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Sobranecký
protopresbyterát
Jozef Kellö
foto: Marian Šangala a iní
JJ

Sobranecký protopresbyterát sa nachádza
v najvýchodnejšej časti Slovenska a je súčasťou dolného Zemplína. Je totožný s územím
okresu Sobrance, ku ktorému treba prirátať
tri filiálne obce z okresu Michalovce. Tvorí
ho šestnásť farností a devätnásť filiálnych
obcí. Pôsobí v ňom šestnásť kňazov.

História
Protopresbyterát vznikol v roku 1997 odčlenením z Michalovského protopresbyterátu.
Jeho sídlom sa stala farnosť Sobrance ustanovená od roku 1947 s patrocíniom svätých
slovanských sedmopočetníkov sv. Cyrila
a sv. Metoda a ich piatich žiakov – Gorazda, Klimenta, Sávu, Angelára a Nauma.
Patrocínium je vystihnuté v erbe v podobe
siedmich zlatých svätožiar. Dve väčšie zobrazujú Cyrila a Metoda a menšie ich piatich
žiakov. Prvé písmená ich mien sú vyjadrené
v hlaholike. Protopresbyterát má v Košickej
eparchii najvyššie percentuálne zastúpenie
gréckokatolíkov vzhľadom na celkový počet
obyvateľstva. Pohybuje sa okolo 37 %.
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Zaujímavosti
Historicky najzaujímavejšími objektmi sú
dva drevené chrámy v obciach Ruská Bystrá
(1720 – 1730) a Inovce (1836). Chrám v Ruskej
Bystrej je zasvätený Preneseniu ostatkov sv.
Mikuláša. V roku 2008 bol spolu s ďalšími
siedmimi drevenými chrámami Karpatského
oblúka zapísaný do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO. Na chrámový sviatok
22. mája 2014 arcibiskup Cyril Vasiľ slávnostne odovzdal ako dar pre tento chrám
relikviu – myro svätého Mikuláša.
Najstarším murovaným chrámom je
Chrám sv. archanjela Michala vo Vyšnom
Nemeckom (1810).
K historickým skvostom patrí rukopisný cyrilský evanjeliár, napísaný ručne
unciálnym písmom, ktorý sa nachádza

▌▌
Štatistika

vo filiálnom chráme v Baškovciach. Vo
filiálnej obci Beňatina vo farnosti Podhoroď
sa 14. novembra 1732 narodil mukačevský
biskup Andrej Bačinský, ktorý zastával svoj
úrad na biskupskom stolci v rokoch 1773 –
1809. Vo farnosti Koromľa pôsobil v rokoch
1873 – 1889 otec Štefan Romža, starý otec
neskoršieho biskupa mučeníka bl. Teodora
Romžu. Relikvia biskupa sa od 23. júna 2003
nachádza v prestole Chrámu sv. sedmopočetníkov v Sobranciach.
K sakrálnym objektom mesta Sobrance
patrí aj vyše päťmetrové súsošie archanjela
Michala ukrajinského autora Petra Mattla
inštalované v roku 2014, ktorého realizácia
vzišla zo spoločného úsilia mesta Sobrance
a gréckokatolíckych i rímskokatolíckych
veriacich. Posviacku vykonali spoločne
28. septembra 2014 vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, a Mons. Stanislav Stolárik,
vtedajší košický pomocný biskup.
V Sobranciach sa vo firme Pivnica Tibava,
s. r. o., vyrába so schválením Arcibiskupského úradu v Prešove biele i červené liturgické
víno.

Gréckokatolíkov: 23 439
Farností: 16
Filiálok: 19
Chrámov: 35
Kaplniek: 2
Najstarší chrám: drevený Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša (1720 – 1730), Ruská
Bystrá
Najnovší chrám: Chrám sv. sedmopočetníkov (2000), Sobrance
Prví doložení kňazi: pred rokom 1788 – Simon Sosánsky (Bežovce), Teodor Teodorovič
(Koromľa), Ján Harangozó (Lekárovce), Ján Nehrebecký (Úbrež)
zdroj: Košická eparchia 2013, archív dekanského úradu

slovo Svätého Otca
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STRETNUTIE
s Bohom
Mám veľmi rada obdobie letných prázdnin.
V tomto čase sa konajú letné stretnutia mládeže a mnohé odpustové slávnosti. Práve
toto sú akcie, na ktorých mám príležitosť,
okrem duchovného povzbudenia, stretnúť
sa aj s mnohými priateľmi a spoznať veľa
nových ľudí. Chvíle strávené s nimi zanechávajú vo mne príjemné pocity, ktoré si
odnášam so sebou domov a čerpám z nich
ešte pár dní, ak nie týždňov.
Ak stretnutie s inou osobou má na človeka taký vplyv, aký vplyv by malo stretnutie
s Bohom? So skutočne živým Bohom, ktorému by si hľadel z tváre do tváre? Odpoveď nám dáva Božie slovo, ktoré opisuje
stretnutie starca Simeona s Kristom, keď ho
Mária a Jozef prinášajú do chrámu. Na prvý
pohľad sa zdá, že Simeon stratil rozum, keď
vraví Bohu, že teraz už môže zomrieť, lebo
videl Krista – spásu. Veď všetci sa snažíme si
svoj život chrániť, a Simeon sa nahlas modlí,
že už ho Pán môže prepustiť.
V skutočnosti spravodlivý Simeon po zakúsení Božej prítomnosti pochopil, že chce
byť stále s ním. Jediný spôsob, ktorý mu v tej
chvíli prišiel na um, bola Božia prítomnosť
vo večnosti, a tak prosí Boha, aby ho vzal
k sebe. Povieme si: Simeon mal výhodu,
pretože žil v čase, keď aj Kristus, a tak ho
mohol stretnúť naživo. Ale čo my? Keby
Kristus žil teraz, stretnutie s ním by zmenilo
naše smerovanie. Určite by sme sa viac modlili, menej hrešili, tolerovali ľudí, ktorí nám
nie sú po vôli... Ale Boh vo svojej nekonečnej
láske nezostal v časoch dávno minulých. On
prichádza aj dnes. Len či my máme pripravené srdce vidieť ho...
Priznám sa, že pri čítaní Svätého písma si
niekedy mám problém uvedomiť, že to sám
Boh ku mne prehovára. Boh robí prvý krok
a začína dialóg. Moja odpoveď však nie je
podobná Simeonovej. Niekedy ide slovo jedným uchom dnu, druhým von. Inokedy hľadám adekvátne výhovorky, prečo s daným
slovom nesúhlasiť, a mnohokrát mlčím, lebo
ani neviem, čo povedať.

Stvoriteľ k nám prichádza aj v Eucharistii.
Až tak sa chce s nami zjednotiť, že dovolí,
aby sme ho zjedli, a tak nás zvnútra premenil na svoj obraz. Koľkokrát prídem do chrámu a pri rozdávaní Eucharistie zostanem
sedieť v lavici? Azda je moje ja väčšie ako
túžba po Bohu? Prečo nenavštívim kňaza,
aby ma vyspovedal, ak mi hriech bráni
Eucharistiu prijať? Alebo neverím, že pod
spôsobom chleba a vína ku mne pristupuje sám Boh? Koľko výhovoriek si nájdem
v tomto prípade?
Azda najťažšie je prijať, že Boh je prítomný v ľuďoch okolo mňa. Ako môže byť Boh
v mojom kolegovi, spolužiakovi či susedovi,
keď on je taký či onaký? Prečo obmedzujem Božiu všemohúcnosť? Ježiš neodsúdil
žiadneho hriešnika, ktorého spoločnosť
zatracovala. Prečo to robím ja? Spasený chce
byť každý z nás, ale ak neviem prijať svojho
blížneho, ako budem vedieť s ním žiť vo
večnosti, keď s ním neviem žiť tu na zemi?
Mám niekedy pocit, že sme si z Boha
spravili umelú napodobeninu, ku ktorej raz
za čas prídeme do chrámu, lebo sa to tak
má. Ak by sme si uvedomili, že pri svätej
liturgii máme možnosť stretnúť sa s Bohom
vo všetkých troch vyššie popísaných spôsoboch, doslova by sme utekali do chrámu
vždy, keby to bolo možné. Nesadali by sme
si kdesi do najvzdialenejšieho kúta. Ale tak
ako v divadle chceme tie najlepšie miesta,
aby sme dobre videli a počuli, aj v chráme by
sme si hľadali to najlepšie miesto. Najbližšie
k hlásateľovi Božieho slova, v centre spoločenstva medzi bratmi a sestrami. A využili
by sme možnosť prijať Krista pod spôsobom
chleba a vína.
Všetkým nám teda prajem rýchle nohy
a horlivé srdcia.

