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Mnohí z nás sa už istotne stretli s výrazom 
D3 (D na tretiu). Nejde o žiaden matematic-
ký výraz, ako by sme sa možno nazdávali. D3 
znamená Dávať Dobro Druhému.

Aj obdobie Veľkého pôstu, ktoré už nie-
koľko dní prežívame, čo sa prejavuje inten-
zívnejšou modlitbou, pôstom, je nám dané 
ako dobro z veľkej Božej lásky a dobroty. Je to 
milostivý čas, ktorý nás okrem iného pozýva 
k tomu, aby sme viac dávali, ako prijímali. Aj 
Božie slovo hovorí, že „blaženejšie je dávať, 
ako prijímať“ (Sk 20, 35) a na inom mieste 
nás povzbudzuje k dávaniu z toho, čo sme 
dostali, slovami: „Svoj majetok používaj, 
syn môj, na skutky milosrdenstva! Nikdy 
neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa 
neodvrátila Božia tvár od teba! Konaj skutky 
milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko 
máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš 
málo, neboj sa konať dobro aj z mála!“ (Tob 
4, 7 – 8).

Hovoríš si, že nevlastníš žiaden majetok? 
Že nemáš ani málo a už vôbec nie veľa? Že 
máš „z ruky do úst“? Skúsme namiesto slova 
majetok doplniť akékoľvek iné bohatstvo, 
ktoré máme, ktorým nás milujúci Boh obda-
ril, či už je to náš život, zdravie, schopnos-
ti, talenty, práca, ktorú máme, a namiesto 
slova chudobný doplňme slovné spojenie 
toho, kto potrebuje pomoc, kto má menej 
ako my alebo nemá vôbec. A tak, aj keď sa 
nám na prvý pohľad zdalo a z Božieho slova 
vyplývalo, že ide len o materiálne dobrá, že 
azda nemáme toľko majetku, ktorý by sme 
mohli rozdávať, že nemáme nič, nie je to cel-
kom tak. Nikolaj Gogoľ raz povedal: „Nikdy 
nie sme takí chudobní, že by sme nemohli 
poskytnúť pomoc blížnemu.“ Opisuje to aj 
krátky príbeh, kde na chodníku rušnej ulice 
sedel žobrák v roztrhaných šatách a prosil 
okoloidúcich o almužnu a podporu. Nik mu 
nevenoval ani najmenšiu pozornosť. Len 
jeden z okoloidúcich sa zastavil a povedal: 
„Rád by som ti niečo dal, ale zistil som, že vo 
vrecku nemám ani jednu kopejku.“ „Ty si mi 
dal viacej než jednu kopejku, ty si mi daroval 

kúsok zo svojho srdca,“ odpovedal chudák. 
Každý z nás má niečo, čím môže iného obda-
rovať. Okrem toho, že blížni neraz potrebujú 
našu materiálnu pomoc, potrebujú tiež 
zakúsiť lásku, prijatie, odpustenie, túžia byť 
povšimnutí inými, tešia sa, keď im venujeme 
úsmev, milé slovo, keď im pomôžeme v ne-
jakej činnosti, keď im dáme kúsok svojho 
času, ktorého v dnešnej uponáhľanej dobe 
máme akoby čoraz menej, keď im venujeme 
kúsok seba. A týmito duchovnými dobrami 
disponuje každý z nás.

No čo sa neraz stáva? Len čo nás niekto 
o niečo poprosí, máme množstvo výhovo-
riek, prečo sa to či ono nedá. Nachádzame 
všelijaké dôvody, ktoré podporia naše nie. 
Isté príslovie hovorí: „Kto chce, hľadá spô-
soby, kto nechce, hľadá dôvody.“ A keď už aj 
niekomu pomôžeme, niečo zo svojho dáme, 
pri najbližšej príležitosti mu to pripomenie-
me. „Dávanie je výsada, nie bremeno,“ čítala 
som raz niekde. Kiež by sme to však zažívali 
aj v našom živote. Kiež by sme boli naozaj 
šťastní pri dávaní a bola by to pre nás česť. 
V jednej zo svojich homílii nás k dávaniu po-
vzbudzuje aj Svätý Otec František, ktorý ho-
vorí o dávaní tým, ktorí potrebujú, nie však 
z nadbytku, ale z toho, čo ma stojí nejaké 
zrieknutie, keď ide o vec, ktorú potrebujem 
pre seba. Ľahšie sa dáva, keď je z čoho dávať. 
Ale Boh od nás chce viac. Chce, aby sme išli 
za svoje hranice, mimo zóny komfortu, aby 
sme išli za svoj egoizmus a sebectvo, aby sme 
boli tými, ktorí dávajú, a nečakajú späť. Aby 
sa aj v našom živote plnilo Božie slovo: „Nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá“ (Mt 6, 
3b). Teda nebojme sa s radosťou dávať dobro 
druhému v akejkoľvek podobe, a to nielen 
v tomto pôstnom čase, ale každý jeden deň 
nášho života, lebo „veselého darcu miluje 
Boh“ (2 Kor 9, 7b).

Mgr. Viktória Žolnová
členka komisie pre mládež 
Prešovskej archieparchie
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Vzdelávanie na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte PU v Prešove

JJ Peter Šturák
J� foto: J. Blaščák

Mesto Prešov s bohatou vzdelávacou 
a kultúrnou históriou je sídlom Prešovskej 
univerzity. Medzi jej ôsmimi fakultami má 
svoje osobitné miesto Gréckokatolícka teolo-
gická fakulta s viac ako 135-ročnou históriou. 
V ostatných rokoch dosahuje veľmi pozitívne 
výsledky v mnohých hodnoteniach, čoho 
výrazom je aj jej medzinárodná akceptácia 
zaradením medzi cirkevné fakulty Kongregá-
ciou pre katolícku výchovu v Ríme.

Vzdelávací proces na fakulte je realizovaný 
prostredníctvom štyroch katedier:

• katedry filozofie a religionistiky,
• katedry systematickej teológie,
• katedry historických vied,
• katedry aplikovanej edukológie.
Prioritným poslaním fakulty je starost-

livosť o teologickú a vedeckú prípravu 
tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo alebo 
rozličné cirkevné a spoločenské služby, ale 
fakulta ponúka uchádzačom o štúdium 
v bohatej palete aj ďalšie študijné programy 
v obidvoch formách štúdia, tak v dennej, ako 
aj v externej, a to vo všetkých troch stupňoch 
vzdelávania.

Študijné programy
Bakalárske študijné programy: ani-

mácia voľnočasových aktivít, religionistika, 
multikultúrne európske štúdiá

Magisterské študijné programy: kato-
lícka teológia (spojený študijný program), 
probačná a mediačná práca, religionistika

Doktorandské študijné programy: 
katolícka teológia, religionistika

Habilitačné konanie (doc.) a vymenú-
vacie konanie na profesorov: katolícka 
teológia, religionistika

Absolvent bakalárskeho študijného 
programu animácia voľnočasových aktivít je 
schopný pracovať ako profesionálny voľnoča-
sový pracovník. Získava všetky pedagogické 
a psychologické predpoklady na prácu s mlá-
dežou v rôznych inštitúciách a zariadeniach.

Absolvent bakalárskeho a magisterského 
študijného programu religionistika na zá-
klade teoretických základov získava prehľad 
o náboženských systémoch, čo ho oprávňuje 
uplatniť sa v kultúrno-náboženských inštitú-
ciách, ale aj v štátnej a verejnej správe.

Absolvent magisterského študijného 
programu probačná a mediačná práca 
dokáže mimosúdne navrhovať a pomáhať 
realizovať riešenia sporov medzi obvinenými 
a poškodenými, a môže pôsobiť ako poradca 
a pracovník v štátnych a v neštátnych zaria-
deniach a ústavoch.

Absolvent bakalárskeho študijného prog-
ramu multikultúrne európske štúdiá nado-
budne okrem jazykových kompetencií nielen 
teoretické, ale predovšetkým praktické 
zručnosti v oblasti medzinárodnej a multi-
kultúrnej komunikácie.

Absolvent študijného programu katolícka 
teológia ovláda teóriu a prax tých disciplín, 
ktoré sú potrebné na povolanie kňaza. Jeho 
uplatnenie je v kňazskej službe alebo aj ako 
laický pracovník v cirkevných organizáciách.

Kvalitu vzdelávania v rekonštruovaných 
priestoroch umocňuje využívanie trendov 
v modernizácii výučby prostredníctvom 
informačných a komunikačných technológií. 
K prehĺbeniu štúdia na fakulte prispieva aj 
riešenie vedeckých projektov na aktuálne 
témy, kde majú študenti možnosť cez konanie 
konferencií a výstav hlbšie vniknúť do pred-
metnej problematiky. Priestory študentskej 
kaviarne sú miestom na stretnutia cez kona-
nie literárnych, hudobných a religionistických 
večerov. Duchovným potrebám študentov 
a zamestnancov slúži kaplnka zasvätená bl. 
biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi.

Uvedomujeme si, že poslaním teologickej 
fakulty je nielen formácia študentov v in-
telektuálnom rozmere, ale aj v morálnom, 
aby sa nielen vzdelávali, ale boli aj vedení 
k opravdivým duchovným hodnotám pre 
dobro Cirkvi, ale aj celej spoločnosti.
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slovo Svätého Otca

J▌Katolíci byzantského obradu v Grécku  
majú nového exarchu

Svätý Otec František prijal podľa kán. 210 
§ 1. CCEO zrieknutie sa úradu apoštolského 
exarchu pre katolíkov byzantského obra-
du v Grécku Mons. Dimitriosa Salachasa, 
a 2. februára vymenoval za nového exarchu 
a za titulárneho karkabinského biskupa 
(v dnešnom Tunisku) archimandritu Manue-
la Nina OSB, doterajšieho rektora Pápežské-
ho gréckeho kolégia v Ríme.

Katolícka cirkev byzantského obradu 
v Grécku vznikla v roku 1856, keď Joannes 
Marangos, latinský katolícky kňaz, zhromaž-
dil v Konštantínopole malú skupinu katolí-
kov byzantského obradu. Neskôr v roku 1878 
sa Marangos presunul do Atén. Už o 2 roky 
existovali byzantské katolícke spoločenstvá 
aj v dvoch dedinách v Trácii. V roku 1911 bol 
pre katolíkov byzantského obradu na území 
Osmanskej ríše zriadený ordinariát so sídlom 
v Istanbule. Za prvého biskupa bol vymeno-
vaný Isaias Papadopoulos. V roku 1920 ho 
nahradil biskup Georgios Kalavazis.

V dôsledku grécko-tureckej vojny v roku 
1922 sa biskup Kalavazis premiestnil do Atén 
a ordinariát bol povýšený na Apoštolský 
exarchát a neskôr v roku 1932 bol rozdelený 
na exarcháty v Turecku a v Grécku. Jeho 
exarchami po smrti biskupa Kalavazisa 

(1957) boli Hyakinthos Gad (1957 – 1975), 
Anárghyros Printesis (1975 – 2008) a Dimitri-
os Salachas (2008 - 2016).

Podľa údajov z roku 2014 má Apoštolský 
exarchát v Grécku 6 000 veriacich v troch 
farnostiach, sedem kňazov a pätnásť rehoľ-
ných sestier. Z celkového počtu veriacich 
tvoria značnú časť chaldejskí katolíci z Iraku 
a byzantskí katolíci z Ukrajiny, Rumunska 
a balkánskych štátov. Exarchát rozvíja svoje 
pôsobenie v charitatívnej, výchovnej a kul-
túrnej oblasti. Vlastní nemocnicu, špeciálnu 
školu pre chlapcov a dievčatá, domov dô-
chodcov, internát pre študentky a pracujúce 
dievčatá, vydavateľstvo a školu v prírode.

Archimandrita Manuel Nin OSB sa 
narodil 20. augusta 1956 v katalánskom 
meste El Vendrell v Španielsku. Po skončení 
stredoškolských štúdií vstúpil ako novic 
do benediktínskeho kláštora v Monserrate. 
Tu v roku 1977 zložil prvé sľuby a v roku 1980 
slávnostnú mníšsku profesiu. 18. apríla 1998 
bol vysvätený za kňaza.

Štúdiá na rímskych cirkevných univer-
zitách a inštitútoch ukončil doktorátom 
z teológie so špecializáciou na patristiku.

Je profesorom na niekoľkých pápežských 
univerzitách a inštitútoch, konzultorom 
Kongregácie pre východné cirkvi, úradu 
liturgických slávení rímskeho pápeža a čle-
nom liturgickej komisie Kongregácie pre 
východné cirkvi. Od roku 1999 je rektorom 
Pápežského gréckeho kolégia v Ríme, kde 
predtým pôsobil ako špirituál, a archiman-
dritom Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

Okrem katalánčiny a španielčiny ovláda 
aj gréčtinu, latinčinu, sýrčinu, taliančinu, 
francúzštinu a angličtinu. (press.vatican.va, 
preložil: Martin Mráz, foto: es.zenit.org)

�� 28. januára až 2. februára putovali 
rehoľníci po Jakubskej ceste. S mottom 
Modli sa kráčaním za novým poznaním 
putovali piatimi krajinami – Poľskom, Slo-
venskom, Rakúskom, Nemeckom a Fran-
cúzskom. V každej prešli 14 km ako prejav 
vďaky Bohu za uplynulých 14 mesiacov 
Roka zasväteného života. V modlitbách 
a chválach sa prihovárali aj za novicov 
a novicky, nové komunity a tých, ktorí sa 
rozhodujú pre zasvätený život.

�� Záverečnou svätou omšou vyvrcholil 
31. januára vo filipínskom Cebu osem-
dňový 51. medzinárodný eucharistický 
kongres. Svätý Otec František formou 
videoposolstva pozdravil účastníkov kon-
gresu, poďakoval predstaviteľom filipínskej 
cirkvi aj svojmu legátovi kardinálovi Boovi 
a zároveň oznámil, že o štyri roky bude 
ďalší kongres v Maďarsku, v Budapešti. 
V príhovore vyzdvihol dve Ježišove gestá, 
ktoré vyjadrujú misijný rozmer Eucharistie: 
spoločenstvo pri stole a umývanie nôh. 
Na kongrese zastupoval Slovensko Mons. 
Tomáš Galis, žilinský biskup, ktorého 
sprevádzala skupina viacerých slovenských 
kňazov. (iec2016.ph, RV)

�� Svätý Otec František navštívil 4. feb-
ruára tri dikastériá Rímskej kúrie. Stretol 
sa so svojimi spolupracovníkmi na pra-
coviskách pápežských rád zameraných 
na evanjelizáciu, na charitu a navštívil aj 
sídlo Kongregácie pre východné cirkvi. 
Touto návštevou pápež nadviazal na pred-
chádzajúce návštevy iných vatikánskych 
dikastérií. (RV)

�� Štátny sekretár Svätej stolice Mons. 
Pietro Parolin navštívil 4. februára počas 
svojej návštevy Slovinska utečenecký 
tábor v meste Dobova. Kardinál sa stretol 
s členmi prevažne sýrskych a irackých 
rodín, ako aj s mladými z Afganistanu 
a Iránu. Všetkým priniesol srdečný pozdrav 
od Svätého Otca Františka. Príbehy rodín 
a situácia utečencov v Slovinsku sa ho hl-
boko dotkli. V prvom rade poďakoval orga-
nizáciám, medzi inými aj katolíckej charite, 
ktoré utečencom poskytujú pomoc.

�� V meste Chmeľnickyj sa 7. februára 
konala slávnosť ustanovenia novej Kame-
necko-Podolskej eparchie, o ktorej zriade-
ní rozhodla Synoda biskupov Ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi, čo 11. decembra 
minulého roka potvrdil Svätý Otec Franti-
šek. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu 
za účasti arcibiskupa Klaudia Gugerottiho, 
apoštolského nuncia na Ukrajine, slávil 
vladyka Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličs-
ký vyšší arcibiskup. (ugcc.ua)

Čas obrátenia
JJ Marek Baran
J� foto: www.washingtontimes.com

Skutky milosrdenstva
V posolstve na pôstne obdobie Svätý Otec 
František adresuje veriacim aj tieto slová: 
„Božie milosrdenstvo premieňa ľudské srdce 
a umožňuje mu zakúsiť vernú lásku, čím ho 
robí schopným milosrdenstva. Ide o zakaž-
dým nový zázrak v živote každého z nás, keď 
Božie milosrdenstvo zažiari a podnieti nás 
milovať svojho blížneho, oživením toho, čo 
cirkevná tradícia nazýva skutkami duchov-
ného a telesného milosrdenstva. Tie nám 
pripomínajú, že viera sa prejavuje v kon-
krétnych každodenných skutkoch, ktorých 
cieľom je pomôcť nášmu blížnemu na tele 
i na duchu: dať sa mu najesť, navštíviť ho, 
utešiť a poučiť. Podľa nich budeme súdení... 
Vo svetle tejto lásky, ktorá je silnejšia ako 
smrť (porov. Pies 8, 6), sa ako najchudobnej-
ší javia tí, čo nechcú uznať, že takými sú. Po-
važujú sa totiž za bohatých, ale v skutočnosti 
sú najchudobnejší z chudobných. Sú totiž 
otrokmi hriechu, ktorý ich vedie k tomu, že 
neužívajú bohatstvo a moc v službe Bohu 
a blížnym, ale na uhasenie hlbokého pocitu 
vo svojom srdci, že sú tiež iba úbohými 
žobrákmi. Čím väčšia je ich moc a bohatstvo, 
tým väčšia môže byť ich slepota a klam. 

Môžu dokonca dospieť k tomu, že nechcú vi-
dieť chudobného Lazára, ktorý žobre pri ich 
dverách (porov. Lk 16, 20 – 21). Pritom Lazár 
je obrazom Krista, ktorý v chudobných žobre 
o naše obrátenie. On predstavuje príležitosť 
na obrátenie, ktorú nám Boh ponúka a ktorú 
možno nevidíme. Takúto slepotu často spre-

vádza pyšná ilúzia o vlastnej všemohúcnosti, 
v ktorej zlovestne zaznieva diabolské ,budete 
ako Boh‘ (Gn 3, 5), ktoré je koreňom každého 
hriechu. Pôstne obdobie tohto svätého roka 
je pre nás všetkých najvhodnejším časom 
na to, aby sme vďaka počúvaniu Božieho slo-
va a konaniu skutkov milosrdenstva preko-
nali vlastné existenciálne odcudzenie. Ak sa 
v telesných skutkoch milosrdenstva dotýka-
me Kristovho tela v našich bratoch a ses-
trách, ktorí potrebujú byť nasýtení, oblečení, 
mať strechu nad hlavou a potrebujú, aby ich 
niekto navštívil, o to priamejšie sa v skutkoch 
duchovného milosrdenstva – pri poskytovaní 
rady, učení, napomínaní a modlitbe – do-
týkame našej vlastnej hriešnosti. Telesné 
a duchovné skutky milosrdenstva nemožno 

nikdy oddeliť. Vďaka dotýkaniu sa tela ukri-
žovaného Ježiša v utrpení môžu byť hriešnici 
obdarovaní, keď uznajú, že sú tiež len chu-
dobnými žobrákmi. Na tejto ceste majú aj 
,pyšní‘, ,mocní‘ a ,bohatí‘, o ktorých sa hovorí 
v chválospeve Magnifikat, možnosť byť objatí 
a nezištne milovaní ukrižovaným Pánom, 
ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Len 
jeho láska je odpoveďou na smäd po neko-
nečnom šťastí a láske, o ktorom sa človek 
klamne domnieva, že ho možno naplniť 
pomocou bôžikov poznania, moci a vlastne-
nia. Napriek tomu stále trvá nebezpečenstvo, 
že pyšní, bohatí a mocní neustálym odmieta-
ním otvoriť dvere svojich sŕdc Kristovi, ktorý 
na ne klope v chudobnom, napokon odsúdia 
sami seba a prepadnú sa do večnej priepasti 
samoty, ktorou je peklo. Ostré Abrahámove 
slová patria im i všetkým nám: ,Majú Mojžiša 
a prorokov, nech ich počúvajú‘ (Lk 16, 29). 
Takéto pozorné počúvanie nás najlepšie 
pripraví na slávenie konečného víťazstva nad 
hriechom a smrťou už vzkrieseného Žení-
cha, ktorý chce v očakávaní svojho príchodu 
očistiť svoju Nevestu. Nepremárnime toto 
obdobie pôstu, ktoré je tým najvhodnejším 
časom na obrátenie!“ (úryvok z posolstva 
na Pôstne obdobie 2016)

Boh prichádza prvý
Pápež František pred modlitbou Anjel Pána 
priblížil všetkým Boha ako Otca, ktorý 
nikoho nevylučuje zo svojho srdca. Povedal: 
„V pravom náboženstve ide o prijatie zjavenia 
Boha, ktorý je Otec a ktorý sa stará o kaž-
dé jedno svoje stvorenie, aj o to najmenšie 
a v očiach ľudí najmenej významné. V tomto 
spočíva prorocká služba Ježiša: v ohlasovaní, 
že nijaké podmienky, v ktorých by sa človek 
ocitol, nemôžu byť motívom vylúčenia z Ot-
covho srdca a že jedinou výsadou v Božích 
očiach je nemať nijaké výsady. Jediným 
privilégiom v Božích očiach je nemať nijaké 
privilégiá, nemať nijakých mocnárov za na-
ším chrbtom, ale zveriť sa do jeho rúk. ,Dnes 
sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuliʻ 
(Lk 4, 21). To ,dnesʻ, vyhlásené Ježišom 
v onen deň, platí v každom čase; zaznieva aj 
pre nás. Pripomína nám aktuálnosť a nevy-
hnutnosť spásy, ktorú Ježiš priniesol ľudstvu. 
Boh prichádza v ústrety mužom a ženám 
všetkých čias a na každom mieste v ich kon-
krétnej situácii, v ktorej sa nachádzajú. On 
prichádza v ústrety aj nám. Je to vždy on, čo 
robí prvý krok: prichádza, aby nás navštívil 
svojím milosrdenstvom, aby nás pozdvihol 
z prachu našich hriechov. Prichádza, aby nás 
chytil za ruku a vytiahol z priepasti, do ktorej 
nás vrhla naša pýcha, a pozýva nás, aby sme 
prijali utešujúcu pravdu evanjelia a kráčali 
cestami dobra. On vždy prichádza, aby nás 
našiel, aby nás hľadal.“

Boh chce prebývať uprostred svojich detí. 
Urobme mu vo svojom srdci miesto.  

(twitter Svätého Otca Františka 
zo 4. februára 2016)
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V poradí už 10. majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale  
sa uskutočnili 1. – 5. februára v Michalovciach.

JJ Maroš Rinik, Karol Knap
J� foto: D. Rybovič a P. Pastornický

Z histórie
Prvá myšlienka zjednotiť kňazov na medzi-
národnej úrovni aj okolo futbalu sa zrodila 
v roku 2003 v Rakúsku, kde na pozvanie za-
reagovalo prvých osem kňazských družstiev 
z celej Európy. Odvtedy sa celkový počet roz-
rástol na dvojnásobok, teda na vlaňajších 16 
tímov. Hlavným cieľom týchto majstrovstiev 
bolo cez šport priblížiť Cirkev a kňazov bliž-
šie ľuďom a ukázať, že kresťanské hodnoty – 
hodnoty evanjelia sa dajú žiť v každej oblasti 
života, aj v športe a osobitne vo futbale.

Spočiatku sa majstrovstvá konali každé 
dva roky, ale od roku 2011 sa konajú už každý 
rok. Slovensko sa na nich zúčastňuje od roku 
2009, keď kňazi v Portugalsku po prvýkrát 
reprezentovali aj našu krajinu. Najväčším 
úspechom bolo 3. miesto v roku 2013 v Slo-
vinsku.

