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Apoštolská cesta
do Mexika
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RODINA

Uzdravenie
popotratového
syndrómu

s J. Šulekovou
a A. Ivančákovou
o košickej Dorke

katechéza:
Pokánie

13. marca 2016
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Poď do Krakova
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Marek Baran
KANET, n. o., rada pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska a gréckokatolícke eparchie na Slovensku spustili
oficiálnu registráciu na Svetové dni mládeže
2016 (SDM).
Registrovať sa možno len vyplnením
záväzného registračného formulára, ktorý
nájdete na stránkach jednotlivých eparchií.
Pred jeho vyplnením odporúčame prečítať si
všetky informácie.

Registrácia
Ponúkame tri varianty:
A variant (DID + SDM)
Zahŕňa účasť na celých SDM vrátane Dní
v diecézach (DID) a dopravy. Prešovská
archieparchia putuje na Dni v diecézach
spolu s Košickou a Bratislavskou eparchiou
do diecézy Zamošč.
Termín: 20. – 31. júl

Prešovská
archieparchia
Košická
eparchia
Bratislavská
eparchia

2

A variant
do 31. marca – 280 eur
od 1. apríla – 300 eur
(registračný poplatok, poplatok za DID a doprava)
do 31. marca – 300 eur
od 1. apríla – 320 eur (registračný poplatok, poplatok
za DID a doprava)
tento variant neponúka
možnosť prihlásiť sa cez
Prešovskú archieparchiu
alebo Košickú eparchiu

B variant (SDM bez DID)
Ide iba o pobyt v Krakove vrátane dopravy.
Termín: 25. – 31. júl
C variant (SDM bez DID s vlastnou
dopravou)
Na SDM odporúčame ísť ako jedno spoločenstvo, spolu s ostatnými pútnikmi. Ak sa
však z nejakých závažných dôvodov potrebujete dopraviť samostatne, ponúkame variant
C – iba pobyt v Krakove bez dopravy.
Termín: 25. – 31. júl
Umožňuje dostaviť sa do Krakova kedykoľvek od 25. do 29. júla, ale dátum príchodu
nemení výšku poplatku.
Ak sa chcete zúčastniť na Svetových dňoch
mládeže na kratší čas alebo nemáte záujem
o celý balík pútnika, registrujte sa cez oficiálny web SDM www.krakow2016.com ako
makrogrupa (od 1 do 5 000 osôb). Odporúčaný vek účastníkov SDM je 14 – 30 rokov.
Účastníci, ktorí do 19. júla dovŕšia 14
rokov, ale nedovŕšia 18. rok života, môžu ísť
na SDM za podmienok, ktoré sú uvedené
na stránkach eparchií.
B variant

C variant

do 31. marca – 235 eur
od 1. apríla – 255 eur
(registračný poplatok a doprava)

do 31. marca
– 210 eur

do 31. marca – 260 eur
od 1. apríla – 280 eur
(registračný poplatok a doprava)

od 1. apríla
– 230 eur

do 31. marca – 210 eur + doprava
od 1. apríla – 230 eur + doprava
(registračný poplatok; doprava
bude spresnená neskôr)

(registračný
poplatok)

Storno
Ak sa nebudete môcť zúčastniť na SDM,
uhradený poplatok sa nevracia, ale možno
nájsť za seba náhradu. V tom prípade postupujte podľa pokynov na stránkach eparchií.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach eparchií aj na oficiálnych stránkach
SDM 2016: www.svetovednimladeze.sk,
www.krakow2016.com.

Podporte mladých
Ak máte chuť a možnosť finančne podporiť
mladých, ktorí sa túžia zúčastniť na SDM,
ozvite sa kontaktným osobám.
Vopred ďakujeme všetkým štedrým
darcom.

Registrácia dobrovoľníkov
Ak sa chcete stať dobrovoľníkmi počas
svetových dní, zaregistrujte sa na oficiálnej
stránke SDM: www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje.
Informácie
www.gmcbarka.sk/akcie/sdm-krakow-2016/
Kontakt: otec Patrik Maľarčík
skolacentrum@centrum.sk
telefón: 057/449 02 90
www.aetos.sk/?event=svetove-dni-mladeze-2016
Kontakt: otec Milan Kmec
kpm@aetos.sk
www.grkatba.sk/krakov-2016/
Kontakt: otec Igor Cingeľ
igorcingel@gmail.com
telefón: 0911 812 255 (VPS); 0915 960 780 (Orange)
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Slovo na úvod

Registračný poplatok obsahuje poľský
balík pútnika – cestovanie v Krakove, stravu
a ubytovanie v Krakove, poistenie v Krakove,
príspevok do fondu solidarity Pápežskej rady
pre laikov na podporu mladých z ekonomicky slabších krajín, slovenský balík pútnika
a program.
Poplatok za Dni v diecéze (DID) – strava,
ubytovanie a program v diecéze.
Doprava – každá eparchia zabezpečuje
dopravu zo svojho mesta do Poľska a späť.
Poistenie zabezpečujú organizátori SDM
len počas pobytu v meste Krakov, preto
odporúčame pútnikom, aby si zabezpečili aj
cestovné poistenie.
Registrácia je platná výlučne až po uhradení a prijatí registračného poplatku na účet
do konca termínu prihlásenia danej cenovej
úrovne. Každý účastník musí uhradiť svoj
registračný poplatok samostatne. Nemožno
hradiť poplatky za viacerých účastníkov
naraz.

Vďakyvzdanie
predchádza
zázraku
Vďačnosť ako emóciu, životný štýl, vlastnosť
skúmali ľudia oddávna. Zamýšľali sa nad
ňou starovekí filozofi ako Aristoteles a skúmame ju aj dnes. Zrealizovalo sa množstvo
výskumov, získali sa pozoruhodné výsledky,
no aj napriek tomu je vďačné srdce raritou.
Pre mnohých sa vďačnosť skrýva vo vyslovení
slovíčka ďakujem. Pre niekoho to môže byť
zdvorilostná fráza, ktorá je vyslovená len
formálne, a skutočnú vďaku nevyjadruje, pre
iného je poďakovanie sprevádzané pozitívnymi emóciami, ktoré vyjadrujú nadšenie
a vrelý vzťah k druhej osobe. Osobitne nás
k vďačnosti pozýva Sväté písmo, keď hovorí:
„Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky.“ (1 Sol 5, 16 – 18) Pri všetkom! Azda
všetci mi dajú za pravdu, že ďakovať a chváliť
Boha nie je až také náročné, keď sme zdraví,
máme fungujúce vzťahy, prácu, ktorá nás napĺňa, a plnú peňaženku. Výzvou je prejavovať
vďačnosť v ťažkých životných situáciách.
Byť vďačným v ťažkostiach však neznamená, že sme spokojní so svojou situáciou.
Znamená to, že očami viery hľadíme na svoje
každodenné výzvy. Veľakrát musíme čeliť
malým alebo aj veľkým skúškam. Slovo skúška v hebrejčine znamená uprene pozerať,
nespustiť z očí. Pán Boh nás nikdy nespúšťa
z očí. A osobitne nie v čase skúšok. Tento
druh vďačnosti prekonáva sklamanie, stratu
odvahy a pocit beznádeje. Ak sme vďační
Bohu vo svojej situácii, môžeme zažívať
upokojujúci pokoj uprostred nepokoja. Niekedy si myslíme, že vďačnosť máme prejaviť
až potom, keď sa naše problémy vyriešia.
O koľko však v živote prichádzame tým, že
čakáme na dúhu, a nepoďakujeme predtým
Bohu za to, že poslal dážď?
Vďačnosť mení srdce človeka. Ďakovanie
dáva človeku schopnosť vidieť, veriť a skutočne milovať. Vďačný človek nepokladá žiadnu
maličkosť za samozrejmosť. Skutočné, plné
ďakovanie prináša ovocie – je to radosť z da-

rov a postupne vzniká vďačnosť ako postoj
– vďačnosť ako štýl života, teda vďačnosť
Pánovi, ale aj ľuďom, ktorých Pán posiela.
Chvála nie je len vyjadrením vďačnosti, ale aj
cesta do Božej prítomnosti.
Vďakyvzdanie vždy predchádza zázraku.
Ako opisuje Ann Voscamp vo svojej knihe Tisíc darov, keď za Ježišom kráčali davy ľudu,
a on nemal nič, čím by ich zasýtil, okrem
dvoch rybiek a piatich malých bochníkov
chleba, neváhal, vzal dary, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdali
všetkým.
A každému sa dostalo. Všetci sa nasýtili.
Ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov zo zvyškov. Vzal, čo mal, a vzdával vďaky. Vedel, že
to postačí. A naozaj stačilo – stal sa zázrak.
Najskôr vďaka, potom zázrak. Nie naopak,
najprv, Bože, urob zázrak, potom – možno – sa ti poďakujem. Podobných príbehov
nachádzame v evanjeliách mnoho. Veď aj to
posledné, čo vykonal predtým, ako bol vydaný: vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal a dával...
Potom šiel v ústrety utrpeniu. Utrpeniu,
ktoré sa mení na radosť. Radosť vzkriesenia.
Radosť spásy.
Pár dní pred slávením Paschy je pochopenie aspektu vďačnosti dôležitejšie, ako
by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Vďaka
Ježišovej obete na kríži vyhráva dobro nad
zlom a človeku bol prinavrátený raj. Človek
dostal najväčší dar zo všetkých. Dostal to síce
„zadarmo“, ale cena musela byť zaplatená.
A nebola malá.
Vďakyvzdanie robí zázraky. Vo svete,
v živote, no najviac v našom srdci. Kľúčom
k spokojnému životu je pochopenie, že vďační ľudia sú šťastní, a nie naopak.

Mgr. Miriama Hučková
členka rady pre mládež Košickej eparchie
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V Chráme svätej Sofie v Ríme bol
11. februára zverejnený dekrét o schválení Molebenu k milosrdnému Kristovi,
ktorý pripravila Patriarchálna liturgická
komisia Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi.
V dekréte vladyka Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup, pripomína
slová Svätého Otca Františka, aby veriaci
zvlášť dbali na dobré duchovné prežívanie
mimoriadneho jubilejného Roka Božieho
milosrdenstva, k čomu im má pomôcť aj
modlitba spomínaného molebenu. (ugcc.
ua)

Svätý Otec František vymenoval
12. februára za nového plzenského biskupa Mons. Tomáša Holuba. Biskup-kandidát
Holub doteraz zastával viacero úradov. Bol
farárom Baziliky sv. Petra a Pavla, dekanom
Kolegiálnej kapituly na pražskom Vyšehrade a generálnym sekretárom Českej biskupskej konferencie. Doterajší plzenský biskup
František Radkovský sa v roku 2014 zriekol
úradu z dôvodu dosiahnutia kánonického
veku. Pápež František vtedy rozhodol, že
ho vo funkcii ponechá ešte jeden rok. Nový
biskup preberie úrad 30. apríla. (TS ČBK)

Otec zasadal
▌▌Svätý
s Radou kardinálov
Synodálny princíp by mal hrať rolu aj pri
reforme Rímskej kúrie. Vyplynulo to zo
zasadnutia Rady kardinálov s pápežom
Františkom, ktoré sa uskutočnilo 8. – 9. februára vo Vatikáne. Takzvaná kardinálska
„deviatka“ diskutovala o synodalite, pričom
základným bodom bol príhovor, ktorý Svätý
Otec predniesol minulý rok v októbri pri
príležitosti 50. výročia založenia inštitútu Biskupskej synody. O zasadnutí Rady
kardinálov informoval hovorca Svätej stolice
Federico Lombardi: „Posledným čítaním
prešli návrhy na organizáciu dvoch nových
úradov, o ktorých sa už dlhší čas hovorí.
Jedným z nich je úrad pre laikov, rodinu
a život, jeho vytvorenie pápež oznámil
v priebehu poslednej biskupskej synody, vlani 22. októbra. Druhý úrad bude venovaný
spravodlivosti, mieru a migrácii. Po ďalších
úvahách a spresneniach boli konečné návrhy

na podobu týchto dvoch inštitúcií odovzdané Svätému Otcovi a práce v tejto oblasti tak
boli dokončené.“ O tom, kedy tieto dve nové
inštitúcie vzniknú a aké meno ponesú, sa
však nerozhodlo. Zatiaľ preto nie je na mieste hovoriť o kongregáciách či pápežských
radách.
Ďalej sa rokovalo o ďalších dvoch inštitúciách Rímskej kúrie – Štátnom sekretariáte
Svätej stolice a Kongregácii pre bohoslužbu
a sviatosti. Boli vyslovené rôzne úvahy,
zlepšovacie návrhy a podobne, ale zatiaľ sa
o týchto dvoch úradoch debatuje v rovine
reflexie. Kardináli sa zoznámili aj s materiálom, ktorý tribunál Rímskej roty zasiela
do jednotlivých diecéz v súvislosti s aplikáciou reformy kánonického procesu o platnosti manželstva. Najbližšie stretnutie Rady
kardinálov sa plánuje v polovici apríla.

Je našou slávou


Twitterový účet Svätého Otca Františka
@Pontifex presiahol 18. februára hranicu
27 miliónov fanúšikov. Svätý Otec rozposiela tvíty v deviatich jazykoch. Najviac ľudí
sleduje pápeža v španielčine (11 146 700)
a v angličtine (8 680 000), potom nasleduje taliančina (3 365 500), portugalčina
(1 909 000), poľština (566 700), francúzština (433 000). Je obdivuhodné, že
latinčina nie je celkom na konci, v tomto
jazyku Svätého Otca sleduje na sociálnej
sieti 419 300 ľudí. Rebríček uzatvárajú
nemčina (299 200) a arabčina (234 200).
František je druhým pápežom využívajúcim
sociálnu sieť. Komunikovať cez Twitter
začal emeritný pápež Benedikt XVI. Prvý
tvít z účtu @Pontifex rozoslal 12. decembra
2012. (RV)

Aj napriek vojenským akciám Maronitská cirkev zjednotená s Rímom pokračuje
vo výstavbe troch nových kaplniek v Sýrii.
Správu priniesla 18. februára tlačová
agentúra Fides. Arcibiskup Samir Nassar
sa vyjadril, že stavba kaplniek má byť
„protestným gestom voči smrti a ničeniu“
a zároveň znakom dôvery v budúcnosť
kresťanov v Sýrii. Kaplnky sa nachádzajú
v ťažko dobývaných štvrtiach na periférii
sýrskeho hlavného mesta Damask. Jedna
z kaplniek už dokonca slúži svojmu účelu.
Je zasvätená svätým mučeníkom z Damasku, jedenástim františkánom a maronitským laikom, ktorých v roku 1860 zavraždili
drúzi. (Fides)
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Marek Baran
foto: catoliscopio.com
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Modlitba je sila

Ríme vyvrcholila púť k ostatkom Pátra Pia
▌▌Va Leopolda
Mandiča
Vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa 11. februára rozlúčili s relikviami svätých kapucínov
Pátra Pia a Leopolda Mandiča. Relikvie
boli do Ríma prenesené na žiadosť Svätého
Otca Františka pri príležitosti Roka milosrdenstva. Svätých spovedníkov si prišli
počas celého týždňa uctiť veriaci z Talianska
i ďalších krajín, medzi nimi aj pútnici zo
Slovenska.
Na záver púte ostatkov kapucínskych
svätcov slávil v Bazilike sv. Petra ďakovnú
omšu predseda Pápežskej rady na podporu
novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella.

V homílii pripomenul, že „služba zmierenia, ktorej sa títo dvaja bratia kapucíni
intenzívne venovali každý deň počas svojho
života, nie je nič iné, než zomierať v sebe
samých, aby v nás mohol vládnuť život
odpustenia a nový život zmierenia s Pánom Ježišom.“ Ako informovala Pápežská
rada na podporu novej evanjelizácie, počet
tých, ktorí sa v priebehu týždňa zúčastnili
na tomto podujatí vystavenia ostatkov sv.
Pia a sv. Leopolda, dosiahol pol milióna.
(RV, foto: corriereobjects.it)

www.casopisslovo.sk

Pápež František v jednom z príhovorov
poukázal na význam a podstatu modlitby.
Povedal: „Modlitba je opravdivou misiou.
Modlitba je sila, ktorá hýbe svetom. Modlitba teda nie je akýmsi dobrým zvykom,
aby sme sa trocha upokojili v srdci, nie je
ani zbožným prostriedkom na to, aby sme
od Boha získali to, čo potrebujeme. Ak by
to tak bolo, bola by poznačená egoizmom.
Modlím sa, aby mi bolo dobre – akoby som
si vzal aspirín. Modlím sa, aby som niečo
získal – to je obchodovanie. Modlitba je
však niečo iné. Je niečím iným. Modlitba je
skutkom duchovného milosrdenstva, ktoré
chce všetko priniesť Bohu: ,Vezmi si to ty,
Otče.ʻ Modlitba teda znamená povedať:
,Ujmi sa toho ty, ktorý si Otcom. Ochraňuj
nás ty, ktorý si Otcom.ʻ Toto je vzťah. Taká
je modlitba. Modlitba je darom viery a lásky,
príhovorom, ktorý je potrebný ako chlieb.
Jedným slovom, je to zverenie: zverovať Cirkev, zverovať osoby, zverovať situácie Otcovi,
aby sa o to postaral. Preto je modlitba, ako
hovorieval Páter Pio, ,najlepšia zbraň, akú
máme, kľúč, čo otvára srdce Bohaʻ. Kľúč, čo
otvára srdce Boha, je kľúč, ktorý ide ľahko.
Božie srdce nie je opancierované množ-
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stvom bezpečnostných prostriedkov. Môžeš
ho otvoriť jediným kľúčom – modlitbou.
Pretože Boh má láskavé srdce, srdce Otca. To
je tá najväčšia sila Cirkvi, ktorú nesmieme
nikdy opustiť. Inak nám hrozí, že sa budeme
spoliehať na iné prostriedky – na peniaze,
na moc. Potom evanjelizácia upadá, vyhasína
radosť a srdce sa stáva nudným. Chcete mať
„Mária je žena vysloveného áno.
Áno oddanosti Bohu a súčasne áno
oddanosti svojim bratom.
Nasledujme ju v jej oddanosti!“
(twitter Svätého Otca Františka
z 13. februára 2016)

radostné srdce? Modlite sa! Toto je recept.
Buďte vždy radostnými apoštolmi modlitby!
Modlitba robí zázraky.“ (úryvok príhovoru
z 6. februára 2016)

Sme Božími deťmi
Pápež František sa pri svojej apoštolskej
ceste do Mexika upriamil aj na oživenie daru
krstu v pôstnom období: „Uplynulú stredu
sme vstúpili do liturgického obdobia pôstu,
v ktorom nás Cirkev pozýva pripraviť sa
na slávenie veľkého sviatku Veľkej noci. Je
to mimoriadny čas na to, aby sme si pripomenuli dar nášho krstu, ktorým sme sa stali
Božími deťmi. Cirkev nás pozýva oživiť si
tento dar, ktorý nám bol cez ňu udelený,

Slovo svätého otca

z kresťanského sveta

slovo Svätého Otca
aby nezostal zabudnutý ako niečo z ďalekej
minulosti alebo zo zásuvky spomienok.
Obdobie pôstu je vhodným časom znovu
nadobudnúť radosť a nádej, aby sme sa cítili
ako milované deti svojho Otca. Tento Otec
na nás čaká, aby nás mohol zbaviť šiat únavy,
apatie, nedôvery, a zaobliecť nás do šiat
dôstojnosti, ktorú svojim deťom môže dať
iba skutočný otec a skutočná matka, lebo vyrastajú zo skutočnej nehy a lásky. Náš Boh je
Otcom jednej veľkej rodiny, je naším Otcom.
Dokáže milovať jednou láskou, nevie však
vytvárať a pestovať jedináčikov. Je to Boh,
pre ktorého je príznačná rodina, bratstvo,
lámanie chleba a delenie sa s ním. Je to Boh
modlitby Otče náš, nie „Otče môj“ či „Otčim
váš“. V každom z nás sa ukrýva a žije tento
Boží sen, ktorý každú Veľkú noc a pri každej
eucharistii nanovo slávime: sme Božími
deťmi. Sen, s ktorým žili mnohí naši bratia
v priebehu dejín. Sen dosvedčený krvou
mnohých mučeníkov včerajška i dneška.
Obdobie pôstu je časom obrátenia, lebo
každodenne v našom živote zakusujeme to,
ako tento sen ohrozuje otec lži – ten, ktorý
sa nás snaží rozdeliť a vytvoriť rozdelenú
a rozhádanú rodinu. Rozdelenú a rozhádanú
spoločnosť. Spoločnosť niekoľkých a pre
niekoľkých. Koľkokrát zažívame na vlastnom
tele alebo v našich rodinách či v rodinách našich priateľov, alebo blízkych bolesť prameniacu z neuznania dôstojnosti, ktorú všetci
v sebe nosíme! Koľkokrát sme museli plakať
a kajať sa, keď sme si uvedomili, že sme túto
dôstojnosť sami neuznali iným! Koľkokrát
– hovorím to s bolesťou – zostávame slepí
a necitliví k chýbajúcemu uznaniu dôstojnosti seba i iného! Obdobie pôstu je časom,
keď si potrebujeme správne nastaviť zmysly
a otvoriť oči, aby sme uvideli prejavy nespravodlivosti, ktoré sú priamym útokom na Boží
sen a na jeho plán. Rozhodli sme sa pre Ježiša, nie pre diabla. Ako sme počuli v evanjeliu,
Ježiš neprotirečí diablovi žiadnym vlastným
slovom, ale Božími slovami, slovami Písma.
Pretože, bratia a sestry, zapamätajme si,
s diablom sa nedebatuje! Nesmie sa s ním
debatovať, pretože nás vždy oklame. Poraziť
ho môže jedine sila Božieho slova. Rozhodli
sme sa pre Ježiša, nie pre diabla. Chceme ísť
v Ježišových stopách, no uvedomujeme si, že
to nie je ľahké. Vieme, čo znamená podliehať
zvodom peňazí, prestíže a moci. Práve preto
nám Cirkev dáva tento čas, pozýva nás k vnútornému obráteniu s uistením, že on nás
čaká a chce uzdraviť naše srdce od všetkého,
čo ho degraduje. Degradovaním seba alebo
iných. Je to Boh, ktorý je milosrdenstvom.
Jeho meno je naším bohatstvom. Jeho meno
je našou slávou. Jeho meno je našou mocou
a v jeho mene opäť vyslovujeme slová žalmu:
,Ty si môj Boh, tebe dôverujemʻ.“ (úryvok
príhovoru zo 14. februára 2016)
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spoločnosti a diplomatický zbor. Vo svojom
príhovore upozornil na duchovný rozmer
svojej návštevy slovami: „Dnes prichádzam
ako misionár milosrdenstva a pokoja“.