Ing. Štefánia Čepová, PhD.
koordinátorka laikov v rade pre mládež
Košickej eparchie
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA


Ekumenickú koncepciu Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi 1. decembra schválil
kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup Sviatoslav
Ševčuk. Koncepcia vzišla zo  zasadnutia
Synody biskupov a je platná na päť rokov.
V dokumente sa, okrem iného, uvádza:
„Súčasný stav rozdelenia kresťanstva
môžeme považovať za chorobu, ktorá môže
byť uzdravená len Božou láskou a milosťou
Svätého Ducha, počúvajúc výzvu Ježiša Krista: ,Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo
mne a ja v tebe‘, ktorá nás nemôže nechať
ľahostajnými.“ (ugcc.ua)

Štátny sekretariát Svätej stolice vydal
29. decembra oficiálnu medailu pri príležitosti Roka milosrdenstva. Na medaile je
vyrazený portrét modliaceho sa Svätého Otca Františka a v pozadí pootvorené Sväté dvere. Na rube
sa nachádza evanjeliová scéna
z Rembrandtovho obrazu
Návrat márnotratného syna.
Autorkou medaily je rímska
umelkyňa Mariangela Crisciottiová. (RV, foto: delcampe.net)
Rada
 pre medzináboženský dialóg
v Lahore (Pakistan) zorganizovala podujatie, kde sa veriaci kresťania a moslimovia
porozprávali na tému Vianoc z pohľadu
Biblie a Koránu. Program zorganizoval koordinátor rady otec Francis Nadeem OFM
Cap za účasti ministra pre menšiny a ľudské
práva vlády Pandžábu a mnohých iných
kresťanských a moslimských náboženských
lídrov. Prítomní zdieľali modlitby a čítania
z Biblie a Koránu držiac zapálené sviečky.
Slávnosť spevom sprevádzal zbor pôsobiaci pri Chráme Santa Maria v Gulbergu.
(Pápežské misijné diela)

Svätý Otec František 7. januára erigoval
nový apoštolský exarchát pre sýrskokatolíckych veriacich v Kanade. Územie
exarchátu je vyňaté z Eparchie našej Pani
Vysloboditeľky so sídlom v Newarku v USA
a za nové sídlo exarchátu bolo ustanovené
mesto Montreal. Prvým apoštolským exarchom sa stal otec Antoine Nassif, doterajší
rektor patriarchálneho seminára v libanonskom Charfete.

Nová kniha Evanjelium za Veľkým
múrom – výzvy a perspektívy kresťanstva
v Číne bola prezentovaná 8. januára v priestoroch Vatikánskeho rozhlasu. Autorom
knihy je čínsky katolícky teológ Kin Sheung
Chiaretto Yan a spoluautorom Mons. Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady
pre spoločenské komunikačné prostriedky,
ktorý si v knihe zaspomínal na tajné vysväcovanie biskupov a na prvé kroky v dialógu
s Čínou za čias pápeža Jána Pavla II. (RV)
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Gruzínsku otvorili
▌▌Vneohraničenú
svätú bránu
Veľmi nezvyčajnú svätú bránu otvoril
v predvečer začínajúceho Roka milosrdenstva 7. decembra 2015 apoštolský administrátor oblasti Kaukazu biskup Giuseppe
Pasotto. Svätú bránu v gruzínskom meste
Rustavi totiž tvorí iba zárubňa a dvere
postavené na voľnom priestranstve, bez
chrámu či múrov.
„Milosrdenstvo musíme žiť každodenne
zoči-voči ťažkostiam, ktoré stretávame
s vybudovaním chrámu, či iným ťažkostiam,“ povedal biskup Pasotto pre talianske
Rádio inBlu pripomínajúc, že už niekoľko
rokov sa v gruzínskom Rustavi snažia postaviť prvý katolícky chrám, a keďže nedostali
povolenie miestnych úradov, symbolicky
na plánovanom mieste otvorili bránu pri
príležitosti Roka milosrdenstva.
Biskup Pasotto, do ktorého pastoračnej
starostlivosti patria katolícke komunity
v Gruzínsku a Arménsku, napísal aj list
veriacim: „Aké je pekné vstúpiť do brány,
kde nieto stien a strechy. Také je Božie milosrdenstvo. Neohraničené, nemá špeciálne
lokality, je pre všetkých, objíma celý svet.“
(RV, foto: Ron Tskhoidze)

Užhorode sa uskutočnila konferencia
▌▌Vprojektu
záchrany drevených chrámov
Medzinárodný projekt pod názvom Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva,
financovaný z prostriedkov Nórskeho
finančného mechanizmu v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce SK08, pokračoval medzinárodnou konferenciou, ktorá
sa uskutočnila 4. decembra 2015 na pôde
Užhorodskej gréckokatolíckej teologickej
akadémie bl. T. Romžu v Užhorode. Témou
bolo hľadanie priestoru na spoluprácu pri
záchrane a prezentácii drevenej sakrálnej
architektúry na Slovensku a na Ukrajine,
výmena skúseností a hľadanie prostried-

kov na zachovanie spoločného kultúrneho
a duchovného dedičstva. Počas konferencie,
na ktorej vystúpili so svojimi príspevkami aj
otec Daniel Dzurovčin, manažér projektu,
doc. Peter Borza a Mons. doc. Ľubomír Petrík, bol predstavený projekt a prezentovaný
pripravovaný dokumentárny film o bl. biskupovi P. P. Gojdičovi OSBM, ktorý pôsobil
aj na území dnešnej Ukrajiny.
Aktivity, realizované na oboch stranách,
prispejú k rozvíjaniu slovensko-ukrajinskej
cezhraničnej spolupráce, s poukázaním
na spoločné korene. (Lenka Lakatová)

vydal knižný rozhovor
▌▌Vatikán
so Svätým Otcom Františkom
Božie meno je milosrdenstvo je názov
knihy o Svätom Otcovi Františkovi, ktorú
12. januára vo Vatikáne oficiálne predstavil
štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro
Parolin, riaditeľ Vatikánskeho knižného
vydavateľstva Giuseppe Costa a taliansky
herec a režisér Roberto Benigni. Ide o rozsiahly rozhovor s talianskym novinárom

Andreom Torniellim z denníka La Stampa.
Svätý Otec v knihe, ktorú uviedli súčasne
v 86 krajinách sveta, na viacerých miestach
hovorí o sviatosti zmierenia, o potrebe
vnímavosti človeka na vlastnú hriešnosť
a o významnej a citlivej úlohe spovedníka.
Vysvetľuje v nej tiež vyhlásenie Jubilejného
roka milosrdenstva.

www.casopisslovo.sk
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Otca, ktorú prejavuje voči každému z nás.“
(úryvok posolstva z 25. decembra 2015)

Púť rodiny

Putovanie
za nádejou
Marek Baran
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Kristus – nádej sveta
Vo vianočnom posolstve Urbi et orbi, ktoré
Svätý Otec František adresoval celému
svetu, zazneli aj tieto slová: „Otvorme
svoje srdcia a prijmime milosť tohto dňa,
ktorým je on sám: Ježiš je ten žiariaci ,deň‘,
ktorý vzišiel na horizonte ľudstva. Je to deň
milosrdenstva, v ktorom Boh Otec zjavil
ľudstvu svoju nesmiernu nehu. Jasný deň,
ktorý zaháňa temnoty strachu a úzkosti.
Deň pokoja, v ktorom sa možno stretnúť,
porozprávať sa a predovšetkým sa udobriť.
Vianoce sú udalosťou, ktorá sa obnovuje
v každej rodine, v každej farnosti, v každom
spoločenstve, ktoré prijíma Božiu lásku
vtelenú v Ježišovi Kristovi. Tak ako Mária,
Cirkev ukazuje všetkým toto Božie ,znamenie‘: Dieťa, ktoré nosila v lone a priviedla
na svet, no ktoré je Synom Najvyššieho, lebo
,je z Ducha Svätého‘ (Mt 1, 20). A preto on
je Spasiteľom, lebo je Božím Baránkom, ktorý sníma hriech sveta (porov. Jn 1, 29). Len
on nás môže zachrániť. Iba Božie milosrdenstvo môže ľudstvo oslobodiť od toľkých
foriem zla, neraz obludných, ktoré plodí
ľudský egoizmus. Božia milosť môže obrátiť

2016 / 03

srdcia a vytvoriť cesty východiska z ľudsky
neriešiteľných situácií. Kde sa rodí Boh, tam
sa rodí nádej. On prináša nádej. Kde sa rodí
Boh, tam sa rodí pokoj. A kde sa rodí pokoj,
tam už nie je miesto na nenávisť a vojnu.
Kde sa rodí Boh, tam sa rodí nádej; a kde
sa rodí nádej, tam ľudia znova nachádzajú
svoju dôstojnosť. A predsa ešte i dnes sú tu
zástupy mužov a žien pozbavených svojej
ľudskej dôstojnosti a tak ako malý Ježiško
trpiacich chladom, chudobou a odmietnutím zo strany ľudí. Nech nechýba naša opora
tým, čo sú na úteku pred biedou a vojnou, ktorí cestujú za často nehumánnych
podmienok a nezriedka riskujú i svoj život.
Nech sa dostane odmena hojného požehnania tým jednotlivcom i štátom, čo sa
podujali veľkodušne zachrániť a prijať mnohých migrantov a utečencov, a pomáhajú
im vybudovať dôstojnú budúcnosť pre nich
a ich drahých, a začleniť sa do spoločnosti,
ktorou sú prijatí. V tento sviatočný deň nech
Pán prinavráti nádej tým, ktorí sú bez práce
– a je ich mnoho – a nech podporuje námahu tých, ktorí nesú verejnú zodpovednosť
v oblasti politiky a ekonomiky, aby sa zasadzovali za dosahovanie spoločného dobra
a za ochranu dôstojnosti každého ľudského života. Kde sa rodí Boh, tam prekvitá
milosrdenstvo. Ono je tým najhodnotnejším
darom, ktorým nás Boh obdarúva, zvlášť
v tomto jubilejnom roku, keď sme vyzvaní
k tomu, aby sme objavili jemnosť nášho