Slovenskú reprezentáciu tvoria kňazi 
oboch obradov (rímskokatolíckeho a gréc-
kokatolíckeho) z troch biskupstiev: Košickej 
eparchie, Košickej arcidiecézy a Prešovskej 
archieparchie.

Majstrovstvá 2016
Tohtoročné jubilejné desiate majstrovstvá 
sa uskutočnili v Michalovciach. Ich hlavným 
organizátorom bola Košická eparchia, spolu-
organizátorom Košická arcidiecéza a gene-
rálnym partnerom mesto Michalovce.

Už 30. decembra došlo v Bazilike Zoslania 
Svätého Ducha v Michalovciach, pri otvorení 
vianočného futbalového turnaja, za účasti 
vladyku Milana Chautura CSsR, košického 
eparchu, primátora Michaloviec Viliama 
Záhorčáka a starostu obce Kaluža Jána Ču-
chrána k vylosovaniu do štyroch základných 
skupín, kde Slovensko spoznalo svojich sú-
perov. Okrem favorizovaného šesťnásobného 
majstra Európy z Poľska sa Slovensko stretlo 
v základných bojoch v skupine aj s kňazmi 
z Čiernej Hory a nováčikom v súťaži, kňaz-
ským družstvom z Českej republiky.

Otvárací ceremoniál
Majstrovstvá Európy kňazov v halovom fut-
bale otvorili 2. februára, na sviatok Stretnutia 
Pána, vo farskom Chráme Narodenia Panny 
Márie v Michalovciach slávením svätej omše, 
ktorej predsedal košický arcibiskup metro-
polita Mons. Bernard Bober. Na slávení svätej 

omše sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur 
a predstavitelia Košického samosprávneho 
kraja, medzi ktorými nechýbali podpredse-
dovia Košického samosprávneho kraja Emil 
Ďurovík a István Zachariáš a primátor mesta 
Michalovce Viliam Záhorčák.

V homílii arcibiskup Bober privítal 
účastníkov a poukázal na duchovný rozmer 
medzinárodného stretnutia kňazov a na nád-
herné svedectvo, ktoré vydávajú pred týmto 
svetom, pretože dávajú najavo, že sú mla-
dí, normálni a zdraví muži so športovým 
duchom. V závere svätej omše im poprial 
veľa víťazstiev v osobných i duchovných 
zápasoch.

Po svätej omši sa všetci účastníci presunuli 
do Mestského kultúrneho strediska, kde 
nasledovalo slávnostné otvorenie majstrovs-
tiev s účasťou predsedu Košického samo-
správneho kraja Zdenka Trebuľu, ktorý vo 
svojom príhovore zdôraznil radosť z tohto 
stretnutia organizovanom na území kraja. 
Nasledovala krátka prezentácia jednotlivých 
krajín a ich tímov, ktorú moderoval otec 
Róbert Jáger. Medzi viacerými príhovormi 
zaznela myšlienka emeritného pápeža Bene-
dikta XVI., ktorý označil futbal za dôležitú 
školu pre pestovanie vzájomného rešpektu, 
zodpovednosti, kolektívnosti a priateľského 
spoločenstva. Program prezentácie obohatilo 

aj vystúpenie speváckej zložky folklórneho 
súboru Zemplínik.

Športové zápolenia
Po slávnostnom otvorení sa účastníci 
majstrovstiev presunuli do športových hál, 
kde odohrali zápasy v štyroch základných 
skupinách. Zápasy sa konali od poludnia 
do neskorých večerných hodín v Chemkostav 
aréne (skupina A a B) a Mestskej športovej 
hale (skupina C a D) v Michalovciach. TV 
Lux priniesla priamy prenos z derby skupiny 
A medzi Slovenskom a nováčikom turnaja zo 
susednej Českej republiky, ktorý sa skončil 
víťazstvom domácich 4 : 1. V ďalších zápa-
soch Slováci porazili Čiernu Horu vysoko 
5 : 1 a s Poľskom prehrali v napínavom dueli 
0 : 3. Slováci postúpili zo svojej skupiny 
z druhého miesta spolu s favorizovaným Poľ-
skom. Napokon po prehre s Bosnou a Herce-
govinou 2 : 4 sa do semifinále neprebojovali. 
V poslednom zápase prvého hracieho dňa 
naši odohrali ešte zápas s Maďarskom, ktoré-
mu podľahli 0 : 2. Prehra ukázala, že v nasle-
dujúcom boji bude Slovensko hrať o siedme 
miesto s reprezentáciou Ukrajiny. Na hracej 
ploche sme okrem kňazov mohli vidieť aj 
biskupov. Za slovenskú reprezentáciu nastú-
pil košický eparcha vladyka Milan Chautur 
a v maďarskej bránke výborne chytal biskup 
Mons. Lászlo Kiss-Riggo z diecézy Szeged-
Csanád. Našich reprezentantov prišlo po-
vzbudiť viac ako 500 divákov, ktorí vytvorili 
skutočnú futbalovú atmosféru. Do semi-
finále postúpili víťazi základných skupín, 
favorizovaná štvorka: Portugalsko, Bosna 
a Hercegovina, Chorvátsko a Poľsko.

Druhý deň Majstrovstiev Európy kňazov 
v halovom futbale sa začal archijerejskou 
svätou liturgiou, ktorú za účasti Mons. 
Bernarda Bobera, arcibiskupa metropolitu 
Košickej arcidiecézy, Mons. Lászlá Kiss-Rigá, 
segedínskeho biskupa, a všetkých účastníkov 
turnaja celebroval vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, v Katedrálnom chrá-
me Narodenia Presvätej Bohorodičky v Ko-
šiciach. Svätú liturgiu, slúženú v kombinácii 
cirkevnoslovanského, talianskeho, anglic-
kého, maďarského, nemeckého a latinského 
jazyka, spevom sprevádzala skupina boho-
sloveckého Zboru sv. Romana Sladkopevca 
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. 
Biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.

V závere svätej liturgie vladyka Milan 
pripomenul osobu svätého Jána Pavla II., 
ktorý povedal, že Cirkev na Slovensku dýcha 
oboma pľúcami, a tým vladyka vyjadril 
svoju vďačnosť za to, že slová svätého mohli 
prítomní zažiť aj na tejto liturgii. Vladyka sa 
poďakoval otcom biskupom aj všetkým tým, 
ktorí sa pričinili o úspešný priebeh celého 
turnaja.

Po svätej liturgii sa účastníci presunuli 
do priestorov Hotelovej akadémie na Južnej 
triede v Košiciach, kde sa v rámci projektu 
Košice – európske mesto športu stretli s pri-
mátorom mesta Richardom Rašim. Na popo-
ludnie bola naplánovaná prehliadka Dómu 
sv. Alžbety a ďalších kultúrnych pamiatok 
v centre mesta.

Finálové súboje
Vo štvrtok dopoludnia sa účastníci stretli 
pri slávení svätej liturgie v Bazilike Svätého 
Ducha v Michalovciach, odkiaľ sa presunuli 
do dejiska posledných zápasov majstrovstiev 
– Chemkostav arény, kde sa odohrali zápasy 
o celkové umiestnenie. Majstrom Európy sa 
za rok 2016 stali kňazi z Portugalska (foto 
na obálke), ktorí vo finálovom dueli zdolali 
Poliakov tesne 2 : 1. Bronzové medaily si 
zo šampionátu odnášajú reprezentanti 
Chorvátska. V bratskom derby uspeli proti 

kňazom z Bosny a Hercegoviny. Reprezentá-
cia Slovenska vyhrala vo svojom poslednom 
zápase o 7. miesto so susednou Ukrajinou 2 
: 0. Pred zaplnenými tribúnami za Slovákov 
skórovali vladyka Milan Chautur a otec Mi-
kuláš Fejko. Počas záverečného ceremoniálu 
za nadšeného potlesku divákov nastúpilo 
všetkých 15 družstiev na hraciu plochu. Z rúk 
vladyku Milana Chautura, otca arcibiskupa 
Bernarda Bobera a primátora Viliama Záhor-
čáka, sponzorov a partnerov prijali ocenenia 
postupne všetky mužstvá kňazov. Na turna-
ji bol vyhlásený all-star tím, v ktorom mali 
svoje zastúpenie aj Slováci. Za jedného z nich 
bol vyhlásený otec Mikuláš Fejko.

Za hlavnú prípravu a priebeh šampionátu 
zodpovedali otcovia Stanislav Zimovčák, 
Peter Paľovčík a Karol Knap za podpory 
vladyku Milana Chautura, ďalších organi-
zátorov, dobrovoľníkov, mládeže aj divákov, 
ktorí prišli povzbudzovať nielen našich 
reprezentantov.

MajstrovstvÁ eUrópy
kňazov vo futsale

Kňazi Fejko a Maľarčík v zápase o 7. miesto proti Ukrajine (hore) a slovenské reprezentačné mužstvo (dole).
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J▌Úsmev ako dar ocenil osobnosti  
pomáhajúce charite

Spoločnosť priateľov detí z detských domov 
Úsmev ako dar 28. januára zorganizovala 
slávnostný galavečer pre jednotlivcov a firmy, 
ktoré v minulom roku významnou mierou 
prispeli k rozvoju pomoci a projektov pre 
ľudí na okraji spoločnosti, realizovaných 
týmto občianskym združením. Súčasťou 
podujatia, ktoré sa konalo v hoteli Bristol 
v Košiciach, bolo aj odovzdávanie cien šty-

ridsiatim vybraným vzácnym osobnostiam 
a subjektom spoločenského života a podni-
kateľskej sféry. Ocenenie za prácu Košickej 
eparchie na sociálnom poli prevzal aj košický 
eparcha vladyka Milan Chautur. V rámci 
večera vystúpila ako hudobný hosť speváč-
ka Katka Koščová. (TSKE, foto: Martina 
Dulebová)

J▌Učitelia Košickej eparchie  
oslávili svoj sviatok v Trebišove

Na sviatok Troch svätiteľov Bazila Veľkého, 
Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho, patró-
nov cirkevných škôl a školských zariadení, sa 
pri príležitosti Dňa učiteľov konala v Trebi-
šove 29. januára archijerejská svätá liturgia, 
ktorú celebroval vladyka Milan Chautur 

CSsR, košický eparcha, za účasti učiteľov 
cirkevných škôl Košickej eparchie.

V homílii vladyka Milan poukázal 
na príkladný život svätiteľov a vyzval tak 
všetkých milovať Krista ako Boha, udržať si 
status učiteľa trpezlivosťou, odbornosťou 

�� 35 účastníkov Školy služby 
a 45 účastníkov Školy učeníka 
v Archieparchiálnej škole animátora 
dobrovoľníka (AŠAD) sa stretlo 29. 
– 31. januára v Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej 
Voli. O účastníkov sa starali traja kňazi 
a dvanásť animátorov. V Škole učeníka 
boli priblížené témy Kríza viery, Falošné 
predstavy o Bohu, Okultizmus a mágia. 
Hosťom víkendu bol otec Slavomír 
Tarasovič. V Škole služby v odbore 
animátor skupinky mladí spoznávali 
charizmy spoločenstiev a hnutí. Lektorom 
bol otec Milan Zaleha CSsR. V kreatívnom 
odbore, ktorý viedli sestry Monika a Mária 
Frišničové, sa mladí učili tvoriť podujatia 
pre mládež. (Patrik Maľarčík)

�� V Kaplnke bl. biskupa P. P. Gojdiča 
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
(GTF PU) v Prešove sa 2. februára usku-
točnila duchovná obnova, ktorú kateché-
zou a homíliou obohatil hosť otec Daniel 
Galajda, prešovský farár a protopresbyter. 
Obnova sa začala spoločnou modlitbou 
tretej hodinky a pokračovala katechézou, 
ktorej myšlienka vychádzala z obsahu 
sviatku, ktorý pripomína osobné stretnutie 
s Kristom. Priestor na osobné rozjímanie 
a prijatie sviatosti zmierenia a pokánia 
vystriedala modlitba Ďakovného akatistu, 
ktorý viedol otec Peter Tirpák, duchovný 
správca GTF. Vrcholom bolo slávenie svätej 
liturgie, kde bol hlavným slúžiteľom Mons. 
prof. Peter Šturák, dekan fakulty. Záver du-
chovnej obnovy bol spojený s posvätením 
miestnosti určenej na pracovné stretnutia 
a odborné kolokviá. (Peter Tirpák)

��Mons. Ján Babjak, prešovský 
arcibiskup metropolita, prijal pozvanie 
Gréckokatolíckej charity v Prešove 
na posviacku prístavby Domu svätej 
Anny v Starej Ľubovni v rámci projektu 
švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
Komplexné sociálne služby pre deti 
a mladých so zdravotným postihnutím 
v regióne Stará Ľubovňa. Na posviacke, 
ktorá sa uskutočnila 4. februára, sa 
zúčastnil aj Alexander Witter, veľvyslanec 
Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej 
republike, zástupcovia kancelárie 
Švajčiarskeho platobného orgánu, 
predstavitelia Úradu vlády SR, zástupcovia 
samospráv, súkromnej sféry a klienti 
zariadenia. (GKCH)

�� Sedem vodkýň Federácie skautov 
Európy (FSE) z družín Lastovička a Labuť 
Prešovského oddielu, ktorý patrí pod Zbor 
Košice, prezentovalo skauting, organizáciu 
FSE a jej život 26. januára na pôde CZŠ 
s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Žiakom 5. 

či ponúkaním dobra, ktorý si len tým môže 
zadovážiť autoritu a zvýšiť spoločenské po-
stavenie učiteľa v spoločnosti. Po ukončení 
liturgie sa presunuli do školskej reštaurácie 
Mladosť na CSOŠ sv. Jozafáta, kde si vypočuli 

prednášku Mikuláša Hučka. Pedagógom sa 
prihovoril aj riaditeľ Eparchiálneho školské-
ho úradu otec Peter Orenič a v závere vladyka 
Milan vyzval k modlitbe za dar učiteľstva. 
(Martina Jakabová, foto: Peter Lazar)

J▌Pred ôsmimi rokmi bola zriadená  
Prešovská metropolia

Na sviatok Troch svätiteľov pápež Benedikt 
XVI. 30. januára 2008 povýšil Gréckokato-
lícku cirkev na Slovensku na metropolitnú 
cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom 
povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu 
a metropolitné sídlo a za prvého prešovského 
arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedaj-
šieho prešovského eparchiálneho biskupa 
Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil 
Košický apoštolský exarchát na eparchiu 
a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chau-
tura CSsR vymenoval za prvého košického 
eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Brati-
slavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálne-
ho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka.

Prešov – Prešovská archieparchia má 
116 000 veriacich, 18 protopresbyterátov, 
z ktorých sú dva personálne, 164 farností, 
295 kňazov, z toho 21 rehoľných, štyroch dia-
konov a 360 chrámov. V Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča 
v Prešove sa na kňazstvo pripravuje 61 semi-
naristov metropolie (ďalších 14 je v pasto-
račnom ročníku). V Prešove sídli aj Gréc-
kokatolícka teologická fakulta Prešovskej 
univerzity, na ktorej študuje 565 študentov, 
redakcia časopisu Slovo a Gréckokatolícka 
charita.

V rokoch 2014 a 2015 prebiehal v Prešov-
skej archieparchii Rok rodiny. Pred rokom, 
31. januára 2015, bol oficiálne na archiepar-
chiálnej úrovni otvorený proces o živote, 
hrdinských čnostiach, o povesti svätosti 
a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíc-
keho rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka 
CSsR.

Pomocným biskupom Prešovskej archie-
parchie je Mons. Milan Lach SJ a v Prešove 

žije aj emeritný pomocný biskup Pražského 
apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen 
Kočiš. Celoročne sú najnavštevovanejšími 
pútnickými miestami Ľutina a hora Zvir 
v Litmanovej. Intenzívne tu pôsobia štyri 
pastoračné centrá. V archieparchii pôsobí 
deväť školských zariadení.

Košice – Počet veriacich v Košickej 
eparchii je 73 000. Eparchia je zasvätená sv. 
Cyrilovi a Metodovi, apoštolom rovným. 
Nachádza sa tu 7 protopresbyterátov a 158 
chrámov. Začiatok školského roka 2015 bol 
významný pre novú Cirkevnú školu sv. Juraja 
v Trebišove. Tým počet školských zariadení 
v eparchii stúpol na 14.

Každý mesiac prebieha slávenie fatimskej 
soboty (v zime v bazilike minor v Micha-
lovciach a v lete v pútnickom Klokočove) 
s bohatým duchovným programom.

Bratislava – Bratislavská eparchia bola 
vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie 
a zahŕňa územie západného a stredného 
Slovenska. Eparchia má 15 farností v 4 
protopresbyterátoch a pôsobí v nej 21 kňazov 
a jeden diakon. Podľa sčítania má 16 841 
veriacich.

Každoročne sa v Bratislavskej eparchii ko-
najú tri odpustové celoeparchiálne slávnosti: 
v Katedrále sv. Kríža v Bratislave (na sviatok 
sv. Petra a Pavla 29. júna, na sviatok Pový-
šenia sv. Kríža 14. septembra) a v Šaštíne 
(na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky). 
V eparchii je jedna materská škola. 

Farské spoločenstvá v eparchii sú spravidla 
počtom malé, ale o to viac vynikajú bratským 
spolunažívaním a rodinnou atmosférou.

(Ľubomír Petrík, Róbert Jáger, Stanislav 
Gábor)

J▌Vladyka Milan posvätil  
zreštaurovaný prestol

V Mäsopôstnu nedeľu 31. januára navštívil 
košický eparcha vladyka Milan Chautur CSsR 
farnosť Novosad. V úvode posvätil obnovený 
prestol a potom slávil archijerejskú svätú 
liturgiu za účasti súčasných a bývalých správ-
cov farnosti a kňazov rodákov.

V homílii pripomenul, že človek túži 
po spravodlivosti, ktorá dáva každému, čo 

mu patrí. Ale dôjsť k spravodlivosti na zemi 
možno iba s pomocou základnej normy spra-
vodlivosti – dať Bohu, čo mu patrí. Po svä-
tej liturgii sa miestny kňaz otec Vladimír 
Geletka poďakoval vladykovi za posvätenie 
prestola a všetkým veriacim, ktorí prispeli 
k rekonštrukcii prestola a chrámu. (Jozef 
Havrilčák)

a 6. ročníka hravou formou priblížili zákony 
skautov. Pútavými prezentáciami dopl-
nenými o fotografie zo spoločných akcií 
(sľuby, víkendovky, výpravy, tábory) ukázali, 
čo všetko zažili. Žiaci si vyskúšali prácu so 
škatuľkou poslednej záchrany, lekárničkou, 
učili sa viazať rôzne uzly. Na záver si vod-
kyne so žiakmi zahrali bang – hry určené 
k táboráku. (Alžbeta Tirpáková)

�� V nedeľu 7. februára sa v Cirkevnej zá-
kladnej škole sv. Juraja vo Svidníku konal 
Jurkov deň. Formou dňa otvorených dverí 
vedenie školy pripravilo pre deti z mater-
ských škôl a verejnosť zábavný program. 
V rámci neho si mohli pozrieť priestory 
školy, vyskúšať prácu s PC a interaktívnou 
tabuľou, nazrieť do školskej telocvične... 
Pre deti boli pripravené rôzne stavebnice 
a tvorivé dielne. Atrakciou bola aj balónová 
show. Ruky balónového kúzelníka vytvárali 
rozprávkové postavičky či srdiečka. (Helena 
Varchulová, foto: Ján Halčík)

�� Študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána 
Krstiteľa v Trebišove putovali 9. februára 
k hrobu mučenice čistoty Anky Kolesá-
rovej do Vysokej nad Uhom v sprievode 
duchovného správcu školy otca Tomáša 
Haburaja a sr. Šebastiány Vansáčovej. 
Štyridsať mladých ľudí najskôr navštívilo 
Domček, kde im bol predstavený projekt 
práce s mladými ľuďmi v pastoračnom 
centre a vypočuli si prednášku o hrdinskej 
smrti Anky Kolesárovej. Potom im otec 
Matúš Reiner, vicerektor domu, pred-
stavil prezentáciu o čistých partnerských 
vzťahoch medzi mladými ľuďmi. Pri hrobe 
mučenice mohli v tichosti predniesť svoje 
prosby a modlitby za životných partnerov 
a pri pamätnom stĺpe mučenice Anky 
všetci chlapci predniesli dievčatám báseň 
O dievčati – krehkosti a veľkosti ženy, za čo 
ich dievčatá odmenili potleskom. (Tomáš 
Haburaj)

�� Iniciatíva Zastavme hazard spúšťa petí-
cie proti hazardu vo viacerých slovenských 
mestách. Cieľom je dosiahnuť obmedze-
nie hazardu na Slovensku. Slováci vložia 
do hazardu 2,5 miliardy eur ročne. Hazard 
ničí rodiny a životy. Iniciatíva podporuje 
petíciu proti hazardu v Bratislave a ďalších 
mestách Slovenska, ako je Galanta, Prešov, 
Nitra, Ružomberok. Začali sa už v mno-
hých mestách a budú zbierať podpisy pod 
petíciu bez obmedzenia aj v deň volieb. 
Petícia je občianska, nie politická aktivita 
a jej cieľom je zákaz hazardu. Dobrovoľníci 
budú iba zbierať podpisy pod petíciu proti 
hazardu, tak ako to robia na viacerých 
miestach Slovenska už teraz. Bližšie infor-
mácie: www.zastavmehazard.sk. (aliancia 
Zastavme hazard)
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J▌Biskupi sa stretli s kňazmi seniormi  
a ich manželkami

Prešov – Prešovský arcibiskup metropoli-
ta Ján Babjak SJ sa 2. februára, na sviatok 
Stretnutia Pána, stretol v Prešove s kňazmi 
seniormi Prešovskej archieparchie, ich 
manželkami a vdovami po zosnulých kňa-
zoch. Na stretnutí sa zúčastnili aj prešovský 
pomocný biskup Milan Lach SJ a emeritný 
pražský pomocný biskup Ján Eugen Kočiš aj 
20 gréckokatolíckych kňazov seniorov a 17 
manželiek kňazov. 

Počas archijerejskej svätej liturgie v Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa sa vladyka Ján v homílii 
poďakoval kňazom a ich manželkám za sve-
dectvo, ktoré vydali a stále vydávajú. „Chcem 
vám poďakovať za vaše svedectvo kňazského 

života. Najkrajšou kázňou a príkladom je váš 
kňazský život.“

Na konci slávnosti vladyka Ján udelil 
otcom Mikulášovi Pružinskému a Micha-
lovi Stankovi právo nosiť nábederník, čím 
ocenil ich službu Cirkvi. Potom posvätil 
sviece a program pokračoval v rezidencii 
Arcibiskupského úradu spoločným obedom. 
(Ľubomír Petrík, foto: Ondrej Miškovič)

Košice – V košickej katedrále sa pri sláv-
nostnej svätej liturgii 2. februára stretli traja 
kňazi, žijúci na dôchodku: Ján Sabol, Juraj 
Kačala a Andrej Gyurkovics spolu s proto-
synkelom Vladimírom Tomkom, povereným 
zástupcom vladyku Milana Chautura, košic-
kého eparchu. (Marko Rozkoš)

J▌Zakončenie  
Roka zasväteného života

Ľutina – V sobotu 6. februára sa v bazilike 
minor v Ľutine stretol na zakončení Roka 
zasväteného života prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ s takmer sedem-
desiatimi rehoľníkmi a rehoľnými sestrami. 
Zároveň sa na slávení fatimskej soboty stretli 
kňazi a veriaci Prešovského protopresbyte-
rátu. Program sa začal archijerejskou svätou 

liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol 
prešovský arcibiskup metropolita.