Štyri pohľady inšpirované Máriou

Svätý Otec František navštívil 12. – 18. februára v rámci svojej dvanástej apoštolskej
cesty Mexiko. V Spojených štátoch mexických žije približne 110 miliónov katolíkov,
čo predstavuje takmer 92 percent obyvateľstva. Katolícka cirkev v Mexiku sa člení
do 95 diecéz, má celkovo 176 biskupov, takmer 17-tisíc kňazov, 27-tisíc rehoľných sestier
a 45-tisíc laických misionárov.
JJ

RV, spracoval Ondrej Miškovič

foto: vanguardia.com.mx

Pútnik milosrdenstva a mieru
Františkov let do Mexika mal plánované
medzipristátie na Kube, kde sa uskutočnilo
historicky prvé stretnutie pápeža s moskovským patriarchom Kirillom od schizmy
v roku 1054. Z tohto stretnutia vzišla spoločná deklarácia pápeža Františka a pat-
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riarchu Moskvy a celej Rusi Kirilla, ktorej
text prinesieme v nasledujúcom dvojčísle.
Svätého Otca po prílete do Mexika vítali
tisíce ľudí zhromaždených na obrovskom
štadióne, ako aj stovky tanečníkov, speváci
vo všetkých vekových kategóriách a tradičná
mexická hudba mariachi. Po privítaniach
nastúpil do papamobilu a jeho cesta viedla
na apoštolskú nunciatúru v hlavnom meste
Mexiko City. Následne sa presunuli do prezidentskej pracovne, kde sa konalo súkromné
stretnutie Svätého Otca Františka s hlavou
štátu Enriquem Peñou Nietem. Svätý Otec

je vôbec prvým pontifikom, ktorý vstúpil
do sídla prezidenta Mexika. Návšteva svätého Jána Pavla II. v roku 1979 a taktiež jeho
nástupcov mohla teoreticky viesť k porušeniu zákona o zákaze nosenia klerického
odevu na štátnom úrade. Postupnú normalizáciu vzťahov s Katolíckou cirkvou začala
práve odvážna návšteva poľského pápeža, no
nikdy nebol prijatý v prezidentskom paláci.
Nevstúpil tam ani Benedikt XVI., ktorý však
neprišiel ani do hlavného mesta. Na nádvorí
prezidentského paláca potom Svätého Otca
očakávali predstavitelia štátu, občianskej

www.casopisslovo.sk

Boh má meno: Milosrdenstvo
Ecatepec – mesto ležiace 28 kilometrov
od hlavného mesta – privítalo na slávnostnej
svätej omši asi milión veriacich. František
ako prvý pápež navštívil Ecatepec aj preto, aby miestnych obyvateľov povzbudil
v neľahkej situácii. Oblasť je známa vysokou
kriminalitou a násilím, najmä na ženách,
a trpí extrémnou chudobou. Svätý Otec
v homílii vyzdvihol pôst ako dobrý moment
pre obnovu v radosti a nádeji. „On nás čaká
a chce uzdraviť naše srdcia od všetkého, čo
ho degraduje. On je Boh a má meno: Milosrdenstvo.“ Po skončení slávnostnej liturgie sa

2016 / 06

foto: hispantv.com

12. apoštolská cesta
do Mexika

Program pápežovej návštevy pokračoval
v neďalekej Katedrále Nanebovzatia Panny
Márie, ktorá stojí na mieste niekdajšieho
aztéckeho chrámu. Vychádzajúc zo symboliky pohľadu Svätý Otec v príhovore predstavil
štyri pohľady, ktoré si biskup potrebuje
osvojovať inšpirujúc sa Pannou Máriou
z Guadalupe.
Pohľad nehy. Svätý Otec ho charakterizoval ako to, „čo očaruje a priťahuje, čo premieňa a víťazí, čo otvára a uvoľňuje z reťazí,
nie je to sila nástrojov alebo tvrdosť zákona,
ale všemohúca slabosť Božej lásky, ktorá je
neodolateľnou silou jeho dobroty a nezvratný prísľub jeho milosrdenstva“.
Pohľad schopný tkať. Svätý Otec žiadal,
aby sa biskupi venovali osobitne domorodým
národom. „Mexiko potrebuje svoje indiánske korene, aby nezostalo s nevyriešenou
hádankou. Boh nepotrebuje nevýrazné farby
na zobrazenie svojej tváre.“
Pohľad pozorný a blízky, nie zadriemaný. V tomto bode pripomenul biskupom
potenciál minulosti, ktorý treba aktívne
rozvíjať ďalej. „Sedíte na ramenách obrov:
biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok
a laikov, veriacich až po toho posledného,
ktorí ponúkli svoj život, aby Cirkev mohla
plniť svoje poslanie. Z vrcholu tohto pódia
ste povolaní rozhliadnuť sa doširoka po Pánovom poli, aby ste naplánovali výsadbu
a očakávali žatvu.“
Pohľad ucelený a zjednocujúci. Osobitne
upozornil biskupov na úlohu ponúkať Mexickú pápežskú univerzitu mexickému ľudu.
Potom osobitne zdôraznil potrebu jednoty
a priamosti medzi biskupmi navzájom.
Napokon sa dotkol aj témy migrácie.

na poludnie pomodlil s prítomnými tradičnú
modlitbu Anjel Pána.
Navštívil aj nemocničné zariadenie
Federico Gómez, ktoré sa stará o najchudobnejšie deti. Poďakoval sa všetkým lekárom,
zdravotným sestrám, personálu a dobrovoľníkom a pripomenul im slová guadalupskej
Panny Márie, ktoré povedala sv. Juanovi
Diegovi: „Nech sa ti nechveje srdce ani ťa nič
netrápi. Nie som to azda ja, ktorá som tvojou
Matkou?“ V detskom kútiku tejto nemocnice
sa nachádza zvon, ktorý zaznie len vtedy,
ak sa nejaké dieťa uzdraví z rakoviny. Počas
tejto vzácnej návštevy preto dve deti, ktoré
zvíťazili nad rakovinou, rozozvučali zvon.

Stretnutie s rodinami
Mexičania nechceli zostať nič dlžní ani svojej
bohatej histórii. Oltár, na ktorom Svätý Otec
slávil liturgiu v San Cristóbal de Las Casas,
stál na stupňovitom pódiu v tvare pyramíd
z obdobia Mayov. Vytvorili ho domorodci
tzotziles z miestnej farnosti. Aj oltárne
plachty zhotovila žena z tejto komunity.
Pozadie liturgického priestoru tvorila imitácia fasády katedrály v San Cristóbal de Las
Casas. V strede dominoval kríž s podobou
ukrižovaného Krista s čiernou tvárou, pretože Kristus podľa tamojšej tradície očernieva
ľudským hriechom a našimi dejinami, aby
ich premenil.
Svätý Otec sa potom stretol s mexickými
rodinami na zaplnenom Štadióne Víctora
Manuela Reyna v Tuxtla Gutiérreze. Dojímavé osobné príbehy štyroch rodín počúval Svätý Otec veľmi pozorne a s dojatím.
Zvlášť vyzdvihol vetu malého Manuela,
ktorý cez svoje postihnutie vydal svedectvo
o svojich rodičoch slovami „dal som im novú
chuť do života“. František vyjadril vieru,
že je to práve to, čo chce prostredníctvom

nás robiť Svätý Duch: dať nám novú chuť
do života, darovať nám dôvod kráčať vpred
v rodine snívajúc, budujúc život, ktorý má
chuť domova a rodiny.

Vy ste bohatstvom Mexika
Tak znelo hlavné posolstvo Svätého Otca,
ktorý sa stretol s mexickou mládežou
v Morelii v štáte Michoacán. Štadión zaplnený do posledného miesta bol na ploche
rozdelený uličkami v tvare kríža, vyložený
červenou látkou. Pápež František využil golfové autíčko, aby mohol pozdraviť mládež.
Jeho príhovor mladí mnohokrát prerušili
potleskom a burácavými pokrikmi. Jedným
z najdojímavejších momentov zo stretnutia
bolo, keď si Svätý Otec v dave všimol dve
dobrovoľníčky s Downovým syndrómom.
Mávnutím ruky im naznačil, aby za ním
prišli na pódium. Fotografia, na ktorej
Svätý Otec objíma dojaté dievčatá, obletela
svet. Záverečný deň svojej apoštolskej cesty
navštívil František mesto Ciudad Juárez
na severnej hranici Mexika. Toto najväčšie
mesto štátu Chihuahua má vyše milión obyvateľov a od amerického mesta El Paso ho
oddeľuje nielen rieka Rio Grande, ale aj ostro
strážená hranica. Jeho kroky hneď z letiska
viedli do väznice. V meste, ktoré je už roky
svedkom migrácie a vysokej kriminality, si
Svätý Otec ako prvých želal navštíviť odsúdených a priniesť im posolstvo Jubilejného
roka milosrdenstva. Svoju apoštolskú cestu
zakončil slávnostnou svätou omšou len 80
metrov od hranice s USA. Pri slávení použil
drevenú biskupskú palicu v tvare kríža, ktorú
krátko predtým dostal do daru pri stretnutí s väzňami. Pred odletom sa poďakoval
Mexiku za vrúcne a priateľské prijatie a zveril
všetkých obyvateľov krajiny pod ochranu
Márie, Matky z Guadalupe.
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Mládež z Košického protopresbyterátu
sa 5. – 7. februára stretla na 8. tematickej
víkendovke, zameranej na tému Stvorení
pre Božie kráľovstvo. Hlavným hosťom bol
otec Milan Diheneščík.
V piatok absolvovali prvú časť prednášky,
ktorá bola zameraná na prvotný Boží plán,
vznik sveta až po vyhnanie ľudí z raja. Ďalej
program pokračoval zábavnou aktivitou
výroby erbov Božieho kráľovstva. Deň sa
zakončil modlitbou polnočnice. V sobotu
program pokračoval prednáškami, hrami
a tvorivými aktivitami, ktorými mladí
preukazovali svoju odhodlanosť a schopnosti byť dobrými rytiermi a princeznami Božieho kráľovstva. Večer sa niesol
v slávnostnom duchu, mladí boli pasovaní
za rytierov a princezné. Víkend sa zavŕšil
slávnostnou nedeľnou svätou liturgiou
a spoločným zdieľaním. (Ľudka Šaková;
foto: Ján Fedorišin)

V rámci Národného týždňa manželstva
na Slovensku sa vo farnosti Kolonica uskutočnil prvý ročník stretnutia manželských
párov, ktoré sa začalo 6. februára katechézou o dôležitosti manželstva a úlohy muža
– manžela. Posedenie pokračovalo malým
agapé, ktoré bolo spojené so spoločenskou
hrou. Zavŕšením týždňa bolo požehnanie
45 manželských párov po nedeľnej svätej
liturgii. Najstarší manželský pár, ktorý žije
v manželstve už 53 rokov, bol obdarovaný
ikonou Svätej rodiny. (Martin Gergelčík)

Biblický kurz Emauzy sa uskutočnil 12.
– 14. februára v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Zúčastnilo sa na ňom
55 ľudí. Kurz bol postavený na biblickom
príbehu o emauzských učeníkoch, ktorým
zahorelo srdce, keď im Ježiš vysvetľoval Písma. Účastníci kurzu mohli cez vyučovanie,
rôzne dynamiky a spoločné modlitby prežiť
vlastnú cestu do Emáuz. Kurz viedli kňazi
a laici z rôznych spoločenstiev. (Slavomír
Tarasovič)

Formačný víkend pre mladých,
ktorí slúžia mladým, Fórum služobníkov
mladým 2016 sa konal 12. – 14. februára
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli pre jedenástich aktívnych účastníkov z rôznych spoločenstiev,
Komisie pre mládež Prešovskej archieparchie a Komisie pre mládež Košickej
eparchie. Iniciátorom stretnutia venovaného budovaniu vzťahov a vymieňaniu si bohatých skúseností pri práci s mládežou bol
otec Milan Zaleha CSsR. (Patrik Maľarčík)
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Prijali aj informáciu o prebiehajúcom
procese hľadania nového modelu financovania cirkví.
Zaoberali sa aj hľadaním riešení pastorácie
gréckokatolíckych veriacich zo Slovenska,
ktorí žijú v zahraničí, predovšetkým v Nemecku a Veľkej Británii.
Vladyka Milan Chautur predstavil návrh
štatútu stáleho diakonátu v Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku a odovzdal ho ostatným
biskupom na pripomienkovanie.
Metropolita Ján Babjak informoval spolubratov o zriadení Komisie pre prípravu
partikulárneho práva Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku.
Opätovne sa zaoberali hľadaním spôsobov
šírenia úcty k blahoslavenej rehoľnej sestre
Miriam Terézii Demjanovičovej, gréckokato-

líčky pochádzajúcej od Bardejova, ktorá bola
blahorečená v USA.
Tiež sa venovali otázkam spojeným
s určením odvolacieho súdu v súvislosti
s najnovším apoštolským listom vydaným
formou motu proprio pápeža Františka Mitis
et misericors Iesus o reforme kánonického
procesu pre kauzy vyhlásenia nulity manželstva v Kódexe kánonov východných cirkví
(CCEO).
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia Rady
hierarchov stanovili na 8. júna v Prešove.
Spoločné pracovné stretnutie zakončili
spolu so zamestnancami Arcibiskupského
úradu modlitbou šiestej hodinky z Liturgie
hodín Gréckokatolíckej cirkvi v Arcibiskupskej kaplnke sv. Jozefa, a obedom. (Ľubomír
Petrík)

hľadali recept
▌▌VnaKošiciach
dobré manželstvo
V sobotu 13. februára podvečer sa v gréckokatolíckom Chráme Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne v Košiciach-Nad Jazerom
uskutočnilo ďalšie zo stretnutí prednáškového cyklu Milovať a ctiť. Gréckokatolícke
univerzitné centrum a Gréckokatolícka
farnosť Košice-Nad Jazerom pripravili toto
stretnutie na záver Národného týždňa manželstva na Slovensku. Stretnutie sa začalo modlitbou Akatistu požehnania rodín. Po modlitbe
nasledovala prednáška, ktorú si vypočulo

150 ľudí, väčšinou snúbenecké a manželské
páry. Hlavný prednášajúci Richard Vašečka,
otec, učiteľ, spisovateľ a politik, rozprával
o Božom recepte na manželstvo a o tom,
ako namiešať manželstvo tak, aby bolo plné
lásky, priateľstva a Božieho požehnania.
Evanjelium a učenie Cirkvi o manželstve
prepojil s konkrétnymi, často humornými situáciami zo svojho života. (Martin Mráz,
foto: Matúš Lemeš)

Prešove sa konalo 18. riadne zasadnutie
▌▌VRady
hierarchov
V piatok 26. februára sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade
v Prešove zišli biskupi Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku na 18.
riadnom zasadnutí Rady hierarchov. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ,
košický eparchiálny biskup Milan Chautur
CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter
Rusnák a pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ privítali na tomto
rokovaní hosťa – biskupa z Českej republiky,
gréckokatolíckeho pražského apoštolského
exarchu Ladislava Hučka.
Najprv si vypočuli list apoštolského nuncia
na Slovensku arcibiskupa Mons. Maria
Giordanu, ktorý sa zároveň ospravedlnil, že
sa na zasadnutí nemohol zúčastniť. V liste
okrem iného zaznelo: „Katolícka cirkev
byzantského obradu na Slovensku totiž disponuje určitými zvláštnosťami, ktoré majú
byť nielen rešpektované, ale aj zachované,

rozvíjané a praktizované, pretože zodpovedajú kresťanskému ľudu, ktorý žije na tomto
území od čias sv. Cyrila a Metoda – veľkých
slovanských apoštolov.“ Ďalej napísal: „Vaša
liturgicko-duchovná tradícia je bohatstvom
na rozhraní kultúr – východnej a západnej.
Cirkev je bohatá vo svojej rôznorodosti, ale
to, čo ich spája, je úrad apoštola Petra.“
V pracovnej časti vladykovia vzali na vedomie, že základný dokument Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku
bol 4. septembra 2015 zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Dohodli sa na termíne zasadnutia Prvého
metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktoré sa uskutoční 23. septembra.
Venovali sa Knihe pohrebov, ktorú predložia na posledné úpravy metropolitnej
liturgickej komisii.

www.casopisslovo.sk

Vyšnom Orlíku spomínali
▌▌Vo
na otca Mariána Potaša OSBM
V sobotu 27. februára sa vo farnosti Vyšný
Orlík uskutočnilo spomienkové stretnutie
pri príležitosti 10. výročia úmrtia otca Mariána Jána Potaša OSBM, ktorý bol dlhoročným
správcom tejto farnosti a známou osobnosťou Gréckokatolíckej cirkvi a Rádu sv. Bazila
Veľkého.
Zádušnú svätú liturgiu za účasti veriacich
z farnosti, sestier baziliánok a ďalších veriacich, ktorých priamo i nepriamo ovplyvnilo
svedectvo života otca Potaša, slúžil svidnícky
protopresbyter otec Marek Pulščák. V príhovore zaznelo svedectvo otca Petra Pavla
Haľka OSBM, ktorý spomínal, ako otec Potaš

ovplyvnil jeho kňazské povolanie aj celý jeho
život. Slávnosť pokračovala obedom v miestnom dome kultúry, ktorý pre všetkých zúčastnených pripravili veriaci farnosti Vyšný
Orlík. Po obede nasledovalo spomienkové
pásmo pod vedením pána Tomáša Babjáka
z Jurkovej Vole, na ktorom zazneli reálie zo
života otca Mariána obohatené svedectvami
sr. Štefánie Blichovej OSBM, pani Haliny
Hakunovej a MUDr. Milky Krajňákovej, ktoré
svedčili o tom, ako sa v živote otca Potaša
pravdivo odrazilo jeho heslo: Láska sa napĺňa
len vtedy, keď sa človek rozdáva naplno. (Jozef
Mačejovský, foto: Lenka Hermanová)

www.facebook.com/grkatslovo
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Cenou Fra Angelico za prínos do umenia ocenila desiatich laureátov 18. februára
rada Konferencie biskupov Slovenska pre
vedu, vzdelanie a kultúru v Primaciálnom paláci v Bratislave. V mimoriadnej
kategórii udelili ocenenie in memoriam
muzikológovi, hudobníkovi a editorovi
starej slovenskej hudby Jánovi Albrechtovi. V oblasti slovesného umenia si cenu
prevzal prof. Jozef Leikert, sr. Iva Kušíková
SSpS a režisér Peter Weinciller. Za prínos
v oblasti výtvarného umenia cenu udelili akademickému maliarovi Ladislavovi
Čarnému, architektovi Petrovi Pásztorovi
a akademickej maliarke Eve Cisárovej.
V oblasti hudobného umenia si ocenenie
prevzal organista a organizátor organových
festivalov Stanislav Šurin a zbory – zbor
pri Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove
Chorus Latinus Pressoviensis pod vedením
dirigenta Stanislava Šarišského a spevácky
zbor pri Kostole Najsvätejšej Trojice (kostol
trinitárov) v Bratislave s dirigentom Petrom
Čačkom.

V slávnostnom verejnom vyznávaní
viery pokračovali bratia a sestry z prvého
gréckokatolíckeho spoločenstva Neokatechumenátnej cesty v Prešove 22. februára
v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv.
Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove. Tentoraz
medzi nich prišiel pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ, ktorý
slávil svätú liturgiu a predsedal deviatej
hodinke z Liturgie hodín. Vladyka Milan
všetkých povzbudil, aby sa nebáli vyznávať vieru v tomto svete. Potom zotrval
medzi bratmi a sestrami zo spoločenstva aj
na stretnutí pri agapé. (Ľubomír Petrík)

KBS predložila politickým stranám
Desatoro pre lepšie Slovensko: 1. Národný
demografický plán a rodinná politika; 2.
Väčšie spoločenské ocenenie a ochrana
matiek, zvlášť z mnohopočetných rodín;
rodinná doložka ku každému zákonu; 3.
Úplné dofinancovanie cirkevného školstva,
reforma školstva; 4. Ústavný zákon o adopciách; 5. Spravodlivé financovanie zariadení
sociálnych a zdravotníckych služieb bez
ohľadu na zriaďovateľa; 6. Väčšia solidarita
SR s vojnovými utečencami a migrantmi,
najmä s prenasledovanými kresťanmi; 7.
Obmedzenie interrupcií prinajmenšom
na žiadosť ženy a zo sociálnych dôvodov;
8.Obmedzenie nedeľnej práce; 9. Odstúpenie od Istanbulského dohovoru, nájdenie
iných nástrojov ochrany žien pred násilím;
úprava zloženia Rady vlády pre ľudské
práva a ich výborov tak, aby pomerne
rešpektovala názorové spektrum občanov
SR v otázkach rodiny a manželstva; 10.
Ochrana životného prostredia
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jednou vetou


V Nedeľu o úcte ikon 14. februára boli
vo farskom chráme v Krajnej Bystrej požehnané dve desiatky ikon veriacich. (-pb)

Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, 16. februára navštívil
Mons. Jozefa Tótha, významného kňaza,
protojereja a literáta, pri príležitosti jeho
91. narodenín.

V Pichniach sa 16. – 17. februára konal
3. ročník Noci na fare, kde sa stretlo
šestnásť detí a mladých, pre ktorých bol
pripravený program na tému Bohorodička
– tajomstvá Radostného ruženca. (-mp)

deň
▌▌Kňazský
Košickej eparchie
Program kňazského dňa Košickej eparchie
na Eparchiálnom úrade v Košiciach sa
25. februára začal modlitbou tretej hodinky,
ktorú viedol košický eparchiálny biskup
vladyka Milan Chautur CSsR. Úvodným
príhovorom zároveň motivoval kňazov
k vzdelávaniu vzhľadom na široké spektrum
problematík v dnešnom svete, o ktorých
by mal mať každý kňaz vedomosť získanú
od odborníkov. V prvej prednáške otec Ľuboš
Repický, výpomocný duchovný pre sociálne
odkázaných, predstavil rôzne organizácie
a možnosti pomoci ľuďom v kríze. Teoretic-

ké princípy pomoci, postavené predovšetkým na morálnych hodnotách kresťanstva,
a modely sociálnej práce predstavil otec Lukáš Mitro, výpomocný duchovný v sociálnom
zariadení Dorka. Mária Dravecká zo Sekulárneho inštitútu sv. Angely Merici predstavila
históriu a princípy sekulárnych inštitútov
a ich význam aj pre Cirkev dnešných čias.
Záverom synody o rodine z roku 2015 sa vo
svojej prednáške venoval otec Peter Labanič,
predseda Rady pre rodinu Košickej eparchie.
Tematike rodiny sa v prezentácii venovala
Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre
ľudské práva, ktorá predostrela prehľad
zákonov o rodine v slovenskej a európskej
legislatíve. Program sa zakončil diskusiou
a modlitbou Anjel Pána. (TSKE)


Pred 26 rokmi, 17. februára 1990, gréckokatolícky biskup Ján Hirka prijal v Prešove biskupskú vysviacku z rúk kardinála
Jozefa Tomka a ako sídelný biskup sa stal
priamym nástupcom bl. biskupa P. P. Gojdiča.

V Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave sa na podnet zástupcov ukrajinskej
menšiny a ukrajinských gréckokatolíkov
z farnosti konala 19. februára pri liturgii
vopred posvätených darov modlitba a panychída za obete protestov proti bývalému
režimu na Ukrajine. (S. Gábor)

Víkend Evanjelizácia v Božej moci pripravili 19. – 21. februára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli pre 96 účastníkov členovia tímu Petra
Liptáka. (Patrik Maľarčík)

Stretnutie s Goranom Čurkovičom
z Medžugoria, ktorý vydal svoje svedectvo
Z pekla drog do náručia Panny Márie, sa
uskutočnilo 24. februára po službe vopred
posvätených darov v Chráme bl. P. P. Gojdiča na Sídlisku 3 v Prešove za prítomnosti
vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského
arcibiskupa metropolitu. (ISPA)

Mons. Milan Chautur, košický eparcha,
prijal pred 24 rokmi, 29. februára 1992,
biskupskú vysviacku a bol ustanovený za titulárneho kresimenského a pomocného
prešovského biskupa.
Žiaci CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešo
ve sa spolu s triednymi učiteľmi zapájajú
do modlitieb za školu, žiakov, učiteľov,
zamestnancov aj rodičov a počas školského
roka tak vytvárajú nepretržitú modlitbovú
reťaz. (Jana Tirpáková)
:
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Srdečne vás pozývame
na stretnutie s kanadskými manželmi

PATRICKOM a NANCY LATTA
žijúcimi a pôsobiacimi v Medžugorí
Pondelok, 14. marec 2016
Bazilika minor, Ľutina
17.00 svätá liturgia
18.00 osobné svedectvo

Chrám Najsvätejšej Eucharistie, Vranov
nad Topľou
18.00 liturgia vopred posvätených darov
19.30 osobné svedectvo

Utorok, 15. marec 2016
Chrám Božej múdrosti, Svidník
16.30 archijerejská svätá liturgia
17.30 osobné svedectvo

Štvrtok, 17. marec 2016
Hora Zvir, Litmanová
10.30 svätá liturgia
11.30 osobné svedectvo

Streda, 16. marec 2016
Chrám Zoslania Svätého Ducha, Humenné-Dubník
16.30 osobné svedectvo
18.00 liturgia vopred posvätených darov

Piatok, 18. marec 2016
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa,
Prešov
16.30 liturgia vopred posvätených darov
18.00 osobné svedectvo

www.casopisslovo.sk

JJ

krátky rozhovor


Veriaci z Krajnej Bystrej a filiálok
12. februára prvýkrát ochutnali požehnanú
kolyvu, ktorú na pamiatku zázraku sv. Teodora Tiróna pripravila manželka miestneho kňaza. (-pb)

Juraj

Gradoš

neokatechumenátne spoločenstvo
▌▌Prešovské
verejne vyznávalo vieru
Prvé gréckokatolícke spoločenstvo Neokatechumenátnej cesty v Prešove, ktoré tvorí
takmer šesťdesiat bratov a sestier, v priebehu
niekoľkých dní vo februári v jednej z etáp pokrstného katechumenátu slávnostne verejne
vyznávalo svoju vieru v gréckokatolíckom
Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov v Prešove. Spoločenstvo vzniklo v roku
1988 ako prvé neokatechumenátne spoločenstvo v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
postupne bolo rozšírené a v súčasnosti je
prvým, najstarším z troch gréckokatolíckych neokatechumenátnych spoločenstiev
v Prešove, z ktorých každé je v inej etape
katechumenátu.
V piatok 19. februára večer slávil v tomto
chráme službu vopred posvätených darov
a predsedal modlitbe deviatej hodinky z Liturgie hodín prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. V rámci slávenia Liturgie
hodín piati bratia a sestry prijali od vladyku
požehnanie na uši a na ústa, aby sa v ich
živote uskutočnilo Božie slovo: Effeta – Otvor
sa, a po modlitbe vladyku pristúpili po jednom ku krížu Ježiša Krista a povedali svoju
skúsenosť, kde konkrétne vidia, že Boh je ich
milujúci Otec, kde vidia vo svojom živote, že
Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou a je vzkriesený a kde vidia moc a pôsobenie Svätého
Ducha i miesto Cirkvi v ich živote. Potom
vyznali svoju vieru proklamáciou symbolu
viery – Nicejsko-carihradského vyznania
viery.
Otec arcibiskup sa poďakoval neokatechumenom za ich svedectvo a túžbu po živej
viere a naplnení krstu. Povedal: „Uvedomujeme si, že cez Kristovo víťazstvo, cez jeho
vykupiteľské dielo máme všetci otvorenú
cestu do života večného, aj keby sme padli. Je
úžasné, že jeho láska, jeho smrť, jeho vzkriesenie je mocnejšie ako akýkoľvek hriech.
Všetci v ňom máme víťazstvo. To, čo vy dnes
robíte, to je vlastne uviesť do života svoj krst.
Uvedomujete si, čo to je za dar, že to je dar
nového života. Uvedomujete si, že nestačí
iba byť pokrstený a volať sa kresťanom, ale že
treba žiť podľa tejto viery, že treba budovať
jednotu s Bohom, že cez poznávanie Božieho
slova treba komunikovať s tým, pre ktorého
sme jedineční. Vediete ľudí, aby sa z ľudí
zvykovej alebo tradičnej viery stali ľudia živej
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viery. Pretože náš Boh je živý. Pretože náš
Boh sa prejavuje v živote každého jedného
z nás, len to treba vedieť zachytiť, spoznať
jeho veľkú lásku, jeho veľkú milosť, jeho
veľký dar.“ Povzbudzujúce slová umocnili
hlbokú atmosféru večera, veľkopôstnej
modlitby a skúseností viery založených
na konkrétnych faktoch života. Stretnutie
vladyku s bratmi a sestrami zo spoločenstva
pokračovalo pri agapé.
V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
je takmer dvadsať neokatechumenátnych
spoločenstiev vo farnostiach Prešovskej
archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie. Neokatechumenátna cesta
vznikla v roku 1964 medzi chudobnými
z Palomeras Altas v Madride za pôsobenia
Francisca Arqüella a Carmen Hernándezovej,
ktorí na žiadosť chudobných, medzi ktorými
žili, začali ohlasovať evanjelium Ježiša Krista.
Postupom času sa táto kerygma skonkretizovala do katechetického zhrnutia založeného
na trojnožke Božie slovo – liturgia – spoločenstvo, s konečným zámerom priviesť ľudí
k bratskému spolužitiu a zrelej viere. Cieľom
Neokatechumenátnej cesty je vytvoriť vo farnosti prostredie, v ktorom už pokrstení ľudia
môžu postupne, po etapách objaviť veľkosť
krstu a stať sa vo farnosti skrze lásku a jednotu znakom vzkrieseného Ježiša Krista.
Neokatechumenát pomáha budovať farnosť
ako spoločenstvo spoločenstiev. Je v službe
biskupov ako spôsob diecéznej (eparchiálnej) realizácie uvedenia do kresťanského života a permanentnej výchovy vo viere podľa
ustanovení Druhého vatikánskeho koncilu
a Učiteľského úradu Cirkvi. Vnútri farnosti
je neokatechumenát prežívaný v malom spoločenstve, nazývanom neokatechumenátne
spoločenstvo, pretože úplnou alebo zvyčajnou formou uvedenia dospelých do kresťanského života je forma komunitárna. Neokatechumenát si nenárokuje vytvárať pre seba
nejaké hnutie, teda nie je hnutím, ale chce
pomáhať diecézam či eparchiám a farnostiam otvoriť „cestu uvedenia“, ktorá by slúžila
evanjelizácii súčasného človeka. Štatút
Neokatechumenátnej cesty bol definitívne
schválený 11. mája 2008, na sviatok Zoslania
Svätého Ducha, pápežom Benediktom XVI.
(Ľubomír Petrík, foto: R. Šankvalier)

Rozhovor so Zdenkom Dzurjaninom, autorom projektu kostolyslovenska.sk.
Čo vás priviedlo k fotografovaniu
slovenských chrámov?
Vždy som chcel priniesť niečo, čo tu ešte
nebolo, a kostoly sú podľa mňa dobrým
príkladom na prezentovanie historického
bohatstva na Slovensku. Navyše nerád
sedím doma. Raz sa ma otec spýtal: „Máš
veľa času, čo budeš robiť?“ Vtedy som len
tak do vetra povedal, že budem fotiť kostoly. Tiež som chcel spoznať krajinu, v ktorej
žijem, zachovať kultúrne dedičstvo a sprostredkovať ho prostredníctvom fotografií
kostolov a chrámov ľuďom.
Koľko obcí a chrámov ste navštívili?
Dokopy som za osem rokov (2008 – 2015)
navštívil 2 927 obcí, niektoré z rôznych
dôvodov viackrát, a do dnešného dňa
odfotografoval 4 149 chrámov, z toho 520
gréckokatolíckych. Projektu, ktorý som
pracovne nazval Kostoly Slovenska, sa aj
naďalej venujem, preto kostoly a chrámy vo
výstavbe postupne dopĺňam.
Kde môžu vidieť naši čitatelia vaše
fotografie?
Fotografie si môžu záujemcovia pozrieť
z pohodlia domova na webovej stránke
www.kostolyslovenska.sk. Na nej nájdu aj
interaktívnu mapu Slovenskej republiky,
na ktorej je zaznamenaný každý kostol či
chrám v našich obciach.
Zavŕšením celého projektu bude knižná
publikácia, ktorú plánujeme vydať tento
rok. Okrem nej sa už teraz môžu čitatelia
s niektorými výsledkami projektu oboznámiť či už na debatách, alebo putovných výstavách, ktoré sa konajú pod názvom Videl
som všetky kostoly Slovenska v kurátorskej
koncepcii Pavla Demeša. Organizátorsky
sa výstav zhostilo Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko. Túto výstavu si
môžu záujemcovia pozrieť už v marci 2016
aj v Prešove.
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slovo na tému

Cesta, ktorá sa
nikdy nekončí...

Uzdravovanie z popotratového syndrómu
Štatistiky hovoria, že na Slovensku ročne podstúpi umelý potrat približne 7 500 žien.
Ich motívy pre toto rozhodnutie sú rôzne – počnúc partnerskou krízou cez pocit,
že by im dieťa pokazilo rozbehnutú kariéru alebo štúdium, až po reálnu hrozbu,
že by matka s novonarodeným dieťatkom zostala bez strechy nad hlavou.
JJ

Danka Jacečková

foto: www.wallpaperup.com
Množstvo týchto žien a dievčat vidí potrat ako najjednoduchšie riešenie zložitej
situácie, v ktorej sa ocitli, a len veľmi málo
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z nich tento krok domyslí až do konca. Tak
sa stáva, že zákrok podstúpia a zaskočí ich,
že skutočná kríza prichádza až potom a často
sa prejaví v prekvapivej sile. Súbor príznakov, ktoré sa skôr alebo neskôr dostavia
vo vysokom percente prípadov, sa nazýva
popotratový syndróm. Veľmi často nastupuje
nielen po umelom potrate, ale aj po spon-

tánnom, to znamená vtedy, keď mama príde
o svoje vytúžené, ešte nenarodené dieťatko,
a dostáva sa do situácie beznádeje a smútku,
z ktorej nevie nájsť cestu von.
Hnev, poruchy spánku, výčitky svedomia, pocity hlbokého smútku – to všetko sú
príznaky popotratového syndrómu, ktoré
môžu vyústiť do depresie alebo až do po-

www.casopisslovo.sk

sttraumatickej poruchy. Pre trpiace ženy
nie je ľahké otvoriť sa komunikácii o tomto
nesmierne citlivom probléme, mnohé z nich
si negatívnu zmenu vo svojom živote ani nespájajú s potratom, najmä vtedy, ak od jeho
podstúpenia uplynul určitý čas. Usilujú sa
ťažkosti riešiť výlučne vo svojom vnútri a asi
ani netreba vysvetľovať, že takýto prístup
iba zriedka vedie k objektívnemu zlepšeniu
ich stavu. Odhodlanie vyhľadať odbornú
pomoc dozrieva dlho a zložito, no keď žena
k tomuto kroku dospeje, otvára sa pred ňou
šanca obrátiť svoj život opäť pozitívnym
smerom, i keď táto cesta je nesmierne dlhá

a v podstate sa nikdy celkom neskončí. Podľa
Petry Heretovej, ktorá poskytuje psychologické poradenstvo v neziskovej organizácii

Rozhovor s Petrou Heretovou, pracovníčkou neziskovej organizácie Poradňa
Alexis, ktorá sa zaoberá psychologickým
poradenstvom a pomáha každému, kto
potrebuje pomoc, nasmerovať sa na ďalších zodpovedných odborníkov.

Asi tak desatinu. S väčšinou komunikujem
mejlom, ale to je skôr len taká prvá pomoc.
Keď si spolu zhodnotíme, že potrebujú dlhodobejšiu odbornú pomoc, odporučím, aby
sa neobávali nájsť si psychológa vo svojom
okolí. A s niektorými sa dohodneme na pravidelných osobných stretnutiach.

V rámci svojej práce často prichádzaš
do kontaktu so ženami, ktoré trpia
po potrate. Majú tieto prípady nejakého
spoločného menovateľa?
Nerada by som zovšeobecňovala, ale zatiaľ
si všímam dva: mnohé z týchto žien sú jemnejšie, nepriebojné povahy. Keď otehotnejú,
partneri (alebo rodičia, či iní blízki) ich presviedčajú, ako sa to všetko nedá, aké to bude
s dieťaťom ťažké, ako im odmietajú s dieťaťom pomôcť. Takže tieto ženy síce na zákrok
ísť nechcú a už dopredu tušia, že sa po ňom
budú trápiť, no neustoja ten tlak. S týmto sa
v poradni stretávame asi najčastejšie. Druhá
skupina sú ženy, ktoré sú presvedčené, že si
to všetko naozaj racionálne zvážili a že umelý
potrat je jediné riešenie, ktoré im ostáva – no
po ňom, keď už je na premýšľanie viac času,
vidia veci v inom svetle.
Aj nedávno mi jedna klientka povedala, že
nemala na rozhodnutie dosť času, že sa všetko
zbehlo tak rýchlo – a keď som sa jej pýtala,
koľko dní prešlo od zistenia tehotenstva po zákrok, povedala, že šesť týždňov. Keď sme vo
veľkom strese, aj čas nám plynie nejako inak.
Aké percento všetkých riešených prípadov v Poradni Alexis tvorí práve postabortívny syndróm?

„Radšej štyri deti na krku ako jedno
na svedomí...“

Poradňa Alexis a často rieši prípady súvisiace s prejavmi popotratového syndrómu,
u mnohých žien, ktoré podstúpili potrat, je
táto téma tajomstvom, o ktorom vie iba málo

Možno sa vôbec s týmto syndrómom
úplne vyrovnať? Môže v tejto veci pomôcť
chápavosť a podpora partnera?
Podľa môjho názoru nejaká jazva vždy zostane. No práve podpora partnera je jedným
z významných faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že tá jazva bude čo najmenšia. Pri umelom potrate však o nejakej podpore manžela
či partnera zvyčajne ani nemá zmysel hovoriť
– pretože práve on je často tým, kto ju k potratu dotlačil, zmanipuloval. Poznám však
aj také prípady, keď sa manželia pre zákrok
rozhodli spoločne, napríklad z finančných
dôvodov. Mysleli si, že keď to bolo z ich
strany čisto rozumové rozhodnutie, pomôže
im to netrápiť sa, no nebola to pravda.
Pri spontánnych potratoch je to, samozrejme, iné. Tam však netreba zabúdať ani
na to, že aj muž trpí, pretože sa na dieťa tešil.
Aj keď žena, ktorá celé tehotenstvo prežívala
doslova vo svojom tele, to má určite ťažšie.
Aký druh poradenstva týmto ženám poskytujete? Máte možnosť odporučiť ich
na niekoho aj v duchovnej oblasti?
Ide o psychologické poradenstvo, ale nie
je to vyslovene psychoterapia. Podľa potreby poskytujeme aj sociálne poradenstvo

ľudí. Často o tom nepovedia ani najbližšiemu človeku a nikdy nevyhľadajú odbornú
pomoc, čo vedie k tomu, že sa čoraz väčšmi
uzatvárajú do seba, zatvrdzujú si srdce a ich
osobná dráma vplýva na kvalitu ich života aj
na život ich blízkeho okolia. „Toto je určite aj
jeden z dôvodov, prečo mnohí ľudia tvrdia,
že Cirkev utrpenie žien po potrate zbytočne dramatizuje – lebo si myslia, že žiadnu
utrápenú ženu po potrate nikdy nestretli.
A pritom ich možno stretávajú každý deň,“
vysvetľuje Petra Heretová, ktorá sa práci
so ženami trpiacimi po potrate venuje už
niekoľko rokov.

v určitých konkrétnych veciach. Niekedy pri
ženách, ktoré prišli o dieťatko, spolupracujeme aj s gynekológmi, napríklad keď má
mamička po spontánnom potrate obavy o to,
či o dieťa neprišla kvôli nejakému svojmu
zdravotnému problému a chce sa o tom
porozprávať aj s iným lekárom než s tým
svojím. A, samozrejme, ak sa žena pýta aj
na pomoc v duchovnej oblasti, snažíme sa ju
nasmerovať napríklad na našich spolupracujúcich kňazov alebo na víkendové programy
Ráchelina vinica, ktoré sa tejto problematike
venujú po duchovnej terapeutickej stránke.
Čo by si preventívne poradila ženám
a dievčatám, ktoré zvažujú potrat ako
možné riešenie krízovej situácie?

Poradňa Alexis je neziskovou organizáciou, ktorá vznikla v roku 2009 ako prirodzené vyústenie projektu Fóra života s názvom Zachráňme životy.
V jeho rámci sa poskytovala materiálna a finančná pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, a s postupom času vznikla prirodzená potreba akéhosi predstupňa konkrétnej pomoci, teda medzičlánku, ktorý by riešil poradenstvo v rôznych zložitých situáciách týkajúcich sa nečakaného
tehotenstva, vzťahových problémov, zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom aj ťažkostí, ktoré postihujú veľké množstvo dievčat a žien,
ale dokonca aj mužov po spontánnej alebo chcenej strate nenarodeného dieťaťa. Títo ľudia sa odhodlali hovoriť o tom s lekármi, psychológmi, kňazmi a profesionálmi z iných oblastí, a nastúpiť na cestu postupného uzdravovania. Samozrejmou podmienkou tohto kontaktu je absolútna diskrétnosť a maximálna citlivosť voči človeku, ktorý hľadá pomoc. Bezplatné služby Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk) možno využiť aj bez osobného
stretnutia, k dispozícii je aj ponuka telefonických či e-mailových konzultácií podľa želania klienta.
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Stretla si sa v rámci svojej praxe aj s nejakým prípadom, ktorý sa ťa zvlášť dotkol?
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Neviem, či prípad... Skôr sa mi do pamäti
silno zarezávajú konkrétne momenty s viacerými z nich. Napríklad otázky, na ktoré ťažko
odpovedať: „Prečo mi nikto dopredu nepovedal, že to bude takto bolieť?“ Alebo iná sa
so slzami v očiach pýtala: „Prečo som o vašej
poradni nevedela pred rokom? Mohla som
byť teraz šťastná s dieťaťom.“ Pretože po dieťati vtedy túžila, no vedela, že na pomoc
jeho otca sa nebude môcť spoľahnúť a bola
presvedčená, že ani nik iný jej nepomôže.
Alebo iné dramatické svedectvá. Spomínam
si napríklad na slečnu, ktorú priateľ nútil
na potrat a povedal, že jej pokojne zaplatí aj
psychológa, ak sa bude mať po zákroku zle,
len nech si dieťa nenecháva...
Mnoho žien sa pri popotratovom syndróme borí s tým, že nedokážu odpustiť
samy sebe. Aké kroky by si mohla odporučiť, aby sa to aspoň trocha podarilo?
Z mnohých spomeniem napríklad uvedomenie si, že dieťa, o ktoré prišla, sa na ňu
nehnevá. Veľmi uzdravujúco môže pôsobiť,

V týchto dňoch sa rozbieha kampaň
25. marec – Deň počatého dieťaťa. Vnímaš v posolstve tohto projektu nejakú
súvislosť s prevenciou popotratového
syndrómu?
Priamu nie. Teším sa však, že tohtoročná
kampaň je postavená na myšlienke, že si
máme uvedomiť, že počatie dieťaťa je vec,
ktorá sa kedysi bytostne dotýkala každého
z nás. Ako hovorí moja kolegyňa Zuzka – je
iné spýtať sa, kedy sa začína ľudský život,
a iné zamyslieť sa, kedy som sa vlastne ja
osobne stal človekom, kedy som vznikol.
Potom je oveľa jednoduchšie vžiť sa aj do situácie iného nenarodeného dieťaťa a prípadne aj priamo pomôcť jeho mame, aby sa
rozhodla pre život. A viac správnych rozhodnutí o tom, či má, alebo nemá tehotenstvo
pokračovať, samozrejme, znamená menej
žien, ktoré sa potom budú pre svoje rozhodnutie trápiť.