Svätý Otec počas slávenia jubilea rodín
v homílii povzbudil všetky rodiny nasledujúcimi slovami: „Život rodiny je spleťou
malých a veľkých putovaní. Ako dobre
nám padne napríklad pomyslieť na to, že
Mária a Jozef učili Ježiša odriekať modlitby!
A toto je putovanie, púť výchovy k modlitbe. A tiež je dobré mať na pamäti, že počas
dňa sa modlievali spolu a že potom v sobotu chodievali spolu do synagógy počúvať
písma Zákona a Prorokov a chváliť Pána so
všetkým ľudom. Aké dôležité je pre naše
rodiny spoločne kráčať a mať pred sebou ten
istý cieľ! Vieme, že máme spoločnú cestu,
ktorou nám treba ísť. Cestu, na ktorej stretávame ťažkosti, ale aj chvíle radosti a útechy.
Na tejto životnej púti zdieľame aj okamihy
modlitby. Čo môže byť pre otca a mamu
krajšie, než požehnať svoje deti na začiatku
dňa a na jeho sklonku. Urobiť na ich čele
znak kríža ako v deň krstu. Nie je to azda tá
najjednoduchšia modlitba rodičov vo vzťahu
k ich deťom? Požehnať ich, čiže zveriť ich
Pánovi, tak ako to robili Elkána a Anna,
Jozef a Mária, aby on bol ich ochranou
a oporou v rozličných chvíľach dňa? Aké je
dôležité pre rodinu spojiť sa aj v krátkom
momente modlitby pred spoločným jedlom
na poďakovanie Pánovi za tieto dary a na to,
aby sme sa naučili deliť sa s tým, čo sme
dostali, s tými, čo sú vo väčšej núdzi. Sú to
všetko malé gestá, ktoré však vyjadrujú veľkú výchovnú úlohu, ktorá je rodine vlastná
pri jej každodennom putovaní. Púť sa nekončí tým, keď sa dosiahne cieľová svätyňa,
ale keď sa vrátime domov, pokračujeme
v každodennom živote a uplatníme duchovné ovocie zažitej skúsenosti. Do rodinného
putovania zapadajú aj tieto momenty, ktoré
sa v spojení s Pánom premieňajú na príležitosti na rast, na príležitosti prosiť o odpustenie a prijať ho, preukázať lásku a poslušnosť.
Kiež dokáže byť v Roku milosrdenstva každá
rodina privilegovaným miestom putovania, kde sa zakusuje radosť z odpustenia.
Odpustenie je podstata lásky, ktorá dokáže
pochopiť pochybenie a nájsť naň správny
liek. Beda by nám bolo, keby nám Boh neodpúšťal! Je to práve uprostred rodiny, kde
sa učíme odpusteniu, pretože máme istotu,
že sme pochopení a máme naporúdzi oporu
bez ohľadu na zlyhania, ktorých sa môžeme
dopustiť. Nestrácajme dôveru v rodinu! Je
krásne mať vždy jeden pred druhým srdce
otvorené bez toho, aby sme čosi skrývali.
Kde je láska, tam je aj porozumenie a odpustenie.“ (úryvok homílie z 27. decembra 2015)
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MEXIKO,
krajina kontrastov
Svätý Otec František navštívi v polovici februára počas svojej 12. apoštolskej cesty Mexiko. Krajinu s bohatou históriou, rozmanitou prírodou, temperamentnými ľuďmi, svojráznou
kultúrou, ale i veľkými sociálnymi rozdielmi a mnohými kontrastmi. Predstavujeme vám
krajinu, ktorá návštevníka šokuje, no rovnako očarí.
Viktor Verba
foto: rschuckman.com
JJ

Geografická charakteristika
Spojené štáty mexické sú najsevernejšou
a po Brazílii a Argentíne treťou najväčšou
krajinou Latinskej Ameriky. Rozľahlé územie Mexika sa rozprestiera medzi Mexickým
zálivom a Karibským morom na východe
a Tichým oceánom na západe. Z juhu susedí
Mexiko s Guatemalou a Belize a zo severu
s USA. Územie Mexika je prevažne hornaté. Od severu smerom na juh sa tiahnu
dve hlavné pásma Kordiller. Medzi nimi
sa nachádza náhorná plošina, na ktorej je
situovaná väčšina významných mexických
miest. Južná časť krajiny sa nachádza v tektonicky narušenej oblasti s výskytom najvyšších mexických sopiek. Najvyššia z nich,
Citlaltépetl, je s výškou 5 636 m zároveň
najvyšším vrchom Mexika.
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Klimatické pomery sú v jednotlivých častiach Mexika výrazne určované nadmorskou
výškou. V nížinách pri pobreží prevláda vlhká a horúca klíma, na náhorných plošinách
subtrópy s nižším počtom zrážok, smerom
na sever dominujú suché stepi s kaktusovou
vegetáciou a juh je najvlhšou časťou Mexika.
K najdlhším riekam patrí Rio Grande, Rio
Grande de Santiago a rieka Balsas. Mexiko
je treťou najväčšou ekonomikou na americkom kontinente. Ťažba ropy, zemného
plynu či rudných surovín sú najdôležitejšou
časťou hospodárstva. V poľnohospodárstve
prevláda pestovanie kukurice, pšenice, fazule, ryže a kávy. Medzi najväčšie mestá patrí
Mexico City (20,4 mil.), Guadalajara (4 mil.)
a Monterrey (3,6 mil.).

Vyspelé civilizácie v Mexiku
Na území Mexika sa od praveku vystriedalo
niekoľko indiánskych kultúr. Najstaršou
civilizáciou sa stali Mayovia, ktorí obývali

rozsiahle územia na juhovýchode Mexika
a Yucatáne a hranice ich ríše zasahovali
aj do Guatemaly, Salvádora a Hondurasu.
Vynikali v matematike, astronómii či stavbe
vyspelých miest, diaľkových ciest, vodných
kanálov, a predovšetkým obdivuhodných
pyramíd a palácov, z ktorých mnohé sa
zachovali dodnes. Oblasť Mexickej náhornej
plošiny obývali Zapotékovia, ktorí dosiahli
najväčší rozmach v 7. až 10. storočí. Ich
predkovia vytvorili vyspelú kultúru na Monte Albán, ktorá je označovaná za najstaršiu
mestskú civilizáciu na americkom kontinente.
Ďalšou významnou civilizáciou boli
Aztékovia, ktorí pod svoju kontrolu postupne získali rozsiahle územia od Tichého až
po Atlantický oceán. Centrom ich ríše bolo
od roku 1325 mesto Tenochtitlan – predchodca dnešného hlavného mesta Mexika.
To bolo s viac ako 400 tis. obyvateľmi najväčším mestom Mezoameriky, ako i jedným
z najväčších miest vo vtedajšom svete. Rozmach Aztékov sa ukončil po rozvrátení ríše
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foto: i.huffpost.com

španielskymi dobyvateľmi na čele s Hernandom Cortésom v rokoch 1519 – 1521. Krátko
na to bolo ich územie vyhlásené za Nové
Španielsko a pričlenené k rozsiahlej španielskej koloniálnej ríši. Závislosť od Španielska
trvala až do vypuknutia vojny za nezávislosť
na začiatku 19. storočia. Tá vyústila do vzniku samostatného Mexika v roku 1821. Od polovice 19. storočia začali ovplyvňovať vývoj
krajiny USA a po sérii vojen stratilo Mexiko
rozsiahle územia v dnešnom Texase, Novom
Mexiku, Arizone a Kalifornii.

Religiozita Mexičanov
Bohatý historický vývoj Mexika sa odrazil aj
na etnickom zložení jeho obyvateľov. Väčšina obyvateľov Mexika sú miešanci belochov
a Indiánov (mestici), zvyšok tvoria čisto-

krvní Indiáni a potomkovia španielskych
prisťahovalcov (kreoli). Vplyv Španielov sa
prejavil i v jazykovej rovine. V súčasnosti
je Mexiko najľudnatejšou po španielsky
hovoriacou krajinou a s viac ako 121 mil.
obyvateľov je po Brazílii druhou najľudnatejšou krajinou Latinskej Ameriky. Z religiózneho hľadiska sa až 84 % obyvateľov hlási
ku katolíckej viere, čo znamená, že Mexiko
má po Brazílii druhé najväčšie zastúpenie
katolíkov na svete. Väčšina obyvateľov vstúpila do Katolíckej cirkvi počas koloniálneho
obdobia. S týmto cieľom sem prichádzali
európski misionári, ktorí mali vštepiť základy viery do miestnych Indiánov.
Významným fenoménom bolo aj rozšírenie kultu Panny Márie Guadalupskej, patrónky Mexika, ktorý sa stal okrem religiózneho i významným kultúrno-spoločenským
faktorom. Centrom jej uctievania sa stala