Homíliu ohlásil otec Ľubomír Petrík, ktorý 
zdôraznil, že duchovní, laici aj rehoľníci sú 
povolaní poznávať vo svojom živote plán 
lásky, ktorý má Boh s každým človekom. Po-
ukázal na súvislosť medzi piliermi kresťan-
ského života a evanjeliovými radami – medzi 

�� Fatimská sobota na hore Zvir sa usku-
točnila 6. februára s tradičným program: 
rozjímavým ružencom, svätou liturgiou, 
modlitbou na úmysel Svätého Otca, požeh-
naním náboženských predmetov, Korunkou 
Božieho milosrdenstva a modlitbou zverenia 
sa fatimskej Božej Matke. (Patrik Priputen)

�� Na stretnutí košického arcibiskupa 
metropolitu Mons. Bernarda Bobera so 
zasvätenými, ktorá sa uskutočnila 6. febru-
ára, koncelebroval svätú omšu a predniesol 
príhovor aj prešovský pomocný biskup 
Mons. Milan Lach SJ. (ISPA)

�� Vyvrcholením malej púte na hore Zvir 
7. februára bolo slávenie svätej liturgie, 
ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Michal 
Leščišin, rektor Chrámu a Kaplnky Nepo-
škvrneného počatia Presvätej Bohorodičky 
na hore Zvir. (Patrik Priputen)

�� Petra Soleja, zakladateľa a prezidenta 
NAPS, prijal vladyka Ján Babjak SJ, pre-
šovský arcibiskup metropolita, 8 . februára 
v Arcibiskupskej rezidencii v Prešove. (ISPA)

�� Vo viacerých slovenských mestách sa vo 
februári uskutočnili modlitbové stretnutia 
za obete obchodu s ľuďmi pod záštitou 
Slovenskej katolíckej charity v Humennom, 
Svidníku, v Prešove i v Bratislave, ktoré boli 
pripravené pri príležitosti 8. februára – Sve-
tového dňa modlitieb za týchto ľudí.

�� Projekt myšlienok na deň od zasvä-
tených, ktorý vznikol pri príležitosti Roka 
zasväteného života, bude pokračovať 
a vďaka špeciálnej aplikácii bude možno aj 
naďalej denne získavať myšlienky do mo-
bilu od zasvätených a laikov v Svätom roku 
milosrdenstva pre Android cez google play 
(Zasvätený život), pre Apple v AppStore 
(Zasvätený život).

�� 149 asýrskych kresťanov z Iraku, ktorí 
sú v záchytnom tábore v Humennom, už 
má azyl z humanitárnych dôvodov a v rámci 
vzdelávacieho programu sa v najbližšom 
čase budú učiť slovenčinu aj slovenské reálie.

�� Akatist k Presvätej Bohorodičke zaznel 
v podaní zboru z Poltára 8. februára vo 
farskom Kostole Navštívenia Panny Márie 
v Lučenci.

�� Tím púte relikvií sv. Terézie z Lisieux 
na Slovensku odovzdal 10. februára ružu 
sv. Terézie z Lisieux 2016 sestre Patrícii  
z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvr-
nenej Panny Márie v Kováčovej pri Zvolene 
za modlitby, utrpenie a obety, ktoré počas 
dlhodobého liečenia obetovala na tento 
úmysel.

almužnou a chudobou, modlitbou a posluš-
nosťou a medzi pôstom a čistotou.

Na konci liturgie vladyka Ján vyzval zasvä-
tených k budovaniu rehoľného spoločenstva 
v ich komunitách a poďakoval sa za službu 
zasvätených osôb v Cirkvi. Rehoľníci si po-
tom obnovili svoje rehoľné sľuby.

Po liturgickom slávení P. Konštanc Miro-
slav Adam OP, rektor Pápežskej univerzity 
sv. Tomáša Akvinského v Ríme a profesor 
kánonického práva, predniesol prednášku 
na tému Teologický a právny rozmer rehoľné-
ho stavu (kán. 410 CCEO). Po nej nasledovala 
diskusia a spoločný obed. Po obede sa ešte 
hosť z Ríma pracovne stretol s metropo-
litným súdnym tribunálom a s vladykom 
Jánom a podal im komentár k apoštolským 
listom vydaným motu proprio Svätého Otca 
Františka Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis 
et misericors Iesus o reforme kánonické-
ho procesu pre kauzy vyhlásenia nulity 
manželstva v Kódexe kánonického práva 
(CIC) a Kódexe kánonov východných cirkví 
(CCEO). (ISPA, foto: Miroslav Dargaj))

Bratislava – Pri príležitosti Dňa zasväte-
ného života sa konalo 1. februára stretnutie 
rehoľníkov a rehoľných sestier s vladykom 
Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom, 
ktorým sa zakončil Rok zasväteného života. 
Zúčastnili sa na ňom rehoľné sestry bazi-
liánky a služobnice, rehoľný kňaz P. Martin 
Pavúk z Rehole misionárov Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho, dvaja jezuitskí frátri a ďalší.

Program sa začal obedom v aule Epar-
chiálneho úradu v Bratislave a pokračoval 
príhovorom vladyku o zasvätenom živote, 
modlitbou deviatej hodinky a duchovným 
zamyslením otca Vladimíra Skybu, generál-
neho vikára, o Roku milosrdenstva. Stret-
nutie vyvrcholilo archijerejskou liturgiou, 
ktorej predsedal vladyka Peter Rusnák. Krásu 
bohoslužby obohatil spev katedrálneho zbo-
ru Kyrillomethodeon. Po liturgii sa rehoľníci 
pomodlili večiereň sviatku Stretnutia Pána 
a stretli sa pri spoločnom agapé. (Stanislav 
Gábor)

J▌Ikona bl. J. Hordaševskej navštevuje farnosti 
Košickej eparchie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrne-
nej Panny Márie sa pripravuje na 125. výročie 
založenia. Ikona s relikviami spoluzaklada-
teľky rehole bl. sestry Jozafáty Michaely Hor-
daševskej putuje po svete – po provinciách, 
kde rehoľné sestry pôsobia.

Sestry služobnice z Košíc s ikonou bl. Joza-
fáty navštívili farnosti Gelnica, Helcmanov-
ce, Kojšov, Družstevná pri Hornáde a sídlisko 
Terasa. 1. februára si ju veriaci uctili v ko-
šickej katedrále, v ďalších dňoch putovala 
do farnosti Rozhanovce, Košice-Dargovských 
hrdinov, kláštora karmelitánov v Lorinčí-
ku, do Zdoby, Belže, Kráľoviec, Košíc-Nad 
Jazerom, Košíc-Ťahanoviec a Košického 

Klečenova. 21. februára ikonu prijala micha-
lovská komunita sestier a ikona počas dvoch 
týždňov navštívi farnosti v okolí Michalo-
viec. Ikona bude ďalej putovať po farnostiach 
Prešovskej archieparchie.

V roku 2013 ikonu posvätil vyšší arcibiskup 
Sviatoslav Ševčuk pri príležitosti osláv 1025. 
výročia pokrstenia Kyjevskej Rusi. Ikona už 
putovala do Argentíny, Brazílie, USA, Kanady 
či Poľska. V súčasnosti je na Slovensku 
a navštívi ešte Srbsko a Taliansko. Jej púť sa 
zakončí v materskej provincii na Ukrajine 
v auguste 2017 na oslavách výročia. (Regina 
Ľudmila Mitrová SNPM, foto: Roland Nosov)

JJ Ľubomír
J� Petrík

Rozhovor s Mgr. Lenkou Ondilovou, 
vedúcou televíznej produkcie, o pravidelnej 
príprave Gréckokatolíckeho magazínu

�� Gréckokatolíckym magazínom nás 
sprevádza váš príjemný hlas. Ako ste 
sa dostali k tejto práci?

K práci pred obrazovkou som inklinovala už 
odmala. Vďaka pracovnej príležitosti vo fir-
me LEKOS sa detský sen stal skutočnosťou. 
Spočiatku išlo o regionálne spravodajstvo, 
neskôr prišiel Gréckokatolícky magazín, kto-
rý presiahol región. Som šťastná, že môžem 
byť nápomocná pri výrobe hodnotného 
diela.

�� Pri týždennom intervale času nie je 
veľa. Ako sa vám spolupracuje s našimi 
eparchiami?

Pre divákov je dôležitá nielen hlasová 
a vizuálna stránka, ale aj príprava. K tomu 
neodmysliteľne patrí štúdium kníh, rôznych 
dokumentov a konzultácie. Komunikujeme 
s eparchiami, kňazmi, usporiadateľmi... 
Atraktívnosť príspevkov závisí aj od nich, 
od kvality podujatia a pripravenosti respon-
dentov. Tém je mnoho. Dianie v Gréckoka-
tolíckej cirkvi je bohaté. A máme za sebou 
pohnutú históriu, ktorá ľudí zaujíma. 
Rozsah výroby je však ohraničený rozpoč-
tom. Vďaka ochotným ľuďom sa podarilo 
z dvojtýždenného vysielania zabezpečiť 
týždennú periodicitu. To, že sa to podarilo 
v priebehu jediného roka, mnohí považujú 
za zázrak.

�� Čo pre vás znamená táto práca? 

Pri spracovávaní duchovnej problematiky 
musím ísť do hĺbky. Naštudovať si veľa in-
formácií o téme, aby som vystihla podstatu 
a dala príspevku správnu atmosféru. Bolo 
to vidno na príspevku o Pasche, kde vizuál-
na scéna korešponduje so spevmi a hudob-
ným sprievodom. Človek sa pri tejto práci 
naučí chápať a vnímať symboliku východ-
ného obradu. Vďaka tejto práci som mohla 
nazrieť za hradby eparchií a vidieť, že Cirkev 
nefunguje len tak, ale je za tým množstvo 
práce múdrych a oddaných ľudí. A veci, 
ktoré sa môžu laikom zdať zbytočné či sym-
bolické, majú svoj hlboký zmysel.

J▌Skala sa stretla  
na Dni spoločenstva

Na Syropôstnu nedeľu 7. februára sa v košic-
kej katedrále stretli rodiny zo spoločenstva 
Skala na Dni spoločenstva. Archijerejskú 
svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, 
košický eparcha. Plná katedrála mladých 
rodín si vypočula vladykove slová o tom, že 
pôstny čas je viac ako cesta k telesnému zdra-
viu. Rodičov vyzval, aby svoje deti privykali 
na odriekanie už v detstve a smerovali ich 
ku konaniu dobrých skutkov milosrdenstva. 
Deň spoločenstva pokračoval v katedrále 
pásmom modlitieb a piesní na oslavu Pána 

a príhovorom moderátora Skaly otca Petra 
Horvátha. Zazneli aj osobné svedectvá o pre-
žívaní radosti z konania skutkov milosrden-
stva núdznym a Božej dobrote. Po skončení 
nasledovala večiereň s prosbou o zmierenie 
a vladyka Milan prešiel s prítomnými sym-
bolickou svätou bránou a udelil požehna-
nie s Najsvätejšou Eucharistiou. Kňazské 
vodcovské manželské páry zo spoločenstva 
prijali záväzky k rastu v duchovnom živote 
a potvrdili ich podpisom. Skala je spolo-
čenstvo vyše 70 kňazských a laických rodín 
na území Košickej eparchie, ktoré sa svojimi 
aktivitami zameriava na obnovu manželskej 
duchovnosti a podporu rodinného života. 
(Michal Hospodár)
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Čaro ritUÁlov
Rituály ľudí odjakživa priťahovali. Je v nich čosi magické, čosi ťažko uchopiteľné a vysvet-
liteľné. Pravdepodobne je to silou zážitku spojenou s emocionalitou, ktorá je protipólom 
racionality a protiváhou k prevažne technokratickému svetu.

JJ Adriana Krotká
J� foto: archív Návratu, n.o.

Slovo rituál pochádza z latinčiny, kde pojem 
ritualis znamenal obradný a spája sa nám 
so vzťahom v vyššej autorite. Ľudia, ktorí sa 
na rituáli zúčastňujú, si jeho prostredníc-
tvom hlbšie uvedomujú a preciťujú to, že 
patria k sebe, že si môžu dôverovať, navzá-
jom sa na seba spoľahnúť.

Podstatou rituálu, okrem toho, že má sce-
nár a my v ňom máme svoju rolu, je prechod 
z všednosti do ne-všednosti, z niečoho, čo je 
pragmatické, do niečoho, čo má zmysel samo 
osebe.

Rituály – pevné body  
v živote – navodzujú pocit  
bezpečia a istoty.
Už v dávnych časoch hľadali ľudia 
v pravidelných cykloch istotu – že po noci 
príde deň, že po daždi vyjde slnko, 
že po zime príde leto, vždy s nádejou, 
že príde niečo lepšie. A to je zlomový bod 
podnecujúci vznik rituálov, ktoré utvárajú 
bezpečie našich dní, týždňov, rokov, celých 
životov. Majú podobu emotívneho puta. 
Čím ich je viac a čím sa častejšie opakujú, 
tým je náš hrad bezpečia pevnejší.

Rituály upevňujú vzťahy v rodine.
V plynutí času života predstavuje rituál 
stred. Rituály potrebujeme, bez nich by sme 
sa nikdy nikde necítili celkom doma. Potre-
bujeme ich pre seba, no potrebujeme ich aj 
ako rodina. Tam, kde nie sú takéto miesta 
spoločného spočinutia, život rodiny sa 
vytráca. A nenápadne do vzťahov vstupuje 
chlad a odcudzenie. Rituál je v tomto zmysle 
ohniskom života.

Veľké veci, ktoré nás presahujú, vie-
me často uchopiť len opakovaním.
To, na čo si z detstva spomíname ako 
na dobré, má rituálny alebo opakujúci sa 

charakter, ktorý neskôr nadobúda príchuť 
slávnostnosti. Rituál sa stáva akoby kýlom 
našej osobnej lode, na ktorej sa plavíme. 
Tento kýl je stabilizátorom nášho osobného 
príbehu, smeru, ktorý náš život postupne 
naberá. Často v dospelosti intuitívne recyk-
lujeme isté vzorce správania, používame 
kritériá rozhodovania a modely reagovania 
vo vzťahoch k ľuďom, ktoré sme predtým 
považovali za prekonané. Ako dospievajúci 
kritici našich rodičov si občas povieme, že 
my sa budeme správať ináč, my budeme 
odlišne vychovávať deti a zvolíme si vlastný 
štýl života. Realita nás však zaskočí, keď sa 
niekde z útrob našej osobnosti vynárajú prá-
ve tie myšlienkové vzorce, od ktorých sme 
sa pôvodne chceli dištancovať. Pečať rituálu 
má prekvapujúco silnejší odtlačok, ako by 
sme čakali.

Rituál môže dobre slúžiť aj ako nositeľ 
istej kontinuity v danej komunite. Posilňuje 
vzťahy tam, kde je základná dôvera a netre-
ba vždy znova pripomínať princípy spoluži-
tia. Je ako loďka, na ktorej odveziete cenný 
náklad, ale nikdy nie je nákladom samot-
ným. Je zvláštnym druhom pamäti, ktorá nie 
je až taká závislá od nášho vedomia, pretože 
sa opiera o silné citové a skúsenostné míľni-
ky z našej minulosti, niekde z detstva.

Typy rituálov
Zbližujúce rituály sú časté, nezriedka každo-
denné príležitosti na zblíženie sa s jedným 
alebo viacerými členmi rodiny. Prospech zo 
zbližujúcich rituálov je väčší, keď každý člen 
rodiny je zahrnutý do jeho tvorby a uskutoč-
ňovania. Takmer každé správanie môže byť 
premenené na zbližujúci rituál, ak je jeho 
podstatou budovanie vzťahu. Príkladmi 
zbližujúcich rituálov sú:

• špeciálne pozdravy pri odchode či prí-
chode domov (objatie, bozk...)

• verbálne i neverbálne vyjadrenia lásky
• rodinné diskusie v podobe spoločného 

jedenia...
• večerné rituály – rozprávanie sa, 

rozprávky na dobrú noc, modlitba, 
dotykové formy aktivít

Komunitné (spoločenské) rituály pomáhajú 
rodine, ale aj tým, ktorí sú s ňou spojení. 
Príklady:

• účasť na aktivitách spoločne so skupi-
nou priateľov

• organizovanie zhromaždení širšej 
rodiny

• členstvo v organizáciách (nábožen-
ských, dobrovoľníckych...)

Sviatočné a slávnostné rituály sú najviac 
uznávaný typ rituálov. Obzvlášť dôležité 
je, že niektoré rituály z pôvodných rodín sa 

udržiavajú kvôli určitej zásade a kontinuite. 
Zásadovosť je pre deti dôležitá. Tvorba no-
vých rituálov ale nie je o nič nevýznamnejšia.

Príklady:
• oslavy narodenín
• rodinné oslavy (plnoletosť, dobré vy-

svedčenie... aj špeciálne rodinné oslavy 
udalostí)

• krátke výlety alebo prázdniny, ktoré 
navodzujú pocity a spomienky spolu-
patričnosti s rodinou

• tradície udržiavania rôznych sviatkov 
(Vianoce, Veľká noc, pôst...)

Individuálne rituály v priebehu dňa – pries-
tor na voľný čas a vlastnú kreativitu, priestor 
na usporiadanie si myšlienok, pocitov, prie-
behu dňa, prekonávanie strachu, nastavova-
nie sa na novú situáciu – priestor bezpečia.

Deti potrebujú rituály.
V období prvého roku rituály prehlbujú 
vzťah medzi rodičom a dieťaťom, uľahčujú 

prvé odpútavania sa a pomáhajú dieťaťu 
nachádzať vlastné rituály. K tradičným ri-
tuálom tohto obdobia patria: očista dieťaťa, 
detská masáž, rituály spojené s dojčením, 
kŕmením, večerná modlitba, uspávacie 
rituály...

V období vzdoru (od 1,5 do 3 rokov) je 
už usporiadaný priebeh dňa sám osebe 
rituálom a dieťaťu pomáha orientovať 
sa vo svete. Rituály teraz posilňujú 
sebadôveru dieťaťa, pomáhajú mu s učením, 
rešpektovaním hraníc, pri odpútavaní 
sa od matky a opätovnom približovaní 
sa k nej, pri vyjadrovaní strachu a zlosti, 
pri nachádzaní dôvery v starostlivú 
lásku rodičov, čo je základný predpoklad 
v neskoršiu dôveru v Boha.

Obdobiu magického veku (4 až 7 rokov) 
sa hovorí aj rozprávkový svet. Pre mnohých 
z nás to bolo najkrajšie obdobie života, pre 
iných čas veľkého strachu a neistôt. V tomto 
čase je veľmi dôležitý rituál rozprávania 
a prehrávania príbehov (pomocou dookola 
opakovaného príbehu si dieťa môže vyriešiť 
problém, ktorý ho trápi).

Z denníka návraťáka:
„Vždy ma prekvapí, ako vyzerajú oči dieťaťa, ktoré nie je alebo nebolo dosť láskané, ktoré 
prahne po láske a prijatí, ktoré nežije v pevných a hlbokých vzťahoch. Včera som to zažila 
opäť v ,predosvojiteľskej rodine‘. Tie oči sú smutné a hlboko-hlboké, ale takou zvláštnou hĺb-
kou... bolestivou. A sú vydesené a prepichávajú vás... alebo od vás utekajú do diaľav... Pohľad 
na ročné dieťa s takýmito očami nie je ľahký. Ako profesionál mu môžem najviac pomôcť, ak 
podporím ľudí, ktorí mu po jeho strastiplnej a osamelej ceste otvorili srdce a kúsok po kúsku 
sa k nemu približujú... A ono sa kúsok po kúsku k nim učí prilipnúť.

,Ešte tu nikto z úradu nebol, odkedy ju máme. Nie je to divné? Čakali sme, že nás budú 
navštevovať a kontrolovať aj každý mesiac. Predsa len to dieťa tak veľa prežilo,‘ počúvam 
adoptívneho otca a s láskou hľadím na adoptívnu mamu, ku ktorej sa drobča tisne. O dva 
týždne prídem znova do rodiny, aby sme pokračovali v podpore pripútania cez terapiu doty-
kom. V takýchto situáciách som naozaj rada, že naše služby sú tam, kde nás potrebujú. A som 
vďačná za možnosť cestovať do rodín kedykoľvek, keď treba. Ďakujem za podporu všetkým, 
ktorým na tom záleží.“ (Dana Žilinčíková, sociálna poradkyňa a terapeutka)
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Ezau a Jakub
JJ Helena Dudová OSsR
J� foto: www.talivirtualmidrash.org.il

Božie slovo nám dnes opäť ponúka príbeh 
bratov, tentoraz dvojičiek Ezaua a Jakuba, 
ktorých životné príbehy sú poprepletané 
ľudskou slabosťou, z nášho pohľadu aj 
ľudskou nespravodlivosťou, rodinnými 
intrigami a tajomstvom Božieho pôsobenia 
a vyvolenia, ktoré nie je vždy v súlade s ľud-
skou logikou.

Boh požehnal Izáka a neplodnú Rebeku 
potomstvom – dvojičkami. Už v jej lone sa 
dvojičky zrážali (porov. Gn 25) a Pán jej po-
vedal, že starší bude slúžiť mladšiemu. Ezau 
bol starší, prudký, zručný lovec a človek pu-
statiny. Venoval sa roľníctvu a bol otcovým 
miláčikom. Jakub bol mladší, tichý, pastier 
oviec, býval v stanoch, ale bol tiež chytrák, 
ktorý vedel zo situácie maximálne vyťažiť pre 
seba. Ten bol zasa matkin obľúbenec.

Máme teda pred sebou dve osoby a dve 
celkom opačné povahy, ako aj rozličné osudy. 
Rozdielnosť sa neprejavuje len navonok, 
výzorom, ale aj ich vnútornými hodnotami. 
Ezau je človek zameraný na pozemské veci, 
ktoré vyhľadáva. To sa prejavilo v situácii, 
keď bol hladný a vyčerpaný predal svoje 
prvorodenstvo za misu šošovice. Je človekom 
pozemského okamihu a po celý život zostane 

typom tých, ktorí obetujú milosť za pozem-
ské požitky. Podľa prirodzeného práva mu 
patrili aj výsady prvorodeného, teda mal 
dostať väčší podiel z otcovského majetku. 
Dedičstvo nespočívalo len v hmotných 
statkoch, ale bolo sprevádzané výsadným 
postavením v rodine a mal za úlohu strážiť 
duchovné hodnoty rodiny. Lenže Boh si už 
v matkinom lone vyvolil za dediča prisľúbe-
nia Jakuba, bez jeho akejkoľvek zásluhy. 

Aby Boží prísľub nevyšiel navnivoč, matka 
berie situáciu do svojich rúk a svojou rafino-
vanosťou a prefíkanosťou pomáha svojmu 
obľúbencovi dostať požehnanie, čo sa jej 
aj podarí. To však vnesie do vzťahu bratov 
nevraživosť. Jakub tuší reakciu oklamané-
ho brata, ktorý ho chce zabiť. Vyhýba sa 
konfrontácii s ním. Neuteká len pred svojím 
bratom, ale aj sám pred sebou. Je konfronto-
vaný so svojou dušou, so samým Bohom. Tu 
začína chápať, že nemôže dosahovať všetko 
len klamstvom a ľsťou. Požehnanie mu nedá 
vlastná prefíkanosť, ale je Božím darom. 
A čaká ho ešte dlhá cesta bolestného očisťo-
vania podrobne zaznamenaná na stránkach 
Biblie, na ktorej ho Boh sprevádza, aby sa 
naozaj stal požehnaním pre druhých. 