www.casopisslovo.sk

Jozefovo
milosrdenstvo
Eva Paula Ivančová OSBM
foto: wordpress.com
JJ

V krajine nastal snom predpovedaný hlad.
Sýpky v Egypte spravuje múdry muž.
Jakubovi synovia prichádzajú nakúpiť zrno
a skláňajú sa pred správcom až po zem. Iba
jeden z mužov v tej chvíli vie, že sa naplnil
ešte jeden sen. Nielen sedem rokov hladu
rozlúšteného v sne, ale aj hlboká poklona
z ďalšieho sna spred toľkých rokov.
Jozef sa zdržiava a bratia ho nespoznali.
Zaobchádza s nimi tvrdo. Skúša ich srdce, či
zmäklo po krutosti, ktorú od nich zažil. Trvá
na príchode ich najmladšieho brata. Najcitlivejšia požiadavka, pretože bratia videli
smútok svojho otca po strate milovaného
syna. Zdráhajú sa. Jozef v autorite nástojí.
Po návrate v dome otca celú situáciu sťažuje
to, že objavia peniaze. Výčitky sa prebúdzajú.
Bratia si okolnosti vysvetľujú ako spravodlivý
trest za spáchané zlo na bezbrannom bratovi
pred rokmi. Situácia si však vyžaduje, aby
znova navštívili Egypt.
Jozef ich pozve do svojho domu a oni
čakajú pomstu za nájdené peniaze. Človek

s nečistým svedomím má zakaždým zlé očakávania. Správcovo mlčanie zväčšuje neistotu. Keď odchádzali, Jakub im žehnal na cestu
a prial, aby našli milosrdenstvo v očiach tohto zámožného muža. Slová otca sa naplnili.
Jozef ich nielenže pozval do svojho domu, ale
navyše vystrojil bohatú hostinu. A všetko sa
až doteraz odohráva v anonymite. Stále nevedia, že je to ich brat.
Po tom, ako nájdu vyzvedači v Benjamínovom vreci Jozefovu striebornú čašu, vrátia
sa do domu tajomného správcu, no nechcú
tam nechať najmladšieho brata. Toto by ich
starý otec neprežil. Júda všetko vysvetlí, a tak
súrodenci v skúške obstoja. Prizná sa k tomu,
čo urobili so svojím bratom pred mnohými
rokmi. Toto už Jozef nevydrží. Ukáže sa
bratom v pravde. Každého z nich vybozkáva
a zahrnie objatím aj odpustením. Prosí ich,
aby si tiež odpustili svoje počínanie, pretože
všetko bolo podľa Božieho zámeru.
Uspokojte sa, netrápte a nesužujte sa!
Slová, ktoré by každý z nás počul rád, keď
niekomu ukrivdí. Jozef ich dokázal povedať.
Bratia mu pred rokmi zobliekli tuniku, ktorú
dostal od otca. Prišiel o odev, ktorý zdôrazňoval jeho výnimočnosť. No výsadu uskutočniť Boží plán narušiť nemohli. Iba Jozef

Svedectvo kresťanov
JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Svätý Otec František v treťom bode buly
Misericordiae vultus píše: „Existujú chvíle, keď
sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme svoj
zrak upreli na milosrdenstvo a mohli sa tak
sami stať účinným znamením Otcovho konania.
Práve preto som vyhlásil mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva, ktorý má byť pre Cirkev blahodarným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo
mocnejším a účinnejším.“
Od nás kresťanov sa v tomto svete chaosu
žiada jasný postoj a vernosť Ježišovi Kristovi.
Keď budeme žiť podľa jeho spôsobu života
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a v našom živote bude na prvom mieste láska,
ktorá charakterizovala jeho život, tak potom
mnohí cez nás spoznajú samého Ježiša. My
kresťania sa sami máme stať účinným znamením Otcovho konania v tomto svete. Mnohí
ľudia sú už otrávení a znechutení všetkým, čo
sa v dnešnom modernom treťom tisícročí deje.
Toľko vojen, teroristických útokov, vrážd, násilností, krádeží, utečencov, egoizmu a sebectva
svedčí o veľkej úbohosti, o duchovnej chudobe
dnešných, často veľmi bohatých ľudí. Možnože
my sami sme tiež z diania vo svete znechutení
a pesimisticky naladení.
Ale skúsme sa pozrieť na drámu dnešného
sveta z opačnej strany. Pýtajme sa, či žijeme
tak, ako máme žiť. Či sme my sami nezlyhali,
a preto sa svet uberá nesprávnym smerom.

mohol zabrániť naplneniu poslania. Keby
sa v čase krivdy, keď ho predali a následne
uväznili, odvrátil od Boha, mohlo by jeho
srdce zahorknúť. No on ani vo väzení nezanevrel na Boha ani na svoju rodinu. Dokonca
si všímal smútok spoluväzňov a poslúžil.
Vyložil im sny. Poslúžil darom, ktorý bol
jednou z príčin, že sa dostal do ťažkých situácií. Práve sny vzbudili u bratov žiarlivosť,
preto sa ho snažili zbaviť.
Jozef ostal verný Pánovi za každých
okolností a uvedomoval si, že cez neho Pán
pôsobí.
Boh Jozefa viedol i vychovával. Zo sna vedel, čo bude s Egyptom, no nevedel, čo Boh
pripravil pre neho. Dal mu dar vykladať sny,
no svoj zámer s ním mu nikdy v žiadnom
neodkryl. Keby Jozef neprežil to, čo prežil,
možno by sa nestal tým, kým sa stal, a neostal by tým, čím bol – stále verný Pánovi. Iba
s Bohom prežívaná krivda dáva silu odpustiť
a znovu ľúbiť milosrdnou láskou. Z vlastných síl by Jozef nedokázal preukázať svojim
bratom také veľké milosrdenstvo.

slovo metropolitu

Asi to, aby si uvedomili, že keď už sa raz
dostali do situácie neželaného tehotenstva,
žiadne riešenie nie je jednoduché. Hoci
dnešná spoločnosť umelý potrat predstavuje
ako práve takéto rýchle a bezbolestné riešenie. Až neskoro zistia, že to nie je pravda.
Aj život po narodení dieťatka bude o niečo
náročnejší, aj ten po zákroku. Ako nám raz
povedala jedna pani: radšej budem mať štyri
deti na krku ako jedno na svedomí. Všímam
si, že čím ťažšie žena prežívala rozhodovanie medzi pokračovaním alebo ukončením
tehotenstva, tým viac sa trápi, ak si vyberie
interrupciu. Teda tým skôr by sa mala – a to
nielen kvôli dieťaťu, ale aj kvôli sebe – rozhodnúť pre život. Nie je to jednoduché, ale
môže sa nám ozvať a zistiť, kto a ako by jej
mohol konkrétne pomôcť, ak si bábätko
nechá. Často potom dospeje k úplne inému
riešeniu svojej situácie, než je potrat.

Vnímaš rozdiel v tom, keď riešiš popotratový syndróm u ženy, ktorá je veriaca,
a u tej, ktorá veriaca nie je?
Rozhodne sa mi lepšie komunikuje s veriacou ženou, pretože si uvedomujem, že človek
má okrem telesnej a psychickej roviny aj
rovinu ducha, a ak ona sama nevníma potrebu
zaoberať sa aj týmto aspektom, môžem jej
pomôcť len obmedzene. Obrazne povedané –
na to, aby sa človek úplne uzdravil, potrebuje
sa postaviť na obe nohy, nielen na jednu. Tú
duchovnú, samozrejme, odporúčam riešiť so
spovedníkom, vyhľadať modlitbu príhovoru
a podobne. No aj v rámci psychologického
poradenstva sa s mojimi klientkami bežne
bavíme napríklad o tom, ako sklamanie zo
spontánneho potratu ovplyvnilo ich vzťah
s Bohom. Už to, že o tom dokážu hovoriť, je
pre ne v určitom zmysle oslobodzujúce.

rok milosrdenstva

keď žena napíše dieťaťu list, kde mu vysvetlí
svoje dôvody, ktoré ju k vtedajšiemu rozhodnutiu viedli (čím si to aj sama v sebe utriedi)
a poprosí ho o odpustenie. Žena, ktorá nie je
veriaca, to zoberie skôr symbolicky, veriaca
vie, že existuje niekto, kto ten list aj doručí
J. Ja vždy odporúčam zaoberať sa aj tým,
ako jej to ťažké, čo si po potrate prežila,
pomohlo stať sa lepším človekom. Určite jej
to pomohlo uvedomiť si určité veci, ľudsky
v niečom dozrieť, stať sa citlivejšou na trápenie iných a podobne. Isteže, ten zákrok nebol dobrý, ale keď už sa to všetko stalo, treba
z toho aj niečo pozitívne vyťažiť. Vieme, že
utrpenie v našich životoch je dôsledkom
prvého hriechu, a teda je to diablova robota,
ale napriek tomu Božia milosť dokáže z každého trápenia vyťažiť požehnanie. A presne
tak je to aj s umelým či spontánnym potratom. Boh to takto nechcel, ale celá situácia
nás v konečnom dôsledku môže v živote
niekam posunúť a priblížiť viac k nemu.

Pravda sa nachádza kdesi tu. Príčinu nehľadajme u druhých, ale u seba. Boli sme začlenení
svätým krstom do Krista. Dostali sme vieru v živého Boha a stali sme sa údmi Kristovej Cirkvi,
ale, žiaľ, nežijeme dôsledne podľa viery. Možno
len na niekoľko málo percent. Preto nie sme
pre svet okolo nás dostatočným svedectvom.
Preto mnohí ešte neuverili v pravého Boha, ale
iba v modly.
Svätý rok milosrdenstva, ktorý ustanovil Svätý
Otec, má byť pre Cirkev blahodarným časom
milosti, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším a účinnejším. Dôležitý je každý z nás, jeho
život podľa viery a jeho skutky, ktorými prezentuje Ježiša Krista. Nevyhovárajme sa na zlý
svet. Veď aj my sme jeho súčasťou a môžeme
ho vylepšovať alebo zhoršovať. Môžeme konať
hriechy, zlé skutky alebo skutky lásky. Čo si vyberáme? Čím prispievame k vylepšeniu dnešného
sveta? Dajme si sami za seba jasnú a presvedčivú odpoveď, že chceme lepší a krajší svet.
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Most
do budúcnosti
Rodiny v kríze sa často ocitajú v núdzi, ktorá ich odsúva na okraj spoločnosti. V takej chvíli
je podpora okolia veľmi dôležitá, aby mala rodina budúcnosť. O tom, ako možno stavať
mosty do budúcnosti a napĺňať ľudí nádejou, sme sa porozprávali s Ing. Jolanou Šulekovou,
riaditeľkou neziskovej organizácie Dorka, a Mgr. Annou Ivančákovou, ktorá sa v centre
Dorka venuje rodinám a osamelým matkám s deťmi.
JJ

Dada Kolesárová

foto: L. Mitro, D. Lazúrová

Vediete Centrum pre obnovu
rodiny Dorka. Prečo dostalo takýto
názov?
J. Šuleková: Centrum začalo svoju činnosť
v decembri 2007. V období budovania
centra boli len útulky pre jednotlivcov
a domovy pre osamelých rodičov. Označovali sa skratkou DOR, a tak vznikol názov
Dorka. Snahou bolo vytvoriť centrá, kde
by mohla byť rodina dieťaťa prijatá ako
celok a kde by dostala odbornú pomoc
pri zachovaní jej súdržnosti. Na Slovensku
máme šesť zariadení: v Košiciach, Zvolene
a Prešove, v ktorých v jeden deň vieme
poskytnúť sociálnu starostlivosť pre 176
občanov.
Centrá vznikli ako naplnenie vízie dvoch
spoločností: Nadácie DeDo – Solidarita
s deťmi z detských domovov a Spoločnosti
priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar. Zastrešuje ich nezisková organizácia Dorka so sídlom v Košiciach.

vytvárať podmienky na naplnenie základných životných potrieb, ale predovšetkým priestor na rozvíjanie osobnostných
predpokladov na úspešnú sebarealizáciu
a posun vpred. V tomto smere klientom
poskytujeme veľa podporných a preventívnych aktivít. Zo skúseností viem, že
nielen finančná výpomoc, ale aj záujem,
porozumenie a spoluúčasť pri riešení
problémov povzbudia sebadôveru človeka
a posilnia ho pri hľadaní východiska z ne-

priaznivej životnej situácie. Niekedy stačí
len preklenúť krátke obdobie. Častejšie
však treba viac času, úsilia a pomoci,
aby si človek v núdzi vládal sám nájsť
priechodnejšiu cestu životom a vyhol
sa úskaliam. Výrazným faktorom v boji
proti chudobe je vzdelanie. Preto v centre
máme tri vzdelávacie programy. Jedným
z nich je program Napredovanie, ktorý
je kľúčovým celoročným neformálnym
vzdelávacím programom. Jeho cieľom je


Čo je hlavným poslaním zariadení?
Je ich kapacita postačujúca?
J. Šuleková: Základným poslaním je pomáhať, poskytovať odbornú pomoc, bývanie,
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pomôcť jednotlivcovi pri hľadaní vlastnej
cesty k stabilite v súkromnom aj pracovnom živote. Zmyslom neformálnych stretnutí je pochopiť, čo chudobu spôsobuje
a čo spôsobuje chudoba v každodennom
živote, ako sa na jej príčinách podieľa on
a ako ekonomický systém spoločnosti
a iné okolnosti.
Kapacita našich zariadení nie je postačujúca, stále sa na prijatie do zariadenia
čaká.


Ako dlho v centre pracujete a čo
vás do centra priviedlo?
A. Ivančáková: V centre pracujem tri roky.
Už počas štúdia som bola presvedčená
o tom, že chcem pracovať v sociálnej
oblasti, ale nevedela som, akému typu
klientov by som sa chcela venovať. Tak
som poslala žiadosť aj do tohto centra.
Nastúpila som najprv na absolventskú
prax a po jej uplynutí som dostala možnosť pracovať v zariadení na plný úväzok.
S odstupom času vnímam, že to bolo Božie
riadenie, pretože práve tu som zistila, že
ma nesmierne napĺňa práca s deťmi.


Komu sa v centre venujete a akým
spôsobom?
A. Ivančáková: Zariadenie pozostáva zo
štyroch častí. V Útulku pre rodiny s deťmi
poskytujeme pomoc 65 klientom v trinástich bytových jednotkách. V prevažnej
miere sú to osamelé matky s deťmi, ale
máme aj úplné rodiny. V Domove na pol
ceste poskytujeme sociálne služby 25
mladým dospelým po ukončení pobytu
v ústavnej starostlivosti. Mladým dospelým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných
životných potrieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, poskytujeme sociálne
služby v Útulku pre mladých dospelých.
Vieme takto pomôcť piatim klientom.
Krízové stredisko pomáha deťom, ktoré
sa nachádzajú v krízovej životnej situácii,
zabezpečuje výkon rozhodnutia súdu
o výchovnom a predbežnom opatrení.
V internom krízovom stredisku sa vychovávateľ stará o desať detí. Starostlivosť
o dvadsať detí do šesť rokov poskytujú
profesionálni rodičia.
Ja sa venujem rodičom a ich deťom.
Poskytujeme im sociálne poradenstvo,
pracujeme s nimi individuálne, ale aj
skupinovo. Okrem pracovnej terapie
vedieme Kurz napredovania, pri ktorom
sa spoločne snažíme hľadať silné stránky
ako zdroj sily na vymanenie sa z chudoby.
Pomáhame klientom pri hľadaní práce,
povzbudzujeme ich v ťažkých životných
situáciách a snažíme sa im byť podpo-
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rou aj pri výchove detí. Na komunitných
stretnutiach sa venujeme závažným
problémom súvisiacim s našou komunitou
aj postrehom a návrhom na zlepšenie
spolupráce. Najbližšie sa však k rodičom
priblížime práve cez ich deti. Stretávame
sa s ôsmimi až desiatimi deťmi vo veku
osem až štrnásť rokov na skupinke Klub
jedinečných. Podnetom založenia skupinky bola potreba tráviť viac času s deťmi,
viac sa spoznávať, hravou formou ich
v istých oblastiach vzdelávať a cez aktivity
a dôverné diskusie pomáhať rodičom
pri výchove. Niektoré školopovinné deti
navštevujú Klub domácich úloh, kde sa
s dobrovoľníkmi učia a robia si domáce
úlohy. Zaujíma nás aj názor detí, a preto
im na komunitných stretnutiach detí nechávame priestor na vyjadrenie návrhov
a postrehov na zlepšenie fungovania
v našej komunite.


Akým spôsobom prichádzajú
klienti do vášho centra a kedy ho
opúšťajú?
A. Ivančáková: Ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sa nachádzajú v ťažkých životných
situáciách. Často sú na ich riešenie sami
a potrebujú podporu a pomoc. Pri ich
príchode do zariadenia k nim pristupujeme individuálne, pričom dodržiavame
postupnosť nasledujúcich krokov.
Žiadateľ musí vyplniť žiadosť o poskytovanie sociálnych služieb a zúčastniť
sa na osobnom pohovore, ktorý vedie
sociálny pracovník, aby získal informácie
o sociálnej situácii, pracovných skúsenostiach, zdravotnom stave, plánoch a cieľoch
do budúcnosti. Keďže kapacita zariadenia
nie je dostačujúca, musí žiadateľ čakať
na uvoľnenie miesta. Žiadosť je zaradená
do evidencie a do poradovníka čakateľov.
Potom je žiadateľ informovaný o uvoľnení miesta a ak sa jeho sociálna situácia
nezmenila, dohodneme sa na ďalšom
stretnutí, prípadne sa po podpísaní
zmluvy už nasťahuje. Ak nenastal vážny
dôvod, pre ktorý by klient musel opustiť
naše zariadenia, alebo ak on sám nechce,
maximálny čas poskytovania sociálnych
služieb neprevyšuje tri roky.


Čím vás táto práca obohacuje
a ktoré momenty bývajú najťažšie?
A. Ivančáková: Aj pri tejto práci sú lepšie
dni a aj tie, ktoré nás preskúšajú v pokore a trpezlivosti. Najväčším potešením
je vnímať radosť „našich“ detí. Napriek
ťažkým situáciám, ktorým boli tieto deti
vystavené, sa o to viac vedia tešiť a hlavne
šíriť lásku. Tráviť s nimi čas, venovať sa im

pri plnení ich povinností, hrať sa s nimi či
už v našom zariadení, alebo na výletoch
je pre mňa obohatením aj uistením, že
táto práca má zmysel a každé naše úsilie
sa nám raz vráti. O to ťažšie sú momenty
lúčenia s deťmi, aj keď je mojím veľkým
prianím, aby každé dieťa mohlo vyrastať
s mamkou a ockom v bezpečnom domove.


Na webovej stránke máte informácie o tom, že hľadáte dobrovoľníkov. Je záujem o tento spôsob
spolupráce?
A. Ivančáková: Zatiaľ záujem o tento druh
spolupráce je, aj keď pomocných rúk asi
nie je nikdy dosť. Aj vďaka dobrovoľníkom
si uvedomujeme, že nevieme a nemôžeme
robiť túto prácu sami. Každý, kto nám pomohol pri práci s deťmi a rodinami alebo
s mladými dospelými, pozitívne ovplyvnil
nielen chod zariadenia, ale hlavne daroval
svoj voľný čas a schopnosti a zručnosti
na obohatenie iných.


Spolupracuje aj s Gréckokatolíckou cirkvou. Ako sa táto spolupráca rozvinula?
J. Šuleková: Spolupráca siaha ešte do úplných začiatkov. Prvými bohoslovcami
na pastoračnej praxi boli teraz už otec
Milan Kmec a Lukáš Vojčík. Keď si hľadali
miesto na svoje ročné pôsobenie mimo
seminára, stretli sa s manažérom Úsmevu
ako dar pánom Radkom Drábom a dohodli
sa. A tak od roku 2007 každý september
očakávame nových bohoslovcov. Ich
práca je pre nás prínosom. Svojimi radami
v duchovnej oblasti pomáhajú sociálnym
pracovníkom aj klientom zariadenia.
Venujú sa rôznym aktivitám, napríklad
biblickým stretnutiam s deťmi a mládežou,
každodennej modlitbe ruženca, premietaniu filmov, pripravujú výlety, tábory a pod.


Ako môžu ľudia podporiť centrá,
a tým aj vašu prácu?
J. Šuleková: Mladí ľudia, najmä vysokoškoláci sa môžu stať dobrovoľníkmi a pomáhať našim deťom s prípravou na vyučovanie či doučovať niektoré predmety, zobrať
ich športovať, alebo aj do divadla. Uvítame aj materiálnu pomoc, najmä trvanlivé
potraviny či hygienické potreby. Potešíme
sa aj pomoci vo forme stravných lístkov.
Vďaka nim si mladí dospelí a mamičky
s deťmi budú môcť aj tento rok pripraviť
spoločné veľkonočné sviatky. Teraz je
možnosť pomôcť našej organizácii darovaním 2 % zo svojich daní. Budeme sa tešiť,
ak nám ľudia aj takto pomôžu.
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Nedeľa! Nedeľa!
JJ

Juraj Gradoš

Je darom
Veronika Frankovičová
foto: multicare.co
JJ

Jedného dňa pripravovala duchovnú kyticu pre matku Alexandrínu. Keď bola práve uprostred
práce, zazvonil zvonček a volal novicky na spoločné duchovné čítanie. Miriam Terézia nechala
nedokončené „o“ a ponáhľala sa s inými novickami na spoločné cvičenie. Vieme, že takúto
presnosť mala vo zvyku aj svätá Terézia z Lisieux pri písaní listov. ...
„Radšej by som pretrpela nespočetné tortúry, ako by som mala niekoho uraziť alebo niekomu spôsobiť, hoci aj nevedome, nejakú nepríjemnosť,“ zdôverila sa raz svojmu duchovnému
otcovi.
Vždy bola ochotná učiť sa od druhých. Pochvaly, ktoré dostávala, jej boli veľmi nepríjemné.
„Vždy som dostávala viac pochvál, ako som si zaslúžila. Ľudia si myslia, že dokážem všetko.“
Mala veľmi vyvinutý zmysel pre drobné umŕtvovania. Našla si na ne veľa príležitostí. Spozorovali to na nej mnohé sestry. V kaplnke vždy kľačala vzpriamená. V tejto polohe vedela vydržať
veľmi dlho. Keď ju však magistra noviciek upozornila, aby neupútavala pozornosť, usilovala sa
robiť všetko tak, ako to robili iné sestry.
„Moje prvé ráno v noviciáte, keď každá udalosť vo mne zanechávala nezmazateľnú stopu,
som si všímala slová modlitby,“ spomína si istá sestra. „Osobitne sa mi zapáčila modlitba
k svätému Vincentovi de Paul. Myslela som si, že sa už modlitby končia, keď som odrazu začula
prípravnú modlitbu na rozjímanie. Sestra, ktorá sa ju predmodlievala, sa modlila tak, akoby sa
rozprávala priamo s Pánom Ježišom. Vďaka nej sme sa všetky ocitli v jeho prítomnosti. Tón jej
hlasu prezrádzal nezvyčajnú horlivosť. ... Prešlo niekoľko dní, kým som sa dozvedela, že to bola
sestra Miriam Terézia.“
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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Čo môžeme urobiť
pre opustené deti?
JJ