Misijným určením pátra Michala Vrtáka SVD je provincia Mexiko-Kuba.
Po ukončení štúdií na Slovensku sa vráti v roku 2017 znova do Mexika.
Čo hovorí o tejto krajine?
Priblížte nám život v Mexiku. S akými problémami sa boria bežní
obyvatelia?
Je ťažké všeobecne odpovedať na túto otázku. Je to podobné, ako spýtať sa na život Európana. Závisí to od množstva faktorov. Či žije človek
v meste, alebo na vidieku. Či sa mu dostalo vyššieho vzdelania, alebo
musel začať pracovať veľmi skoro. Ale vo všeobecnosti je najväčším
problémom chudoba a v niektorých štátoch, najmä na severe (Mexiko
je podobne ako USA tvorené zoskupením federálnych štátov), drogy
a násilie. Nie všetci si môžu dovoliť platiť zdravotné poistenie alebo
sporiť na dôchodok, čo je neskôr zvýšeným bremenom na rodiny.
Čo vás oslovuje na Mexiku a ich obyvateľoch?
Najmä rodiny. Tam, kde fungujú rodiny, neuvidíte chudobu, ani keď ľudia nemajú peniaze. Zvládajú to spoločne. Majú nefalšovanú radosť zo
života a túžia to neustále vyjadrovať navonok. Sú prirodzene spirituálni
a majú bázeň pred tým, čo rozumom nedokážu pochopiť. No treba dodať, že mnohé rodinné väzby sa narúšajú odchodmi mužov za prácou.
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Villa de Guadalupe, ktorá dnes tvorí severné
predmestie hlavného mesta. Na tomto
mieste sa v roku 1531 zjavila chudobnému
Indiánovi Juanovi Diegovi nepoškvrnená
Panna, svätá Mária z Guadalupe. Vyslovila prianie, aby tu bola vystavená svätyňa,
v ktorej poskytne pomoc každému, kto ju
bude potrebovať. Dôkazom zjavenia sa stala
kytica čerstvých ruží z inokedy pustého
pahorku a postava Panny Márie otlačená
na Juanovom odeve. Toho vyhlásil pápež Ján
Pavol II. v roku 2002 za svätého.
Mexiko desaťročia bojuje s pokračujúcou
migráciou obyvateľov z vidieka do miest, čo
vedie k nekontrolovanému rastu mestských
aglomerácií. Najpríznačnejším príkladom je
hlavné mesto Mexico City, ktoré je najväčšou aglomeráciou sveta. Denne sem prúdia
tisíce prisťahovalcov, čo prispieva k rozširovaniu chudobných štvrtí (tzv. slumov), ako
i vzniku ďalších spoločenských problémov.
Zlé sociálne pomery najmä na perifériách
vyvolávajú snahy o emigráciu aj do USA,
ktoré sa stali v novodobej histórii Mexika
zasľúbenou krajinou pre niekoľko miliónov
Mexičanov.
Pápež navštívi na svojej ceste okrem hlavného mesta a Guadalupe aj ďalšie mestá.
Patria medzi ne Ecatepec, Tuxtla Gutiérrez,
San Cristóbal de Las Casas, Morelia a jedno
z najnebezpečnejších miest sveta Ciudad
Juárez na hranici s USA.

Viera v Boha a úcta
k Panne Márii je
v Latinskej Amerike
významným fenoménom. Aké sú rozdiely
v religiozite Mexičanov a Slovákov?
Vnímam to asi tak, že
veriaci Slovák prijal
kresťanstvo a v ňom prijal
i Pannu Máriu a dogmy
ako súčasť viery, ktorá má určité predpísané formy slávenia kultu, ale
veriaci Mexičan prijal Pannu Máriu Guadalupskú za svoju Matku, a tak
jej oslava v Mexiku je obrovská a mnohí Mexičania skrze ňu prijali
i vieru v Boha. V Mexiku som stretol viacero ľudí, ktorí neboli katolíci,
a dokonca jeden o sebe hovoril ako o neveriacom, ale keď prišla reč
na Pannu Máriu, ktorá sa zjavila v Guadalupe, všetci zhodne pritakali,
že je to ich duchovná Matka. A samotné prežívanie je možno skôr
vecou kultúry a tradícií. Našincovi by to mohlo pripadať až bujaré alebo
nedôstojné, ale rovnako by reagoval Mexičan na niektoré naše skromné
zvyky pri vzdávaní kultu, ktoré by považoval za príliš nepostačujúce pre
niekoho takého významného, ako je naša nebeská Matka.
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Vianočnú akadémiu pripravili žiaci ZŠ
Svätej rodiny v Sečovciach 21. decembra. V krásny predvianočný čas sa učitelia
stali na chvíľu scenáristami, režisérmi
a kostymérmi, žiaci sa premenili na malých muzikálových umelcov, ktorí svojimi
vstupmi sprostredkovali všetkým prítomným udalosti predchádzajúce veľkému
zázraku. Otec Rok a jeho štyri dcéry – Jar,
Leto, Jeseň a Zima prerozprávali, čo sa
uskutočnilo počas ich panovania od zvestovania Panne Márii až po narodenie Ježiša.
(Renáta Danková)

Spolu s dobrovoľníkmi centra Maltézskej pomoci Slovensko pôsobiacimi
v Trenčíne sa do prípravy štedrej večere
24. decembra aktívne zapojili dve desiatky
bezdomovcov v trenčianskej nocľahárni.
Slávnostné duchovné slovo predniesol
duchovný otec trenčianskeho centra otec
Igor Cingeľ, ktorý osobne obslúžil každého
z bezdomovcov a po večeri rozdal symbolické darčeky. (Tibor Ujlacký)

Vianočný program pripravil zbor
Stauros na sviatok Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke 26. decembra v Chráme
Povýšenia sv. Kríža na prešovskom sídlisku
Sekčov. Vianočné piesne prednesené
v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku
striedalo sprievodné slovo a vtipné vinše.
Príjemné stretnutie pokračovalo v pastoračnom centre pri chutnej hubovej
mačanke uvarenej z húb, ktoré dostali
od vďačných veriacich z farnosti Šmigovec
za pomoc pri zbierke na opravu fary. (Anna
Tabačáková)

Prvá fatimská sobota v novom roku
v Ľutine sa uskutočnila 2. januára. V bazilike minor sa zišli nielen domáci, ale aj ďalší
veriaci Sabinovského protopresbyterátu.
Vyše štyristo ľudí sa prišlo poďakovať
nebeskej Matke za pomoc a ochranu počas
uplynulého roka. Program sa začal modlitbou utierne, ktorú slávil otec Milan Mojžiš
a počas ktorej kňazi poslúžili veriacim
sviatosťou zmierenia. Po utierni nasledoval
ruženec, ktorý viedol otec Richard Harvilko,
správca farnosti Milpoš. Potom nasledovala
archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval
prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ a v homílii sa pútnikom prihovoril
otec Slavomír Palfi, sabinovský protopresbyter. Liturgiu spevom sprevádzal zbor
z Lipian. V závere púte sa veriaci pomodlili
Akatist požehnania rodín. (Martin Kozej)

Počas fatimskej soboty v bazilike minor
v Michalovciach prišli 2. januára veriaci
prosiť o milosti do nového roka aj Presvätú
Bohorodičku. Program sa začal modlitbou ruženca, nasledovala modlitba tretej
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Petržalke veriaci oboch obradov
▌▌Vspoločne
otvorili Rok milosrdenstva
Svätý rok milosrdenstva začali v Kostole
Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke spoločne sláviť rímskokatolícka i gréckokatolícka
farnosť. 8. decembra večer sa stretli veriaci
oboch farností, aby spoločne oslávili sviatok
Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky a zároveň začali prežívať požehnané
obdobie svätého roka. Slávnosť sa začala
svätou omšou, ktorej predsedal miestny
farár otec Juraj Vitek spolu s otcom Ľubomí-

rom Matejovičom, protopresbyterom a farárom gréckokatolíckej petržalskej farnosti.
V homílii otec Juraj historicky i významovo
priblížil veriacim starobylý spev Akatistu
k Presvätej Bohorodičke, ktorý sa po svätej
omši veriaci pomodlili spolu s kantormi
Markom Vachnom, Markom Legnavským
a s rímskokatolíckym miestnym zborom.
(Ľubomír Matejovič, foto: Emília Matejovičová)

Pána
▌▌Narodenie
v prešovskej katedrále
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa
24. decembra ráno prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ a pomocný biskup
Milan Lach SJ v spoločenstve kňazov a veriacich modlili kráľovské hodinky a popoludní
slávili archijerejskú svätú Liturgiu sv. Bazila
Veľkého s večierňou. V noci sa veriaci stretli
na bohoslužbe Veľkého povečeria s lítiou.
Na konci sa prihovoril vladyka Milan, ktorý
povedal, že aj pastieri v Betleheme bdeli pri
svojich stádach a takto sa prví dozvedeli
radostnú zvesť. Na konci sa už tradične
vladykovia a kňazi so zapálenými sviecami
v rukách odobrali k jasličkám a celá katedrála zaspievala Tichú noc. Pred povečerím
a po ňom zaspievali mladí vianočné koledy.
Na sviatok Narodenia Pána 25. decembra
slávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa prešovský
arcibiskup metropolita Ján archijerejskú
svätú liturgiu. V homílii povedal: „Vidíme
v týchto sviatkoch, ako svätá Cirkev skladá