Po takmer dvadsaťročnej odlúčenosti 
spôsobenej dedičnými spormi sa bratia opäť 
stretli. Jakub sa tohto stretnutia skutočne 
veľmi bál, a preto celú svoju dôveru vkladá 
do modlitby k Bohu (porov. Gn 32). Ona 

pripravila cestu k bratovi, ktorý sa ako prvý 
rozbehol k Jakubovi a objal ho. Objatím 
Ezau vyjadruje odpustenie, túžbu urovnania, 
uzmierenia bolestivého, nezvládnuteľného 
vzťahového konfliktu. Ezauov postoj nás učí, 
že „odpustenie je podstata lásky, ktorá doká-
že pochopiť pochybenie a nájsť naň správny 
liek. (…) Kde je láska, tam je porozumenie 
a odpustenie“ (pápež František). A „človek 
natoľko má prístup k milosrdnej Božej 
láske, teda k jeho milosrdenstvu, nakoľko sa 
vnútorne sám zmení v duchu takejto lásky 
k blížnemu“ (DM 14).

Tajomstvo milosrdenstva

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Svätý Otec František v druhom bode buly Mise-
ricordiae vultus píše: „Stále potrebujeme kon-
templovať tajomstvo milosrdenstva. Je zdrojom 
radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou 
našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odha-
ľuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Milosrden-
stvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh 
ide v ústrety. Milosrdenstvo je základný zákon, 
ktorý prebýva v srdci každého človeka, keď s úp-
rimnými očami hľadí na brata, ktorého stretá 
na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, 
ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce 

nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobe-
nej hriechom môžeme byť navždy milovaní.“

V týchto slovách nám Svätý Otec ponúka 
návod na to, aby sme boli v živote radostní, 
vyrovnaní a plní pokoja. Tým návodom je stále 
uvažovať, kontemplovať tajomstvo milosrden-
stva. Dnešných ľudí charakterizuje skôr smútok, 
zmätok v duši a nepokoj v srdci. Ľudia dnes 
zavrhnutím Boha a jeho príkazov zavrhujú aj 
zmysel svojho života, lebo od Boha sme vyšli 
a k nemu sa vraciame. Preto nenachádzajú vo 
svojich srdciach ani radosť, ani vyrovnanosť, 
ani pokoj. Lebo bez Boha niet zmyslu pre život 
človeka ani na zemi, ani vo večnosti. Milosr-
denstvo je podmienkou našej spásy, lebo nik 
sa nespasí sám. Všetci sme odkázaní na Božie 
milosrdenstvo, ktoré Ježiš svojím vykupiteľským 

dielom ponúka ľuďom ako cestu záchrany. Aby 
sme mohli prijať jeho milosrdenstvo a nájsť to, 
čo sme hriechom stratili, je potrebná pokora 
človeka pred Bohom. Dnešným ľuďom je skôr 
vlastná pýcha než pokora. Boha odmietajú, 
chcú byť slobodní, chcú žiť sami na vlastnú 
päsť. Boha nahrádzajú svojou pýchou, výdobyt-
kami vedy, umením, prázdnymi zábavami a be-
zuzdným životom. Toto nie je cesta pre šťastný 
život človeka. Naopak, je to cesta klamu, ktorá 
nevedie k cieľu. Iba milosrdenstvo je cesta, 
ktorá spája Boha s človekom, otvára srdce ná-
deji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej 
hriechom môžeme byť navždy milovaní.

V tomto mimoriadnom Svätom roku milosr-
denstva nájdime skutočnú cestu, ktorá nás dove-
die k cieľu. Je ňou Božie milosrdenstvo. Nav-
števujme chrámy, kde sú brány milosrdenstva, 
uvažujme o láske nebeského Otca k nám ľuďom 
a prijímajme v pokore ponúkané milosti, ktorými 
Boh chce zachrániť a spasiť každého z nás.

V školskom (racionálnejšom) období 
správne rituály, okrem iného, posilňujú 
autonómiu dieťaťa, jeho pozitívny postoj 
k práci, vytrvalosť, umožňujú mu prežívať 
radosť z výkonu, uľahčujú kontakty s vrstov-
níkmi a pomáhajú riešiť konflikty férovým 
spôsobom.

Nástup puberty je veľmi individuálny 
čas. Rituály v tomto období sa nedajú vždy 
na prvý pohľad rozpoznať. Zmysel rituálov 
v puberte spočíva v hľadaní vlastnej identity, 
v poznaní svojich silných a slabých stránok, 
v odpútavaní sa od rodičov, od rodiny, v náj-
dení pocitu spolunáležitosti k nejakému 
novému spoločenstvu, vo zvládaní strachu, 
pretože každý z týchto krokov zneisťuje. Aj 
zvláštne oblečenie, účes patrí k rituálom 
prechodu. Skutočnosť, že pubertálne deti 
odmietajú to, čo im ponúkame ako rituál, je 
v prvom rade spojená s tým, že sme rituali-
zácii nedokázali dať vnútorný zmysel (čosi 
ako duchovný rozmer). Dospievajúcemu už 
nestačí iba formálna spoločenská aktivita 

(keď nedeľný obed ostal len slávnostným 
uspokojovaním biologických potrieb, ale 
nestal sa spoločenstvom jedla).

V období puberty sú vývinovo v popredí 
dve línie, ktoré „komplikujú“ rodinné ritu-
ály. V prvej ide o „boj“ medzi odpútavaním 
sa dieťaťa od rodiny a súčasne potrebou 
do nej patriť. Zdôrazňovanie identity rodiny 
(je to jedna z funkcií rituálov) môže puber-
tiak prežívať ako snahu viac ho s rodinou 
„spútať“. Druhou líniou je zvýšená kritickosť 
dieťaťa a citlivosť na rozdiely medzi formou 
a obsahom. Aktivizáciu hodnotiaceho kritic-
kého myslenia (ktorá je pre toto obdobie 
typická) potrebuje dieťa naplniť až demon-
štratívnymi činmi. Aby sme si to (konečne!) 
všimli. Odmietať rituál v tomto prípade 
znamená ideovo to isté, ako odmietať ísť 
s nami na návštevu či dovolenku.

Pubertálne dieťa nie je vôbec antirituálne. 
Len objavilo v rovesníckej skupine nový 
priestor, v ktorom ritualizácia a rituály nie 

sú v jeho prežívaní „ohrozením“ vlastnej 
slobody.

Pravidlá rituálov
Rituály sa v problémových situáciách detí 
objavujú spontánne, často upozorňujú 
na neuspokojenú vnútornú potrebu. Rodičia 
by ich nemali zakazovať, potláčať, či dokon-
ca zosmiešňovať.

Rituály, ktoré brzdia vývin alebo majú 
dokonca deštruktívny účinok, by sme sa 
mali čo najskôr pokúsiť pochopiť. Možno sú 
to núdzové signály.

Rituály si môžeme vymyslieť sami, prípad-
ne spoločne s dieťaťom alebo v rodine.

Rituály, ktoré stratili zmysel, majú byť 
naplnené novým obsahom alebo zabudnuté.

Dieťaťu by sa nikdy nemal žiadny rituál 
vnucovať. Ničí sa tým jeho dôvera a vytvára-
jú sa zbytočné obranné mechanizmy.

MODlITBa  
za požehnanie dieťaťa
Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje 
dieťa (meno) a požehnaj ho. Prosím ťa, 
zahrň ho svojím milosrdenstvom a láskou. 
Zmiluj sa nad ním a odpusť mu všetky 
hriechy. Chráň jeho myseľ, srdce i vzťahy. 
Uzdrav svojou láskou všetky citové zrane-
nia jeho srdca. Osloboď ho od všetkých 
vplyvov zlého. Ochraňuj ho na cestách, 
Pane Ježišu. V tvojom mene mu žehnám 
pokoj duše, čistotu srdca a oslobode-
nie od zlých myšlienok, slov a skutkov. 
Žehnám mu lásku, radosť, pokoj, životnú 
múdrosť, chuť do modlitby a plnenia si 
povinností, srdce plné lásky k tebe a k ľu-
ďom. Chráň ho v živote pred úkladmi 
zlého, pred závislosťami rôzneho druhu 
a nemravnosťou. Požehnaj ho šťastím 
duše a všetkým potrebným pre život.

Žehnám ho v tvojom mene, aby bolo 
zdravé duchovne, duševne i telesne, aby 
prišlo do neba s celou našou rodinou. 
Pane Ježišu, ďakujem ti, že si pri ňom a že 
ho žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa 
k nemu správal(a) s tvojou trpezlivosťou, 
múdrosťou a láskou. Amen.
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vystúpiŤ 
na Golgotu

Pani Verone Voškovej doprial všemohúci Boh dožiť sa krásneho jubilea. V januári oslávila 
80 rokov života. V rozhovore nám priblížila, ako prežívala svoju vieru a zvlášť obdobie 
pôstu v čase svojej mladosti.

JJ Juraj Danko ml., Michal Pavlišinovič
J� foto: ???

�� Žijete v malebnej dedinke lukov 
na hornom Šariši. čím je pre vás 
jedinečná?

Človek sa tu cíti tak príjemne. Je tu čisté 
prostredie, chutná voda, krásna príroda. 
Dedina je vyššie položená v horách, a tak 
symbolicky sa aj ja cítim, akoby som bola 
bližšie pri Bohu. Žijem tu, odkedy som sa 
vydala, čiže už 55 rokov. Začiatky v man-
želstve boli ťažké, lebo ako súkromne 
hospodáriacich nás veľmi ničili kontingen-
ty. V roku 1958 zachvátil náš dom požiar 
a prišli sme takmer o všetko. Do roka sme 
sa však s Božou pomocou nasťahovali 
do nového domu.

�� čo pre vás znamená vaša viera 
a gréckokatolícka cirkev?

Vo Svätom písme sa píše, že Boh je láska. 
A práve cez vieru môžem aj ja túto lásku 
prijímať a dávať ju ďalej. Šíriť ju medzi 
ostatných ľudí. Viera je pre mňa čosi 
jedinečné, niečo, čo som dostala do daru 
od svojich rodičov a čo si celý život vážim 
a chránim. A to, že svoju vieru žijem ako 
gréckokatolíčka, je to najkrajšie. Zažila 
som veľa dobrých aj zlých udalostí, ale 
keby som nemala pevnú vieru v Boha, kto-
vie, ako by to dopadlo. Veľkou oporou mi 
bol dnes už nebohý manžel, ktorý bol dlhé 

roky cerkovníkom. Teraz chodím do cerkvi 
každý deň, pravidelne sa spovedám. Mám 
rada cerkev, mám rada Boha. Ani si neviem 
predstaviť, aké by to bolo byť v inej cirkvi. 
Veď tá naša cerkev, modlitby či spevy, to 
jediné poznám od mlada a toho sa budem 
držať, dokiaľ ma Boh nepovolá na druhý 
svet.

�� v dedine máte aj drevenú cerkev, 
aj murovaný chrám. kde sa vám 
lepšie modlí?

V murovanej cerkvi sa modlíme väčšinu 
roka. No a v drevenej cerkvi sa slúži už 

len na odpust. Pravdou však je, že dre-
vená cerkev má svoje čaro. Už len ten 
kopček, na ktorom stojí, ktorý my miestni 
voláme Horka, je niečím výnimočný. Pre 
nás starých je to už poriadne namáhavé 
dôjsť k cerkvi, ale vždy si poviem, že tak 
ako Kristus vyšiel na Golgotu, tak aj my 
s tebou, Bože, ideme na takú našu malú 
golgotu.

�� robili sa u vás v dedine pred za-
čiatkom pôstu v minulosti nejaké 
zábavy – zapusty, ktorými sa ukon-
čilo obdobie fašiangov?

Zábavy boli kedysi parádne. Cigáni hrali 
do tanca, mládež sa na nich schádzala 
a ľudia sa veselili, zabávali. V nedeľu pred 
začiatkom pôstu sa potom robila zapus-
tová zábava. Doma sa navarilo, kto ako 
mohol a čo mohol. Zvykom boli varené 
klobásy, varené rebrá či praženica, a všet-
ko sa to poprinášalo na zábavu. A čo sa 
nezjedlo, zobrali si muzikanti, lebo to bola 
posledná možnosť zajesť si mäsa. Pred ve-
čerom sa išlo do cerkvi na pôstnu večiereň 
s poklonami. Ľudia už prichádzali oblečení 
v tmavých, pôstnych farbách a po večierni 
sa už nejedlo.

�� vstúpili sme do veľkého pôstu. 
ako si spomínate z vášho detstva 
na pôst vo vašej rodine?

Pôst bol veľmi prísny. V našej rodine sa 
na dodržiavanie pôstu dával veľký dôraz. 
Celý prvý týždeň pôstu bol taký, ako dnes 
máme prvý deň pôstu. Teda počas celého 
týždňa sme nejedli mäso ani nič mliečne. 
V prvú pôstnu nedeľu sme mali obed, kde 
už mohlo byť aj mlieko. Počas druhého 
týždňa sa už jedli mliečne jedlá a mäso, 
okrem stredy a piatka. My doma sme navy-
še nejedli mäso ani v sobotu.

�� Zdržanlivosť od mäsa v sobotu bola 
zvykom v každej rodine v lukove 
alebo len u vás doma?

Nie. To bolo len u nás doma. Naši rodičia 
to tak robili a aj my si tento zvyk zachová-
vame až doteraz. Ani neviem, prečo to tak 
robili, ale možno preto, že v sobotu sa spo-
mínalo na zosnulých a čítali sa hramoty.

�� Bolo vo vašej rodine nejaké typic-
ké jedlo, ktoré sa varilo v pôstne 
dni?

Mäsom sa šetrilo a cez týždeň si ho málo-
kto dovolil, asi len v nedeľu. Väčšinou sa 
jedla kapusta, zemiaky. Toho bolo v každej 
domácnosti dostatok. Zemiaky sa nahádza-
li do pece do pahreby. Keď už boli upe-
čené, povyberali sa a za horúca sa hodili 
na prázdne vrece. Potom sa vrecovinou 
šúľalo, aby sa  zemiaky zbavili šupiek. Na-
sypali sa do veľkej drevenej misky, do dru-
hej sa vybrala z bočky kapusta a zemiaky 
sa ešte poliali ľanovým olejom. Veľmi 
nám chutila aj slivčanka. Bola to polievka 
uvarená zo sušených sliviek s cukrom a va-
renými zemiakmi. Niektorí v dedine mali 
aj sušiarne. Do zeme bola vyhĺbená jama, 
z hliny sa ešte urobil okraj  akoby pece 
a na vrchu bol rošt z lieskového dreva. Naň 
sa poukladali slivky, rozložil sa oheň, a tak 
sa mohlo sušiť. No a pôst mohol prísť. Keď 
sa stretli ženy a bol už pôst, tak na otázku, 

čo dnes varili, bola najčastejšia odpoveď: 
slivčanku.

�� pamätáte sa na pôstne modlitby 
a obrady z vášho detstva?

V nedeľu v cerkvi vždy bola utiereň, po nej 
nasledovala svätá liturgia a večiereň s po-
klonami. Večer sme sa schádzali na mod-
litbu molebenu. V stredy a v piatky sme sa 
vždy modlili krížové cesty. Doma sme sa 
modlili to, čo stále – ruženec. Otec nariadil 
a všetci sme poslušne brali knižky do ruky 
a išli sme sa spolu modliť. Na jednej stene 
sme mali také vyhradené miesto, kde 
sme dávali obrazy. A v kúte bola domáca 
kaplnka. Tam bola socha Panny Márie a iné 
sošky. Staršie sestry už vedeli štrikovať, tak 
vyrobili ozdobné plátna, ktoré sa prestie-
rali pod sochy.

�� v minulosti jednoduchosť čias 
možno robila pôst ľahším.

Dnes sú úplne iné časy. Deti, mládež 
narábajú už len s počítačmi či s telefónmi. 
Vedia celé hodiny presedieť pred televí-
zorom. Všetkého majú hojne a môžeme 
povedať, že skoro nič im nechýba. Možno 
aj preto sa im pôst dnes ťažko dodržuje. 
My sme žili skromne, ale aj to, čo sme si 
mohli dovoliť, sme si v pôste snažili odo-
prieť. Tak nás to učili odmala. Cerkev bola 
kedysi plná. My mladí sme stáli pri lavi-
ciach po traja vedľa seba. Na jednej strane 
dievčatá a na druhej strane chlapci. A rad 
bol až po prednú lavicu. Ani jeden chlapec 
nestál vonku. Dnes o niečom takom už len 
môžeme snívať a hlavne modliť sa za deti 
a mladých.

�� Zmenili sa vaše pôstne návyky 
v porovnaní s detstvom?

Nemôžem povedať, že sa zmenili nejako 
výrazne. Snažím sa držať tých zásad, ktoré 
ma naučili moji rodičia. Aj keď zdravie už 
je podlomené a človek sa už necíti tak pri 
sile. Dnes sa už v prvý týždeň nezdržiava-
me mäsa, mlieka celý čas, ale len v pon-
delok, stredu a piatok. V utorok, štvrtok 
a v sobotu už zjem aj mliečne. No mäso 
v pôstne soboty nejeme rovnako, ako sme 
ho nejedli za mladých čias. A veľmi sa te-
ším, že aj moje deti si zachovali tieto zvyky 
a naučili to aj naše vnúčatá.

�� ktoré modlitby a pôstne obrady 
vás dnes najviac oslovujú?

Najviac oslovujúca je pre mňa modlitba 
krížovej cesty. Tam si uvedomujem veľkú 
obetu Ježiša Krista a jeho nesmierne utr-
penie, ktoré pre nás musel znášať. A od-
kedy sa začali slúžiť u nás služby vopred 
posvätených darov, tak sa mi ani z cerkvi 
odísť nechce. Tieto služby sa u nás nikdy 
predtým neslúžili. Aspoň ja si na ne vôbec 
nespomínam, ale sú skutočne nádherné. 
Páčia sa mi pôstne nápevy a s nimi spoje-
né poklony. Alebo ten moment, keď kňaz 
prenáša sväté dary na oltár a my všetci 
kľačíme. To je veľmi silné.

�� ježiš vraví, že isté druhy zla 
môžeme vyhnať len modlitbou 
a pôstom. ako vnímate silu pôstu 
z pohľadu boja proti hriechu a po-
kúšaniu?

Celý život sa snažím žiť s Bohom. Dnes 
viem, že modlitba, pôst, pravidelná svätá 
spoveď a prijímanie tela a krvi Ježiša 
Krista ma celý život držali aj v tých najťaž-
ších životných situáciách. Zlý duch môže 
útočiť na človeka, ale ak žijeme dobre 
svoju vieru, tak Pán Boh nám pomôže pri 
poslednom súde.

�� je nejaká pôstna pieseň, ktorá vás 
najviac pozýva k pokániu?

Jednou z piesní, ktoré najviac chytia 
za srdce, je Pod krest tvoj stanu a pre mňa 
aj O, Isuse poraňenyj:
1. O, Isuse poraňenyj, i na kresti umorenyj.
Ty mene tak miloval, sam sebe za mene dal.
2. Ty na kresťi krovi ciďil, štoby mene vyslobo-
dil. Svjatuju krov nevinnu i to pro moju vinu.
3. Ty pomer proto, bo ja žyl, ty za mene dolh 
zaplatil. O, ty terpil nevinnyj, proto bo ja bol 
vinnyj.
4. O, laskavyj Isuse moj, draha cina dušy 
hrišnoj. Pomozi mi chotiti, pro tebe strasť 
terpiti.
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spoločenské zamyslenie

Rodinná misia
JJ (RV, upravené)
J� foto: aleteianoticias.blogspot.com

Jedným zo sedemnástich manželských párov, 
ktoré sa v októbri zúčastnili na synode ako 
audítori, boli manželia Paloniovci. Do Syno-
dálnej auly chodili so svojím malým synom 
Dávidom, nazývaným dieťa synody. Jeho 
prítomnosť podstatne znížila priemerný 
vek zhromaždenia. Trojmesačný Dávid je 

dvanástym dieťaťom Massima a Patrizie 
Paloniovcov, rodiny Neokatechumenátnej 
cesty, ktorá už jedenásť rokov žije v meste 
Maastricht v Holandsku na misii.

Massimo v rozhovore pre Vatikánsky roz-
hlas vyjadril vďačnosť Svätému Otcovi za po-
zvanie mať účasť na tomto zasadnutí synody: 
„Sme veľmi vďační Svätému Otcovi, ktorý 
nás pozval na synodu, aj preto, že toto je 
jedna z príležitostí vzdať Bohu slávu za všet-
ko, čo urobil v našich životoch. Dostali sme 
od našich rodičov vieru, ktorá sa rozrástla 

prostredníctvom cesty kresťanskej 
iniciácie: dôslednej cesty formácie, 
v ktorej sa utvára nový človek. V tej 
istej miere, v akej stráca silu prvotný 
hriech, rastie krst. To dáva vznik 
novému človeku, ktorý je schopný 
milovať, dávať život. Preto sme 
chceli prijať s radosťou všetky deti, 
ktoré nám Boh chcel dať. Chceli 
sme opustiť Rím a odísť do Holand-
ska, krajiny neľahkej misie, ale sme 
spokojní, pretože vidíme, že Boh 
nám veľmi pomáha.“

Patrizia, matka dvanástich detí, 
vo svojom svedectve povedala: „Dú-
fam, že táto synoda odhalí pravdu 
o encyklike Humanae vitae. Keď 
som bola zasnúbená, čítala som túto 
encykliku počas prípravy na man-
želstvo a videla som, že je tam 
posolstvo nádeje, celá panoráma, 
ktorá sa pre mňa otvorila v slobode: 
rozhodnúť sa v prospech života. Boh 

nás požehnal mnohými deťmi: každé dieťa 
prinieslo so sebou mnoho milostí, posilnilo 
naše vlastné manželstvo. Keď kamaráti detí 
prídu do nášho domu na návštevu a jeme 
spolu, hovoria nám: ‚Aké je pekné jesť 
spoločne.‘ A to najmä v Holandsku, kde už 
nie je bežné byť spolu pri stole. Aj v tom sa 
prejavuje spoločenstvo. Takže dúfam, že toto 
všetko sa ukáže ako posolstvo krásy a nádeje 
pre svet, pretože svet čaká na svetlo, a tým 
svetlom je určite kresťanská rodina!“

Na otázku, ako vnímajú to, že sú zname-
ním protirečenia vo svete, Massimo Paloni 
odpovedal: „Mnoho ľudí sa teší zo skutoč-
nosti, že máme toľko detí. A potom naozaj je 
tu istá nostalgia po Bohu... Ľudia vo svojom 
vnútri čakajú na dobré správy, na svetlo. My 
máme v Neokatechumenátnej ceste misiu 
ad gentes: spoločenstvo rodín, ktoré cestujú 
do najviac odkresťančených krajín sveta, aby 
sprítomňovali Ježiša Krista uprostred tejto 
generácie. Za tým všetkým – za rodinami, 
ktoré odchádzajú, za otvorenosťou životu – 
je kresťanská iniciácia.“

Na margo kresťanskej formácie pani 
Paloniová povedala: „Všetci sme prijali krst, 
všetci sme dostali akoby semiačko, ale toto 
semiačko musí vyrásť. A teda je tu potrebná 
pomoc, aby rástlo v spoločnosti, kde je ťažké 
žiť vieru sami, na osobnej úrovni. Pretože 
predtým bolo všetko v kresťansko-katolíc-
kom kontexte, ktorý pomáhal a bránil našu 
vieru. A dnes, naopak, žijeme v sekulari-
zovanom svete, kde je veľmi ťažké žiť vieru 
na osobnej úrovni. To je dôvod, prečo je 
naozaj nutné mať kresťanské spoločenstvo 
s ostatnými bratmi, s ktorými sa konfrontu-
jeme a ktorí sa za nás modlia, keď vedia, že 
máme ťažkosti.“

Istá novicka zo Strednej Ameriky si spomína na sestru Miriam Teréziu takto:
„Keď bola sestra Miriam Terézia ešte len postulantkou, novicmajsterka mi navrhla, aby som 

chodila k nej na hodiny angličtiny. Robila som to niekoľko mesiacov. V tom čase som mala 
možnosť pociťovať jej vplyv nielen ako učiteľky, ale aj ako priateľky. Hodiny prežité spolu s ňou 
v triede mi pomohli spoznať ju lepšie. Toto poznanie prehĺbilo moju úctu a lásku voči nej. Bola 
múdra a veselá, veľmi láskavá a sympatická. Jej povzbudzujúce slová a jej úsmev ma neraz roz-
veselili a urobili ma šťastnou. Popri svojej prívetivosti a jemnosti vedela byť aj silná a vyžadovať 
poslušnosť, ako som to zažila pri istej príležitosti.