Alena Matijová
Žijeme v spoločnosti poznačenej krízou hodnôt,
ktoré súvisia s rodinou. Neubúda opustených
detí vyrastajúcich mimo rodiny. Zároveň narastajú počty ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu priviesť na svet vlastné dieťatko. Tí, ktorí
dospejú k rozhodnutiu prijať do svojej rodiny
opustené dieťa a poskytnúť mu domov a lásku,
musia absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť (NRS ‒ osvojenie a pestúnska
starostlivosť) na mieste, ktoré si môžu zvoliť.
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Záujemcovia o náhradné rodičovstvo najprv
musia podať žiadosť o zapísanie do zoznamu
žiadateľov na určenom úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta bydliska
žiadateľa (sídliacom v krajskom meste), na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí. Bližšie
informácie by mal poskytnúť každý ÚPSVaR
alebo akreditovaná organizácia, ktorá vykonáva
prípravu na NRS.
Obsah a rozsah prípravy je stanovený zákonom. Minimálny rozsah je 26 hodín (približne
tri mesiace) a okrem prípravy proces zahŕňa
aj posúdenie spôsobilosti žiadateľa stať sa
náhradným rodičom. V centrách Návratu sa
príprava realizuje kombináciou individuálnej

dotiahnuť tento spoločenský trend do konca.
Cirkev by sa nemala poliehať na politikov,
ale sama na seba. Mala by si uvedomiť, že aj
dnes má silu. Tá síce dnes nespočíva v autorite biskupov v spoločnosti (tú si treba
odvážne budovať, čo dnes už mnohí biskupi
robia), ale v sile samotných veriacich. Ak sa
veriaci postavia za niečo, ak ukážu na tom
najcitlivejšom mieste, že naozaj majú záujem
o zmenu, zmena nastane. Nedá sa hovoriť
o posvätnosti nedele a z cerkvi ísť do krčmy
či poobede do obchodu na nákup. Nedá sa
slúžiť dvom pánom. (porov. Mt 6, 24a)
Lenže aj táto aktivita potrebuje kooperáciu, potrebuje svoj hlas. Hlas do vnútra
Cirkvi i hlas do spoločnosti. Hlas, ktorý sa
nebude báť, a pomenuje problém pravým
menom. Hlas, ktorý sa nebude báť, a ukáže
veriacim, že aj oni sú cirkev, že cirkev je
spoločenstvo veriacich okolo svojho biskupa.
Takto pevne zomknutí okolo Krista dokážu
slovenské cirkvi spoločne ukázať, na čom
im záleží. Nepôjdu manifestovať, nepôjdu do ulíc. Jednoducho zostanú v nedeľu
doma, budú sa venovať Bohu a rodine. Tomu
základnému spoločenstvu. A vytrvajú v tom.
Budú túto myšlienku šíriť a ohlasovať Pánov
deň. A vtedy nie z moci úradu, ale pre nedostatok zákazníkov sa predajne na Slovensku
zatvoria. Nie hneď, možno nie všetky. Ale
každá zatvorená predajňa v nedeľu znamená
niekoľko desiatok rodín, ktoré nebudú v nedeľu rozdelené. Znamená ale aj ďalšie rodiny,
ktoré nebudú lákané svetlom otvorených
marketov ako mušky svetlom lámp. Rodiny
zostanú doma a budú žiť.

návrat radí

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Petrík bol výnimočným človekom. Bol pre
nás veľkým darom a prínosom aj napriek
jeho telesnému a mentálnemu postihnutiu.
Prežíval život a šťastie iným spôsobom ako
my zdraví. Mal svoj vlastný svet, do ktorého
sme videli iba čiastočne. Ako jeho sestra môžem s istotou povedať, že bol šťastný. Pre nás
zdravých ľudí je možno ťažké tomu uveriť,
ale on naozaj prežíval radosť. Bol šťastný,

lebo cítil, že ho milujeme a prijímame. Vedel
vycítiť lásku, a tá bola pre neho v živote
najdôležitejšia. Dôležitejšia ako schopnosť
chodiť, rozprávať či samostatne sa o seba postarať. Boh ho naplnil radosťou, ktorá nie je
radosťou pochádzajúcou z pekných chvíľkových okamihov, ale ktorá je darom od Pána,
ktorý nás napĺňa vnútri.
Petrík sa narodil pred dvadsiatimi deviatimi rokmi. Bolo to po výbuchu jadrovej
elektrárne v Černobyle. Rodičom bola
ponúknutá možnosť ísť na potrat a zabrániť tak jeho narodeniu. Verili sme, že bude
zdravý. No nebol. Bola to pre našu rodinu

veľmi bolestivá a ťažká situácia. Mnohí ľudia
sa pýtajú, aký je zmysel života ťažko telesne
i mentálne postihnutého človeka. S ťažkosťami a negatívami však ruka v ruke prichádzajú
aj radosti a pozitíva. Spočiatku to bolo všetko
veľmi ťažké. Dnes môžem s istotou povedať,
že Petrík bol najmilovanejší v celej rodine.
Bol ako anjel, lebo nikdy nikomu neublížil a neurobil nič zlé. Všetci sme sa v jeho
prítomnosti cítili veľmi dobre. Dokázal dať
rodičom oveľa viac lásky, ako som im dokázala dať ja, ich zdravá dcéra.
Som rada, že mu rodičia dali šancu žiť a že
sa o neho starali v domácom prostredí. Ja
som tak mala možnosť ho spoznať a čerpať z tohto poznania. Naučil ma mnohým
veciam, hlavne tešiť sa z maličkostí a vidieť
hodnotu človeka viac pod povrchom. Naučil
ma odhaliť za postihnutím vnútornú krásu
človeka. Uvedomila som si, že Petrík a ostatní inak obdarovaní ľudia si viac zaslúžia náš
obdiv ako našu ľútosť.
Áno, musím priznať, že jeho život bol aj
plný utrpenia. Viem, že týmto jeho utrpením
ho Boh bližšie privádzal k spáse. A skrze jeho
život môžem dnes povedať, že Boh má veľké
plány s každým z nás, ale len od nás závisí, či
sa aj uskutočnia. „Ak Boh dopúšťa utrpenie
a bolesť, našou silou musí byť vtedy viera, že
Boh nedopúšťa zbytočné utrpenie.“ (Terézia
z Lisieux). Toto poznanie ma vedelo upokojiť
vždy, keď som videla Petríka trpieť.
Veľmi ma oslovilo, keď som si prečítala
o tom, že dieťa neprichádza na svet, aby sa
stalo našou hračkou pre potešenie, našou
radosťou, ale prichádza na svet, aby sme sa my
rodičia stali jeho láskou, aby sme my žili pre
jeho šťastie a pomohli mu naplniť jeho životné poslanie. Aby sme sa my rozdali pre neho.
Peťko je už teraz s Pánom. Prešiel rok,
odkedy si ho Pán povolal v krížupoklonnom
týždni k sebe, a my sme vďační za každý deň,
keď bol s nami a my sme mohli cítiť jeho
lásku a radosť.

Už viac než desať rokov sa snaží Cirkev
na Slovensku presadiť zákaz práce v nedeľu. Tento zákaz by nebol plošný. Existuje
množstvo profesií, kde sa tento zákaz nedá
uplatniť. Ale výkladnou skriňou nedele, teda
skôr práce v nedeľu, je obchod. Za socializmu boli obchody v Československu zatvorené. Aspoň drvivá väčšina. Dnes je v každom
okresnom meste aj v nedeľu otvorený ten
či onen hypermarket. No situácia sa začína
meniť a nedeľa ako deň pokoja so zatvorenými obchodmi (ako je to napríklad aj v „super
modernom“ Rakúsku) sa aj u nás môže stať
realitou.
Katolícka cirkev predstavila 21. februára Desatoro pre lepšie Slovensko a v rámci
neho je na ôsmom mieste aj obmedzenie
nedeľnej práce. Sila tohto desatora je priamo
úmerná vplyvu biskupov na spoločenský
život a verejnú mienku na Slovensku. Kauzy,
novšie i staršie, dehonestovanie Cirkvi a jej
rozvážny prístup k rôznym spoločenským
problémom či prepojenie na niektoré strany
a hnutia oslabujú pozíciu Cirkvi a jej predstaviteľov aj očiach samotných veriacich. Potom

jej hlas ostáva nevypočutý, aj keby prinášal
akokoľvek múdre a pre Slovensko prospešné
návrhy. Posledné kroky reťazcov však ukazujú cestu. Ak sa Cirkev vyberie, dokáže zmeniť
nielen situáciu ohľadom nedeľnej práce
na Slovensku, ale aj iné naliehavé problémy
a znova si získať v slovenskej spoločnosti
patričné miesto.
Po tom, čo jeden z najväčších predajcov
na Slovensku zatvoril v noci svoje čerpacie
stanice, dochádza od 1. marca aj k uzatvoreniu väčšiny samotných prevádzok v čase
medzi polnocou a šiestou hodinou ráno.
Dôvod, ktorý k tomu reťazec viedol, však
nebola starostlivosť o zamestnancov, potreba
oddychu pre nich či podnet Cirkvi. Jednoducho, Slováci prestali v tomto čase nakupovať,
a mať otvorený obchod, platiť zamestnancov,
energie, a nemať z toho osoh, je v podnikateľskom svete kontraproduktívne. Práve to
je cesta, ktorou by sa mohla uberať slovenská spoločnosť. Mnoho Slovákov je naozaj
za obmedzenie otváracích hodín v obchodoch v nedele podobne, ako je to v prípade
štátnych sviatkov. Potraviny, ktoré nakupujeme dnes, vydržia omnoho viac než kedysi.
A tak nakúpiť v sobotu či piatok aj na nedeľu
a pondelok ráno nie je problém. Stačí sa
pozrieť na rady v centrách v sobotu a piatok
večer, že ľudia dnes takto uvažujú. Treba iba

aktuálne

svedectvo

spoločenské zamyslenie

a skupinovej formy, pričom zohľadňujeme nároky na rodičov, ktorí zvažujú prijatie dieťaťa so
špecifickými potrebami, či už z hľadiska veku,
zdravotného stavu, alebo odlišnej etnickej
príslušnosti. Tematicky sú jednotlivé stretnutia
venované poskytnutiu základných informácií
o NRS, bližšiemu spoznaniu žiadateľov, ich
motivácie a rodinného zázemia. Venujú sa
vývinu, potrebám a špecifikám opustených detí,
porozumeniu ich minulosti, téme biologickej rodiny dieťaťa i hľadaniu, ako byť pre ne dobrým
rodičom. Súčasťou prípravy je aj psychologická
diagnostika.
Po skončení prípravy je vypracovaná záverečná správa, ktorej súčasťou je vyjadrenie k predpokladom žiadateľa pre náhradné rodičovstvo,
a nasleduje proces sprostredkovania dieťatka.
Všetci máme možnosť porozumieť opusteným deťom a toto porozumenie odovzdávať ďalej. Ak sa nám to podarí, prispejeme k zlepšeniu
situácie opustených detí.
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slovo v rodine

Pokánie
„Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho,
ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť,
alebo poslušnosti pre spravodlivosť? No vďaka Bohu, že
hoci ste boli otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili
tomu učeniu, do ktorého ste boli uvedení, a oslobodení
od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.
Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. Ako
ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď slúžili nečistote
a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie,
aby slúžili spravodlivosti. Lebo keď ste boli otrokmi
hriechu, boli ste slobodní čo do spravodlivosti. A aký
úžitok ste mali vtedy z toho, za čo sa teraz hanbíte?
Veď koniec toho všetkého je smrť! Ale teraz, keď ste
oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi,
máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život.
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život
v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 6, 16 – 23)
Štefan Paločko
foto: wordpress.com
JJ

Aby sme mohli žiť život, ktorý nás napĺňa
pokojom a radosťou, ktorý sa prejavuje
skutkami lásky v našich manželstvách, rodinách i v spoločenstvách, v ktorých žijeme,
a napokon ktorý je schopný prekonať smrť
a pretrvávať v rajskej večnosti, nevyhnutne
musíme mať účasť na Kristovom živote, lebo
jedine Ježišov život je imúnny voči akémukoľvek pokušeniu, len jeho život je imúnny
voči smrti, len Ježiš je schopný vstať z mŕtvych a napokon vstúpiť do neba. Žiť jeho
život znamená vzdať sa svojho života. Tento
duchovný okamih, keď človek stráca svoj
život a získava účasť na Kristovom živote, sa
navonok prejavuje vo sviatosti krstu, a potom
sa sprítomňuje vždy, keď kresťan s odhodlaním žiť Kristov život pristupuje k prijímaniu
Kristovho tela a krvi pri slávení eucharistie.
Aj po týchto úkonoch nám však zostáva
slobodná vôľa a my sa kedykoľvek môžeme
rozhodnúť vzdať sa Kristovho života a vrátiť
sa naspäť k životu podľa svojich vlastných
nárokov. Toto odmietnutie účasti na Kristovom živote sa deje vtedy, keď sa kresťan
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rozhodne urobiť skutok, ktorý je v rozpore
s Kristovou vôľou napriek tomu, že si uvedomuje, že Kristus by s takýmto skutkom
nesúhlasil. V zásade je jedno, či takých
skutkov urobí človek veľa, alebo len jeden.
Podstatný ani tak nie je samotný skutok, ale
skôr vnútorný postoj človeka, že je rozhodnutý urobiť niečo, čo v žiadnom prípade nemôže byť súčasťou Kristovho života. Týmto
skutkom človek odmietne žiť Kristov život
a opäť sa začína rozhodovať sám, ako bude
a ako nebude žiť.

Bez Kristovho života
Skutok, ktorý spôsobí vzdanie sa Kristovho
života, má katastrofálne následky. Ak nemáme Kristov život, sme opäť odkázaní len
na vlastné sily, aby sme si v živote zabezpečili
spokojnosť a šťastie. To však nie je možné.
Okolnosti nedokážeme ovládnuť, ľudia sa
nebudú správať podľa našich nárokov a aj
keby sme získali všetko, čo možno z tohto
sveta vyťažiť, smrť aj tak napokon všetko
zoberie. Jedine Kristov život dokáže prejsť
smrťou do rajskej blaženosti. Ak nemáme
Kristov život, nemáme moc ani nad svojimi
hriechmi a slabosťami, ani nad smrťou, a tak

sme vydaní napospas večnej smrti v zatratení. Preto Cirkev volá skutok, ktorým sa vzdávame účasti na Kristovom živote, smrteľným
hriechom.

Návrat
V takejto chvíli to najrozumnejšie, čo človek
môže urobiť, je opäť sa vzdať svojho života
so všetkými svojimi nárokmi, odmietnuť
svoju vzburu voči Bohu, obnoviť svoj vzťah
s Bohom a naspäť prijať účasť na Kristovom
živote. Môžeme si byť úplne istí, že ak sa
k Bohu od svojich hriechov vrátime a budeme
chcieť skutočne opäť prijať účasť na Kristovom živote, Boh nás prijme bez jediného
slova výčitky. Presne takéhoto Boha nám totiž
Kristus predstavuje vo svojom podobenstve
o márnotratnom synovi (pozri Lk 15, 11 – 32).
Tento návrat k Bohu od svojich hriechov
sa deje vo sviatosti pokánia. Práve pri tejto
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sviatosti človek vyzná skutky, ktorými sa
vzbúril voči Bohu, a tak odmietol účasť
na jeho živote. Potom prejaví ľútosť, ktorou
vyjadrí, že ak by sa dal vrátiť čas a on by sa
mohol znova rozhodnúť, už by sa takýchto
skutkov nedopustil, lebo vzdať sa účasti
na Kristovom živote je to najnerozumenejšie,
čo človek môže urobiť.

Spoveď
Ak sa totiž človek vzdá života, ktorý má
v sebe moc odolávať hriešnym sklonom, vďaka ktorému dokáže prejavovať lásku vo svojej
rodine i vo svojom okolí a ktorým sa dá prejsť
cez smrť do večnej blaženosti, a namiesto
tohto života si vyberie nejakú chvíľkovú príjemnosť, pričom sa vydá napospas večnému
zatrateniu, nemôže proti sebe urobiť už nič
horšie. Preto je nanajvýš nerozumné zotrvávať v tomto stave vzbury voči Bohu. To naj-
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rozumnejšie, čo človek v takom stave môže
urobiť, je čím skôr vyhľadať spovedníka, aby
vďaka sviatosti pokánia a následne sviatosti
Eucharistie sa v ňom mohol opäť rozprúdiť
Kristov život. Ak človek bez Kristovho života
zotrváva dlhší čas s úmyslom, že sa vyspovedá až pri príležitosti nejakých väčších
sviatkov, je otázne, či mu vôbec prekáža, že
momentálne nemá účasť na Kristovom živote, a teda či pri budúcej spovedi jeho návrat
pod Božiu vládu a radikálne odmietnutie
vlastnej hriešnosti bude vôbec úprimné.
Iste, bývajú prípady, keď ani pri najlepšej
vôli nemožno hneď vyhľadať spovedníka
a prijať sviatosť pokánia. Ak si však človek
vzbudí dokonalú ľútosť nad svojimi hriechmi a túži sa vyspovedať, hriechy sa mu hneď
odpúšťajú a človek sa v tom okamihu môže
opäť tešiť zo spoločenstva s Bohom. Dokonalá ľútosť znamená, že človek sa odvracia
od svojich hriechov kvôli Bohu, ktorého

nadovšetko miluje ako bytosť plnú dobra
a hodnú najvyššej lásky.

Víťazstvo v Kristovi
Ak majú vzťahy v rodine fungovať podľa Božej vôle, je to nemožné bez účasti na Kristovom živote. Žiť v hriechu a zároveň dúfať, že
sa nám predsa len nejako podarí uzdravovať
naše rodinné vzťahy, je dopredu prehratý boj.
Jedine vtedy môžeme byť dobrými manželmi, otcami, matkami a deťmi, ak sám Kristus
nás napĺňa schopnosťou takýto nezištne láskyplný život žiť. Ak sa pre našu nerozumnosť
predsa do nášho života vkradne úmyselný
hriech, ktorým odmietneme Kristov život
v nás a chytíme si život do vlastných rúk, je
nevyhnutné čím skôr sa vo sviatosti pokánia
vrátiť naspäť k Bohu, aby nás náš Spasiteľ
opäť svojím životom urobil schopnými víťaziť nad našimi slabosťami.
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Rany, ktoré uzdravujú
Darovanie krvi je ušľachtilá vec. Vy, ktorí ste sa už stali darcami krvi, asi viete, že
samotnému darovaniu predchádza vyplnenie dotazníka. Ten zahŕňa osobné informácie, otázky ohľadom zdravotného stavu, rizikové faktory a iné. Toto všetko
treba vypísať pred odberom krvi. Keď už je krv darovaná, na to, aby mohla byť
použitá ako transfúzia pre pacienta, je opäť dôležité poznať stav pacienta, všetky
krvné faktory a pod.
My sami sme často zranení. Nemusí to byť fyzicky, naše zranenia sú často neviditeľné, sú v duši, v srdci. Odmietnutie, krivda, výčitky, ohováranie... Tieto rany
nám spôsobujú veľkú bolesť. Skúsme si teraz vyplniť priložený dotazník pacienta. Ak máme nejaké zranenie srdca, treba ho nájsť a pomenovať. Potom pred
Ježišom vyznaj a podpisom potvrď, že chceš prijať jeho uzdravenie, že chceš, aby
v tebe prúdila jeho krv.

D tazník príjemcu Ježiš vej krvi
Meno a priezvisko:
Povolanie:
Krvná skupina:
Vek:
Dátum, kedy si naposledy prijal sviatosť zmierenia:		

eď!)
V posledných dňoch sa cítim: (Zakrúžkuj správnu odpov
Nie
Áno
odmietnutý/á			
Nie
Áno
			
ponížený/á
Nie
Áno
oklamaný/á			
Nie
Áno
zradený/á				
Nie
krivo obvinený/á alebo potrestaný/á Áno
Nie
Áno
fyzicky alebo psychický týraný/á
Nie
Áno
vydieraný/á			
Nie
Áno
šikanovaný/á			
Nie
Áno
iné (doplň)			
V poslednom období prežívam pocity:
hnevu				
strachu				
úzkosti				
beznádeje			
neprijatia seba			
neodpustenia			
bezmocnosti			
sebaľútosti			
bolesti straty niekoho/niečoho
výčitky svedomia (z čoho?)		
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Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Vyhlásenie
Vyhlasujem, že hore uvedeným otázkam som porozumel/
a
a uviedol/a som úprimné odpovede. Som si vedomý/á toho,
že hoci mám mnoho rán, Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním zachránil môj život a vďaka tomu mu môžem dnes
odovzdať tieto rany a prijať od neho „transfúziu“ krvi, ktorá
obmýva moje hriechy a uzdravuje moje zranenia. Ak som
objavil/a pri vypĺňaní dotazníka nejaké svoje hriechy, robím
si predsavzatie čo najskôr ich vyznať vo sviatosti zmierenia,
pretože verím, že je to sviatosť, ktorá uzdravuje.
Túžim prijať aj Ježišovo telo, ktoré je chlebom života a
zároveň liekom a prevenciou proti ďalším mojim zraneniam,
ktoré si spôsobujem sám/a alebo mi ich spôsobujú iní.
V .....................................

dňa ...................................
..........................................
podpis

Milí mladí úžasní priatelia!
Francúzsky kňaz pracujúci s mládežou Stan Rougier v knihe
Zaves svoj život na hviezdu odpovedá na otázky a povzbudzuje
mladých
k túžbe žiť s radosťou a so zápalom. Mladý človek má nado
budnúť
vnútorné presvedčenie, že jeho život má veľký zmysel. Ale
niekedy je to
v tomto živote náročné. Množstvo chýb a sklamaní, buď zo
seba, alebo
z druhých, prináša znechutenie a stratu motivácie robiť niečo
viac,
niečo, čo môže zmeniť jeho vlastný život alebo život iného človek
a. Preto
mladí potrebujú liek nádeje, ktorý ich uzdraví a prinesie im
vykúpenie
z mnohých bied a trápení.
Zo skúsenosti vieme, že najväčšie zlyhania pochádzajú z nena
plnenej
lásky. Mnoho mladých sa trápi otázkou, ako žiť svoj život
čo najlepšie. Snažia sa žiť, a pritom sa vyhnúť zraneniam pochá
dzajúcim
zo vzťahov, z odmietnutí či neprijatí. V takomto stave „topia
ceho sa
Petra“ môže každý pociťovať veľký smútok a neraz aj bezná
dej. Každý
chce zakusovať lásku a pochopenie. Čím viac chceme milov
ať, tým
viac odkrývame svoje vnútro a stávame sa zraniteľnými. Iným
dávame
veľakrát seba, a potom pociťujeme prázdno. Chceme viac od
vzťahov
a prežívame nenaplnenosť. Mnohokrát prichádza rana za
ranou
a bolesť v duši. To sú moderné choroby dnešných čias. Čo s
tým? Aký
liek ich môže vyliečiť?
Svätý Otec František vo svojich príhovoroch často spomína
jeden liek.
Volá sa Mizerikordín (z lat. misericordia = milosrdenstvo).
Je to liek ,
ktorý kresťania používajú už d lho. Je jedinečný a nedá sa
nikde kúpiť.
Darmo by sme poprevracali všetky lekárne a obchody. Dá
sa k nemu
dostať iba jedinou cestou – mod litbou a úprimnou túžbou po
Bohu.
Váš priateľ zo Španej Doliny Juraj Karcol
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Zriekam sa,
zjednocujem sa
Marko Durlák
foto: www.adoptedfaith.com
JJ