nádhernú mozaiku dejín našej spásy. Jej
názov by mohol byť: Príchod Božej lásky
na tento svet. Pastieri kontemplovali toto
tajomstvo, králi priniesli svoje dary. To, čo
robili pastieri a traja králi, máme robiť aj
my.“ Slávnosť spevom sprevádzal Katedrálny
zbor sv. Jána Krstiteľa.
Prešovský pomocný biskup Milan slávil
v tom čase archijerejskú svätú liturgiu
v Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča
na Sídlisku 3 v Prešove.
Večer sa vladykovia, kňazi a veriaci
zúčastnili na vianočnej akadémii, ktorú pod
vedením sestry služobnice Romany pripravili deti a mladí z katedrálnej farnosti. Po nej
pokračovali v slávení sviatočnej večierne
k sviatku Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke. Deti a mládež sa vydali na cestu
po rodinách farnosti ako koledníci Dobrej
noviny. (Ľubomír Petrík)
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Cyril Vasiľ slávil svätú liturgiu
▌▌Vladyka
v Košiciach
Na sviatok Zhromaždenia k Presvätej
Bohorodičke 26. decembra vladyka Cyril
Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi, slávil svätú liturgiu v košickej katedrále. V homílii sa zameral na vyzdvihnutie
„vedľajších“ postáv, bez ktorých by sa hlavné
scény nikdy neuskutočnili. Po jase a sláve
vianočnej noci, po speve anjelov a klaňaní
sa mudrcov nastala všednosť – každodenný
život so všetkými výzvami. A práve v kaž-

dodennosti vidíme Máriu, Ježišovu matku,
spolu s Jozefom, ktorí sa snažia zachrániť si
život útekom do Egypta. V mnohom pripomínajú utečencov dnešných čias, ktorí si
chcú zachrániť život, zabezpečiť budúcnosť
pre svoje deti, dať im nádej. Vladyka zdôraznil, že z každodennosti Svätej rodiny medzi
utečencami v cudzej krajine sa môžeme veľa
učiť. Objaviť, že je to Ježiš, ktorý urobil z tejto
rodiny rodinu výnimočnú. (Róbert Jáger)

z Michaloviec
▌▌Rodiny
prešli cez bránu milosrdenstva
27. decembra vladyka Milan Chautur CSsR
spolu s rodinami z Michaloviec a okolia prešiel bránou milosrdenstva. Slávnosť sa začala
pred bazilikou modlitbou, ktorú viedol vladyka Milan. Pri nej zaznela aj odprosovacia
ekténia a výzva, aby sa členovia rodín prijímali takí, akí sú – aj s chybami a nedostatkami. Potom rodiny bozkom a objatím vyjadrili túžbu po vzájomnom odpustení. Počas
vstupu do chrámu ľudia bozkávali ručný

kríž a Zbor svätého Jozefa spieval Ježišovu
modlitbu. Po vstupe nasledovali zásnuby
poddiakona Františka Engela a Anny Ivančákovej. V homílii vladyka Milan pripomenul, že Boh sa rozhodol narodiť do ľudskej
rodiny, kde potreboval otca a mamu, aby ho
chránili a milovali. Pripomenul, aby všetci
ďakovali Bohu za svoju rodinu. Na konci
svätej liturgie sa vladyka pomodlil modlitbu
za rodiny. (Maroš Dupnák)

Trenčíne sa konal prvý zimný eparchiálny
▌▌Vtábor
ZET 2015
Od 27. do 30. decembra sa v Trenčíne uskutočnil prvý zimný eparchiálny tábor pre mladých z Bratislavskej eparchie – ZET 2015. Pod
vedením dvoch bratislavských bohoslovcov
Jozefa Durkota a Michala Janočka sa stretlo
trinásť detí, aby spoločne uvažovali na tému
Poklady Katolíckej cirkvi. Okrem prednášok
a modlitieb bol čas vyplnený spoločnými
aktivitami – hrami, púťou i spoločnou prípravou jedla. Účastníci mali možnosť vidieť

historický nápis na skale pod Trenčianskym
hradom, putovať na Skalku pri Trenčíne,
kde slávili svätú liturgiu a využili možnosť
získať úplné odpustky prechodom cez bránu
milosrdenstva. Ubytovanie poskytli sestry
z Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie v priestoroch Materskej školy
sv. Tarzície. Liturgickú záštitu prevzal otec
Igor Cingeľ a miestni farníci pomohli so
stravovaním. (Jozef Durkot, Michal Janočko)

privítal vianočnú prehliadku Christos
▌▌Trebišov
raždajetsja
V Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove sa 27. decembra uskutočnila regionálna
prehliadka vianočných veršov, vinšov a kolied. Podujatie s názvom Christos raždajetsja organizačne pripravil Spolok sv. Cyrila
a Metoda v spolupráci s gréckokatolíckou
farnosťou a mestom Trebišov. Po úvodných
príhovoroch primátora a predsedu SSCM
vystúpili s umeleckým pásmom členovia
detského zboru Cherubín z Trebišova.
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Vianočnými piesňami v slovenskom i cirkevnoslovanskom jazyku prispeli ženské
folklórne skupiny z Nacinej Vsi (Radosť)
a Moravian (Moravančan). Moderným spôsobom vyspievali tajomstvo vianočnej noci
rómske deti z Blatných Remiet. V programe
tiež vystúpil mužský folklórny zbor Furmane a pásmom koledníckej Dobrej noviny
pozdravili betlehemské Dieťa aj mládežníci
zboru Šalom z Trebišova. (Michal Hospodár)

hodinky a prednáška otca Milana Zalehu
CSsR o zasvätenom živote. Vrcholom bola
archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR.
V závere sa s veriacimi pomodlil Moleben
k Presvätej Bohorodičke a modlitbu pred
ostatkami bl. M. D. Trčku. (TSKE)

Duchovný program januárovej fatimskej soboty na hore Zvir sa 2. januára začal
modlitbou ruženca, po ktorej nasledovala
svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bol otec
Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir.
Po svätej liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba
Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba
zverenia sa fatimskej Panne Márii. (Patrik
Priputen)

Zimný detský tábor sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli uskutočnil 2. – 5. januára už po ôsmykrát. Témou tábora boli Superhdinovia.
Tentoraz ich stopäť účastníkov mohlo
spoznávať aj v Božom slove: odkrývali super schopnosti biblických postáv, nechali sa
nimi inšpirovať a pretvárali ich do skutkov
lásky voči blížnym. (A. Tatarová)

Prvá nedeľa v januári prilákala vyše
štyristo pútnikov na horu Zvir. Modlitbový
program sa začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky, po ktorom nasledovala
modlitba ruženca za účasti vizionárky
Ivety Korčákovej-Hudákovej. Nasledovala
svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom
bol otec Marcel Pisio. Po svätej liturgii sa
pútnici pomodlili modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a zároveň sa rozlúčili
s bohoslovcom Pavlom Fečkaninom, ktorý
na hore Zvir prežil prvý polrok pastoračného ročníka. (Patrik Priputen)

7. januára zomrel v Bratislave kňaz
salezián Anton Srholec. Do večnosti odišiel
vo veku 86 rokov po 68 rokoch rehoľného
života, z ktorých 45 bol kňazom. Posledné mesiace trpel vážnym onkologickým
ochorením, ktorému napokon podľahol.
12. januára sa s ním prišlo do bratislavského Kostola Nanebovzatia Panny Márie
(Blumentál), kde v minulosti pôsobil,
rozlúčiť okolo dvetisíc ľudí. Zádušnú svätú
omšu celebroval provinciál saleziánskej
rehole na Slovensku Jozef Ižold s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom
Haľkom a správcom farnosti Čataj Jánom
Sucháňom. Prítomní boli aj prezident SR
Andrej Kiska, podpredseda Národnej rady
Ján Figeľ a ďalší predstavitelia verejného i spoločenského života zo Slovenska
i zahraničia. Pochovali ho v jeho rodisku
v Skalici.
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JEDNOU VETOU


Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove,
druhý najstarší na Slovensku, za pomoci
poslancov mestského zastupiteľstva v Prešove a neziskovej organizácie Lávka získal
ojazdené hasičské auto, ktoré 23. decembra požehnal prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. (ISPA)

Na vianočnom pásme detí v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach sa 25. decembra
zúčastnil aj vladyka Milan Chautur CSsR,
košický eparcha.

Humenskú farnosť navštívil Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, 27. decembra a pri tejto príležitosti
slávil archijerejskú svätú liturgiu.

Košickej eparchie sa stretli
▌▌Futbalisti
na vianočnom turnaji
Cez kvalifikácie v protopresbyterátoch,
na ktorých sa počas novembra a decembra
zúčastnilo tridsaťšesť družstiev, sa do vianočného turnaja prebojovalo dvanásť najlepších. A tak sa 30. decembra mohol uskutočniť 19. ročník Vianočného futbalového turnaja, ktorý sa začal svätou liturgiou v Bazilike
Zoslania sv. Ducha v Michalovciach. Po nej
nasledovalo zlosovanie do štyroch skupín,
ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti primá-

tora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka,
ktorý každoročne pomáha turnaj organizačne zabezpečiť. Do semifinálových bojov
postúpili družstvá: Sečovce, MichalovceTopoľany, Vyšné Remety a družstvo kňazov
na čele s vladykom Milanom. Po krásnom
finále zvíťazilo družstvo z Vyšných Remiet.
Víťaz postupuje do celoslovenského finále,
ktoré sa uskutoční v novembri 2016 v rámci
Týždňa Cirkvi pre mládež. (Karol Knap)


Na modlitbách za rodiny a pásme
vianočných kolied v Chráme sv. archanjela
Michala v Topoľanoch sa 27. decembra
popoludní zúčastnil aj košický eparcha
Mons. Milan Chautur CSsR.

V dočasných priestoroch vo Veľkom Šariši slávil 27. decembra archijerejskú svätú
liturgiu prešovský pomocný biskup Mons.
Milan Lach SJ.

Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, udelil nižšie svätenia trom
bohoslovcom 4. ročníka Gréckokatolíckej
teologickej fakulty v Prešove: Jozefovi
Havrilčákovi, Jánovi Horňákovi a Adriánovi
Semanovi 3. januára v úvode archijerejskej
svätej liturgie v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
(TSKE)

Stretnutie Mons. Jána Babjaka SJ
s Mons. Jozefom Krištofom a s donom Jozefom Blížinským SDB sa uskutočnilo
7. januára v priestoroch arcibiskupskej
rezidencie.

Košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR zavítal 10. januára v duchu
viacročnej tradície januárových návštev
do Chrámu Božej múdrosti na Sídlisku
dargovských hrdinov v Košiciach, kde
slávil achijerejskú svätú liturgiu; v homílii
poukázal na Božiu lásku a pozornosť voči
každému človeku, ktoré ho majú viesť ku
kajúcim skutkom podľa Zachejovho príkladu, a slávnosť zavŕšil spoločnou modlitbou
svätého Roka milosrdenstva. (Pavel Grega)

Prezident SR Andrej Kiska prijal
14. januára predstaviteľov vyše dvadsiatich cirkví a náboženských spoločností
na tradičnom novoročnom stretnutí,
na ktorom sa zúčastnili aj členovia Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
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z Košíc ďakovali za prežitý rok
▌▌Gréckokatolíci
a prosili za požehnaný nový rok
Košický Katedrálny chrám Narodenia
Presvätej Bohorodičky sa zaplnil veriacimi,
ktorí 31. decembra prišli poďakovať Bohu
za prežitý rok na archijerejskej svätej liturgii
slávenej vladykom Milanom Chauturom
CSsR, košickým eparchom. Všetkým sa
prihovoril otec Marko Rozkoš, riaditeľ eparchiálneho úradu. V kázni zhrnul významné
udalosti spoločenského a cirkevného diania,
ktoré sa dotýkali Košickej eparchie a jej
veriacich.
V závere sa vladyka Milan pomodlil
ďakovnú modlitbu za všetky dobrodenia
a milosti.
Silvestrovský večer pokračoval v košickej Crow aréne spoločným korčuľovaním
veriacich a mladých s vladykom Milanom
a pred polnocou nový rok vítali v katedrálnom chráme eucharistickou pobožnosťou,

po ktorej sa stretli v pastoračných priestoroch na spoločnom prípitku.
Na sviatok Obrezania Pána 1. januára
košickí veriaci prosili o Božie milosti na nastávajúci rok na archijerejskej svätej liturgii
v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Hlavným celebrantom
bol košický eparcha Mons. Milan Chautur
CSsR za účasti otca Petra Oreniča, riaditeľa
Eparchiálneho školského úradu v Košiciach,
otca Róberta Jágra, osobného sekretára,
a ďalších kňazov. Postaviť svoj život na Božích prikázaniach bolo hlavnou myšlienkou
kázne, v ktorej vladyka Milan varoval pred
nezáujmom o duchovné veci a zdôraznil, že
práve Božie princípy a pravidelné čerpanie duchovných síl v spoločenstve Cirkvi
sú základom spokojného života. (Jaroslav
Girovský, foto: Peter Hric)

www.casopisslovo.sk

KRÁTKY ROZHOVOR

JJ

Michal

Pavlišinovič
Rozhovor s otcom Jánom Burdom SJ,
členom rehole jezuitov, prefektom a ekonómom Kolégia Najsvätejšieho Spasiteľa
v Bratislave.
Čo nové priniesol vašej reholi Rok
zasväteného života?

a veľké svätenie vody
▌▌Bohozjavenie
v Jakubanoch a v Prešove
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ zavítal na sviatok Bohozjavenia 6. januára
do rázovitej obce Jakubany, kde v architektonicky jedinečnom Chráme sv. apoštolov
Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu. Mnohí veriaci v tejto farnosti prichádzajú na bohoslužby oblečení v miestnych
krojoch, čo zvýraznilo sviatočnú atmosféru.
V homílii vladyka Ján hovoril o krste, o jeho
význame pre spásu človeka, pretože týmto
sviatkom gréckokatolíci oslavujú krst Pána
i zjavenie Najsvätejšej Trojice.
Po skončení slávenia v chráme slávnosť
pokračovala pri potoku Jakubianka veľkým
jordánskym svätením vody. Veriaci v Jakubanoch si oddávna chránia starodávny
zvyk svätenia vody v potoku, čo zvýrazňuje
skutočnosť, že Ježiš Kristus zostúpil do vôd
Jordánu a posvätil ich.
Miestny farár otec Pavol Vaľko v mene
farnosti zablahoželal vladykovi Jánovi k 13.
výročiu biskupskej vysviacky. Slávnosť bola

vysielaná v priamom televíznom prenose
RTVS.
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
slávil archijerejskú svätú liturgiu prešovský
pomocný biskup Milan Lach SJ, ktorý tiež
posvätil jordánsku vodu.
V homílii povedal, že do zástupu obyčajných ľudí prichádza Kristus. Bezhriešny sa
zaradil medzi hriešnikov. „Najdôležitejším
faktom je, že Boh sa stáva človekom, čo nás
učí tomu, aby sme boli pokorní. Náš Boh je
pokorný. Prosme Boha, aby nám dal pokorné srdce,“ povedal vladyka.
V predvečer sviatku, 5. januára, sa arcibiskup metropolita Ján a pomocný biskup
Milan spolu s kňazmi a veriacimi modlili
v katedrále kráľovské hodinky. Večer slávili
svätú Liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou, ktorej predsedal vladyka Ján, ktorý už
aj v predvečer posvätil vodu. Homíliu ohlásil
vladyka Milan, ktorý veriacich slovami sv.
Jána Krstiteľa vyzval k obráteniu. (Ľubomír
Petrík, foto: Mária Žarnayová)

▌▌

Sviatok Bohozjavenia
v Košiciach

Na sviatok Bohozjavenia 6. januára košický
eparcha Mons. Milan Chautur CSsR slávil
archijerejskú svätú liturgiu v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach. Svätá liturgia bola vysielaná
Rádiom Regina. Liturgický spev viedol
Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda. V kázni
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vladyka Milan pripomenul, že udalosť
zjavuje spoločenstvo Najsvätejšej Trojice,
ale zároveň ukazuje, že aj človek, stvorený
na obraz Boha, sa môže realizovať a byť
šťastný iba v spoločenstve, predovšetkým
v rodine. Po svätej liturgii nasledovalo jordánske svätenie vody. (TSKE)

Neviem, či priniesol niečo nové. Rehoľa
je ako víno – a staré sa novým nezvykne
vylepšovať. Ani evanjelium sa nemení,
je trvalo aktuálne. Život zasvätený Bohu
a evanjeliu má svoju tradíciu, ale je zároveň
vždy niečím nový. Končiaci sa „náš“ rok zreteľne pripomenul: sme tu, nie je nás málo
a pre nás aj svet má zmysel, že sme, kým
sme, a robíme, čo robíme.
Vaším poslaním je aj pastorácia
vysokoškolákov. Aký vzťah majú mladí
k Bohu?
Mladí, ako vždy, hľadajú šťastie, svoje
miesto na slnku. Nepriamo hľadajú Boha,
len ešte nevedia, že je to on: naše pravé
a najvyššie šťastie. Preto ho často hľadajú
na nesprávnych miestach alebo nesprávnym spôsobom. Treba k nim mať lásku
a trpezlivosť.
Sú aj takí, čo túžia po zasvätenom
živote?
Určite sú. Boh si v každom čase volá svietniky svojej lásky. Len sa musím často pýtať
sám seba, či môj spôsob života odráža kúsok nádhery tohto tajomného vzťahu. Bolí
ma, keď si pomyslím, koľkokrát za deň ma
možno vidieť s mobilom pri uchu a koľkokrát s čotkami v rukách... Práca ma nespasí,
Boh ma spasí.
Zložením sľubov ste sa rozhodli žiť celý
svoj život pre Boha. Ako ste prežívali
tento okamih?
Ako pokračovanie krstu, prvotného zasvätenia sa Kristovi. Po rokoch v reholi je to tak,
ako keď manžel povie manželke: „Zostarli
sme trocha, ale stále ťa mám rád.“ Slová sú
možno iné, pocity sú iné, poznanie je iné
aj láska je iná: hlbšia, zrelšia, vnútornejšia.
Nedávno, 8. decembra, som ako kňaz prvý
raz prijímal obnovu sľubov sestier istej kongregácie. Počuť tie slová adresované akoby
mne bol silný zážitok, niečo krásne. Človek
ešte stále vie milovať Boha. A Boh je krásny.
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SLOVO NA TÉMU

ENCYKLIKY
Prvé slová pápeža Benedikta XVI. k veriacim po zvolení za pápeža zneli takto:
„... po veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. zvolili páni kardináli mňa, prostého
a pokorného robotníka v Pánovej vinici. Mojou útechou je, že Pán dokáže narábať
aj s nedokonalými nástrojmi, a spolieham sa predovšetkým na vaše modlitby.“
Miroslav Dancák
foto: www.farodiroma.it
JJ