Raz som počula od spolužiačok dve poznámky o sestre. Jedna povedala, že Miriam Terézia 
je taká dôkladná, že ju nemohli nemilovať. Druhá zasa povedala, že Miriam Terézia je taká 
dôkladná, že ju nemohla nenávidieť. Tieto dve poznámky vyjadrujú v niekoľkých slovách celú 
situáciu o postoji jej spolužiačok. Hoci nemohli poprieť jej dobrotu, jednako mnohé povedali, 
že nemajú rady ‚typ jej svätosti‘. Zavše bolo počuť aj iné kritické poznámky ako: ‚ide mi na ner-
vy‘, ‚lepšie by bolo, keby viac pracovala‘, ‚pridlho sa spovedá‘, ‚kráča ako kráľovná‘, ‚priveľmi sa 
robí svätou‘, ‚nemôžem ju vystáť‘. No tie isté spolužiačky pri iných príležitostiach uznali, že bola 
príkladnou rehoľníčkou.

Ja som presvedčená o jej svätosti. Teraz, keď už nie je medzi nami, ani najmenej o tom 
nepochybujem. ...

Dúfam a modlím sa za to, aby sme ju jedného dňa – ak je to Božia vôľa – mohli uctievať 
na našich oltároch...“

(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,  
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014) 

Rodičmi sa nerodíme

JJ
Peter FudalyJ�

Na jedinú vec v živote sa nepripravujeme, 
a pritom je to také dôležité. Málokto sa vedo-
me pripravuje na rodičovstvo a výchovu detí. 
Keď to už príde, tak to robíme buď spôsobom 
pokus ‒ omyl, alebo tak, ako sme to videli 
robiť niekoho iného a podľa toho, ako sa mu 
to osvedčilo. Väčšinou máme k dispozícii jeden 
vzor výchovy, a to spôsob, akým nás vycho-
vávali vlastní rodičia. Stáva sa, že práve tento 
osvedčený model výchovy odmietame, lebo nie 
sme spokojní s niektorými výchovnými postup-
mi našich rodičov. Dávame si predsavzatie, že 

my budeme lepšie chápať svoje deti či lepšie sa 
ovládať a urobíme všetko pre to, aby naše deti 
mali lepšie detstvo. Začíname experimentovať, 
vymýšľať rôzne metódy, možno absolvujeme 
nejakú prednášku na tému: Ako byť dobrým 
rodičom. Život však prináša rôzne náročné situ-
ácie, v ktorých nie sme schopní riadiť sa teóriou 
a príručkami. A vtedy sa v nás naplno prejaví 
naša osobnosť so svojimi pozitívnymi aj nega-
tívnymi stránkami. A to, o čo sme sa niekoľko 
týždňov vo výchove snažili, môžeme pokaziť 
jedným nevhodným slovom či gestom.

Sigmund Freud raz na otázku, či existuje 
nejaký správny recept na výchovu, odpovedal, 
že môžeme robiť čokoľvek, nikdy to však nebu-
de úplne dobre. Na prvý pohľad to znie veľmi 
pesimisticky, ale zároveň nás to vedie k tomu, 

aby sme si nerobili ilúzie o svojom rodičovstve, 
a pomáha nám to uvedomiť si, že výchova je 
nekončiaci sa proces a rodičovstvo je príleži-
tosťou ľudsky a osobnostne rásť. Toto je dobrá 
správa pre všetkých rodičov, ktorí si to uvedo-
mia, a v konečnom dôsledku aj pre ich deti.

Rodičmi sa stávame pomaly a postupne 
tým, že robíme obyčajné, malé, opakujúce sa 
a vyčerpávajúce činnosti, meníme životný štýl 
a prehodnocujeme rebríček hodnôt. Vyžaduje 
to veľkú obetu a vytrvalosť. Je preto veľmi 
dôležité, aby rodičia boli jeden pre druhého 
oporou a aby nezabúdali oceniť obetavosť, 
snahu a námahu toho druhého. Rodičovstvo 
je jedna veľká vysoká škola, ktorá nemá konca, 
a ťažko povedať, kedy za ňu dostaneme nejaký 
diplom uznania.

Aj dnes tri deti
JJ Ľubica Vyhnánková
J� foto: archív Návratu, n.o.

Podľa štatistík Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR je v ostatných rokoch umiest-
nených do detského domova viac ako tisíc 
detí. V priemere sú každý deň do detského 
domova umiestnené tri deti. Strácajú potreb-
ný kontakt so svojimi rodičmi a dostávajú 
sa do zariadení, kde za ne zodpovednosť 
a starostlivosť preberá štát.

Množstvo detí umiestnených do detských 
domovov podľa Rady Európy priamo súvisí 
s nedobudovanými pomáhajúcimi službami 
pre rodiny s problémami. Ak rodina dostane 

včas pomoc, podporu, poradenstvo, keď sa 
v nej problémy ešte len rozbiehajú, je veľmi 
dobrá šanca, že sa nedostane do kritickej 
situácie, ktorá vážne ohrozuje deti. Potom 
je často odobratie dieťaťa rodičom vnímané 
ako jediná možnosť. Odborníci sa zhodujú 
v tom, že pre dieťa je odobratie rodičom 
traumatizujúca skúsenosť, ktorá ho ovplyvní 
na celý život. Ak dieťa nie je malé, má navyše 
len malú šancu, že sa nájde náhradná rodina, 
ktorá si ho adoptuje. V detskom domove 
strávia tieto deti v priemere viac ako štyri 
roky svojho života. Kto z nás by si rád pred-
stavil takúto budúcnosť pre svoje dieťa?

Združenie Návrat sa dlhodobo venuje 
terénnej práci v rodinách, kde hrozí vyňatie 
detí. Sociálni pracovníci, psychológovia, po-

radcovia cestujú priamo do rodín, nadväzujú 
spoluprácu a budujú si vzťah s rodičmi aj 
deťmi. ,,Pre malé deti je veľmi dôležité, že 
ich môžeme navštíviť u nich doma, kde sa 
cítia bezpečne. Veľa rodín nemá prostriedky 
na to, aby cestovali do vzdialeného mesta, 
kde sídli nejaký úrad, aby požiadali o pomoc. 
V domácom prostredí  pri dobre vybudova-
nom vzťahu vieme pomôcť rodičom preko-
nať  niektoré problémy, sprevádzame ich 
pri vybavovaní rôznych záležitostí na úra-
doch a súdoch, ktorým často nedostatočne 
rozumejú. Rodičom radíme aj pri riešení 
výchovných problémov,“ vysvetľuje Alena 
Molčanová z centra Návrat v Prešove.

Deťom, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej 
rodiny, ostávajú len dve možnosti – buď 
ostanú v detskom domove aj niekoľko rokov, 
alebo ich prijme náhradná rodina. Pestúni, 
ktorí takéto dieťa prijmú, potrebujú pod-
poru svojho okolia, podporu zo strany štátu 
a často aj odbornú pomoc. Návrat ponúka 
takýmto náhradným rodinám svoje služby 
v rámci svojich možností. Rodín, ktoré by ich 
potrebovali, je oveľa viac. Bolo by potrebné, 
aby sa stali súčasťou systému starostlivosti 
o opustené deti. Rodina, ktorá prijme dieťa 
z detského domova, robí tým vlastne službu 
štátu, ktorý má za toto dieťa zodpovednosť. 
Mala by dostať automaticky ponuku služieb, 
ktorú bude môcť bezplatne využiť, a adek-
vátnu finančnú podporu.

Pomôcť ale môže každý, kto si všíma, čo 
sa deje v jeho okolí, v dome, na ulici, a keď 
vidí rodinu, ktorá niečo potrebuje, ponúkne 
svoju pomoc. V tomto období roka môže 
navyše poukázať 2 % dane organizácii, ktorá 
rodinám pomáha.
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povedať, že život, ktorý teraz žije, je životom 
samotného viniča. Keďže viničom je sám 
Ježiš Kristus, apoštol Pavol o sebe otvore-
ne hovorí: „Už nežijem ja, ale vo mne žije 
Kristus“ (Gal 2, 20). Človek je takto účastný 
na živote, ktorý žije Ježiš Kristus. Jeho život 
sa odvíja presne podľa Kristových plánov 
a stáva sa ich súčasťou. Životné plány a ná-
roky človeka zaštepeného do Krista strácajú 
svoju dôležitosť.

Božie zámery
Kresťan je človek, ktorý sa nepýta, čo má 
robiť, aby sa mu v živote viac darilo napĺ-
ňať svoje zámery. Kresťan je človek, ktorý 
sa pýta, aké zámery s ním má Boh. Je to 
Boží život, ktorý je teraz pripravený žiť, a je 
to Božia moc, ktorá je schopná prostred-
níctvom neho tieto zámery aj uskutočniť. 
Nejde teda len o akési vyplnenie nejakých 
prikázaní. Ide o zverenie celého svojho života 
do Božích rúk. Bez tohto postoja nemožno 
hovoriť o skutočnom kresťanskom živote, ale 
len o vytváraní určitej kamufláže, ktorá má 
navodiť zdanie nášho kresťanského života 
pred naším okolím a nezriedka i pred nami 
samými.

Ak si uvedomíme, že naozajstný kresťan-
ský život je v skutočnosti Kristov život v nás, 
ktorý sa odohráva podľa jeho vôle a podľa 
jeho nárokov, je prirodzené, že človek je 
náchylný podliehať obavám, či sa takýto 
život oplatí žiť. Nechať Boha, aby si s nami 
robil, čo chce. Nechať Boha, aby si s nami 
robil, čo chce, zároveň znamená riskovať, že 
nás povedie do situácií a medzi ľudí, ktorí 
nám nebudú príjemní a nebudú v súlade 
s našou predstavou o našom pohodlí a šťastí. 
Napokon, keď sa pozrieme, čo Kristus urobil 
tu na zemi so svojím životom, nemôžeme 
si nevšimnúť, že svoj život vydal do rúk 
ľuďom, ktorý ho nenávideli a napokon ho 
na kríži kruto umučili. Ak máme byť účastní 
na Kristovom živote a byť ako ruka začlenení 
do jeho tajomného tela podobne, ako je rato-
lesť začlenená do viniča, môžeme očakávať, 
že obrazne alebo i doslovne skončíme pribití 
na kríži. Žiť Kristov život sa tak nejaví ako 
niečo príjemné a príťažlivé, ale práve naopak, 
ako niečo, čo nás napokon pripraví aj o po-
sledné zvyšky nášho pohodlia a šťastia. Práve 
tieto nepriaznivé okolnosti Kristovho života 
sú príčinou toho, že človek sa predsa len 
radšej vráti do hriechu, aby sa mohol vyhnúť 
problémom a ťažkostiam, ktoré mu život 
podľa Kristovej vôle prináša.

Takto však možno zmýšľať len v prípade, 
že pri uvažovaní o Kristovom živote zosta-
neme pod krížom a úplne vylúčime jadro 
samotnej evanjeliovej zvesti, podľa ktorej 
smrť v Kristovom živote nemá posledné 
slovo, pretože Ježiš vstal z mŕtvych. Smrť 

nemá moc nad Kristovým životom, a tak 
nemá moc ani nad nikým, kto je začlenený 
do Krista a žije jeho život. Ak nad kresťanom 
nemá moc smrť, potom nemá moc nad ním 
ani žiadne menšie utrpenie. A ak kresťan 
spolu s Kristom vstane z mŕtvych a vstúpi 
do večného života v nebi, je úplne nemožné, 
aby mu čokoľvek na tomto svete mohlo život 
pokaziť alebo zničiť. Preto sa apoštol Pavol 
pýta: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ 
(Rim 8, 31)

Preto kresťan už nemá dôvod chrániť si 
svoje životné šťastie za cenu hriechu. „Veď čo 
osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svo-
jej duši by uškodil?“ (Mk 8, 36) Bez účasti 
na Kristovom živote je totiž pre človeka ne-
možné prejsť smrťou do večného života. No 
odovzdaný do Kristových rúk môže spokojne 
aj stratiť svoj život pre Krista a jeho zámery 
(Mk 8, 35).

Živý vzťah
Ak má človek žiť skutočne šťastný a naplne-
ný život v láskyplnom spoločenstve s Bohom, 
nevyhnutne musí poznať, že jeho najväčším 
problémom je hriech, ktorým zosadzuje 
Boha z trónu svojho života, a sám zo seba 
robí svojho pána. Taktiež musí poznať, že ak 
chce svoj život dať do poriadku, vlastnými 
silami to nepôjde, a tak musí získať účasť 
na Kristovom živote, ktorý ho uschopní 
vrátiť sa naspäť pod Božiu vládu. Zároveň 
však je hlbokou pravdou, že toto poznanie 
nemôže zostať v akejsi teoretickej rovine. 
Nejde len o to, aby sme získali vieroučné in-
formácie, aby sme vedeli správne odpovedať 
na katechizmové otázky. Evanjelium sa musí 
začať prejavovať v našom praktickom živote. 
Niečo také je možné jedine vtedy, keď sa nás 
evanjeliová zvesť začne bytostne dotýkať 
a my ju začneme hlboko prežívať ako svoj 
vlastný spôsob života. Preto potrebujeme 
vstúpiť do osobného živého vzťahu s Bohom, 
ktorého nám evanjelium predstavuje. Tento 
živý vzťah s Bohom sa uskutočňuje prostred-
níctvom modlitby a liturgického života.

Je úplne nevyhnutné pre praktický život, 
aby sme sa stretávali s Bohom v modlitbe 
a rozprávali sa s ním. Pohania sa v mod-
litbách usilujú uprosiť Boha, aby upustil 
od svojich zámerov a vyplnil vôľu prosiacich 
ľudí. Pravoverný kresťan sa neusiluje zmeniť 
Božie zámery, keďže dôveruje Bohu ako 
svojmu milujúcemu Otcovi. V modlitbe skôr 
ide o stretnutie s Bohom, ktorého človek 
obdivuje, uctieva, žasne nad ním a užíva si 
láskyplné spoločenstvo s ním. Prosby k Bohu 
nesmerujú k žiadosti o vyplnenie vôle pro-
siaceho človeka, ale naopak, človek prosí, aby 
sa s ním diala Božia vôľa, aby si Boh s ním 
robil, čo sa mu páči, a aby ho použil na svoje 
ciele. Ak aj kresťan prosí Boha o vyplnenie 

nejakej svojej súkromnej žiadosti, ide skôr 
o uznanie Božej moci, bez ktorej sa vo svete 
nič nemôže uskutočniť. A ak by vyplnenie 
takejto prosby nemalo byť v zhode s Božími 
zámermi, kresťan je vždy pripravený dodať 
spolu s Kristom: „Nie moja, ale tvoja vôľa 
nech sa stane“ (Lk 22, 42).

Eucharistia
Vrcholom vnútorného budovania vzťahu 
s Bohom je slávenie Eucharistie. Pri sláve-
ní Eucharistie môžeme byť prítomní pri 
spasiteľných udalostiach, ktoré sa z hľadiska 
nášho času udiali pred dvetisíc rokmi. Ako 
Kristus chodil po izraelskej krajine po dedi-
nách a mestách, kde ohlasoval ľuďom evan-
jelium, tak sa môžeme pri slávení Eucharistie 
stať vždy znova svedkami Kristovho učiteľ-
ského pôsobenia, keď Ježiš prostredníctvom 
kňaza, ktorý je ústami jeho tajomného tela, 
ohlasuje Božie slovo.

Ježiš však nezostáva len pri vyučovaní, 
keďže nie je v ľudských silách vyplniť všetky 
Božie požiadavky, a tak sa vrátiť do súladu 
s ním. Preto pri slávení Eucharistie dochádza 
k premeneniu chleba a vína na skutočné 
Kristovo telo a jeho krv. Človek sa stáva 
prostredníctvom týchto liturgických znakov 
prítomný pri všetkých udalostiach Kristovho 
života. Práve vtedy počas slávenia Eucharistie 
sa totiž uskutočňuje nielen zázračné pre-
menenie, ale prebieha celý Kristov dokonale 
spravodlivý život, v ktorom je Kristus posluš-
ný až na smrť na kríži, a zároveň prebieha 
Kristovo vzkriesenie, ktoré je víťazstvom 
nad smrťou a jej porážkou. Preto Eucharis-
tiu môžeme nazvať reálnym sprítomnením 
Kristovej paschy.

Napokon pri slávení Eucharistie nejde len 
o to, aby sme sa stali svedkami udalostí spred 
dvetisíc rokov a neustále v sebe obnovovali 
vedomie tejto udalosti, čím sa samozrejme 
posilňuje a občerstvuje viera v Kristovo 
spasiteľné dielo. Celý Kristov život, jeho smrť 
i zmŕtvychvstanie by nemali žiadny účinok, 
keby sa človek nemohol stať účastným na sa-
motnom Kristovom živote. Práve zisk účasti 
na Kristovom dokonale poslušnom živote, 
na jeho smrti i na moci vstať z mŕtvych a na-
pokon vstúpiť do neba sa pri slávení Eucha-
ristie neustále sprítomňuje pri prijímaní 
živého Krista pod spôsobom chleba a vína.

Eucharistia je pre kresťana spôsob a základ 
života. Je to východisko, z ktorého vyplývajú 
jeho ostatné činy. Neustále prežívanie účasti 
pri Kristovom spasiteľnom diele a priam 
fyzickým zažívaním spojenia s Kristom, jeho 
schopnosťami i jeho mocou nad smrťou sa 
vo svete stávame imúnnymi pred akýmkoľ-
vek nedostatkom, akýmkoľvek odmietnu-
tím, zranením, dokonca imúnnymi aj voči 
samotnej smrti.

skUtočNÁ ZÁcHraNa 
človeka
Život, ktorý človek získava 
krstom, nie je len životom 
plným predsavzatí, ktoré 
hovoria o tom, že odteraz 
už budeme Boha poslúchať. 
Žiť dokonale podľa Božej 
vôle je pre sily obyčajného 
človeka nemožné. Preto 
nemôžeme žiť Ježišov život 
v tom zmysle, že ho budeme 
napodobňovať a že si z neho 
budeme brať morálny príklad. 
To by sme nikdy nedokázali.

JJ Štefan Paločko
J� foto: ???

Ježiš prišiel, aby sa stal naším Spasiteľom. 
Záchrancom. Teda, aby nás uschopnil 
takýto poslušný život žiť.

Zaštepení do Krista
Niečo také je možné jedine vtedy, keď svoj 
život v krste doslovne vymeníme za jeho 
život. Ježiš na vysvetlenie tejto skutočnos-
ti používa podobenstvo o viniči a ratolesti. 
Kresťan je človek, ktorý nemôže zostať 
ratolesťou pohodenou na zemi, pretože 
takáto ratolesť by nikdy nepriniesla ovocie 
a skôr či neskôr by vyschla. Kresťan je 
človek, ktorý sa vzdal svojho nezávislého 
života a nechal sa naštepiť na životodar-
ný vinič, takže teraz už žije život viniča, 
ktorý je schopný z vlastných síl prinášať 
ovocie spravodlivého života (Jn 15, 4 – 5).

Ratolesť nemá svoj vlastný život, ale 
je plne účastná na živote viniča. Možno 
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Tieto a všetky podobné výroky napíš do dolnej polo-

vice papiera. Nemusíš sa hanbiť či báť, tento papier 

si uschováš len pre seba. Pozri sa teraz na papier pod 

svojím menom. Vidíš tie klamstvá, ilúzie, veci, ktoré 

ťa oddeľujú od Otca? Mnohé z nich možno prežívaš 

ako bolesť, zranenie. Prijať milosrdenstvo a odpuste-

nie však môže každý. Cez pokánie.

Odprosuj: „Ježiš, odprosujem ťa za to, že som viac 

počúval, čo o mne hovorí svet, ako slovo, ktoré 

o mne hovoríš ty. Odprosujem ťa za to, že mám 

na seba prehnané nároky. Odprosujem ťa za to, že 

neviem prijať samého seba/niektoré svoje vlastnosti/

výzor.“

ov

,
,

,

Fatamorgána viery
Boh – útočisko a sila
JJ Pavol Burda
J� foto: somedayillbethere.com

Ďalší zo žalmov Koreho synov nevyniká 
množstvom slov alebo zložitým jazykom. 
Je dôkazom toho, že dôležitý obsah nemusí 
vždy zabrať desiatky riadkov a vyžadovať 
hodiny čítania. A tak máme pred sebou je-
denásť veršov, ktorých prečítanie trvá menej 
ako minútu.

Vidíme človeka uprostred búrky, hučiacich 
vôd mora a padajúcich vrchov, ktorý si sám 
nevie pomôcť. Bezmocnosť a pocit ohrozenia 
– kto by to nepoznal? Možno si sa aj ty cítil 
niekedy pokorený okolnosťami, ľuďmi alebo 
vlastnou neschopnosťou, videl Boha ako prí-
činu svojho nešťastia a pýtal sa: Za čo ma Boh 
trestá? Žalm predkladá iné uvažovanie: Boh 
je v ňom zobrazený ako útočisko uprostred 
ničiacej sily. Nie je to on, kto prírodnou kata-
strofou tresce človeka. Dokonca ako zástanca 
ponúka bezpečné miesto na svojom tróne. 
Na rozdiel od ohrozujúcej sily, pred ktorou je 
najlepšie skryť sa, Boh nie je ten, pred kým 
treba utekať. Naopak. Ukazuje sa ako jediný 
pevný bod, do ktorého sa oplatí vložiť nádej. 
A to aj vtedy, keď sa situácia zhorší a ohroze-
né je usporiadanie celého sveta (pád kráľovs-
tiev, vojny a vraždy). Práve v takomto čase 
znova zaznieva prísľub Božej vernosti. Ako 

sa však dostať od zahanbujúceho pokorenia 
k pokornej blízkosti Boha?

Žalm ponúka ako odpoveď odvahu („Ne-
bojíme sa, hoci by sa chvela zem.“) a uznanie 
Božej vlády („Uznajte, že ja som Boh!“). Dve 
cesty, ktoré na prvý pohľad idú presne opač-
ným smerom. Zvykli sme si používať buď 
jedno – aktívnu odvahu až trúfalosť, alebo 
druhé – bezmocnú pasivitu. Je jednoduchšie 
vybrať si jednu z možností: spoľahnúť sa 
buď na seba, alebo na Pána. V pokore – zdá 
sa – nie je priestor na aktivitu a pri aktivite 
sa často nepýtame Pána na to, ako konať. 
No tento žalm nám chce ukázať riešenie, 
ktoré nie je hľadaním jednoduchšieho, ale 
zlatým stredom. Odvážni totiž môžeme byť 
len v Bohu a pokorenie od pokory odlišuje 
rozhodnutie prijať Božiu autoritu.