Po prečítaní modlitieb exorcizmu nad krstencom trebník uvádza: „Krstenca, ktorý je
zoblečený, zobutý a má zdvihnuté ruky, obracia kňaz smerom na západ a hovorí: ,Zriekaš
sa satana, všetkých jeho poslov, všetkej jeho
služby a všetkej jeho pýchy?ʻ Ohlásený odpovedá: ,Zriekam sa.ʻ Máme tu pokope viacero
symbolov, ktoré súčasnému človeku veľa
nepovedia. Treba ich vysvetliť. Čo znamená,
že kňaz obracia krstenca smerom na západ?
Západ je symbol tmy, prestavuje miesto,
kde je satan doma. Tým, že sa krstenec otočí
smerom na západ, vyjadruje skutočnosť,
že sa stavia satanovi tvárou v tvár. Nebojí
sa urobiť toto gesto, lebo predchádzajúce
modlitby exorcizmu ho urobili natoľko slobodným, že sa teraz slobodne môže postaviť
svojmu protivníkovi zoči-voči. Toto obrátenie sa na západ je akt slobody, slobodný
úkon človeka vyslobodeného z otroctva. A čo
znamená, že krstenec je zoblečený, zobutý
a má zdvihnuté ruky? Krstenec odložil svoje

rúcho, ktoré mu pripomínalo starého človeka, a rovnako aj obuv. Uvedomuje si, z akého
zla bol vyslobodený a k akému dobru sa
uberá. Jeho zdvihnuté ruky ukazujú, že odteraz sa podriaďuje Kristovi a chce byť jeho
zajatcom. Hľadá si nové zajatie, ktoré podľa
slov Zlatoústeho mení otroctvo na slobodu
a navracia z cudziny do vlasti, do nebeského
Jeruzalema. Otázka o zrieknutí sa satana je
položená trikrát, aby si krstenec uvedomil, že
nejde o nejakú formalitu, ale o skutočný akt,
ktorý má platnosť na celý život. Staré trebníky uvádzajú, že po tomto úkone kňaz vyzval
krstenca slovami: „I duní, i pľuní na neho –
Dýchni a napľuj naňho!“ Súčasné trebníky
tento úkon vypustili. Išlo však o veľavravné
gesto. Pľuvnúť niekomu do tváre sa považovalo za gesto poníženia a pohrdnutia. Napľuť
na niekoho znamenalo dať mu pocítiť, že pre
mňa nič neznamená, že je pre mňa nula. Keď
teda krstenec urobil toto silné gesto smerom
na západ, bolo to len vyjadrenie výsmechu
a pohrdnutia tomu, ktorý je nepriateľom človeka a klamárom od počiatku. Potom kňaz
obráti krstenca smerom na východ, teraz má
krstenec už spustené ruky a kňaz sa ho trikrát opýta: „Zjednocuješ sa s Kristom?“ A on

odpovie: „Zjednocujem sa.“ Ruky sú spustené, čo znamená, že niekdajšia vzbura proti
Bohu sa zmenila na pokornú poslušnosť.
Obrátenie na východ znamená obrátenie sa
smerom k raju, z ktorého boli naši prarodičia
vyhnaní. Svätý Cyril Jeruzalemský o tom
hovorí: „Keď sa zriekaš satana a pretrhávaš
akékoľvek puto s ním i pradávnu dohodu
s podsvetím, vtedy sa pred tebou otvára Boží
raj nasadený na východe, odkiaľ bol vyhnaný
náš praotec kvôli priestupku.“ Prísľub „zjednocujem sa“ je úkon na spôsob vojenskej
prísahy. Toto rozhodnutie sa dáva raz navždy
a nepodlieha zmene podľa okolností, ako
nás k tomu vyzýva sám Kristus: „Kto položil
ruku na pluh, nech sa neobzerá späť.“

alebo smrti. Ankh dával jeho nositeľom
právo rozhodovať o živote a smrti. Nosili
ho panovníci a vyšší úradníci s vierou, že
im zabezpečí osobnú ochranu. Používal sa
v rituáloch návratu zdravia, k záchrane života,
na druhej strane sa používal aj v rituáloch
na privolanie smrti. Symbolizuje počatie
a znovuzrodenie pre posmrtný život. Zrkadlá
vyrobené v tvare ankh predstavovali okná, cez
ktoré možno nazerať do druhého sveta.
Ankh bol tiež spájaný s kultom slnka.
Egyptskí bohovia sú často zobrazovaní s ankhom v ruke. Slučka kríža predstavuje rukoväť,
za ktorú bohovia držia kľúč života. Slučka sa
pritom opiera o zem rovnako, ako to robí slnko
na horizonte pri svojom východe alebo západe.
Horizontálna rovina predstavuje hmotu,
pozemský život. Slučka predstavuje zostup

ľudského ducha do hmoty, zároveň však
i jeho návrat naspať k počiatku. Ankh
tak otvára dvere do sveta smrti a k tajomnému mysleniu večnosti. Ovál
ako nekonečný kruh symbolizuje
svet bohov, ducha Ra, slnko Egypta.
Tento symbol sa objavuje na sarkofágoch a obrazoch z egyptských hrobiek,
na ktorých bohovia prinášajú zosnulému
dar života.
Na internetových stránkach s okultným
obsahom možno nájsť viacero článkov s varovaním pred nebezpečenstvom nosenia tohto
magického symbolu. Pripomíname, že nosenie
symbolu nie je neškodné. Pôsobenie symbolu
ankh na človeka, na oblasť zdravia, psychiky či
vzťahov môže byť veľmi deštruktívne, rovnako
ako u ostatných talizmanov, ktorých nosením
človek prestupuje prvé Božie prikázanie. Pre
komplexnosť informácie uvádzame, že v časoch
šírenia kresťanstva prevzali tento symbol kresťania v Egypte – Kopti.

ANKH
JJ

Antónia Rabatínová
Egyptský kríž, nílsky kríž, kríž života, kríž plodnosti. To všetko sú označenia symbolu ankh
(ankch), ktorý je jedným zo straroegyptských
hieroglyfických znakov. Symbolizuje život. Vyobrazuje sa ako kríž so slučkou a vzniká spojením
symbolov kríža a oválu.
Symbol ankh bol pre Egypťanov silným amuletom. Spája sa s mágiou starovekého Egypta,
v rámci ktorej sa používal ako jeden z najmocnejších magických symbolov. Tvar nílskeho
kríža pripomína ľudské telo s rozpaženými
rukami, slučka v hornej časti kríža predstavuje
hlavu človeka. Je považovaný za kľúč života
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varovanie

enú
Vážený príjemca mojej krvi, vopred ti ďakujem za prejav
otázujúce
nasled
aj
prečít
si
ne
ochotu prijať moju krv. Pozor
e,
ky a úprimne na ne odpovedz, ide o tvoje vlastné zdravi
Tento
čítať.
e
nebud
ede
o tvoje srdce. Nikto tvoje odpov
si podotazník bude slúžiť výlučne tebe. Jeho cieľom je, aby
osti
minul
v
o
zranil
ťa
čo
to,
,
menoval svoje ťažkosti, bolesti
potom
mi
bolesti
né
uvede
y
alebo zraňuje v súčasnosti. Všetk
odovzdaj v modlitbe. Túžim ťa uzdraviť svojimi vlastnými
ranami a darovať ti svoju krv.
Ježiš

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

katechéza

Mizerikordín

,

o

Pociťujem zranenie:
vo vzťahu s mamou			
vo vzťahu s otcom			
vo vzťahu so súrodencami		
vo vzťahu so starými rodičmi		
vo vzťahu s inými príbuznými		
vo vzťahu s učiteľmi			
vo vzťahu k Cirkvi/jej predstaviteľom
vo vzťahu s priateľom/priateľkou
vo vzťahu s kamarátmi		
vo vzťahu so spolužiakmi		
iné (doplň)			
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slovo o ikone

Milan Gábor
foto: www.betsyporter.com
JJ

Bohorodička pri prameni (studni)
Ikona zobrazuje Bohorodičku, buď vzpriamenú, alebo jedným kolenom kľačiacu
na zemi, ako sa chystá nabrať vodu z prame-

ňa pri kmeni stromu. Prekvapená anjelom,
ktorý sa jej prihovára, dvíha hlavu a obracia sa k nemu. Tento výjav korešponduje
s textom Jakubovho protoevanjelia, ktorý ho
uvádza takto: „(Mária) vzala džbán a išla nabrať vodu. Odrazu počula hlas: ,Raduj sa, milostiplná. Pán je s tebou. Požehnaná si medzi
ženami.ʻ Mária sa pozrela doľava i doprava:
,Odkiaľ prichádza ten hlas?ʻ Plná bázne sa
vrátila domov, odložila džbán, znova vzala

z cirkevného práva

JJ

Jozef Miňo
Stretávame sa so situáciami, keď chýba zápis
o sviatosti krstu vo farskej knihe pokrstených.
Zväčša sa tento fakt nezistí bezprostredne
po krste, ale s časovým odstupom. Príčiny chýbajúceho zápisu sú rôzne. Môže to byť dedičstvo totalitného režimu, keď boli takzvané tajné
krsty, ktoré sa veľmi často nezapisovali zo strachu pred kontrolami. Tieto krsty sa zväčša udeľovali mimo vlastnej farnosti. Vtedy vysluhovateľ krstu dal potvrdenie osobne rodičom bez
zápisu do matriky (potvrdenie sa dá použiť ako
dôkaz o udelenom krste) alebo nevydal žiaden
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dokument o krste. Príčinou môže byť aj zanedbanie tejto povinnosti farárom alebo kňazom
vysluhujúcim krst. Príčin takéhoto stavu, samozrejme, môže byť viac. V týchto prípadoch treba
požiadať o dodatočný zápis do farskej matriky
pokrstených vo svojej farnosti, kde sa pred
farárom spíše čestné vyhlásenie o udelenom tajomstve krstu. Ak išlo o krst dieťaťa, toto čestné
vyhlásenie za ideálneho stavu podpíšu rodičia
pokrsteného, jeho krstní rodičia, prípadne ďalší
svedkovia, ktorí boli prítomní na obrade udelenia krstu. Toto vyhlásenie má obsahovať aj
údaje potrebné na dodatočný zápis do matriky
pokrstených. Ak chýba zápis o krste dospelého
krstenca, stačí jeho osobné vyhlásenie v súlade
s kánonom 691 CCEO: „Na dokázanie krstu, ak
to nikomu nespôsobí škodu, stačí vyhlásenie

jedného vierohodného svedka alebo vyhlásenie
samotného krstenca podložené nepochybnými dôkazmi, najmä ak prijal krst po tom, čo
vyšiel z detského veku.“ Po prijatí žiadosti, aj
ústnej, a podpise čestného vyhlásenia svedkami sa farár obráti so žiadosťou o dovolenie
dodatočného zápisu krstu na eparchiálny úrad.
Po doručení povolenia dodatočného zápisu
zapíše krst do matriky pokrstených do aktuálneho roka v matrike. Do poznámok uvedie, že ide
o dodatočný zápis s dovolením eparchiálneho
úradu, a číslo jednania. Po zápise môže kňaz
vydať krstný list. Podobne sa postupuje, ak je
v krstnej matrike nepravdivý alebo chybný údaj
a je nutná oprava zápisu. Môže ísť napr. o chybu
vierovyznania rodičov, čo môže viesť k chybnému záznamu vierovyznania pokrsteného.
Vážne zmeny v matrike môže kňaz vykonať iba
s povolením eparchiálneho úradu.

www.casopisslovo.sk

Manželská tridsiatka
Marta Gromošová
foto: wikimedia.org
JJ

Oslavy tridsiatky sme sa s manželom
nevedeli dočkať, pripravovali sme sa naozaj
dôkladne. Jeden z nás dvoch dostal nové
šaty, preliv na vlasy, kilo čokolády, kvety,
zopár milých pohľadov a povzdych s konštatovaním, ako ten čas letí... Postupovali
sme priam ukážkovo jednotne, presne podľa
overeného scenára rodinných osláv: po liturgii spoločný obed, potom káva a koláčik.
Pozvali sme rodičov a oslavy sa mohli začať,
ibaže deti namietali, že darček bol veru „dosť
drahý“, a teda nám odporúčali spoločný obed
preložiť až na nedeľu, keď príde najstaršia dcéra na jarné prázdniny s manželom
a deťmi. Napriek tejto malej zmene sa nám
podarilo stráviť s našimi najbližšími krásny
čas. Na ďalší týždeň nás už nemalo nič prekvapiť, len ma škrelo, že sa nikto nepreriekol,
že teda darček bude pre nás naozajstným
prekvapením. Na moje tipy o tandemovom
zoskoku z lietadla alebo ceste okolo sveta či
plastickej operácii a vyplnení vrások okolo
očí reagovali deti s úškrnom, nenechali sa
vyprovokovať. Už ani tie najmladšie deti nie
sú tým, čím bývali.
Ešte pred slávnostným obedom nastúpili naše deti spolu s vnúčatami do radu,
mne podali nádhernú kyticu a manželovi
rolku papiera. Víkendový pobyt v Krakove!
A hneď tento týždeň!
Vždy ma poteší, keď sa naše deti správajú
empaticky, ohľaduplne, keď dokážu čítať
medzi riadkami, niečo tvorivé vymyslieť,
potešiť iných, ale s takýmto darčekom som
nerátala, toto bol riadny šok. Tri dni v kráľovskom meste neďaleko historického centra
ma donútili rozmýšľať o tom, koľko krásy
dokáže človek zachytiť svojimi zmyslami.

2016 / 06

Prehliadka Wawelu a kostolov v historickom
centre sa ani najmenej nepodobala unudeným pohľadom návštevníkov múzeí a galérií:
oltáre, kaplnky, vzácne obrazy, gobelíny,
hrobky, sochy, kupoly, architektúra, sarkofágy, pamätné tabule, taká koncentrácia
histórie, národnej hrdosti, ale aj bohatstva,
pohostinnosti a výbornej kávy, to bol prierez
učebnicou európskych dejín od najstarších
čias kresťanstva až po súčasnosť, ktorá ukazuje, že nič krajšie ako tieto skvosty v Európe
nevzniklo.
Púť sme zavŕšili v Lagievnikoch. Počas bohoslužby som uvoľnila miesto panej, čo prišla
trochu neskôr. Až pri podávaní rúk na znak
pokoja som si všimla, že je to Kórejčanka.
Mám vo zvyku rozdávať kadejaké drobnosti,
napríklad háčkovaných anjelikov. Tentoraz
som našla vo vrecku háčkované srdiečko.

Úsmev a odrazu som na výmenu mala v ruke
obrázok s modlitbou. Text bol nemecký!
„Hovoríte po nemecky? Odkiaľ ste? Máte
deti? A veria vaše deti v Boha?“ Moja nová
známa sa mi zrazu stala sestrou, už to nebola
turistka, ale Klára... Veľmi rýchlo sme sa
dohodli na spoločnej modlitbe za naše deti.
A ako sa do Krakova dostala ona? Na pondelok 22. februára pripadlo 85. výročie
zjavenia obrazu Božieho milosrdenstva, nuž
prišla.
Sedeli sme s manželom vedľa ženy, ktorú
na druhom konci zemegule trápia tie isté
ťažkosti ako mňa, starosti mamy, ktorá nesie
zodpovednosť za duše svojich detí, ktorá
do Božích rúk vkladá svoje obavy i ťažobu každodenného života, s dôverou hľadí
na prameň Božieho milosrdenstva a každý
deň o tretej sa spája s ďalšími miliónmi
veriacich na svete pri opakovaní tej najjednoduchšej zásady kresťanského života: „Ježišu,
dôverujem v teba!“

J. I. MASTILIAK

Dodatočný zápis do matriky

purpur, sadla si na lavicu a dala
sa do tkania.“ (11, 1) Zvyčajne
sa studňa zobrazuje so štyrmi
hranami ako symbol celého
sveta, pričom je umiestnená
nižšie než stupienok, na akom
obyčajne stojí Gabriel ako znak
nie pozemskej prirodzenosti archanjela. Samotné umiestnenie
studne pred trónom Bohorodičky symbolizuje pripravenosť
stvoreného sveta na prijatie
živej vody.
Dôležitý význam má na ikone
aj trón, na ktorom v prípade
niektorých ikon sedí Bohorodička. V novozákonnej histórii
spásy je symbolickým trónom
Bohočloveka jeho samotná
Matka – Bohorodička, plná
milosti. To potvrdzuje aj 1. ikos
Akatistu k Bohorodičke, v ktorom ospevujeme Božiu Matku
slovami: „Raduj sa, nádherný
trón kráľovský“. Bohorodičku
si Boh vyvolil, aby sa v zastúpení celého
ľudského rodu stala tou, v ktorej lone sa
vtelil Stvoriteľ a Spasiteľ sveta, čo nádherne
vyjadruje aj stichyra večierne sviatku Kristovho narodenia: „Čo ti máme priniesť, Kriste?
Veď kvôli nám si sa zjavil na zemi ako človek.
Každé zo stvorení, čo si učinil, predkladá ti
poďakovanie: anjeli hymnus, nebesia hviezdu, mudrci dary, pastieri obdiv, zem jaskyňu,
púšť jasle, my však Matku a Pannu...“

Wawel

V postbyzantskom umení sa stretávame
s tým, že ikona zvestovania napriek tomu, že
si uchováva klasický motív, smeruje k rozprávačskému štýlu so snahou opísať udalosť
do najmenších podrobností, čo podnietilo
vznik mnohých malieb zobrazujúcich
jednotlivé etapy dialógu medzi Gabrielom
a Bohorodičkou. E. Sendler uvádza ako
príklad takejto maľby monastier Sucevita
v niekdajšom Moldavsku (dnes Rumunsko)
z obdobia okolo roku 1600, kde sa nachádzajú štyri výjavy zvestovania umiestnené
jeden vedľa druhého. Tieto maľby obsahujú
udalosť opísanú v apokryfnom Jakubovom
protoevanjeliu nazvanú Zvestovanie pri prameni alebo aj Predzvestovanie. Prvýkrát sa
tento výjav objavuje na slonovinovom obale
evanjeliára milánskej katedrály z obdobia
5. – 6. storočia, ktorý sa postupne rozšíril,
a stretávame sa s ním napr. v Chráme sv.
Marka v Benátkach z 9. storočia, v Chráme
sv. Sofie v Kyjeve z 11. storočia či v mariánskom cykle Kahrije – Džami v Konštantínopole zo začiatku 14. storočia.

príbeh

Zvestovanie Bohorodičke

Kúriť sa nekúrilo, na slamníku bola, ak si pamätám, len jedna slabá prikrývka a valdický skladník ma obliekol do krátkych a chatrných šiat. Myslím si, že už po prvej noci, v ktorej som napriek všetkému tvrdo spal, som ráno zistil, že mi pod ľavým uchom naskočil cez noc nádorček,
ktorý bol začiatkom ďalšej chorobnej genézy. Asi druhý alebo tretí deň som požiadal dozorcu,
či by som nemohol dostať ešte jednu prikrývku, že som chorý na TBC. Povedal mi, aby som
o to požiadal lekára. Keď prišiel lekár – civilný lekár, asi z blízkeho mesta, ktorý mal úradnú kontrolu a zodpovednosť nad väzenskou ošetrovňou, oznámil som mu svoju prosbu. Neodpovedal
a odišiel. Ale onedlho, akiste na jeho rozkaz, prišiel dozorca, prikázal mi zobrať si svoje veci
a zaviedol ma na poschodie do prvej izby sprava, v ktorej bolo normálne okno a trocha sa prikurovalo. A tu som prežil ďalších päť mesiacov. Nezaviedli ma do izby otca Urbana, ale prísne
ma izolovali v samotke. Po celý ten čas som nebol ani raz na vychádzke. Iba raz do mesiaca ma
so zaviazanými očami zaviedli do suterénu do kúpeľne.
V podzemí sa kúrilo a komínom v múre stúpal dym a teplý vzduch dohora. V izbách boli
železné dvierka a otvor do komína. Bolo treba vystihnúť pravý čas, kedy otvoriť dvierka, aby
do izby vnikol teplý vzduch bez čmudu a dymu. Takže už nebolo v cele absolútne chladno.
Okno, ako vo všetkých celách, bolo vysoko, a cezeň bolo vidno len kus oblohy a komín vedľajšej stavby, na ktorom cez deň driemal kuvik. Bol relatívny chlad – nie ako v iných obdobiach.
Ale bola tu výhoda, že si väzeň mohol sadnúť na stoličku, ktorá bola vybavením cely a stála
vedľa skromného stolíka. Knihy, papier alebo písacie náčinie boli celkom vylúčené.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 14. marec

Prepodobný Benedikt
Čítania: Gn 27, 1 – 41a; Prís 19, 16 – 25
Daj si teda pozor, aby svetlo, čo je v tebe, nebolo tmou. (Lk 11, 35)
Ako sa môže svetlo stať tmou? Tak, že zhasne alebo ho niekto vypne.
Vo svätom krste sme prijali svetlo, ktoré osvecuje všetkých. Tým
svetlom je Ježiš Kristus. Môžem si byť istý, že on nikdy nezhasne.
Zhasnúť ho môžem iba ja. Keď budem milovať tmu väčšmi ako svetlo.
Ježiš vie o tejto mojej tendencii, preto mi dnes hovorí: „Daj si pozor!“
Sám neviem byť svetlom. Preto prišiel do môjho života Kristus.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie
hriechov. Čítania: Kol 3,12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60 (HS:
164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 15. marec

Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci
Čítania: Gn 31, 3 – 16; Prís 21, 3 – 21
Hovoril im to otvorene. (Mk 8, 32)
Aká je otvorená reč? Z ľudského pohľadu často vnímaná v duchu:
čo na srdci, to na jazyku. Z Božieho pohľadu je to vždy reč pravdy.
Objektívnej Božej pravdy. Napriek tomu Ježiš niekedy hovoril
otvorene a niekedy v podobenstvách. Niekedy priamo a niekedy
protiotázkami. Ale vždy pravdivo. Každopádne v obidvoch prípadoch
ho mohol a môže počuť len ten, kto má otvorené srdce.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie
hriechov. Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273.; Mk 8, 30 – 34, zač. 36 (HS:
164; PZ: 119; HP: 119)