Boh je láska (Deus Caritas est)
Po deviatich mesiacoch v úrade zverejnil
pápež Benedikt XVI. svoju prvú encykliku
s názvom Deus caritas est – Boh je láska.
Témou prekvapil mnohých vysokých predstaviteľov Vatikánu i širokú verejnosť.
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Hneď v úvode pápež Benedikt XVI. píše:
„Uverili sme v Božiu lásku – tak môže
kresťan vyjadriť svoje základné životné
rozhodnutie. Na začiatku toho, že je niekto
kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo
veľkolepá myšlienka, ale skôr stretnutie sa
s udalosťou, s osobou, ktorá ponúka životu
celkom nový horizont a tým aj jasné smerovanie.“ (DC 1) Pokračuje: „Vo svete, v ktorom
sa s Božím menom spája neraz pomsta, či
dokonca povinnosť nenávidieť, je toto posolstvo veľmi aktuálne a má veľmi konkrétny význam. Preto v mojej prvej encyklike

by som chcel hovoriť o láske, ktorou nás
Boh zahŕňa a ktorú my máme odovzdávať
druhým. ... Mojím prianím je položiť dôraz
na niektoré základné prvky a tým vyvolať
vo svete obnovený dynamizmus v úsilí dať
ľudskou láskou praktickú odpoveď na Božiu
lásku.“ (DC 1)

Jednota lásky v stvorení
a v dejinách spásy
„Božia láska k nám je základnou podmienkou života a kladie rozhodujúce otázky

www.casopisslovo.sk

o tom, kto je Boh a kto sme my. Prekážkou
v tomto ohľade je problém jazyka. Slovo láska sa stalo najpoužívanejším slovom, s ktorým dnes spájame celkom odlišné významy.“
(DC 2) Pápež už v prvej časti jemu vlastným
spôsobom vysvetľuje pojem eros. „Dnes sa
nezriedka vyčíta kresťanstvu minulosti, že
bolo neprajníkom toho, čo je telesné; a naozaj, tendencie v tomto zmysle tu vždy boli.
No spôsob, akým je dnes zvelebované telo,
čoho sme svedkami, je plný klamu. Eros,
degradovaný len na sex, sa stáva tovarom,
obyčajnou vecou, ktorú možno kúpiť a predať, ba čo viac, sám človek sa stáva tovarom.
Naopak, svoje telo a pohlavnosť tým považuje len za materiálnu časť seba samého,
ktorú možno používať a využívať na základe
úžitku. Je to oblasť, ktorú človek nepokladá
za priestor svojej slobody, ale za niečo, čo sa
svojím spôsobom snaží urobiť príjemným
i neškodným zároveň. V skutočnosti sa tak
stretáme s degradáciou ľudského tela, ktoré
nie je začlenené do celkového priestoru slobody našej existencie, nepovažuje sa za živé
vyjadrenie úplnosti nášho bytia a je odsunuté do čisto biologickej oblasti. Ostentatívne
zvelebovanie tela sa môže veľmi rýchlo
zmeniť na nenávisť voči telesnosti. Kresťanská viera, naopak, človeka vždy považovala za dvojjediné bytie, v ktorom sa duch
a hmota navzájom prenikajú, vďaka čomu
obe nadobúdajú novú vznešenosť. Áno, eros
nás chce povzniesť k Bohu, previesť nás ponad nás samých, no práve preto si vyžaduje,
aby sme nastúpili cestu askézy, odriekania,
očisťovania a uzdravení.“ (DC 5)
„Boží eros je pre človeka – ako sme povedali – zároveň plne agapé. Nielen preto,
lebo nám je darovaný úplne zadarmo, bez
akejkoľvek predchádzajúcej zásluhy, ale aj
preto, lebo je odpúšťajúcou láskou. Predovšetkým Ozeáš poukazuje na rozmer agapé
v Božej láske k človeku, ktorá nepomerne
presahuje aspekt nezaslúženosti. Izrael
sa dopustil ,cudzoložstva‘, porušil zmluvu
a Boh by ho mal odsúdiť a odvrhnúť. Práve
tu sa však odhaľuje, že Boh je Boh, a nie
človek: ,Ako ťa vydám, Efraim, odovzdám
ťa, Izrael...? Srdce sa vo mne obracia, budí
sa moje zľutovanie. Nevylejem svoj rozpálený hnev, neznivočím zase Efraim, veď ja
som Boh, a nie človek, Svätý uprostred teba‘
(Oz 11, 8 – 9).“ (DC 10) „ ... presviedčame
sa, že láska k blížnemu, v tom zmysle, ako
ju hlása Biblia, Ježiš, je možná. Táto láska
tkvie v tom, že ja milujem – v Bohu a s Bohom – aj človeka, ktorý mi nie je príjemný
alebo ktorého ani nepoznám. To sa môže
uskutočniť, len ak vychádzame zo stretnutia
s Bohom, ktorý sa stal spoločenstvom vôle
a prišiel až po bod, že sa dotkol našich citov.
Tak sa naučím pozerať na každého človeka
nielen svojimi očami a svojimi citmi, ale aj
z perspektívy Ježiša Krista. Jeho priateľ je
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aj mojím priateľom. ... Ak kontakt s Bohom v mojom živote úplne chýba, môžem
v druhom človeku vždy vidieť len druhého,
a nedokážem v ňom spoznať Boží obraz.
Alebo ak v mojom živote úplne vynechám
pozornosť voči blížnemu, budem chcieť byť
len ,zbožný‘ a plniť si ,svoje náboženské
povinnosti‘, vytratí sa aj môj vzťah k Bohu.
Vtedy je takýto vzťah iba korektný, ale bez
lásky. Len moja ochota ísť v ústrety blížnemu a prejaviť mu lásku ma robí citlivým aj
voči Bohu. Len služba blížnemu otvára moje
oči, aby som videl, čo pre mňa robí Boh
a ako ma miluje.“ (DC 18)

Uskutočňovanie lásky v Cirkvi
ako spoločenstvo lásky
Druhá časť pripomína základnú definíciu
kresťanstva a Cirkvi. Ak Cirkev bude inštitúciou lásky, potom jej prínos bude nesporný. V dokumente čítame: „Všetky aktivity
Cirkvi sú vyjadrením lásky, ktorá sa usiluje
o integrálne dobro človeka evanjelizáciou
prostredníctvom Božieho slova a sviatostí –
čo je neraz heroické úsilie v jeho historickej
realizácii – a hľadá jeho rozvoj v rôznych
oblastiach ľudského života a činností. Tak
je láska službou, ktorú Cirkev koná, aby
neochvejne vychádzala v ústrety utrpeniam
a potrebám ľudí, a to aj materiálnym. Práve
tomuto aspektu, službe lásky, sa chcem
venovať v druhej časti encykliky.“ (DC 19)
Osobný akt lásky, ktorý pochádza
od Boha, sa musí vyjadriť aj v Cirkvi.
Základný prejav viery Cirkvi teda musí byť
láska. V encyklike čítame: „... Cirkev, keďže
je spoločenstvom, musí uskutočňovať lásku.
Dôsledkom toho je, že aj láska potrebuje organizáciu ako predpoklad usporiadanej služby spoločenstva. Takáto úloha sa považovala
za základnú úlohu Cirkvi už od jej začiatkov
...“ (DC 20) „Cirkev nemôže zanedbávať
službu lásky podobne, ako nemôže zanechať sviatosti a Božie slovo.“ (DC 22) Pápež
ďalej vyzýva: „Cirkev nemôže a nesmie vziať
do svojich rúk politický boj s cieľom vytvoriť
čo možno najspravodlivejšiu spoločnosť.
Nemôže a nesmie sa stavať do pozície štátu.
Ale takisto nemôže a nesmie zostať na okraji
v boji za spravodlivosť. Musí sa doň začleniť
cestou rozumných argumentácií a musí
prebúdzať duchovné sily, bez ktorých sa
spravodlivosť, ktorá si vždy vyžaduje aj
odriekanie, nemôže ustáliť ani prosperovať.
Spravodlivá spoločnosť nemôže byť dielom
Cirkvi, ale musí sa uskutočniť politikou.
Napriek tomu angažovať sa za spravodlivosť
ponúknutím svojich vedomostí a svojej vôle,
v službe dobra, to sa jej hlboko týka.“ (DC
28)
Encyklika Boh je láska je bezpochyby
dobrým čítaním. Číta sa ľahko a je veľmi
zrozumiteľná aj pre laického čitateľa.