Len v pokore, ktorej možno predchádzala 
búrka či sklamanie, sa dá naozaj uveriť, že 
Pánovo meno je Emanuel (S nami Boh). Bez 
ohľadu na okolnosti. Lebo aj keby príroda 
povstala proti nám, hoci by sme stratili nádej 
v človeka či politický, alebo spoločenský sys-
tém, Boh nám vraví: „Som s tebou!“ Skúsme 
našu dušu učiť dôvere v Emanuela, veď Boh 
zástupov ponúka úkryt pred nebezpečen-
stvom. A nie je to hocijaký úkryt. Neponúka 
nám vojenský bunker alebo zákop v lese. On 
nás pozýva priamo do mesta, ktoré obvese-
ľujú riečne ramená a v jeho centre stojí ten 
najkrajší a najistejší trón – on sám.

Milosrdenstvo k sebePomôcky: hárok papiera, farbičky, Sväté písmo
Hárok papiera si otoč na výšku a na vrchnú polovicu 
napíš svoje meno. Snaž sa ho napísať čo najkrajšie, 
ozdobne. Podobne ako vyzdobená iniciála na začiat-
ku kapitoly v knihách aj my sa „pohráme“ s každým 
jedným písmenom svojho mena. Fantázii sa medze 
nekladú.
Toto vyzdobené meno symbolizuje veľkú hodnotu 
a kráľovský pôvod. Identitu, ktorú pre nás vysníval 
a ktorú nám daroval Otec. My na to však často zabú-
dame, túto hodnotu si necháme ukradnúť. Súhlasíme 
s výrokmi o nás, ktoré sú negatívne, nepravdivé. 
Napr. ak niekto o nás povie: „Ty si babrák, nič nevieš 
spraviť poriadne!“, „V živote nič nedosiahneš... nikdy 
sa nevydáš... nemáš na to!“ Alebo my sami hovorí-
me: „Som taký neschopný... nie som dosť pekná... 
všetko pokazím...“ Toto všetko sú veci, ktoré kazia 
Božiu slávu v nás, ktoré nám bránia vidieť sa tak, ako 
nás vidí Otec.

Prečítaj si podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 30 – 37). Skús 

sa vžiť do roly samaritána. Teraz je čas „milovať seba samého ako blížneho“, 

prejaviť si lásku, milosrdenstvo, odpustenie. Je to dôležité rozhodnutie a ne-

môže ho za teba spraviť nik iný. Si obrazom Otca, no tento obraz bol možno 

veľakrát zranený. Týmto rozhodnutím dávaš Otcovi dovolenie, aby ho opäť 

obnovil. Toto rozhodnutie nahlas potvrď modlitbou: 

Nebeský Otče, vyznávam, že moja hodnota v tebe je veľká, nikto a nič mi ju 

nemôže vziať.
Ty si ma stvoril na svoj obraz, tvoj Syn za mňa vylial svoju krv a tvoj Duch ma 

v krste posvätil. Dnes sa rozhodujem prijať túto svoju hodnotu. Prijímam 

tiež seba samého/seba samu. Prijímam sa takého/takú, aký/á som, takého/

takú, ako si ma ty stvoril. Prosím ťa, daj mi viac poznať svoju hodnotu, 

identitu. Chcem si byť v každej chvíli istý/á, že som dieťaťom Kráľa, ukáž mi, 

ako ma vidíš ty sám. Pane Ježišu, pretože chcem prijať tvoje milosrdenstvo 

a uzdravenie, aj ja si dnes odpúšťam... (doplň všetko, čo ti Svätý Duch ukáže) 

a zmierujem sa so sebou samým/samou v tvojom mene. Amen.

Evanjeliový znalec zákona žiadal od Ježiša, aby mu dal hranice. Chcel vedieť, čo ešte musí a čo by už nemusel robiť, aby pritom pred Bohom stále vyzeral dobre a pred ľuďmi nestratil dobrý imidž. Žil vo svojej ilúzii. My nie sme vôbec iní. Tiež občas trpíme minimalizmom vo vzťahu k Bohu a k ľuďom okolo nás. „Koľko najmenej otázok musím vedieť, aby som mohol ísť k prvému svätému prijímaniu? Päťdesiat či sto?“ „Podľa mňa úplne stačí, keď v nedeľu pôjdem do chrámu, však Božie prikázanie nehovorí o svätých liturgiách cez týždeň.“Taká duchovná „fatamorgána“ môže narobiť veľa škody. Žiaľ, Božie milosrdenstvo sme zamenili za ilúziu Božieho pritakávania našim hrie-chom a neochotu zmeniť sa. Viacerí z nás by privítali ilúziu takého „obývačkového“ kresťanstva, v ktorom, v teple a v papučkách, nikto odo mňa nič nechce. Mám obavu, že ho mnohí aj žijeme. Pozrite, akú paniku v našej spoločnosti vyvolala téma utečencov. Klobúk dolu pred všetkými, ktorí ponúkli svoju pomoc, ba dokonca sú pripravení ponúknuť svoje príbytky.
Na Ježišovi obdivujem, ako rýchlo dokáže človeka dostať do reality tým, že mu prevráti jeho dovtedajšie ilúzie úplne naruby. Pýtaš sa úplne zle. Nedožaduj sa toho, ako sa tí druhí majú správať k tebe, nekolíkuj si teritórium svojich obľúbencov a tých, ktorí nestoja ani za reč. Začni od seba, zostúp k druhému ako prvý, buď aktívny, nečakaj na ostat-ných, premýšľaj, komu a ako môžeš pomôcť.

František Trstenský
(dokončenie z minulého čísla)

Obrátený kríž

JJ
Antónia RabatínováJ�

Obrátený kríž je latinský kríž otočený tak, aby 
ramená boli umiestnené bližšie k päte kríža. 
Obrátený kríž je symbolom s dlhou históriou 
a je nositeľom odlišných významov, záleží 
na celkovom kontexte jeho používania.

V kresťanstve je obrátený kríž označovaný 
ako kríž svätého Petra, pretože symbolizuje Kris-
tovho učeníka Petra. Táto symbolika nachádza 
svoj pôvod v tradovanom príbehu o smrti sv. 
Petra, ktorý bol odsúdený na smrť ukrižovaním, 
ale pretože sa cítil nehodný zomrieť rovnakým 

spôsobom ako Kristus, bol ukrižovaný dole hla-
vou. Kríž sa tak stal symbolom pokory. Petrov 
kríž sa tiež spája s pápežským úradom, keďže 
poukazuje na autoritu pápeža s jej počiatkom 
u sv. Petra. „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej-
to skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány 
ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského 
kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané 
v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané 
v nebi.“ (Mt 16, 18 – 19)

V 20. storočí začali symbol obráteného kríža 
používať satanisti. Uctievanie satana je založené 
na prevracaní kresťanských hodnôt a vykonáva-
ní obradov podobných kresťanským v znevažu-
júcom prevedení. Satanisti otočením hlavného 
symbolu kresťanstva negujú kresťanstvo ako 

také. Obrátený kríž teda 
nesie ďalšie pomenovanie, 

a to satanský kríž. S pôvodnou 
symbolikou kríža svätého Petra však 

satanský kríž nemá žiadnu súvislosť.
Satanský kríž sa objavuje vo filmovom a hu-

dobnom priemysle, nosí sa ako prívesok na re-
tiazkach, vyobrazuje sa na tričkách... V týchto 
súvislostiach je zrejmý zámer používania tohto 
kríža, ktorý sa stáva prostriedkom popierania 
pravdy o Kristovi a zosmiešňovania jeho obety 
na kríži. Obrátený kríž je symbolom odmiet-
nutia kresťanstva a organizovaného nábožen-
stva vo všeobecnosti, no je tiež univerzálnym 
symbolom individualizmu, intelektu, pravdy 
a slobody myslenia.
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Idem dobre?
JJ Marta Gromošová
J� foto: O. Miškováč

Každý utorok vodím na výtvarnú našu 
najmladšiu dcéru. Odvezieme sa na Trojicu, 
potom zbehneme okolo Kumštu k budove 
elektrárne poza budovu Bosákovej banky, 
prejdeme cez cestu a na Čapajevovej sme 
pešo skôr ako ktorýmkoľvek iným do-
pravným prostriedkom. Je veľmi príjemné 
ponáhľať sa s desaťročnou dievčinkou, mať 
s ňou spoločný čas. Ešte sa rozlúčime, aby 
som sa mohla rozbehnúť za svojimi povin-
nosťami, krátky telefonát manželovi, aby 
o dve hodiny nezabudol vyzdvihnúť našu 
štebotavú ratolesť (minule volala pani uči-
teľka...). Utorkový rituál, vo vrecku lístok so 
zoznamom povinností, po anglicky sa to po-
vie to do. Do uší strkám slúchadlá, do vrecka 
mobil. Sladkopevci 4 ever!

Rýchlo späť: letmý obdivný pohľad 
a spomienka na starých remeselníkov, ktorí 
ukovali také nádherné ornamenty na zá-
bradlí, obrovské ozubené koleso, dômyselné 
reťaze... Už len hore briežkom a zaradím sa 
medzi spoluobčanov. Pozor na kabelku, ne-
pozerať do výkladov, ponáhľam sa do druhej 
práce, čaká ma kopa papierov, krúžok háč-
kovania, fotky do pamätnej knihy. Ešteže je 
celkom príjemne, nefúka a ani mi neprekáža, 
že je vo februári nad nulou a vyzerá to skôr 
na jar ako na zimu.

„Idem dobre do mesta?“ otázka zjavne 
patrí mne, tak na ňu bystro odpovedám 
s učiteľskou ochotou a pohotovosťou. „Idete 
opačným smerom, poďte nazad.“ Až vtedy 
som si lepšie všimla toho človeka. Odratá 
vetrovka, červená čiapka, dve barly, okolo 
celej tváre hustá biela brada. Ale veď... tak-
mer denne ho vidím pred cerkvou. Nežobre, 

sedí na lavičke, na prsiach menovka, v taške 
rôzne časopisy pre deti. Občas nejaký kúpim, 
keď bola naša Veronika mladšia, pristavili 
sme sa spolu a ja som si o sebe myslela, že 
dávam dieťaťu skvelý príklad kresťanskej lás-
ky a milosrdenstva. Čaká predsa na zákazní-
kov, na dennú tržbu, ale tým, čo sa pristavia, 
venuje veľmi málo pozornosti. Apaticky 
pripraví časopis, preráta peniaze a pedantne 
vydá drobné. Viackrát som ho zazrela, ako sa 
sám so sebou háda, bije si päsťami po hlave 
a nadáva... Menil pritom aj hlas a bol veľmi 
presvedčivý. Teraz sa na mňa usmieval. Mal 
celkom červenú tvár a pokojné oči. Všetci 

sa máme snažiť zbadať v tvári blížneho 
Krista a mne sa práve zdalo, že ho vidím. 
V tvári, s ktorou som si až doteraz spájala 
vážnu diagnózu, bol nebeský pokoj, čisté oči 
a šarmantný úsmev. Neznášam klišé, ale nič 
lepšie nevystihuje danú situáciu. A k tomu 
teplé predjarné slnko, malebná krása 
nášho krajského mesta, jednosmerná cesta, 
na ktorej sa netreba ustavične obzerať, aby 
ma nezrazilo auto... Uvedomila som si, ako 
ďaleko „odkráčal“ od svojho rajónu. Predsa 
len, je to poriadny kus cesty...

„Nechcete ísť autobusom? Dám vám 
lístok, odveziete sa.“

„Pán Boh sa nekázal ponáhľať,“ zastavil 
moju snahu vykonať jeden štyridsaťcentový 
dobrý skutok. A tak sme kráčali vedľa seba. 
Prešli sme po prešovskej pešej zóne, vzdia-
lení od seba niekoľko centimetrov. Výrazne 
som spomalila, mala som pocit, že mám 
svojho zvláštneho známeho pomaly spre-
vádzať po miestach, po ktorých sama veľmi 
rada chodím, či v poslednom čase utekám 
ako o život. Ešte raz som sa opýtala, či nech-
ce ísť autobusom a ako idú obchody, a on mi 
rovnako pokojne odpovedal, že dnes sa cel-
kom dobre predáva a že nesie domov sviečky 
a musí dávať pozor, aby ich nepolámal...

      Keď spomalí, pobehnem, lebo je už na-
ozaj dosť neskoro. Môj, vlastne náš bezmen-
ný brat v Kristu si aj zajtra sadne na lavičku, 
skryje sa do svojho vlastného sveta a v ďalšej 
svetlej chvíľke ho Pán pošle za niekým, kto 
žije ako vo filme Rýchlo a zbesilo s nevinnou 
otázkou o správnosti cesty...

Krstný list

JJ
Jozef MiňoJ�

Dôležitým dokladom na osvedčenie slobod-
ného stavu žiadateľov o manželstvo je krst-
ný list. Je to doklad potvrdzujúci fakt krstu 
konkrétneho človeka a jeho kánonický status. 
Kánonické právo v kánone 296 CCEO predpi-
suje, že v každej farnosti majú byť farské knihy 
a výslovne hovorí o knihe pokrstených. Po krste 
musí farár miesta, kde sa slávi krst, starostlivo 
a bezodkladne zapísať do knihy pokrstených 
mená pokrstených s uvedením vysluhovateľa, 
rodičov, krstných rodičov, ako aj svedkov, ak boli 

prítomní, miesto a dátum udelenia krstu spolu 
s udaním dňa a miesta narodenia a tiež cirkvi 
sui iuris, do ktorej sa pokrstení zapisujú (kánon 
689 CCEO). Ak krst nebol udelený ani farárom, 
ani v jeho prítomnosti, vysluhovateľ musí o veci 
upovedomiť miestneho farára, aby krst zapísal 
do knihy pokrstených. Do krstnej matriky sa 
zapisuje prijatie sviatosti manželstva, sviatosti 
kňazstva (aj stupeň – diakon, kňaz, biskup), 
prijatie sviatosti myropomazania (birmovania). 
Ak cirkevný súd vyhlási manželstvo za neplatné, 
aj tento fakt sa zapisuje do knihy pokrstených 
farnosti. Takto to predpisuje kánon 296 § 2  
CCEO: „V knihe pokrstených sa má zaznačiť aj 
zapísanie pokrsteného do určitej cirkvi sui iuris, 
udelenie sviatosti myropomazania, ako aj to, čo 

sa vzťahuje na kánonický stav veriacich v Krista 
z hľadiska manželstva, z hľadiska adopcie, 
takisto z hľadiska prijatia posvätných stup-
ňov, doživotnej profesie zloženej v rehoľnom 
inštitúte; tieto záznamy sa majú vždy uvádzať 
v dokumente o prijatom krste.“

Krstný list je úplným výpisom z matriky 
pokrstených. Z neho musí byť zrejmý kánonický 
status pokrsteného. Farské úrady vydávajú aj 
svedectvo o krste, ktoré nie je úplným výpisom, 
ale iba potvrdením o prijatí krstu. K sviatos-
ti manželstva je nutný úplný výpis z knihy 
pokrstených. Krstný list nie je nutné mať doma, 
ale vždy si ho môžeme vyžiadať vo farnosti 
svojho krstu pri zachovaní zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov. K uzavretiu 
sviatosti manželstva nesmie byť dátum vydania 
krstného listu starší ako šesť mesiacov pred 
termínom sobáša.

Pred Vianocami ma úradníci premiestnili na Pankrác. V tom čase tam bol veľmi prísny režim. 
Okná, hoci vysoko postavené, boli zabielené vápnom. Po Vianociach som bol prevezený do Mí-
rova.

V Mírove som sa dostal do izby so skupinou nedávno odsúdených horákovcov. Zo skupiny 
poslankyne Horákovej boli štyria popravení (medzi nimi aj p. Horáková), ostatní prišli do Mí-
rova. Predtým to boli vysoko postavené osobnosti v politike. Bol medzi nimi aj sedemdesiatd-
varočný generálny tajomník sociálnodemokratickej strany. Prijali ma medzi seba a všetci sme 
si museli tykať. U bratov Čechov to bolo zaužívané, napr. medzi sokolmi a  legionármi. A tak 
som aj ja oslovoval sedemdesiatdvaročného pána tajomníka: „Vojtíku“. Pre mňa to bolo veľmi 
nezvyklé a značne „proti srsti“. Veď my sme si v rehoľnom internáte – v juvenáte – vykali už 
od jedenástich rokov.

Jedného predpoludnia, po asi dvojtýždňovom pobyte s horákovcami, prišiel dozorca, aby 
som sa zbalil a išiel s ním. Viedol ma do nemocničného oddelenia. Považoval som to za dôsle-
dok toho, že som stále pľuval krv. Tam mi v jednej izbe pridelili prázdnu posteľ a už bol obed. 
Po obede som si ľahol na lôžko odpočinúť si, ale o chvíľu prišla iná ordonanca, aby som sa 
zobral, že idem preč. Prevzali ma dvaja či traja úradníci, nasadol som do auta a išli sme na zá-
pad – do Prahy – na Pankrác. Keďže som išiel z nemocničného oddelenia, dali ma do nemoc-
ničného oddelenia na Pankráci. Ale druhého dňa zrána prišli zasa úradníci, vzali ma na cestu 
do Valdíc-Kartúz. Tak sa začal môj druhý pobyt v Kartúzach.

So zaviazanými očami ma priviedli na prízemie k prvej cele zľava, otvorili dvere, rukou mi 
taktne sklonili hlavu, aby som sa náhodou neudrel o nízku zárubňu, a zatvorili za mnou. Izba 
bola taká, aké sú na prvom poschodí, ale okno nepriliehalo a bolo asi päť centimetrov odchý-
lené.

(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)

Zvestovanie Bohorodičke
JJ Milan Gábor
J� foto: upload.wikimedia.org

Ako uvádza E. Sendler, je zaujímavé, že ten, 
ktorý je skutočným aktérom zvestovania 
a od ktorého všetko závisí – Svätý Duch, je 
zobrazený veľmi diskrétne, čo zodpovedá 
evanjeliovej udalosti, kde sa len jednodu-
cho spomína, ako aj samotnej povahe tejto 
božskej osoby.

V prvých storočiach sa v zachovaných 
dielach takmer nezobrazuje. Výnimkou je 
mozaika v Santa Maria Maggiore. Umenie 
v období po ikonoborectve (726 – 843) priná-
ša do scény zvestovania mariánsku aj doktri-
nálnu symboliku, ktorá od 10. stor. dopĺňa 
sviatok o zobrazenie symbolickej nebeskej 
sféry, z ktorej zostupuje nad Bohorodičku 
trojitý lúč svetla poukazujúci na prítomnosť 
trojjediného Boha.

Svätý Duch
Z vrchnej časti ikony Zvestovania, z tmavo-
modrého polkruhu symbolizujúceho nebo, 
zostupuje zväzok troch lúčov žiariaceho 
svetla. Na niektorých ikonách sa lúče dotý-
kajú hlavy Bohorodičky. Tieto lúče svetla, 
ktoré symbolizujú Svätú Trojicu, osvetľujú 
nimbus Bohorodičky. Zobrazenie troch 
lúčov je symbolickým vyjadrením teofanie – 
zjavenia sa troch božských osôb, s akým sa 
stretávame aj pri ikonách Narodenia Krista, 

Bohozjavenia a v niektorých prípadoch aj pri 
ikonách Päťdesiatnice (Zostúpenia Svätého 
Ducha). Je dôležité poznamenať, že symbo-
lickým zobrazením hlavného uskutočňova-
teľa tajomného Božieho vtelenia – Svätého 
Ducha je najčastejšie biela holubica prijatá 
z opisu a ikonografie Bohozjavenia. Holubica 
je zväčša umiestnená v kruhu, z ktorého zo-
stupujú tri lúče. Hlboký symbolický význam 
obrazu odhaľuje Lukášovo evanjelium: „Svä-
tý Duch zostúpi na teba a moc Najvyššieho 
ťa zatieni“ (Lk 1, 35). To isté chcel zobraziť aj 
ikonopisec. Bohoslužobné texty vkladajú to-

muto obrazu mystický význam. Zvestovanie 
vtelenia Božieho Syna nazývajú obrazom ne-
beského pozdravu: „Vychovávanej v chráme 
vo svätyni svätých, odetej vierou, múdrosťou 
a nesmiernym panenstvom, veľvojvodca 
Gabriel priniesol z neba pozdrav: ,Raduj sa, 
požehnaná, raduj sa, najblahoslavenejšia, 
Pán s tebou.ʻ“ (bohorodičník v nedeľu večer) 
„Služobnica Pánova, zjavil sa ti Gabriel 
a zvestoval ti odveký zámer. Pozdravil ťa 
a povedal: ,Raduj sa...ʻ“ (stichyra z Veľkej 
večierne) „Bohorodička počula prekvapujúcu 
zvesť, lebo jej archanjel oznámil radostné 
slová. Keď pokorne prijala jeho pozdrav, 
počala ťa, večný Bože...“ (stichyra z Veľkej 
večierne)

Podľa tradície a tvrdenia niektorých 
autorov Bohorodička počala prostredníc-
tvom sluchu, keď počula slovo anjela. Sv. 
Efrém Sýrsky porovnáva pád ľudského rodu 
spôsobený Eviným počúvaním s vykúpením, 
ktoré je ovocím Máriinho počúvania. Píše, že 
„tak ako smrť prišla na svet prostredníctvom 
ucha Evy, tak život prišiel skrze ucho Márie. 
Prostredníctvom rajského stromu sa človek 
stal dlžníkom, ktorého dlh splatil Kristus 
skrze drevo kríža“. Podobným spôsobom 
porovnáva udalosť v raji so zvestovaním aj 
sv. Peter Kanízius (1521 – 1597), ktorý uvádza, 
že archanjel Gabriel je „opakom hada v raji, 
ktorý sa tam rozprával s Evou a stal sa ne-
šťastím, ale tu sa Gabriel zhovára s Máriou 
o spáse ľudského pokolenia. Tak, ako diabol 
pôsobil ušami Evy na jej dušu a nakvapkal 
jed do jej srdca, podobne aj Gabriel zasieval 
Božie slovo ušami Panny do jej duše a života“.
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poNDelok 29. február
Prepodobný Kassián
Čítania: Gn 8, 21 – 9, 7; Prís 11, 19 – 12, 6
Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, 
tomu sa vezme aj to, čo má. (Mt 13, 12)
Čo môžem vlastniť vo vzťahu k Božiemu slovu? V tomto zmysle tu 
môžem mať jedine túžbu. Po Bohu a po jeho slove. Lebo poznať 
tajomstvá nebeského kráľovstva je dané len tým, ktorí skutočne 
túžia a kráčajú s otvorenými očami a ušami. Tým, ktorí nanovo 
a stále prichádzajú k Ježišovi a pýtajú sa ho na jeho slovo. Kto je už 
spokojný s tým, čo pochopil, nerastie. A nakoniec stratí aj to, čo si 
myslel, že má.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie 
hriechov. Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, zač. 51 (HS: 
164; PZ: 119; HP: 119)