STREDA 16. marec

Mučeníci Sabinus a Papas
Čítania: Gn 43, 26 – 31.45,1–16; Prís 21, 23 – 22, 4.
A teraz sa netrápte a nesužujte, že ste ma sem predali. (Gn 45, 5)
Je dobré, keď si človek dokáže nielen uvedomiť, ale aj priznať
svoje chyby. Ale nie je dobré, ak sa preto prehnane trápi a sužuje.
Starozákonný Jozef, ktorého vlastní bratia predali do Egypta, ich
vyzýva, aby sa preto netrápili a nesužovali. Boh aj ich zradu dokázal
premeniť na veľké požehnanie. Starozákonný Jozef je predobrazom
Ježiša. A on ti dnes hovorí: „Teraz sa netráp a nesužuj, že si ma
predal.“ Teraz je čas, aby si prijal požehnanie.
Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov: menlivé časti
zo stredy 6. týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Zdržanlivosť
od mäsa (MM 30, 51)

ŠTVRTOK 17. marec

Prepodobný Alexej
Čítania: Gn 46, 1 – 7; Prís 23, 15 – 24, 5
Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Ešte ti jedno chýba...“ (Lk 18, 22)
Aké by bolo nádherné, keby nám chýbalo už len jedno. V skutočnosti
človeku tu na zemi vždy niečo chýba. Jedlo, pitie, peniaze, zdravie,
čas... Aj v duchovnom živote človeku chýba viac modlitby, viac
pôstu, pokoja, lásky, neodsudzovania... Ale u každého z nás je to
vždy to „jedno“, čo mu chýba k tomu, aby mohol Krista bezvýhradne
nasledovať. Je dôležité pýtať sa: „Pane, čo je to? Čo je to, čo mi bráni
ísť za tebou?“
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie
hriechov. Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, zač. 91 (HS:
164; PZ: 119; HP: 119)
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PIATOK 18. marec

PONDELOK 21. marec

SOBOTA 19. marec

UTOROK 22. marec

Arcibiskup Cyril
Čítania: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31, 8 – 31
Už nám len odpusť naše previnenie! (Gn 50, 17b)
Ľútosť je základom obrátenia. Jozefovi bratia už dávno oľutovali to, že
predali svojho brata do Egypta. Požehnanie, ktoré zažili skrze svojho
brata Jozefa, bolo dôsledkom ich ľútosti a obrátenia. Aj v tvojom
živote je ľútosť veľmi dôležitá. Ľútosť previnení voči Bohu, voči
blížnym aj voči sebe samému. A dôležité je aj poradie. Najprv odpusť
sebe, potom blížnym, a potom už máš odpustené aj od Boha.
Liturgia: Aliturgický deň. Služba vopred posvätených darov:
menlivé časti z piatka 6. týždňa Veľkého pôstu. Zdržanlivosť od mäsa
(MM 31)

Vzkriesenie spravodlivého Lazára
Čítania: Hebr 12, 28 – 13, 8, zač. 333b; Jn 11, 1 – 45, zač. 39
(Ježiš) zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel... (Jn
11, 43 – 44)
Aká je sila Božieho hlasu? Aká je sila Božieho slova? Božie slovo
stvorilo život na začiatku vekov, Božie slovo kriesi k novému životu.
Boh dal skúsenosť Izraelu svojej moci nad smrťou, keď Ježiš kriesil
mŕtvych. Ale tí aj tak ešte raz zomreli. Preto, aby sa mohli znova
narodiť. Koľkokrát zomrieš pre Ježiša, toľkokrát ťa Ježiš môže
vzkriesiť. Každý deň ti ponúka niekoľko príležitosti „zomrieť“ pre
Ježiša. Zomrieť pre blížneho. Zomrieť hriechu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Lazárovej soboty. Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista pokrstení. Namiesto Dôstojné je sa spieva 9. irmos z utierne sviatku. (HS: 215;
PZ: 180; HP: 177)

NEDEĽA 20. marec

Kvetná nedeľa
Čítania: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 – 18, zač. 41
Ježiš prichádza do Jeruzalema. (Jn 12, 12b)
Tento posledný Ježišov vstup do Jeruzalema bol slávnostným
a kráľovským vstupom. Ľud ostal ohúrený zázrakom vzkriesenia štyri
dni mŕtveho Lazára. Táto zvesť sa rozchýrila ako blesk. Preto Ježiša
vítajú ako kráľa. Ale Ježiš vie, čo ho čaká v tomto meste v nasledujúce
dni. Vie, že mnohí z tých, čo kričali hosana, budú o päť dní kričať:
„Ukrižuj ho!“ Vie, že mnohí, nevynímajúc jeho najbližších apoštolov,
budú o päť dni zmätení utekať od jeho kríža, ale ešte stále pamätajúc
na jeho slávnostný a kráľovský vstup do tohto mesta. Preto tá
zmätenosť. Aké je to zvláštne. Tak ako niekedy aj v tvojom živote.
Situácie, v ktorých sa zdá, akoby si prehrával. Ale je to len klamlivé
zdanie. Kto kráča s Kristom, ten nikdy neprehrá. Zažije slávu i pád,
pád i slávu. Ježiš vstupuje do Jeruzalema ako víťaz. Ale neposúva
čas o jeden týždeň neskôr, aj keď ako Boh by to mohol urobiť. Vie,
že nasledujúce dni poníženia, strastí a obety budú súčasťou jeho
vykupiteľského diela tvojho života. Vie, že tieto dni budú najväčším
prejavom jeho lásky k tebe. Ako Boh by mohol celý svet vykúpiť
jedným slovom tak, ako ho jedným slovom stvoril. Ale jeho najväčším
prejavom lásky sú tieto nasledujúce dni v Jeruzaleme. Nie je iná cesta,
nie je iná možnosť. Toto je cesta Božej lásky k tebe. Ak chceš zažiť
túto lásku, vstúp do svojho Jeruzalema spolu s ním. Toto bude tvoja
cesta lásky k Bohu.
Liturgia: Antifóny a ostatné menlivé časti z Kvetnej nedele. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku. Myrovanie (HS: 217; PZ: 181; HP: 178)

Veľký pondelok
Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt 24, 3 – 35, zač. 98
A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. (Mt
24, 12)
Prvou neprávosťou človeka bol prvý hriech. Poslednou neprávosťou
človeka bol hriech, ktorý som vykonal dnes. Žiadny hriech nie je len
osobnou záležitosťou človeka, ktorý hreší. Hriech má vždy aj sociálny
rozmer a zasahuje všetkých ľudí. Nebezpečenstvo rozmnoženého
hriechu je vo vyhladnutí v láske. Preto treba uveriť Kristovi, ktorý
jediný môže naplniť moje srdce láskou.
Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkého pondelka (MM 33)

Veľký utorok
Čítania: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22; Mt 24, 36 – 26,2, zač. 102
Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. (Mt 25, 13)
Buď pripravený! Tak znie heslo skautov. A to by malo byť aj heslo
každého kresťana. Bdieť a byť pripravený. Lebo nevieme ani dňa,
ani hodiny, kedy príde Pán. Často žijeme tak, ako by sme tu mali byť
večne. Božie slovo nás nechce nikdy strašiť. Práve naopak, povzbudiť
k reálnemu životu a k radosti z neho. Preto treba žiť bdelo a zároveň
radostne. Ako prví kresťania, ktorí dennodenne volali: „Maranatha!“
– „Príď, Pane!“
Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkého utorka (MM 35)

STREDA 23. marec

Veľká streda
Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt 26, 6 – 16, zač. 108
Keď to videli učeníci, hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie?“ (Mt 26, 8)
Čím je najväčšia škoda mrhať? Časom? Peniazmi? Priazňou? Určite
tým, čo má večnú hodnotu. A to je láska. To jediné, čo si človek
zoberie na druhý svet. To, čo jediné dáva nášmu konaniu a životu
pravú hodnotu. Preto najväčšou škodou je mrhať láskou. Koľko
príležitostí dnes budem mať k postojom lásky? A zajtra možno
znova...
Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z Veľkej
stredy(MM 36)

ŠTVRTOK 24. marec

Veľký štvrtok
Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; (V. št.) Gn
28, 10 – 17; Ez 43, 27b – 44, 4a; Prís 9, 1 – 11; (sv.); 1 Kor 11, 23 – 32, zač.
149; Mt zač. 107 (26, 1 – 20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; Mt 26, 21 –
39, zač. 108; Lk 22, 43 – 45a, zač. 109; Mt 26, 40 – 27, 2, zač. 108)
No nie ako ja chcem, ale ako ty. (Mt 26, 39)
Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade je plná úzkosti. Často ju
s Ježišom sami prežívame s emóciami. Ale má byť návodom pre našu
osobnú modlitbu. „Pane, prosím ťa, nie ako ja chcem, ale ako ty.“ To
je modlitba viery, to je modlitba s vierou. To je modlitba, ktorá nielen
prenesie vrchy, ale prinesie aj tvoju spásu.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: Menlivé časti z Veľkého
štvrtka a zo Zvestovania (HS: 222, 367; PZ, 345: 187; HP: 184, 360,
CHV: 1)

PIATOK 25. marec

Svätý a veľký piatok. Zvestovanie našej presvätej Vládkyni,
Bohorodičke Márii, vždy Panne. Prikázaný sviatok

www.casopisslovo.sk
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Čítania: Ex 3, 2 – 8 a Prís 8, 22 – 30; Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24
– 38, zač. 3 (Zvestovaniu); Ex 33, 1 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1;
1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt zač. 110 (27, 1 – 38; Lk 23, 39 – 43; Mt 27,
39 – 54; Jn 19, 31 – 37; Mt 27, 55 – 61) (Veľkému piatku)
Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš?“ (Mt 27, 17)
Stáva sa, že pri riešení niektorých životných situácií sa pozeráme
na to, čo si o nás ľudia myslia alebo budú myslieť. Tragédiou je vždy
to, keď pod tlakom verejnej mienky ideme aj proti svojmu svedomiu.
Nezastanem sa dobra, neodsúdim zlo alebo radšej ostanem ticho, len
aby som nebol v očiach druhých „čudákom“. To urobil aj Pilát. A mal
bezvýhradný podiel na najväčšom omyle ľudstva.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho s veľkou večierňou: Stichyry z Veľkého piatka a zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku. Po zaambónnej modlitbe veršové slohy
z Veľkého piatka, Teraz prepustíš, sprievod s plaščenicou. Myrovanie. Prísny pôst (HS: 367; PZ: 346; HP: 361, CHV: 38)

SOBOTA 26. marec

Veľká sobota
Čítania: Gn 1, 1 – 13; Iz 60, 1 – 16; Ex 12, 1 – 11; Jon 1, 1 – 4, 11; Joz 5, 10 –
16; Ex 13, 20 – 15, 1a, pieseň 15, 1b – 19; Sof 3, 8 – 15; 1 Kr 17, 8 – 24; Iz 61,
10 – 62, 5; Gn 22, 1 – 18; Iz 61, 1 – 9; 2 Kr 4, 8 – 37; Iz 63, 11 – 64, 4; Jer
31, 31 – 34; Dan 3, 1 – 56, pieseň 3, 57 – 88; Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mt
28, 1 – 20, zač. 115
Vstal z mŕtvych! (Mt 27, 64)
To je tá najradostnejšia správa, tá najradostnejšia zvesť – Kristus
vstal z mŕtvych. Zničil raz a navždy hriech i jeho dôsledok – smrť.
Vyriešil ten najväčší problém človečenstva. Vyhral najväčší boj, stal sa
najväčším víťazom. Všetko ostatné je menej. Aj tie najneriešiteľnejšie
ľudské problémy a starosti. Keď Ježiš mal riešenie na najväčší
problém ľudstva, má riešenia aj na tie tvoje.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: Menlivé časti z Veľkej
soboty (HS: 224; PZ: 189; HP: 186, CHV: 60)

NEDEĽA 27. marec

Nedeľa Paschy. Svetlé Kristovo vzkriesenie
Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1
Z jeho plnosti sme dostali milosť za milosťou. (Jn 1, 1 – 16)
Každý z nás azda vo svojom živote zažil situáciu, keď nedokázal
svojimi slovami, postojmi ani emóciami dostatočne prejaviť vďačnosť
za niečo tak, ako by chcel. Sú to mimoriadne situácie, ktoré sa nedajú
opísať. S takýmto pocitom vďačnosti je kresťan konfrontovaný aj pri
oslave najväčšieho kresťanského sviatku – pri oslave Paschy. „Ako ti,
Bože môj, prejavím svoju vďačnosť?“ Každý aj najúprimnejší pokus
v tejto chvíli bude z ľudského hľadiska minimálne labilný. Napriek
tomu je v nás túžba odpovedať na túto veľkú paschálnu radosť.
Odpovedať na milosti, ktoré vyvierajú z paschálnej milosti. Sv. Ján
Zlatoústy vo svojej kázni ešte viac zvýrazňuje potrebu našej odpovede
na milosť Kristovho vzkriesenia: „On zobral na seba to najhoršie, aby
nám mohol dať to najlepšie. Stal sa chudobným, aby nás obohatil
svojou chudobou, stal sa otrokom, aby sme my mohli byť slobodní.
Ponížil sa, aby sme my mohli byť povýšení. Bol pokúšaný, aby sme
my mohli prekonať pokušenie. Bol opovrhnutý, aby sme my boli
oslávení. Zomrel, aby sme my boli zachránení, vystúpil na nebesá,
aby pritiahol k sebe tých, čo boli na zemi vo svojich hriechoch.“
A v odpovedi na otázku: „Čo môžem urobiť ja ako prejav vďaky
Bohu?“ píše: „Nemôžeme dať nič lepšie ako samých seba, stanúc sa
pre Krista tým všetkým, čím sa on stal pre nás.“ V tejto paschálnej
chvíli urob len jedno – daj sa Kristovi.
Liturgia: Menlivé časti z Nedele Paschy. Myrovanie (HS: 227; PZ: 192;
HP: 207, CHV: 65)
Vladimír Varga
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Je dobré mať nejaké trápenie. Človeka to
učí milosrdenstvu. (sv. Terézia z Lisieux)

Tabuľka pohostinnosti

Deti si na dvere detskej izby vešajú všelijaké odkazy typu: Nevyrušovať! alebo Nevstupovať! Dnes si vyrobíme niečo celkom iné. Tabuľku
pohostinnosti, ktorá všetkým oznámi, že tam, kde si ty, je dosť miesta aj pre ďalších ľudí: pre ocka a mamku, pre brata alebo sestru, pre
ďalších príbuzných, kamarátov…
Potrebuješ kúsok tvrdého kartónu, dva výkresy rozdielnej farby (jeden môže byť aj vlnitý kartón), nožnice, šnúrku, lepidlo. Ak máš,
môžeš si pripraviť aj dierkovač a nitovačku s nitmi. (1) Najprv si vystrihni kartón, vlnitú lepenku aj farebný papier (veľkosť si urči sám,
najlepšie veľkosť A5). Do lepenky vystrihni okienko dva centimetre od každého okraja. Na druhý výkres napíš (alebo vytlač) text, napríklad:„Na tomto mieste je vítaný každý pútnik a pocestný“. (2) Na kartón prilep najprv papier s textom a potom rámček z vlnitej lepenky.
(3) Na záver urob v hornej časti dierkovačom dve dierky a nitovačkou zatlač nity. Dierkami prevleč povrázok a zauzli. Hotovú tabuľku
pripevni na dvere detskej izby (alebo na iné vhodné dvere). (4)

1

4

2

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Slovo deťom

detská

JUBILEÁ KŇAZOV
Marko Rozkoš, kancelár Košickej eparchie – 4. marec
– 50 rokov života; Marián Sabol, dekan a farár farnosti
Telgárt – 10. marec – 40 rokov života; Mons. Jozef Tóth,
titulárny kanonik, protojerej, na odpočinku v Košiciach
– 20. marec – 91 rokov života; Jozef Šoltýs, farár v Malom Lipníku – 26. marec – 60 rokov života; Ivan Barnabás, farár v Maťovciach – 27. marec – 40 rokov života
Mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Spomienkové podujatie
Spolok v spolupráci s farnosťou Vysoká nad Uhom
pripravuje spomienkové podujatie k nedožitej storočnici otca Jozefa Kneža, titulárneho kanonika a prvého
predsedu obnoveného spolku. Podujatie sa uskutoční
17. apríla vo Vysokej nad Uhom.
Oznam
Prosíme všetkých protopresbyterov, aby vyrovnali
sumu za predané kalendáre 2016 vo svojich protopresbyterátoch na Byzant Košice, s. r. o., č. účtu SK96
0200 0000 0001 0280 5512.
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KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
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. (štvrtok) SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská
24 (18.00 h), spoločenská miestnosť
Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
03.04. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)

Domáci stan
Ak máš chuť urobiť ešte niečo vtipné a milé pre svojich blízkych, popros ocka, aby do stropu na vhodnom mieste namontoval silný háčik alebo skrutku s očkom (možno sa to v budúcnosti zíde aj na niečo
iné). Pohľadaj starú plachtu (môže byť aj deravá). V jednom rohu urob uzol, pod uzol priviaž silný špagát
a pripevni na hák na strope. Prisuň pohodlné kreslo (menšie sa možno vojdú aj dve) a plachtu okolo
neho okrúť tak, aby vznikol malý stan. Priprav na podnose menšie pohostenie (môžeš sa inšpirovať
Abrahámom) a pozvi niekoho, kto ide okolo, aby si v tvojom stane oddýchol. A na stan môžeš pripevniť
aj tabuľku pohostinnosti.

BLAHOŽELÁME

Abrahámovi hostia

Komiks

Príbehy poslušníka
Aha!
Tamto.

Tu by mala
byť jedna lavička,
na ktorej si
môžeme oddýchnuť.
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Au!

Na tejto
si veru neposedíme.

Hm.
Neostáva iné, iba ju opraviť. Aj
strieška už potrebuje zaplátať.

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).

Nemal by sa o to postarať niekto
iný?
Tak,
a robota
je
hotová.

Možno
mal, ale my sme najbližšie, tak
prečo neposlúžiť pútnikom.

Pozrite,
prší!

Ako dobre, že sme
opravili aj striešku. Aspoň
nezmokneme.

www.casopisslovo.sk

Náš duchovný otec Jozef Matejovský oslávil 10. marca krásne
45. narodeniny a 19. marca meniny. K tomuto krásnemu jubileu
vám, otec Jozef, srdečne blahoželáme a ďakujeme za vašu obetavú prácu vo farnosti a krásne
kázne, ktoré sú pre nás povzbudením. Ďakujeme
za úprimnosť a ľudskosť, starostlivosť aj o tých najslabších. Naším úprimným želaním je, aby ste nás stále
viedli ako dobrý pastier na ceste spásy. Nech vás Boh
žehná vo vašej náročnej práci, Svätý Duch posilňuje
a nebeská Matka ochraňuje. V modlitbách vám a vašej
rodine vyprosujeme u nebeského Otca pevné zdravie, plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej
Bohorodičky, aby vás a vašu rodinu Pán požehnával
na mnoho rokov, šťastných rokov.
vďační veriaci z farnosti Košice-Furča
Drahý náš duchovný otec Jozef Šoltýs, 26. marca sa
dožívate svojho životného jubilea, preto sa vám pri
tejto príležitosti chceme zo srdca poďakovať za úprimné slová, ktoré nás posúvajú ďalej na ceste k nášmu
nebeskému Otcovi. Zároveň vám vyprosujeme dobré
zdravie, plnosť darov Svätého Ducha, pomoc a ochranu našej nebeskej Matky. K tomuto sviatku vám ešte

2016 / 06

S nami Boh je celoživotným krédom našej mamky,
babky a prababky Magdalény Šnajderovej, ktorá 21.
marca oslávi krásnych 90 rokov. Vďaka, mami, za dar
života, za tvoje modlitby a lásku. Vyprosujeme ti
od nášho Pána hojnosť milostí a požehnania, ochranu
Božej Matky, pokojnú starobu v kruhu milujúcej rodiny.
vďačné dcéry Viera a Katarína, vnuk otec Ivan Molčányi a vnučka Vierka Zimovčáková s rodinami
23. marca sa dožíva požehnaných 85 rokov života mamka
Anna Kaliňaková zo Svidníka.
Aj touto cestou sa jej chcem
poďakovať za lásku, obetavosť,
trpezlivosť a všetky jej námahy.
Do ďalšieho života jej vyprosujem Božie požehnanie, zdravie a ochranu Panny Márie.
s láskou, vďakou a úctou dcéra Mária
Naša mamka, babka a prababka Mária Zubková z Vranova-Lomnice oslávila požehnaných 85 rokov života.
K vášmu vzácnemu jubileu vám želáme pokojnú starobu, dobrú myseľ, duchovnú radosť a potešenie, ktoré
prežívate pri návštevách v kláštore sestier redemptoristiek. Modlíme sa o potrebné sily, zdravie a ochranu
Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
vďačné deti s rodinami
SPOMIENKA
3. marca uplynulo 35 rokov od úmrtia gréckokatolíckeho kňaza otca Pavla Stuľákoviča, ktorý prakticky celý
svoj kňazský život, okrem rokov vyhnanstva vo Veľkých Hámroch v Čechách, prežil ako katechéta, učiteľ
a kaplán v Košiciach. Ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu, prosím, svoju modlitbu. S vďakou spomína dcéra Magdaléna Šnajderová, rod. Stuľákovičová,
s rodinou.
OZNAMY

stupy a experimentálne technológie. Námety sú úzko
späté s jeho vnútorným prežívaním živej viery a jeho
dielo sa tak stáva nielen nositeľom estetických kvalít,
ale aj duchovným posolstvom.
Celoslovenské večeradlo
Pozývame vás na celoslovenské večeradlo, ktoré sa
uskutoční 23. apríla v bazilike minor v Ľutine. Bližšie
informácie: 0904 738 048, 0911 903 148.
Kurz Charizmy Svätého Ducha
Spoločenstvo Joel pri gréckokatolíckej farnosti v Sabinove pozýva na kurz Charizmy Svätého Ducha 3. Kurz
sa uskutoční 29. apríla – 1. mája v rekreačnom zariadení Lúčka – Potoky. Špeciálny hosť: Oľga Staňová.
Cena: 35 eur. Prihlášky: slavomir.palfi@gmail.com.
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú 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 potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
cenník inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov
života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051/ 773 14 81
Viac na: http://casopisslovo.sk/redakcia/

Pozvánka linky Valentín
Linka Valentín pôsobiaca pri Gréckokatolíckej cirkvi
v Košiciach-Starom Meste a občianske združenie Rieky
pozývajú na trojdňové stretnutie, ktoré je určené ľuďom zraneným v oblasti vzťahov, citov, sexuality, ktorí
prežívajú vo svojom živote homosexuálne cítenie, ako
aj ľuďom inak sexuálne cítiacim. Ak si sám, je ti smutno, a túžiš po prijatí, spoločenstve, láske a dobrých
medziľudských vzťahoch, ak hľadáš naplnenie svojho
života na správnej ceste smerom k Bohu, príď medzi nás. Duchovná obnova sa uskutoční 5. – 8. mája
v okolí Prievidze. Téma stretnutia: Milosrdní ako otec.
Bližšie informácie: Linka Valentín, Gréckokatolícka cirkev, P. O. Box B – 43, 040 01 Košice, valentinskespolocenstvo@centrum.sk
Výstava výtvarníka Ľuba Michalka
Do 23. marca môžete v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach navštíviť výstavu Vypálená modlitba –
keramické obrazy, na ktorej výtvarník Ľubo Michalko
predstavuje najnovšiu tvorbu keramických obrazov
a mozaík, pre ktoré si vytvoril vlastné kreatívne po-

právna poradňa

Abrahám je vzorom pohostinnosti aj pre nás. Keď mal sto rokov, sedel
v horúčave dňa pred svojím stanom. Vtom k nemu prišli traja cudzinci.
Poklonil sa im a povedal:„Pane, ak nachádzam milosť v tvojich očiach,
neobíď svojho služobníka; donesie sa trochu vody, umyte si nohy
a odpočiňte si pod stromom!
Prinesiem kúsok chleba
a posilníte sa. Potom pôjdete ďalej. Veď prečože by ste mali prejsť popri
svojom služobníkovi?!“ (Gen 18) Jeho srdce bolo otvorené pre cudzincov.
Nechal pre nich pripraviť bohaté jedlo: chlieb
z troch mier múky, pečené mladé teľa, maslo
a sladké mlieko.

chceme popriať mnoho plodných rokov v Pánovej vinici aj v osobnom živote. Na mnohaja i blahaja lita !
vaši veriaci z obce Legnava

oznamy a inzercia

Ahoj, deti! Ďalším skutkom telesného milosrdenstva je prichýliť pocestného. Znamená to, že
tvoj dom i srdce má byť
otvorené pre každého
človeka, ktorého ti Boh
pošle do cesty.

Bývam v dvojdome. Chcem sa opýtať, ako
postupovať v rámci susedských vzťahov,
ak chcem v spoločných priestoroch niečo
opraviť.
Dobrý deň. V prvom rade vám odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych
kancelárií, v ktorej vám advokát zabezpečí
právnu dokumentáciu medzi vami a vaším
susedom. Podstatou je kvalitne vypracovaná zmluva, na základe ktorej si so susedom dohodnete podmienky a postup pri
opravách spoločných priestorov tak, aby
v budúcnosti nevznikli medzi vami a vaším
susedom, respektíve vašimi právnymi
zástupcami problémy.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA
& Partners, s. r. o.
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11.10 Gréckokatolícky magazín (GkM)
21.55 Dvere z olova – film o ostrihomskom arcibiskupovi kardinálovi Józsefovi Mindszentovi, ktorý je za svoj
kritický postoj voči komunizmu v roku 1948 odsúdený
na doživotie. Po prepustení v roku 1956 nachádza na 15
rokov azyl na americkej ambasáde v Budapešti
J15.03. (utorok) 16.45 Na území Boha – dokument poľského misionára o občianskej vojne v africkom Pobreží
Slonoviny P 2 21.30 Gréckokatolícky magazín
J16.03. (streda) 16.30 Viera v Rusku: Svätý Serafim – film.
V roku 1903 vyhlásil posledný cár milovaného Serafima
Sarovského za svätého. Vo filme je vyobrazený jeho
nezvyčajný život, stvárnený na jeho ikone 20.10 Prehľad
kresťanských periodík (PKP)
J17.03. (štvrtok) 04.45 Biblia: Život Ježiša (3) 11.55 PKP R
J18.03. (piatok) 04.00 GkM R 04.45 Biblia: Život Ježiša (4)
17.20 PKP R 22.55 GkM R
J19.03. (sobota) 04.45 Biblia: Život Ježiša (5) 11.20 PKP R
14.25 PKP R
J20.03. (nedeľa) 16.35 Svätá Barbora – príbeh 23.20
Večerná univerzita – otec Peter Borza hovorí o ilegálnej
činnosti gréckokatolíckych duchovných v Československu
po roku 1950
J21.03. (pondelok) 11.10 GkM R
J14.03. (pondelok)

12.55 Drotár za kamerou – dokument
o životnom diele slovenského kňaza Georga Töröka, žijúceho v USA už 50 rokov 20.50 Gréckokatolícky magazín

TV NOE
J11.03. (piatok) 15.00 Křížová cesta rodin 19.05 Transport
– dvaja mladí študenti v rámci projektu Erasmus putujú
do Osvienčimu
J12.03. (sobota) 09.00 Animované biblické příběhy 14.50
Aj malé veci potešia – autentické výpovede saleziánov
o práci s Rómami 17.20 Chléb náš vezdejší – dokument
o láske k chlebu a jeho výrobe 19.15 ŘkM R
J13.03. (nedeľa) 08.20 Dobrý pastier – dok. o celoživotnej
práci kňaza 10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba v Trnavě

Tamera Alexanderová:
Zašepkaj jej meno
Román Zašepkaj jej meno je zasadený do prostredia slávneho nashvillského žrebčína Belle Meade
Plantation. Preplietajú sa v ňom zápasy južanskej spoločnosti po skončení vojny Severu proti Juhu s osudmi
muža a ženy, ktorých bolestivo poznačila zrada blízkej
osoby. Tamera Alexanderová je úspešnou autorkou románov s majstrovsky vykreslenými postavami a dejom,
ktorý vás donúti zamyslieť sa. Tamera získala viacero
literárnych ocenení vrátane Christy Award, RITA a Library Journal Award.
S manželom sa nedávno vrátila k svojim južanským koreňom a momentálne žije v Nashville. (i527.net)

Išlo im o život
Ak vás zaujímajú informácie o utečencoch z troška
iného pohľadu, ako nám ich ponúkajú bežné médiá,
vyhľadajte si v archíve TV Nitrička (www.tvnitricka.sk/
magazin/u-nas-doma/islo-im-o-zivot) príbeh irackého
asýrskeho kresťana Michala Edwarda, ktorý štáb
natočil v záchytnom tábore v Humennom. V dojímavej výpovedi rozpráva o živote kresťanov v Iraku,
o tom, že nie je jednoduché byť kresťanom a žiť medzi moslimami. Dnes
oceňujú podanú pomocnú ruku Slovákov. Nitrianska diecéza v spolupráci
so štátnymi orgánmi a organizáciou Pokoj a dobro chce pomôcť integrácii
týchto kresťanov, ktorá nie je taká jednoduchá, ako sa prvý pohľad zdá.
(Dada Kolesárová)
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18.00 Svatá Anežka – tel. inscenácia
J15.03. (utorok) 21.00 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J16.03. (streda) 14.45 Never more – príbeh Jozefa, ktorý
bol trinásť rokov závislý od drog
J17.03. (štvrtok) 06.05 ŘkM R 14.35 Dvanáct rwandských
mučednic
J18.03. (piatok) 15.00 Křížová cesta 23.05 Sekty v Bolívii
J19.03. (sobota) 06.05 Vladyka – dokument o košickom
vladykovi Milanovi Chauturovi 14.20 ŘkM R 20.00 Osmý
den – francúzsky film
J20.03. (nedeľa) 19.15 ŘkM R
J21.03. (pondelok) 11.55 Z pokladů duše – Františka Böhmová hovorí o osobnom vzťahu s Ježišom
J22.03. (utorok) 11.50 Bible pro nejmenší 14.10 Já, Vlado
Bočev – príbeh o človeku, ktorý sa dostal zo závislosti
od drog 21.05 Řeckokatolický magazín
J23.03. (streda) 16.30 Pašijový kříž – film 18.30 Bible pro
nejmenší – potopa 18.40 Dobrý pastier
J24.03. (štvrtok) 06.35 ŘkM R 06.50 Kaple v poušti – dokument o projekte výstavby kaplniek v Chile 07.05 Papuánské Velikonoce – Veľká noc na ostrove Papua – Nová
Guinea 09.30 Mše svatá se svěcením olejů z Vatikánu
14.40 Velikonoce v Zambii 21.35 Poslední vrchol – film
J25.03. (piatok) 07.50 Papuánské Velikonoce 15.55 Jeruzalém – návšteva miest spojených so životom a smrťou
Ježiša Krista 17.00 Památka Umučení Páně z Vatikánské
baziliky – tradičné veľkopiatkové obrady so Svätým Otcom Františkom 19.15 Bazilika Božího hrobu a Golgota
J14.03. (pondelok)

Vojnový kabinet

2

Dráma rozpadajúcej sa štvorčlennej rodiny, ktorej
hlavná hrdinka svojimi modlitbami dokázala vybojovať
požehnanie a pokoj do svojej rodiny. Tony je úspešný
díler vo farmaceutickom priemysle a jeho manželka
Elizabeth je realitnou maklérkou. Rodinný život im
narúšajú časté hádky a nevera manžela. Elizabeth sa
pri prehliadke jedného z domov zoznámi so staršou
pani Klárou, ktorá sa jej pýta na osobný život. Klára
je vdovou po vojnovom hrdinovi a pre jej modlitbu
je charakteristická vojnová stratégia. Ukáže Elizabeth miesto, kde zvádza
najtuhšie modlitbové boje. (Ondrej Miškovič)

07.10 Papuánské Velikonoce 08.05 Kaple
Božího hrobu 09.35 ŘkM R 16.25 Velikonoce v Zambii
20.15 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky
J27.03. (nedeľa) 12.00 Požehnání Urbi et orbi 20.40
O bozích a lidech – film

J26.03. (sobota)

LUMEN
J12.03. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život v stredoveku: Spoločné a odlišné znaky benediktínov a kartuziánov
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach; slávi otec Michal Hospodár
J13.03. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Matka opustených 14.00 Aké poruchy
učenia poznáme, ako sa učiť s deťmi doma?
J14.03. (pondelok) 08.30 Únos čechoslovákov v Angole
v roku 1983; hostia: Eduard Kukan, Jozefa Parajová 16.30
Ako zvládnuť financie v rodine? Hosť: Miroslav Filkus
J15.03. (utorok) 16.30 Svätý Jozef a misionári milosrdenstva; hosť: prof. František Trstenský
J16.03. (streda) 11.10 Ako zvládnuť výchovu detí a nezapotiť sa – rozhovor s Jankou Hájovou, lektorkou Yamaha
J17.03. (štvrtok) 16.30 História a my: Násilné zrušenie
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine 18.00 Svätá omša
J18.03. (piatok) 20.00 Slávenie Mimoriadneho svätého
roka milosrdenstva
J19.03. (sobota) 09.30 Život za múrmi kartuziánskeho
kláštora

Pomôcky:
Biot, Elie,
Rano

Zábezpeka

1
q

Lotyšská
strieborná
minca

Snop

Metropola
Nórska

Druh kávy

Zhon

Bohatý
sedliak
Severské
zviera

Ubytovacie
zariadenie

J13.03. (nedeľa)

12.45 Orientácie R
J20.03. (nedeľa) 13.35 Televízny posol 19.50 Slovo 23.10
Quo vadis – pôvodný slovenský muzikál 02.15 Slovo R
J18.03. (piatok)

EČV
Pezinka

Vyrubovali

Škótske
mesto

3
q

2016 / 06

JNedeľa 08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia
o hľadaní viery

rádio regina
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
J25.03. (piatok) 15.00 Služby Božie 16.05 Vzkriesenie
v kláštoroch – pútavé spomínanie na to, ako v niektorých
kláštoroch prežívali svoju osobitnú Veľkú noc
J26.03. (sobota) 20.05 Obrady Bielej soboty
JPondelok

rádio devín
JNedeľa

Nedeľa 07.00 Krajina duše

S E D L C B N I M B S

I O R E P U

V U M T N I Z N R N U K Á V E N T
B CH K R N N K O R O T N D R E S N
O O A A Y O O R S E A Ž Á L P Ň Á

Vystríha

D Z L T T B N H K H M A T S E R T
R E V Ú L

Na tomto
mieste

Obruba
obrazu

Český herec

Umelý jazyk

Krvný obraz

Zápasí

Netrep

Grécke
písmeno

Zisťovala
rozmery

Časť hlavy
Meno
Vácvalovej
United
Kingdom

CH Ž D E L

I

T A K V R A Ň A J K Y

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
MPZ áut
Holandska

Rybárska sieť

L E E A K E S Ú O A N A T O B O S

Legenda: AKORD, ANANÁS, ATLAS, AUTOR, ÁRON, BAČA, BANÁNY,
BREMENO, CMAR, DEDINA, DLAŇ, DRES, ELITA, ETIKETA, HNEV,
HRÍB, HROB, CHLÓR, CHREN, LISTÁREŇ, LITERATÚRA, OBED, OBUV,
OCEĽ, ODEV, ORECH, PLÁŽ, RAŇAJKY, ROSA, RYBOLOV, SEMENO,
SKUTOK, SLUHA, SĽUB, SOBOTA, SPEV, SULTANÁT, TREST, TRÓN,
URNA, UTEČENEC, ÚČET, ÚSEK, ÚTOK, ÚVER, VINICA, VLAK, VRED,
ZÁKON, ŽELEZO, ŽULA

Ruský
šľachtic

O

I O I U U T E Č E N E C

Ó L R R Č A T L T R Ó N N A L U Ž
Chemická
značka
hliníka

Školské
triedy

Americký
vojak

09.05 Archijerejská svätá liturgia z kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča; slávi Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup metropolita
J27.03. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave
rádio slovensko
J20.03. (nedeľa)

R E U I O K N A A O V T O R E R L

Vysoké
napätie

2

Nigérijské
mesto

u

09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety

U H N E V A Á B K A A A E R O CH A

Moravania

Španielsky
člen

v Košiciach

A E A O E U E T C I R A CH R D P S

10 x 10

q

J13.03. (nedeľa)

Astronavigačný prístroj

Opak smrti

Natural
Products
Associations

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

D L B U Ľ S Á D L A Ň S B Í R H K

Solmizačná
slabika
Egyptský boh
slnka

Český
spisovateľ

www.casopisslovo.sk

12.39 Orientácie R
13.45 Orientácie P 19.50 Slovo – príhovor
Mons. Jaroslava Pechu 02.20 Slovo R
J16.03. (streda) 09.55 Osudy umeleckých diel – dokumentárna séria
J11.03. (piatok)

q

Víťazstvo,
po rusky
Domáce
ženské meno

Egyptská
rieka

5

DVOJKA

4

Tiež

J. Givens: Fly exam

RTVS

Francúzsky
fyzik

Rímsky boh
lásky

Jeremiáš Givens, 28-ročný znovuzrodený kresťan
z nevadského mesta hriechu Las Vegas, prináša cez
nový nosič pohľad do svojho vnútra. Hneď na začiatku tohto veľkolepého príspevku do sveta kresťanského hip-hopu padá strmhlav nadol. Všetko sa
začína metaforickým pádom lietadla. Album sa naozaj
vydaril. Odborníci ho považujú za najlepší kresťanský
hip-hopový album minulého roka. Nie je nudný ani beatom, ani textami,
prekvapuje tak, až vám padá sánka. Bohom darovaný talent Givens taví
do kreatívne prešpekulovanej gurmánskej pochúťky a svoje schopnosti sa
mu darí prezentovať v plnom rozkvete. Album si nenechajte ujsť. Vďaka
štedrému prístupu portlandského vydavateľstva Humble Beast je totiž
zadarmo. (christ-net.sk)

Autor:
Vladimír
Komanický

06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Nad Golgotou čierny vták 14.00 Kedy dať
dieťa radšej do prípravného ročníka? 20.30 Karmel: Kríza
Európy očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI. – rozhovor
s profesorkou cirkevných dejín Emíliou Hrabovec
J21.03. (pondelok) 20.00 Študenské šapitó: YMCA
J26.03. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život v stredoveku: Regula kartuziánov
J27.03. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Neplač, Veronika
J28.03. (pondelok) 08.30 Aktivity Slovenského inštitútu
v Paríži 20.00 V uliciach na skejtborde
J29.03. (utorok) 16.30 Duchovný obzor: Nádej zmŕtvychvstania a veľkonočná oktáva; hosť: don Anton Červeň
J30.03. (streda) 16.30 Lupa: Gréckokat. farnosť Kojšov
J20.03. (nedeľa)

relax

slovo v kultúre

J22.03. (utorok)

J23.03. (streda) 16.30 Viera v Rusku: Piotr Čaadajev, bláznova obhajoba – Čaadajev výrazne ovplyvnil filozofické
a náboženské myslenie v Rusku v 19. storočí. Pre snahu
o zjednotenie cirkví a pátranie po slobode ho ruská vláda
považovala za blázna P 2
J24.03. (štvrtok) 09.15 PKP R 20.10 Svätá hodinka z Getsemany P
J25.03. (piatok) 04.00 GkM R 09.40 Wemik – detský
program (1) 12.55 Veľký týždeň v Ríme 19.30 Terezkino
tajomstvo – dokument P 20.30 Most – film P (12) 21.15
Krížová cesta v Koloseu P
J26.03. (sobota) 09.00 Wemik – detský program (2) 11.20
PKP R 14.25 PKP R 16.00 Večerná univerzita – otec
Atanáz Mandzák CSsR hovorí o ilegálnom vzdelávaní
a formácii kňazov gréckokatolíckym redemptoristom
otcom Jánom Ivanom Mastiliakom v rokoch 1965 – 1989
J27.03. (nedeľa) 09.00 Wemik – detský program (3) 12.00
Urbi et orbi P 20.25 Spasiteľ – film P (12)

Zmena programu vyhradená.

program

TV LUX

Kancelárska
skratka

Správne riešenia z čísla 4: Krížovka: V láske sa znovuzrodiť
do nového života. Osemsmerovka: Naše hriechy nás vzdiaľujú
od Boha.
Výherca: Anna Hrebíková z Veľkého Lipníka
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
redemptoristi.nfo.sk, 056/642 21 67
02.04. Fatimská sobota (08.30 h)
Klokočov, www. klokocovmi.sk/cirkev.html
08.04. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

pútnické miesta

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
14.03. Stretnutie s manželmi Patrickom a Nancy
Lattovcami z Medžugoria (10.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
17.03. Stretnutie s manželmi Patrickom a Nancy
Lattovcami z Medžugoria (10.30 h)
19.03. Sviatosť pomazania chorých (10.30 h)
25.03. Veľký piatok – krížová cesta (10.30 h)
27.03. Nedeľa Paschy (10.30 h)

Prešov
Miesto: GMC BÁRKA, Juskova Voľa
Termín: 18. – 20. marec
Začiatok: 18. marec o 19.30 (piatok)
Z programu: sederová večera, kapela Onezim + nechaj sa prekvapiť
Rezervácie: mejl – skolacentrum@centrum.sk, telefón – 057/449 02 90, 449 07 61
Cena za víkend: 19 eur, pre členov CVČ 16 eur (platba na mieste)
V cene je zahrnutá doprava z Juskovej Vole do Prešova.
Víkend vyvrcholí stretnutím s vladykom Jánom Babjakom SJ v nedeľu 20. marca v Prešove, vo
veľkej zasadačke Obvodného úradu (Námestie mieru 1) so začiatkom o 13.30 hod. V programe
nebude chýbať modlitba, požehnanie, scénický tanec, divadlo a množstvo iných zaujímavých
aktivít sprevádzaných kapelou Onezim. Stretnutie je bezplatné a kapacitne neobmedzené. Príďte. V tombole môžete získať 2 x pobyt na SDM 2016 v Krakove (tombolové lístky v hodnote 0,50
eur/kus si budete môcť zakúpiť pri registrácii).
Na nedeľný program sa nahláste u svojho duchovného otca.

Košice

Bratislava
Miesto: Telgárt
Termín: 19. marec
Z programu: 10.00 archijerejská svätá liturgia; 12.00 obed; 14.00 krížová cesta (vedú deti a mládež); 14.30 slovo vladyku Petra Rusnáka; 15.30 aktivity, hry a agapé; 16.30 záver
Miesto: Bratislava
Termín: 20. marec
Z programu: 10.30 svätá liturgia v Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža; 14.30 krížová cesta
v Bratislave-Marianke; veľkopôstna večiereň v mariánskej Bazilike Narodenia Panny Márie
(v rámci večierne katechéza vladyku Petra); agapé v priestoroch miestneho exercičného domu

Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých:
Pavol Fečkanin: pavol.feckanin@gmail.com
15.03. SDM Krakov 2016 – prečo ísť? (17.45 h)
22.03. Krása na škrupinke (17.45 h)
Košice, Moyzesova 9 (budova Minerva),
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk
18. – 20.3. Kvetný víkend Košickej eparchie
20.03. Kvetná nedeľa s vladykom Milanom
24.03. TeVe
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
16.03. Svätá omša a adorácia v minoritskom kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

GMPC
UNIPAS CENACOLO ČIČAVA
Prešov KOŠICE

Zaži milosrdenstvo na vlastnej koži.
Rada pre mládež Košickej eparchie, Maďarský protopresbyterát, ZKSM a Aetós pozývajú mladých na Kvetný víkend alebo Stretnutie s Otcom.
Miesto: Kráľovský Chlmec
Termín: 18. – 20. marec
Informácie: www.aetos.sk (spôsob prihlásenia a program)
Z programu: katechézy na tému Milosrdenstvo – tvár Boha (otec Róbert Jáger), Milosrdenstvo
v odpustení (otec Milan Záleha), v sobotu sa začína program s vladykom Milanom Chauturom
CSsR – Večer s Otcom, ktorý doplní vystúpenie skupiny Peter Milenky band.

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
18. – 20.03. Kvetný víkend v Bárke a stretnutie s otcom 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.

bárka

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)

sigord

▌▌Kvetný víkend

Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904 604 435
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
06. – 08.05. Kurz Biblia a peniaze. Potrebujete zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať
Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné
hospodárenie? Tento kurz vám v tom pomôže.
03. – 05.06. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz pre manželov. Príspevok je 90 eur za manželský pár.
23. – 25.06. Kurz prípravy na manželstvo. Viac sa
o kurze môžete dozvedieť na www.domanzelstva.
sk. Príspevok je 60 eur za osobu.
23. – 30.07. Pozývame vás prežiť prázdninový týždeň v spoločenstve ďalších rodín v Centre pre rodinu na Sigorde. V rámci programu prázdninového
týždňa sme pre vás pripravili program naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie
aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený čas
rodinnej modlitby, duchovného slova či filmové večery a iné aktivity.
06. – 13.08. Druhý prázdninový týždeň pre rodiny
s deťmi

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
09.04. (GFC pri cintoríne, Soľ) 08.00 – 13.00 Biblická
škola Timotheos 18.00 – 20.00 Chvály SpAP s kapelou F6