Utorok 1. marec
Prepodobná mučenica Eudokia
Čítania: Gn 9, 8 – 17; Prís 12, 8 – 22
Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? (Mt 13, 28b)
Máme tendenciu vytrhať kúkoľ a vyčistiť pšenicu. Ale nie na Boží 
spôsob, ale na ten svoj. Urobiť krátky proces a hotovo. Naozaj 
správne vieme, čo je kúkoľ a čo pšenica? Dnes nám Ježiš hovorí, 
aby sme to nerobili. Aby sme oboje nechali rásť až do žatvy.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie 
hriechov. Čítania: 1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 36b – 43, 
zač. 52 a 54 (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

streDa 2. marec
Hieromučeník Teodot
Čítania: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 – 13, 9
Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich 
bratov! (Gn 9, 25)
Každé rozhodnutie človeka nesie so sebou požehnanie alebo 
prekliatie. A nemravnosť je veľkým prekliatím. Ponižuje človeka 
stvoreného na Boží obraz. Dnes môžeme vnímať tzv. sexuálnu 
revolúciu a presadzovanie nemravnosti do bežného života. 
Systematické demoralizovanie spoločnosti. Môžeme urobiť dve 
veci. Hľadieť na to, vyžívať sa v tom alebo odvrátiť zrak od týchto 
vecí a zakrývať ich svojou láskou, „lebo láska zakrýva množstvo 
hriechov“. (1 Pt 4, 8b)
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé 
časti zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom. 
Zdržanlivosť od mäsa (MM 22, 53)

Štvrtok 3. marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk 
Čítania: Gn 10, 32 – 11, 9; Prís 13, 19 – 14, 6
... jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden. (Mt 
25, 15a)
Všetci dostávame od Boha dary. A ten najväčší talent je dar Božieho 
milosrdenstva – dar odpustenia, dar lásky. S týmito darmi treba 
„obchodovať“, ponúkať ich, ukazovať, rozmnožovať.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie 
hriechov. Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25, 14 – 30, zač. 105 
(HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

piatok 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána
Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26
Odíď zo svojej krajiny... (Gn 12, 1)
Odísť zo svojho, zo svojich plánov, predstáv, zaužívaného rytmu 
– každodennej rutiny, to nikdy nie je ľahké. Zanechať zázemie 
a vrhnúť sa do neznáma len preto, že mi to vraví môj Boh. To je 
niečo, čo sa nazýva skutočné kresťanstvo, skutočný duchovný život, 
skutočná viera. To, čo od nás Boh očakáva, je bezpodmienečná 
viera a dôvera, ktorú ukázal praotec Abrahám. A cez jeho postoj 
prichádza požehnanie na všetky pokolenia zeme.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé 
časti z piatka prostredného týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom zo 
7. hlasu a mučeníkovi Konónovi. Zdržanlivosť od mäsa (MM 23, 44, 
52)

soBota 5. marec
Štvrtá zádušná sobota. Mučeník Konón
Čítania: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7, 31 – 37, zač. 31 (rad.); 1 Sol 4, 
13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)
Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. (Mk 7, 
37)
Boh skutočne robí všetko dobre. Len dnešný človek potrebuje uveriť 
tejto pravde. Ježiš nedáva hluchému mediálny prehrávač a nemému 
karaoke zostavu. Troška pritiahnuté za vlasy... Dnešný svet nevidí, 
kde je skutočný problém a kde ho treba riešiť, a už vôbec nevie ako. 
Ježiš je ten, ktorý prináša riešenie do každého problému a každej 
situácie. To, čo sa pokazilo, dáva do poriadku. Potrebujeme uveriť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby 
za zosnulých. Panychída (HS: 160, 162; PZ: 115, 116; HP: 115, 117)

NeDeĽa 6. marec
Štvrtá pôstna nedeľa. – pamiatka prepodobného Jána, autora 
spisu Rebrík. Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40 (rad.)
Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. (Mk 
9, 18b)
Sv. Ján Vianney povedal: „Ak nedostanete od Boha, o čo prosíte, 
nie je to preto, že sa nemodlíte s vierou, s čistým srdcom, s veľkou 
nádejou, alebo preto, že nie ste dosť vytrvalí v modlitbe? Boh nikdy 
neodmietol ani neodmietne nič tým, ktorí správnym spôsobom 
prosia o jeho milosti.“ Tieto slová sú výsledkom osobnej skúsenosti 
s modlitbou, ktorá mala dôležité miesto v živote svätého farára 
z Arsu. Pod tieto slová by sa určite podpísal nesmierny zástup 
svätých, ktorí skrze modlitbu zakúsili účinnú nadprirodzenú 
pomoc. Toto osobné svedectvo odkrýva dôvody, prečo je naša 
modlitba neúčinná. Pri duchovných rozhovoroch s veriacimi som 
si uvedomil, že hoci nikto nepoprel dôležitosť a silu modlitby, 
predsa za ich slovami bolo niekedy cítiť, že ani neočakávali prejav 
jej moci. Neočakávali, že sa niečo zmení, že sa niečo stane. Dosť 
často sa vo svojom živote podobáme práve týmto apoštolom 
z dnešného evanjelia, ktorí akoby len chceli skúsiť, či to vyjde. 
Každá naša „nevypočutá modlitba“ prináša so sebou otázky: 
Ako je to s mojou vierou? Mám úprimnú dôveru, že Boh vstúpi 
do môjho problému, ktorý mu predkladám? Je moje srdce čisté? 
Nie je spútané hriechom, ktorého sa nechcem vzdať? Modlil som sa 
s naliehavosťou a vytrvalosťou?
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 8. Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, 
kondák z triódy. Ostatné z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná (HS: 152, 212; PZ: 106, 175; HP: 107, 174)

poNDelok 7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spol.
Čítania: Gn 13, 12 – 18; Prís 14, 27 – 15, 4
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! (Lk 6, 36)
Je to veľmi ťažká úloha. Svojimi silami nie sme schopní byť milosrdní 
ako nebeský Otec. Ale čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. Miera 
mojej lásky k blížnemu je priamo úmerná miere lásky, ktorú čerpám 
a prijímam od Boha. 
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, zač. 26 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

Utorok 8. marec
Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt
Čítania: Gn 15, 1 – 15; Prís 15, 7 – 19
Ja som Pán. Ja som ťa vyviedol z Chaldejského Uru... (Gn 15, 7)
Kresťanský postoj je ten, ktorý spomína sv. apoštol Jakub vo svojom 
liste tým, ktorí hovorili, že pôjdu do istého mesta kupčiť a zarábať: 
„Namiesto toho by ste mali hovoriť: ,Ak Pán bude chcieť, budeme žiť 
a urobíme toto alebo ono.‘“ (Jak 4, 15) A presne o to ide. Či dávam svoj 
život pod Božie vedenie, pod Božiu vládu.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Ef 4, 14 – 19, zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač. 25 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

streDa 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey 
Čítania: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9; Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 
1 – 16, zač. 80
Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo...! (Gn 17, 9)
Každá zmluva vyžaduje dve strany. Boh je verný svojim prisľúbeniam, 
ale človek nezachováva Bohu vernosť. Odstupuje od zmluvy. Mnohí 
chcú prisľúbenia, mnohí chcú žiť v požehnaní, ale málo je takých, 
ktorí aj dodržujú zmluvu s Bohom. Byť verný, to je základ vzťahu.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: menlivé časti 
zo stredy 5. týždňa Veľkého pôstu. Zdržanlivosť od mäsa (MM 24)

Štvrtok 10. marec
Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Mučeník Kodrat 
a spoločníci. Mučeníci Chryzant a Dária
Čítania: Gn 18, 20 – 33; Prís 16, 17 – 17, 17
... ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete. (Lk 13, 5)
Kto z nás môže povedať, že je už pripravený na stretnutie s naším 
Pánom vo večnosti? 
Prvá vec, ktorú si človek musí uvedomiť, je, že skutočne potrebuje 
zmenu. Ak nie, tak bude stále len pozerať na iných, v nich hľadať 
chybu. Len ak nastúpim na cestu pokánia, vtedy môžem zažiť pravdu 
o sebe a pravdu o iných. 
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: 
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. 
Čítania: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70 (HS: 164; PZ: 119; 
HP: 119)

piatok 11. marec
Patriarcha Sofronios
Čítania: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5
V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, 
že si poslúchol môj hlas. (Gn 22, 18)
Poslušnosť Bohu prináša požehnanie, ktoré si ani nevieme predstaviť. 
Diabol odmietol poslušnosť a tým „vyrobil“ peklo. Ostáva naveky 

prekliaty. Človek má stále možnosť rozhodnutia. Podriadiť sa Bohu 
alebo sa vzoprieť. Prijať požehnanie alebo prekliatie. Abrahám je pre 
nás veľkým vzorom poslušnosti. Poslúchol, aj keď nechápal.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: Menlivé 
časti z piatka 5. týždňa Veľkého pôstu. Zdržanlivosť od mäsa (MM 
29)

soBota 12. marec
Akatistová sobota. Prepodobný vyznávač Teofan Sigriansky. 
Gregor Dialogos, pápež
Čítania: Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 31, zač. 35 (rad.); Hebr 
9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28 zač. 54 (Bohorodičke)
„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. (Mk 8, 29)
Základná otázka viery. Za koho pokladáš Ježiša Krista? Odpoveď 
je možná len vo Svätom Duchu, ináč to bude len vymýšľanie. Je 
Kristus Mesiáš pre tvoj život, pre tvoju rodinu, pre tvoju prácu, 
pre tvoje záujmy? Odpoveďou je tvoj život. Niektorí ohlasovatelia 
radostnej zvesti majú naozaj vzletné reči o Ježišovi, o spáse, 
vykúpení. No je za nimi aj život? Ježiš napomína apoštolov, aby 
o ňom nerozprávali. To neznamená, že my nemáme hovoriť 
o Kristovi. Ale nielen slovami treba rozprávať o Ježišovi. Skôr 
treba Krista žiť. A vtedy sa Ježiš oslávi v našom živote. To bude 
svedectvom pre tento svet.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod: Poďte, 
pokloňme sa... na príhovor Bohorodičky... Menlivé časti z Akatistovej 
soboty (HS: 213; PZ: 177; HP: 175)

NeDeĽa 13. marec
Piata pôstna nedeľa. Prenesenie ostatkov patriarchu Nikefora
Čítania: Hebr 9, 11 – 14 zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47
Kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. (Mk 
10, 44)
V Knihe proroka Izaiáša čítame: „Lebo moje myšlienky nie sú 
vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – hovorí Pán.“ ( Iz 
55, 8) Božie hodnotenie vecí či osôb je často v úplnom protiklade 
s ľudskými meradlami. V Božích očiach je veľký a prvý ten, kto je 
sluhom všetkým. V dnešnom evanjeliu Ježiš vo svojom poučení 
stavia proti sebe Božie kráľovstvo a kráľovstvo svetské. Pozemskí 
vládcovia využívajú svoje postavenie na to, aby mocou a násilím 
presadili svoje priania a požiadavky. Vo svetskom panovaní veľkosť 
znamená: zbaviť moci druhého. Táto veľkosť je zásadne egoistická. 
Aj v Božom kráľovstve existuje postup k veľkosti a vznešenosti. 
Cesta k tomuto cieľu však vedie opačným smerom. Idú po nej len 
tí, ktorí sa v nasledovaní Ježiša stali ochotní slúžiť. Veľkosť a moc 
v Božom kráľovstve má iba ten, kto v láske slúži bratovi. Ježišove 
slová sú také ohromujúce a jasné, že by stálo za uváženie, či by sme 
sa my, veriaci týchto dnešných čias, nemali práve tu zastaviť a začať 
celkom od začiatku. Sám Ježiš nám dal príklad. Pred Poslednou 
večerou kľaká pred apoštolov a umýva im nohy. Vykonáva službu 
otroka. On. Pán neba a zeme, ktorý každé svoje stvorenie môže 
zničiť dychom svojich úst, kľačí pred nevzdelanými rybármi, aby 
im poslúžil. Dáva nám príklad, aby sme konali ako on. Máme si 
navzájom umývať nohy, navzájom si slúžiť s pokornou ochotou. 
Pritom sa máme umenšovať, aby on, Kristus, mohol medzi nami 
rásť. Kto chce byť medzi nami prvý, podľa Božích meradiel, má sa 
stať sluhom všetkých. Albert Schweitzer, nositeľ Nobelovej ceny, 
raz povedal: „Nie sú žiadne hranice pre službu druhým. Tam, kde 
vidíme utrpenie, treba priložiť ruku k službe.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 1. Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, 
kondák z triódy. Ostatné z hlasu. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná. (HS: 143, 214; PZ: 96, 178; HP: 97, 176)

Marián Sterančák
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JUBILEÁ KŇAZOV

Ospravedlňujeme sa za uvedenie chybných informá-
cií ohľadom dátumu a výročia v blahoželaní Mons. 
Jozefa Tótha v čísle 4.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Marko Rozkoš, kancelár Košickej eparchie – 4. ma-
rec – 50 rokov života; Marián Sabol, dekan a farár 
farnosti Telgárt – 10. marec – 40 rokov života; Jozef 
Šoltýs, farár v Malom Lipníku – 26. marec – 60 rokov 
života; Ivan Barnabás, farár v Maťovciach – 27. marec 
– 40 rokov života; Mons. Jozef Tóth, titulárny kanonik, 
protojerej, na odpočinku v Košiciach – 23. marec – 91 
rokov života

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Na spolok darovali: členovia z Milpoša – 5 eur; Rado-
slav Čermák, Vojčice – 5 eur; Mária Ferenčíková, Vojči-
ce – 3 eurá; farnosť Vojčice, 5 – eur; Anna Kolodyová, 
Vojčice – 5 eur; Margita Gyorgyová, Košice-Nad jaze-
rom – 2 eurá; Johana Hrabkovská, Košice-Nad jazerom 
– 2 eurá; Ing. Mikuláš Marton, Košice-Nad jazerom – 
2 eurá; Júlia Obrazová, Košice-Nad jazerom – 10 eur; 
Helena Piňková, Košice-Západ – 5 eur; Michal Rešetár, 
Košice-Západ – 5 eur; Zuzana Kráľová, Košice-Západ – 5 
eur; Eva Semanová, Košice-Západ – 5 eur; MUDr. Kor-
nélia Tormová, Košice-Západ – 5 eur; Mária Vodarčí-
ková, Košice-Západ – 5 eur; Alžbeta Bodnárová, Koši-
ce-Západ – 10 eur; Ing. Ján Cverčko, Košice-Západ – 15 
eur; Alžbeta Vyžinkárová, Košice-Západ – 20 eur

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 �Nedeľná svätá liturgia s koinoniou
28.02. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)
20.03. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
02.03. (streda) Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)
12.03. (sobota) Staškovce, cerkev (17.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie pre 
manželov a snúbencov

13.03. (nedeľa) Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
 �Biblické katechézy

17.03. (nedeľa) SPŠ drevárska v Prešove, spoločenská 
miestnosť, Bardejovská 24 (18.00 h)

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec Marek Kaľa-
ta oslávil 13. februára svoje 33. 
narodeniny. Tento Kristov vek 
nech prinesie do vášho života 
milosti, ktoré pramenia od ne-
beského Otca. Nech je Kristus 
vaším vzorom  v ohlasovaní a zís-

kavaní ľudí pre Božie kráľovstvo. Vyprosujeme vám 
stálu ochranu Presvätej Bohorodičky. Ďakujeme vám, 
že rozsievate do našich duší vieru, ktorá buduje, nádej, 
ktorá posúva, a lásku, ktorá sa rozdáva. Na mnohaja 
i blahaja lita!

vaši veriaci z farnosti Vernár

10. marca oslávi pekné jubileum ‒ 40 rokov života náš 
duchovný otec Marián Sabol, protopresbyter. Z úp-
rimného srdca vám, duchovný otče, blahoželáme. 
Nech Boh položí na vás svoju ochrannú ruku a jeho 

moc nech vás zachová zdravým. Jeho oči nech vás 
strážia. Jeho uši nech vás opatrujú pred nebezpečen-
stvom. Jeho slovo nech vás osloví. Nech vás požehná-
va dobrý Boh po všetky dni vášho života! Toto všetko 
vám vyprosujú a zverujú pod mocnú ochranu Panny 
Márie vaši veriaci z Telgártu.

Drahý otec Marián Sabol oslávi 10. marca svoje 40. na-
rodeniny. K vášmu jubileu vám chceme vyprosiť hojné 
Božie milosti, ktoré Boh rozdáva tým, ktorí ho milujú. 
Ďakujeme všemohúcemu Bohu i vám za čas, keď ste 
pôsobili v našej farnosti a zdieľali s nami naše životy. 
Nech vás nebeská Matka ochraňuje svojím ochranným 
plášťom, Svätý Duch sprevádza každým dňom vo vašej 
službe. Na mnohaja i blahaja!

S úctou a láskou vám to vyprosujú  
veriaci z farnosti Vernár.

SPOMIENKA

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto 
nečakal. Z tvojich očí žiarila láska 
a dobrota, ktorá nám bude chý-
bať do konca života. 23. februára 
2016 uplynul rok od chvíle, keď 
nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a dedko Peter Žid 
z Oľšavice. S láskou na neho spomína manželka Anna, 
deti Vlado, Juraj a Mária s rodinami.

11. marca si pripomenieme prvé 
výročie úmrtia gréckokatolíc-
keho kňaza otca Michala Drah-
ňovského. Bol pre nás svedkom 
pokoja a nádeje. Navždy ostáva 
v našich srdciach a modlitbách. 
Ďakujem všetkým, ktorí si s lás-
kou naňho spomínajú. Vičnaja jemu pamjať!
manželka Mária, synovia Jaroslav a Marián s rodinami

OZNAMY

Nová kresťanská zoznamka

Ste slobodný katolík, ktorý sa pokúša nájsť partnera 
zdieľajúceho kresťanské hodnoty a v ktorého živote 
má dôležité miesto viera? Nová zoznamka otvorila 
10. februára dvere nezadaným katolíkom. Ide o zozna-
movanie ľudí, pre ktorých sú otázky viery vo vzťahu 
prioritné. Záujemcovia o zoznamovanie môžu využívať 
systém súkromných správ a chat bez toho, aby museli 
poskytovať svoje kontaktné údaje, nahrávať si fotogra-
fie na svojej profilovej stránke, diskutovať na fórach, 
vytvárať špeciálne záujmové skupiny. Zoznamka Bez 
bariér je slovenskou zoznamkou a umožňuje len zo-
znamovanie v rámci SR.
Využite bezplatné promo členstvo a zaregistrujte sa 
na https://zoznamkabezbarier.sk.

Iniciatíva 9 mesiacov za život

Počas mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva 
máme možnosť odpovedať na výzvy pápeža Františka 
rôznym spôsobom. Zapojte sa do nového projektu. Ide 
o otvorenú iniciatívu laikov i kňazov z rôznych katolíc-
kych spoločenstiev pod zastrešením tímu Národného 
pochodu za život.
Projekt 9 mesiacov za život spočíva v krátkej modlitbo-
vej prítomnosti na miestach, kde na Slovensku zomie-
rajú násilnou smrťou nenarodené deti.

Iniciatíva bude prebiehať počas pracovných dní od 25. 
marca do 25. decembra. K tejto akcii sa môžu pri-
dať všetci. Iniciátori pozývajú, aby svojou pokojnou 
modlitbovou prítomnosťou pokryli čím viac miest 
Slovenska. Týka sa to minimálne 67 pracovísk v 42 
mestách. Viac informácií možno nájsť na webovej 
stránke www.9mesiacovzazivot.sk. Ak sa chcete zapojiť 
do modlitbovej služby alebo sa dozvedieť viac o prípra-
vách, zaregistrujte sa na stránke v časti Zapoj sa.

Stretnutie mladých z celého Slovenska s Godzone

Evanjelizačný projekt Godzone pozýva na dvojdňo-
vé stretnutie mladých z celého Slovenska. Godzone 
konferencia sa uskutoční 8. – 9. apríla v Športovej 
hale Štiavničky v Banskej Bystrici. Hlavným zámerom 
organizátorov je opäť zjednotiť generáciu, ktorej ide 
o Božie kráľovstvo (KIOBK). Pripravujú program napl-
nený spoločnými modlitbami chvál, vyučovaniami, bu-
dovaním spoločenstva pri zdieľaní aj zábave. Novinkou 
bude možnosť prihlásiť deti do 10 rokov na samostat-
ný program Detskej konferencie. Názov konferencie 
bude Všetci za Jedného a jej zameraním bude zjedno-
tenie generácie KIOBK v živote zameranom na Ježiša 
Krista. Hosťami konferencie budú kapely Rieka Života, 
Lámačské chvály, ESPÉ, Heartbeat a Godknows. S vy-
učovaním sa prihovoria kňazi Ján Buc a Jozef Mihok, 
kazateľ Bratskej jednoty baptistov Michal Kevický a lí-
der Spoločenstva SP Julo Slovák. Bližšie informácie: 
konferencia.godzone.sk.

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj 
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizi-
kový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch. 
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937; 
mejl: zakmichalovce@stonline.sk

Na nevhodnej internetovej stránke som 
našiel fotky svojho dieťaťa, čo robiť?

Dobrý deň! V prvom rade vám odpo-
rúčam navštíviť niektorú z advokátskych 
kancelárií, v ktorej vám advokát poradí, 
respektíve spíše s vami podnet na políciu, 
prokuratúru a podľa informácií z webovej 
stránky zistí, kto je prevádzkovateľom 
webu a na akom serveri je web uložený, 
pričom upozorní na porušovanie vašich 
práv, respektíve práv vášho dieťaťa aj 
dotyčné osoby.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária  SLAMKA  

& Partners, s. r. o.

Komiks

Keď som premýšľala o tom, čo by mohli vyrobiť vaše šikovné ruky, napadla mi rozprávka o Popoluške. Aj ona pociťovala 
nedostatok. Nemala pekné šaty, aby sa mohla dostať na vysnívaný bál. No ktosi s dobrým srdcom sa postaral o to, aby 

v troch orieškoch našla, čo potrebovala. A rozprávka sa mohla skončiť svadbou.
Nemáme moc vtesnať do orieška šaty pre kamarátku alebo kopačky pre kamaráta, ale malé prekvapko predsa len spoločne zvlád-
neme. Potrebuješ: orech, kliešte na orechy, kúsok plátna alebo vaty, lep a tenkú ozdobnú stužku (1). Orech si opatrne kliešťami 
rozdeľ na dve polovice (2), vyber jadro a poriadne ho vyčisti. Do obidvoch polovíc vlep kúsok plátna alebo guľôčku z vaty (3). Pridaj 
aj niečo zo svojich drobných cenností (môže to byť drobná bižutéria alebo medailón...) (4). Obe polovice spoj lepidlom a previaž 
stužkou. Môžeš ju na spodnej strane prilepiť k oriešku, aby sa ti nezošmykla (5). A darček pre Popolušku (alebo Popolvára) je hotový.

Príbehy poslušníka

Oriešok pre Popolušku

Ak máš niečo na srdci, pošli nám do redakcie list (adresa: 
Redakcia časopisu Slovo, Hurbanistov 3, 080 01, Prešov) 
alebo nám napíš mejl (adresa: slovo@grkatpo.sk).

Čo sa ti stalo, 
chlapče?

Ha-ha! Netušil som, že mnísi 
vedia aj šiť.

Nie som 
krajčír,...

Ani moja mama by to 
lepšie nezašila.

Ďakujem,
brat poslušník!
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Ahoj, deti! Určite sa vám už stalo, že vám bolo zima. Našiel sa niekto, kto vám 
požičal rukavice alebo šál? Alebo vás prikryl mäkučkou teplou dekou? Takáto 
starostlivosť každému dobre padne. A toto je ďalší prejav telesného milosrden-
stva: odievať nahých a otrhaných. Ale nielen tých. Všetkých, ktorí potrebujú 
našu pomoc, aby mohli chrániť svoje telo pred zahanbením alebo chladom.

Ty si ale 
poriadna 
nešika!

Na sánkovačke 
som spadol a 

roztrhol som si 
otepľovačky.

... ale aspoň 
trocha tomu 

pomôžeme, aby si 
nejako došiel 

domov.

Vzkriesená pre šaty
V Skutkoch apoštolov sa spomína žena, ktorá žila v Joppe. Volala sa Tabita (srnka). Vynikala dobrými skutkami 
a almužnami, no ochorela a zomrela. Jej priatelia zavolali Petra. Keď prišiel, všetky vdovy ho s plačom obstúpili a ukazo-
vali mu sukne a šaty, čo im urobila. Peter ich poslal von, pomodlil sa a povedal: „Tabita, vstaň!“ A ona otvorila oči. Boh 
zhliadol na dobré skutky jednej ženy. Vďaka nim  sa stali dve dôležité veci. Boh ju na príhovor sv. Petra vzkriesil z mŕtvych 
a zároveň, ako sa to spomína vo Svätom písme, mohli v Pána cez tento zázrak uveriť ďalší ľudia. 

A tomu,
kto ti berie plášť, neodopri 

ani šaty. (Lk 6, 29)

Moja stará mama bola šikovnica. Popri starostlivosti o dvanásť detí a gazdovstvo ešte stihla aj tkať. Starý otec jej z dreva 
zmajstroval krosná a keď mala troška času, hlavne počas zimných večerov, sadla si za ne a tkala plátno alebo koberce. 
V ešte starších časoch sa hlavne z ľanového plátna šili rozličné odevy. Centrom plátenníctva (výroby plátna) bol Spiš, 
Orava a Šariš. Keďže sa tu vyrábalo hrubé a úzke plátno, za vlády Jozefa II. sa to na Spiši a v Šariši snažili vylepšiť, preto 
doviezli kvalitné ľanové semienka a v roku 1786 prišli z Čiech dvaja tkáči a traja pradiari, ktorí v Levoči, Prešove a Košiciach 
učili dievčatá z obcí jemne spriadať ľan, konope, ale i vlnu a bavlnu a spracúvať ich. Plátno zo Slovenska malo odbyt 
v celom Uhorsku, v balkánskych krajinách, v Rusku, ba aj v severnej Afrike. Ak si to chceš vyskúšať, zájdi spolu s rodičmi 
do hračkárstva alebo do obchodu s kreatívnymi pomôckami a určite tam nejaké malé krosienka nájdete.

Plátenná rozprávka starej matere
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TV LUX

J26.02. (piatok)  04.00 Gréckokatolícky magazín (GkM)  R 
17.00 Stojí to za to! Svedectvo manželov Ferancovcov 
22.55 GkM R
J27.02. (sobota) 08.50 Biblické príbehy – krátke príbehy pre 
deti P 11.20 Prehľad katolíckych periodík (PKP) R 14.25 
PKP R 18.00 GkM R 20.25 Biblia: Dávid – film P 2 (1)
J28.02. (nedeľa)  20.25 Duchovná poradňa – náboženský 
program P
J29.02. (pondelok)  11.10 GkM R 17.00 Kľúče k šťastnému 
manželstvu: Poznáš svojho partnera? P
J01.03. (utorok)  16.45 Moja misia – Anjeli v JAR P 2 20.50 
Gréckokatolícky magazín
J02.03. (streda)  09.10 Brat František – animované príbehy 
3 P 20.10 Prehľad kresťanských periodík (PKP)
J03.03. (štvrtok)  09.10 Brat František – animované príbe-
hy P (4) 16.25 Väzby: Ceruzka a pozornosť – vzdelávací 
program P 16.55 Hrady srdca Európy – dokument, ktorý 
mapuje situáciu hradných stavieb v jednotlivých krajoch 
Slovenska P
J04.03. (piatok)  09.10 Brat František – animované príbehy 
5 P 17.30 Prešiel som hranicu – dokument o Titusovi 
Zemanovi P 2 22.55 GkM R
J05.03. (sobota)  08.50 Biblické príbehy P 11.20 PKP 14.25 
PKP R 18.00 GkM R 20.25 Biblia: Dávid – film P 2 2
J06.03. (nedeľa)  08.30 Klbko o sviatostiach – relácia pre 
deti P 08.50 Biblické príbehy P 19.30 Katechéza: Kain 
a Ábel P

J07.03. (pondelok)  07.35 Týždeň s... – relácia o marián-
skom pútnickom mieste v Rajeckej Lesnej P 17.15 Pod-
pora presídlených kresťanských študentov na univerzite 
v Kirkuku P
J08.03. (utorok)  09.10 Ichtis – antivírus pre deti P 16.45 
O farbách – portrét Jána Sajka, učiteľa výtvarnej výchovy 
v Jarovniciach, a o farebnom videní jeho žiakov 20.50 
Gréckokatolícky magazín 21.20 Vlastná cesta – nábo-
ženský program P
J09.03. (streda)  09.10 Ichtis – antivírus pre deti P 16.30 
Viera v Rusku: Valentína Púziková, 80 rokov tajne zasvä-
tená P 2 20.10 PKP
J10.03. (štvrtok)  11.50 PKP R 23.40 Detský domov Jána 
Pavla II. – krátky dokument o projektoch eRka
J11.03. (piatok)  04.00 GkM R 17.00 Stojí to za to! Sve-
dectvo manželov Marettovcov 17.30 Dvere z olova – 
dokument P 2 22.55 GkM R
J12.03. (sobota)  08.50 Biblické príbehy – krátke príbehy 
pre deti P 11.20 PKP R 14.25 PKP R 18.00 GkM R
J13.03. (nedeľa)  08.30 Klbko o sviatostiach – relácia pre 
deti P 08.50 Biblické príbehy P 20.55 Medzi nebom 
a zemou – publicistika

TV NOE

J29.02. (pondelok)  10.05 Bol som mimo – Peter Lipták 
hovorí o svojom obrátení 17.10 Pastýř na člunu – misie 
na ostrove Papua-Nová Guinea
J01.03. (utorok)  21.25 Řeckokatolický magazín (RkM)

J02.03. (streda)  22.00 Slunce ve tváři – dokument o likvi-
dácii Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku
J03.03. (štvrtok)  07.30 ŘkM R 16.55 Bol som mimo: Vďaka 
Bohu za Cenacolo!
J04.03. (piatok)  10.00 ŘkM R 10.15 Varšava 1943 ‒ 1944: 
Boj za svobodu – dokument 18.50 Se salesiány na jihu 
Madagaskaru – dokument 
J05.03. (sobota)  09.35 Hrdinové víry – ženské rehole a ich 
osud v čase totality 2
J06.03. (nedeľa)  06.45 Slib – otec Waclaw Poplawski ho-
vorí svoj príbeh o dospievaní Katolíckej cirkvi v bývalom 
Sovietskom zväze a o Božom povolaní slúžiť Cirkvi 18.30 
Animované biblické příběhy: Chléb z nebe 19.00 Tóny 
v tichu – dokument slovenského Ústavu pamäti národa 
23.05 ŘkM R
J07.03. (pondelok)  12.50 Misionář pod sopkou – misia otca 
Krzysztofa v Rwande 14.05 Peru: Cesta slibu – dokument 
o jednej z najchudobnejších krajín Latinskej Ameriky 
21.35 25. výročí návštěvy Matky Terezy na Slovensku – 
dokument o prvej návšteve Matky Terézie na Slovensku
J08.03. (utorok)  12.50 Bol som mimo – diskusia s ľuďmi, 
ktorí prešli cestu od závislosti k novému životu 20.00 
Barva lásky – dokument o mozaikách, tvorbe a pohľade 
na život očami Marka Rupnika SJ 21.15 Řeckokatolický 
magazín (ŘkM)
J09.03. (streda)  10.50 Dar z Medugorje – svedectvo pána 
Miroslava
J10.03. (štvrtok)  06.05 Vzdálená pobřeží ticha – poslanie 
a služba sestier Rehole vzkrieseného Krista v Kazachstane 
15.30 ŘkM R 18.00 Animované biblické příběhy

J11.03. (piatok)  18.00 Tajemství skla – dokument o vý-
robe skla
J12.03. (sobota)  17.20 Chléb náš vezdejší – dokument 
o láske k chlebu a o jeho výrobe 18.00 Probuzení Haiti – 
dokument o práci saleziánov na Haiti 19.15 ŘkM R 21.25 
Lily – svedectvo mladej nairobskej ženy o jej ceste k viere
J13.03. (nedeľa)  11.10 Mwebare Kaina: Klinika v buši – 
dokument o pôsobení neziskovej organizácie Shalom 
for Uganda

LUMEN

J26.02. (piatok)  16.30 ÚV hovor: Načo je fond opráv, ako 
fungujú spoločenstvá bytov, správa bytov
J27.02. (sobota)  09.30 Spoločenstvo uhorských pustovní-
kov – pavlíni 10.00 95. výročie biskupa Jána Vojtaššáka: 
Krížová cesta z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule 
10.30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Spišskej Ka-
pitule 15.15 Literárna kaviareň: Rozhovor s Richardom 
Kittom, multimediálnym umelcom a vysokoškolským 
pedagógom z Košíc 18.00 Emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Prešova
J28.02. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Rozhlasová hra: Sestry 15.30 Svetlo nádeje: radosť a lásku 
rozdávaj – rozprávanie 83-ročnej pani Ireny Rybárovej, 
ktorá maľuje obrazy pre potešenie iných 20.30 Karmel: 
Kresťanskí migranti na Slovensku
J29.02. (pondelok)  08.30 Pozdravujeme vás, krajania: 
Slovenka v Austrálii. Čo sa tam dá robiť, ak ste mladý 
a pracovitý človek; hosť: Katarína Potanková 11.05 

Zaostrené: Cez víkend nás čakajú parlamentné voľby; 
hostia: Ján Baránek, Róbert Kotian 20.00 Študentské 
šapitó: Predstavenie nízkoprahového centra pre mladých 
Upside; hosť: Marek Madro
J02.03. (streda)  20.00 Ovčiarstvo v Liptovských Revúcach 
– rozprávanie pána Floriána Šavrtku o jeho práci baču, 
výrobe syrov, strihaní oviec
J06.03. (nedeľa)  13.00 Rozhlasová hra: Viac ako život
J12.03. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Michal Hospodár
J13.03. (nedeľa)  13.00 Rozhlasová hra: Matka opustených

RTVS

DVOJKA
J28.02. (nedeľa)  13.05 Orientácie P 19.55 Slovo – príhovor 
Mons. Petra Brodeka, generálneho vikára nitrianskej 
diecézy 23.55 Slovo R
J04.03. (piatok)  12.40 Orientácie R 14.30 Nebojme sa 
slovenčiny – pred záverom cyklu sa pozrieme na históriu, 
súčasnosť a budúcnosť jazyka. Povieme si o historickom 
vývoji slovenského jazyka, o jednotlivých etapách 
a o tom, akým spôsobom ovplyvnili dnešnú podobu 
slovenčiny.
J06.03. (nedeľa)  06.25 Orientácie P 19.55 Slovo 01.05 
Slovo R
J11.03. (piatok)  12.39 Orientácie R

J13.03. (nedeľa)  13.47 Orientácie P 16.54 Slovo 02.20 
Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J28.02. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Božie zo Štrby
J06.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave
J13.03. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety 
v Košiciach
J20.03. (nedeľa)  09.05 Archijerejská svätá liturgia z Kňaz-
ského seminára blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča; slávi 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
RÁDIO SLOVENSKO
JNedeľa  08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia 
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia 
o hľadaní viery

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.41 Z duše 
17.05 Duchovné horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  Nedeľa 07.00 Krajina duše

Zmena programu vyhradená.

s. v. lapšanský: Posledný po meči

Dnešnej mladej generácii meno Druget už veľa neho-
vorí. Ale malo by. Mali by sme poznať svoju históriu. 
Už v 6. storočí benediktínsky mních Cassiodorus 
napísal: „Vo dne, v noci uvažuj o pamiatke svojich 
otcov, skúmaj počiatky svojho národa, pozoruj deje 
a písomné pamiatky, lebo ohavnou vecou je, keď 
chodíš ako cudzinec po svojej vlasti.“

Na knižný trh priniesla Matica slovenská v spoluprá-
ci so Spolkom sv. Cyrila a Metoda knihu – historickú 
povesť, ktorá sa zaoberá nanajvýš aktuálnou a spoločensky závažnou 
témou: vymretím jedného ľudského rodu. Autor ju vníma ako predobraz 
ohrozenia ľudstva. Lebo rod a národ má ten istý základ: rodinu.

Príbeh hovorí o tom, ako neuvážený zápis v povestnej Knihe lží a luhá-
rov zapríčinil smrť Žigmunda II. Drugeta (1658 – 1684). Nejasnosti okolo 
jeho smrti vytvorili priestor na literárne dotváranie historických faktov. 
Podľa niektorých historikov bol na Tököliho príkaz popravený v Košiciach, 
podľa iných zomrel 19. apríla 1684 v prítomnosti manželky na hrade 
v Užhorode. Autor sa podujal vyriešiť rozpor v literárnej fikcii. A podarilo 
sa mu to vynikajúcim spôsobom.

Drugetovci pôsobili na stredoeurópskej politickej scéne vyše 370 rokov. 
Významne sa zapísali do dejín Uhorska, bývalej Zemplínskej a Užskej župy. 
Niektoré rozhodnutia a činy Drugetovcov však majú dosah až do súčas-
nosti. Medzi ne nepochybne patrí zjednotenie veriacich východného by-
zantsko-slovanského obradu s Katolíckou cirkvou, známe ako Užhorodská 
únia. Boli jej hlavnými iniciátormi a neskoršími šíriteľmi, čím začali písať 
históriu gréckokatolíkov na našom území. Týmto aspektom ich pôsobenia 
sa zaoberá prídavok z pera Jaroslava Coraniča a Borisa Voroňáka.

Dramatickými udalosťami nabitý príbeh núti čitateľa, aby ho prečítal 
na jeden dúšok. Záujemcov o históriu obohatí o nové poznatky. Milov-
níkom dobrodružstva poskytne plnokrvný zážitok. A gréckokatolíkom 
priblíži dôležitú etapu ich dejín. (Michal Hospodár)

Marťan

Román počítačového programátora Andyho Weira, 
ktorý najskôr vychádzal po kapitolách v seriálovej 
online podobe, očaril režisérskeho velikána Ridleyho 
Scotta tak, že vzniklo sci-fi, ktoré má momentálne 
sedem nominácií na Oscara. Marťan je príbehom 
astronauta Marka Watneyho (Matt Damon), ktorý je 
súčasťou expedície na Mars, kde posádku zasiahne 
prašná búrka. Ostatní členovia expedície si myslia, 
že Mark v búrke zahynul, a vracajú sa na Zem. Mark 
však žije a musí si sám poradiť na nehostinnej planéte s obmedzenými 
zásobami. Navyše musí nájsť spôsob, ako vyslať signál na Zem, že prežil. 
Keď sa mu to podarí, začína sa opäť súboj s časom. Pomoc je vzdialená 
„len“ 225 miliónov kilometrov. (csfd.cz)

Blahoslavení milosrdní

Oficiálna hymna Svetových dní mládeže, ktoré sa 
uskutočnia tohto roka v júli v Krakove, nesie rovna-
ký názov ako heslo tohto stretnutia – Blahoslavení 
milosrdní. Autorom originálnej skladby je Poliak 
Jakub Blycharz, ktorý sa spolu s manželkou a dcérou 
angažuje v krakovskom spoločenstve Głos na pustyni 
(Hlas na púšti). Slovenský text hymny pripravila Va-
léria Juríčková, riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Jastrabí 
nad Topľou. Hudobne nahrávku zaštítila kapela The Elements a naspieval 
ju štyridsaťčlenný zbor Banskobystrickej diecézy pod vedením Lenky Mi-
chalskej. Pod produkciu, mix, mastering a aranžmány sa podpísal Róbert 
Čunderlík. Skladba má aj vlastný videoklip, ktorý pripravil tím TV Lux. 
(Michal Pavlišinovič)

 Ť K B O R H R L I E K E T A R B S

 Ť S A S D N E S K H T O V Y T I C

 Č O A H O P J T R L V E B L E S K

 N L O L R S U I Í I T Á E P Ô S T

 H Ľ O A V A O S Ž N R M I V L P CH

 R V A V S V N D T A Y T O Ž E O Č

 O L Í A E A O I O E E V A M R N D

 E N L S D K Z B C T N L K O I E H

 O T T V R M S I O A O I B O C E B

 A E A Á E A E N T B Ť A E U Z E R

 R R Ľ N H Ľ P P C Ť S O T Ú Ľ U Ľ

 P E A S O R O A O V O C I E Ž S B

 K R Í Z A L S K P O K O T A L Z U

Legenda: ATLAS, BLESK, BRAT, CIEĽ, CITY, ČLOVEK, EPITETON, EPOS, 
ESTER, ETANOL, ETÍN, HLAS, HLAVA, HLINA, HNEV, HRANICA, HROB, 
CHOROBA, KOSŤ, KOZUB, KRÁĽ, KRÍZA, KRÍŽ, LEPRA, LIEK, LOPTA, 
ĽÚTOSŤ, MIER, OBSAH, OCEĽ, OCOT, ODPUSTENIE, OLOVO, OVOCIE, 
PLOD, PÔST, PRAVDA, ROSA, RUŽA, RYBÁR, SĽUB, VÍNO, VLASŤ, 
ZLATOKOP, ZMENA, ŽALOBCA, ŽIVOT, ŽREB

Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 3: Krížovka: Boh je bohatý 
na milosrdenstvo. Osemsmerovka: Otvorme svoje srdce a nechajme 
do neho preniknúť Božie slovo.

Výherca: Peter Hrabčák z Lipian

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

Pomôcky: 
Holan Keď
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Ťažký kov Polia Formoval
Autor:  

Vladimír  
Komanický

EČV 
Starej 

Ľubovne
Prihovorili 

sa Poskakoval Omelo

Potrat
Časť Londýna

Sumerský boh 
neba

Obiehal som

Český básnik London Press 
Exchange

Čistý, 
po nemecky Vyhrajem

Starší skaut
Funkcia

EČV Košíc

Eduard, 
po domácky

okul

okrem iného

Inžinier 
projektu, 
skratka

Zistilo 
pravdivosť

Načim

Prinucujú
Chem. značka 

hliníka patriaci 
fínskemu 

spisovateľovi 
Leinovi

Plôž
Osobné 
zámeno

Štátny 
rozpočet Motalo sa

Zvratné 
zámeno Voľne v hudbe

Zoťal
Grécke 

písmeno
On, 

po nemecky

Kvalitné uhlie 4
q

Kancelárska 
skratka

Ekonomická 
komisia 1006 v Ríme

Ženské meno
Vidina Veľhad 

americký

Výrobný 
podnik, 
skratka

Povrchný 
obdivovateľ

Kosí
Štátny 
obchod

2    u Časť krivky

Sťažnosť rastlina iva, 
po česky
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J▌Odpustové slávnosti a Brány milosrdenstva 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2016

Prešovská archieparchia
HRABSKÉ – 8. máj, nedeľa (bl. hieromučeník Vasiľ Hopko)
RAFAJOVCE – 15. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
KRÁSNY BROD – 22. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
MALÁ POĽANA – 12. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
PREŠOV – 24. jún, piatok (Narodenie sv. Jána Krstiteľa)
SABINOV – 5. jún, nedeľa (Najsvätejšie Srdce Spasiteľa)
LEVOČA – 3. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
STROPKOV – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
RUSKÉ PEKĽANY – 16. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 24. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
LITMANOVÁ – 7. august, nedeľa (hlavná púť)
BUKOVÁ HôRKA – 14. august, nedeľa (Premenenie Pána)
ŠAŠOVÁ – 14. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 21. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 28. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
BRÁNY MILOSRDENSTVA: Prešov – katedrála, Ľutina – bazilika, Litmanová – hora, Poprad, 

Svidník – mesto, Humenné – mesto, Krásny Brod

Košická eparchia
SLOVINKY – 24. apríl, nedeľa (veľkomučeník a divotvorca Juraj)
MICHALOVCE – 15. máj, nedeľa (Päťdesiatnica – Zoslanie Svätého Ducha)
SEČOVCE – 5. júl, utorok (sv. Cyril a Metod)
VEĽKÉ KAPUŠANY – 17. júl, nedeľa (bl. hieromučeník Peter Pavol Gojdič)
KLOKOČOV – 14. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 11. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 20. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)
BRÁNY MILOSRDENSTVA: Košice – katedrála, Michalovce – bazilika, Slovinky

Bratislavská eparchia
ŠAŠTÍN – 4. jún, pondelok (Spolutrpiaca Bohorodička)
BRATISLAVA – 29. jún, streda (sv. Peter a Pavol)
BRATISLAVA – 18. september, nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)
BRÁNY MILOSRDENSTVA: Bratislava – katedrála

Metropolitné púte
KRAKOV – 21. máj, sobota (7. metropolitná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva)
ĽUTINA – 19. august, sobota (metropolitná púť mládeže)

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
04. – 13.03. Ikonopisecký kurz
05.03. Fatimská sobota (10.00 h)
13.03. Koinonia Ján Krstiteľ – liturgia (10.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
redemptoristi.nfo.sk, 056/642 21 67

05.03. Fatimská sobota (08.30 h)

Klokočov, www. klokocovmi.sk/cirkev.html
11.03. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

05.03. Fatimská sobota (10.30 h)
06.03. Malá púť (09.00 h)
19.03. Sviatosť pomazania chorých (10.30 h)
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke (10.30 h)
25.03. Veľký piatok – krížová cesta

Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904 604 435 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

03. – 05.06. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom pozna-
nia a obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské man-
želstvo. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
23. – 25.06. Kurz prípravy na manželstvo. Dajte va-
šej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalit-
nú prípravu. Viac sa o kurze prípravy na manželstvo 
môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspe-
vok je 60 eur za osobu.

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 
gmcbarka.sk, 057/449 02 90

04. – 06.03. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou a Pre-
šov. Veková kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
11. – 13.03. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
18. – 20.03. Kvetný víkend v Bárke a stretnutie s ot-
com arcibiskupom v Prešove. Duchovno-formačný 
pobytový víkend
01. – 03.04. AŠAD
08. – 10.04. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné 
podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátov 
Bardejov a Hrabské. Veková kategória účastníkov je 
od 9 do 30 rokov.

Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:  

Pavol Fečkanin: pavol.feckanin@gmail.com
01.03. Zanechať všetko – o ženskom mníšstve  
(sr. Tatiana Cmoriaková, 17.45 h)
08.03. Film Schindlerov zoznam – 2. časť (17.45 h)

Košice, Moyzesova 9 (budova Minerva),  
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk

02.03. Liturgia vopred posvätených darov,  
stretnutie/Live svätá omša (17.00 h)
09.03. Liturgia vopred posvätených darov,  
stretnutie (17.00 h)

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, 
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081

12.03. Biblická škola Timotheos, GFC pri cintoríne, 
Soľ (08.00 – 13.00 h)
12.03. Chvály SpAP s kapelou F6, GFC pri cintoríne, 
Soľ (18.00 – 20.00 h)
09.04. Biblická škola Timotheos, GFC pri cintoríne, 
Soľ (08.00 – 13.00 h)
09.04. Chvály SpAP s kapelou F6, GFC pri cintoríne, 
Soľ (18.00 – 20.00 h)

12.03. Biblická škola Timotheos, GFC pri cintoríne, 
Soľ (08.00 – 13.00 h)
12.03. Chvály SpAP s kapelou F6, GFC pri cintoríne, 
Soľ (18.00 – 20.00 h)
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