Spása v nádeji (Spe salvi)
Po prvej encyklike venovanej téme lásky prichádza pápež Benedikt XVI. s témou nádeje.
Jeho druhá encyklika je inšpirovaná citátom
z listu svätého apoštola Pavla Rimanom –
„V nádeji sme spasení“ (Rim 8, 24). Pápež sa
zamýšľa nad tým, odkiaľ človek v dnešnom
svete môže načerpať nádej pre plnohodnotný život. V úvode dokumentu čítame:
„Vykúpenie, spása, nie je podľa kresťanskej
viery len nejaký prostý fakt. Vykúpenie nám
bolo darované v tom zmysle, že nám bola
darovaná nádej... Jej sila nám umožňuje
čeliť prítomnosti. Prítomnosti, ktorá je aj
ťažkou súčasnosťou a možno ju prijímať
a žiť, ak smeruje k cieľu a ak si týmto cieľom
môžeme byť istí, ak je tento cieľ taký veľký,
že stojí za námahy spojené s cestou k nemu.“
(SS 1)

Viera je nádej
„Nádej je ... ústredný pojem biblickej viery
natoľko, že v mnohých úsekoch sa zdá, že
vieru a nádej možno navzájom zameniť. ...
Aké dôležité bolo pre povedomie prvých
kresťanov zistenie, že prijatie daru dôveryhodnej nádeje sa prejavuje aj tam, kde
sa konfrontuje kresťanský život so životom pred prijatím viery alebo so životom
príslušníkov iných náboženstiev. ... Len ak
je budúcnosť istá ako pozitívna skutočnosť,
stáva sa znesiteľný aj život v prítomnosti.“
(SS 2) Pápež v dokumente kladie otázku:
„V čom spočíva nádej, ktorá ako nádej znamená spásu?“ Hneď aj odpovedá: „Dospieť
k poznaniu Boha, pravého Boha, znamená
dostať nádej. Pre nás, ktorí stále žijeme
s kresťanským pojmom Boha a sme si naň
zvykli, vlastnenie nádeje, pochádzajúcej
z reálneho stretnutia s týmto Bohom, si už
takmer ani neuvedomujeme.“ (SS 3)

Modlitba ako škola nádeje
„Prvé a základné miesto, kde sa učíme nádeji, je modlitba. I keď ma už nikto nepočúva,
Boh ma ešte počúva. Ak už nemôžem s nikým hovoriť, na nikoho sa obrátiť, k Bohu
môžem vždy hovoriť. Ak tu už nie je nikto,
kto by mi pomohol tam, kde ide o potrebu
alebo očakávanie, ktoré presahuje ľudskú
schopnosť dúfať, on mi môže pomôcť. Som
vo vyhnanstve extrémnej samoty... No modliaci sa nikdy nie je úplne sám. Z trinástich
rokov väzenia, z ktorých deväť prežil v izolácii, nám nezabudnuteľný kardinál Nguyen
Van Thuan zanechal vzácnu knižočku:
Modlitby nádeje. Počas trinástich rokov väzenia, v situácii zdanlivo úplného zúfalstva,
sa počúvanie Boha a možnosť hovoriť s ním
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pre neho stalo rastúcou silou nádeje, čo mu
po prepustení z väzenia umožnilo stať sa
pre ľudí celého sveta svedkom nádeje – tej
veľkej nádeje, ktorá nezapadá ani v nociach
samoty.“ (SS 32)
Pápež konštatuje, že iba osobný a živý
Boh je schopný ponúknuť človeku nádej,
ktorá dokáže prekonať všetky prekážky
a robí ho človekom v plnosti. Odpoveďou
človeka na tento dar Boha je viera. Svoj
pohľad na hľadanie nádeje dopĺňa pápež
konkrétnymi príkladmi zo života tých, pre
ktorých sa kresťanská viera stala základom
a naplnením života.

Láska v pravde
(Caritas in veritate)
Hlavnou témou sociálnej encykliky pápeža
Benedikta XVI. Caritas in veritate – Láska
v pravde sú možnosti a hranice rozvoja
človeka i národov. Pravý humanizmus hľadá
dobro druhého a je otvorený transcendentnu. „Všetci ľudia cítia vnútornú potrebu milovať autentickým spôsobom: láska a pravda
človeka nikdy úplne neopúšťajú, veď sú
povolaním, ktoré Boh vložil do ľudského

lásky a pravdy a posudzovať ju v špecifickom
kontexte magistéria Pavla VI. a ešte všeobecnejšie v rámci tradície sociálnej náuky
Cirkvi.“ (CV 10) „Zverejnenie Populorum
progressio sa odohralo bezprostredne po zakončení Druhého vatikánskeho koncilu.
Samotná encyklika vo svojich prvých článkoch poukazuje na hlboké spojenie s koncilom. O dvadsať rokov neskôr Ján Pavol II.
v Sollicitudo rei socialis podčiarkoval plodný
vzťah tejto encykliky s koncilom a osobitne
s pastorálnou konštitúciou Gaudium et spes.
Aj ja túžim na tomto mieste pripomenúť
dôležitosť Druhého vatikánskeho koncilu
pre encykliku Pavla VI. a pre celé nasledujúce sociálne magistérium pápežov. Koncil
prehĺbil to, čo vždy patrilo k pravde viery,
teda že Cirkev tým, že je v službe Bohu, je aj
v službe svetu v kategóriách pravdy a lásky.“
(CV 11)
„V encyklike Populorum progressio nám
chcel Pavol VI. povedať predovšetkým to, že
rozvoj je vo svojom zdroji a podstate povolaním: ,Podľa Božieho úmyslu každý človek je
povolaný rozvíjať sa, lebo každý život je povolaním.‘ Práve táto skutočnosť dáva Cirkvi
právo vyjadrovať sa k problematike rozvoja.

BENEDIKT XVI.
Vlastným menom: Jozef Alojz Ratzinger
Narodený: 16. apríla 1927 v bavorskom Marktl am Inn
Ordinovaný:  29. júna 1951 vo Freisingu
Biskupská vysviacka: 28. marca 1977
Kardinálom od 27. júna 1977
Od roku 1981 prefekt Kongregácie pre náuku viery
Pápežom od 19. apríla 2005 do 28. februára 2013
Bol 265. pápežom Katolíckej cirkvi, prvým nemeckým pápežom
od roku 1523 (po Hadriánovi VI.) a prvým pápežom od roku
1294 (po Celestínovi V.), ktorý dobrovoľne abdikoval.
Encykliky: Deus caritas est, Spe salvi a Caritas in veritate
Apoštolské exhortácie: Sacramentum caritatis, Verbum Domini, Africae munus a Ecclesia in Medio Oriente
Z kníh vydaných na Slovensku: Duch liturgie (2005), Z môjho
života, Autobiografia (2005), Zasiahnutí neviditeľným (2006),
Úvod do kresťanstva (2007), Ježiš Nazaretský (2007) a Apoštoli
a prví učeníci Ježiša Krista (2008)
srdca a mysle. Ježiš Kristus očisťuje a oslobodzuje hľadanie lásky a pravdy od našich
ľudských slabostí a v plnosti nám odhaľuje
iniciatívu lásky a plán opravdivého života,
ktorý nám Boh pripravil.“ (CV 1) Pápež navrhuje konkrétne prístupy v sociálnej, právnej,
kultúrnej, politickej i ekonomickej oblasti.

Posolstvo encykliky
Populorum progressio
„Keď znova čítame encykliku Populorum
progressio viac než štyridsať rokov po jej
zverejnení, treba byť verný jej posolstvu
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Ak by sa týkal len technických aspektov
ľudského života a nie aj zmyslu jeho putovania v dejinách spolu s ostatnými bratmi ani
určenia cieľa tejto cesty, potom by Cirkev
nemala dôvod o rozvoji hovoriť. Pavol VI.
tak ako už Lev XIII. v Rerum novarum si bol
vedomý, že na seba berie povinnosť svojho
úradu, aby svetlom evanjelia osvetľoval
sociálne problémy svojej doby. Povedať, že
rozvoj je povolanie, je to isté, ako na jednej
strane povedať, že sa rodí z transcendentnej
výzvy, a na druhej, že nie je schopný dať si
svoj posledný zmysel. Nie bezdôvodne sa
slovo povolanie nachádza aj na inom mieste

tejto encykliky, kde sa tvrdí: ,O pravom
humanizme možno teda hovoriť len vtedy,
ak sa neuzatvára pred absolútnom, uznávajúc povolanie, ktoré umožňuje správne
chápanie ľudského života.‘ Táto vízia života
je srdcom encykliky Populorum progressio
a motivuje všetky reflexie Pavla VI. o slobode, pravde a láske v rozvoji. Zároveň je
hlavným dôvodom, prečo je táto encyklika
aktuálna aj v súčasnosti.“ (CV 16)

Ľudský rozvoj v našich časoch
„Pavol VI. mal rozčlenenú víziu rozvoja.
Výrazom rozvoj chcel poukázať na cieľ,
ktorým je pomôcť národom vymaniť sa
predovšetkým z hladu, biedy, nákazlivých
chorôb a analfabetizmu.“ (CV 21) „Podľa
toho, čo naznačil už Ján Pavol II., hranica
deliaca chudobné i bohaté krajiny nie je
taká jasná ako za čias encykliky Populorum
progressio. V absolútnom význame rastie
svetové bohatstvo, no narastá aj nerovnosť.
V bohatých krajinách schudobnievajú nové
spoločenské skupiny a rodia sa nové formy
chudoby. ... Pretrváva hlasne volajúce pohoršenie nerovnosti. Korupcia a nezákonnosť
sú, žiaľ, prítomné tak v správaní sa ekonomických a politických subjektov v bohatých
krajinách, starých i nových, ako aj v samotných chudobných krajinách.“ (CV 22) „Vo
svete, ktorý mal pred sebou Pavol VI., bol
síce proces socializácie natoľko pokročilý, že
mohol hovoriť o sociálnej otázke, ktorá sa
stala svetovou, no bol oveľa menej integrovaný, ako je dnešný. ... V našej epoche
sa štát nachádza v situácii, keď musí čeliť
obmedzeniam, ktoré jeho suverenite kladie
nový medzinárodný ekonomicko-obchodný
a finančný kontext, vzrastajúcej mobilite
finančného kapitálu a materiálnych i nemateriálnych výrobných prostriedkov.“ (CV 24)
„Jeden z najevidentnejších aspektov
dnešného rozvoja je dôležitosť témy úcty
k životu, ktorú nemožno žiadnym spôsobom oddeľovať od otázok, týkajúcich sa
rozvoja národov. ... Otvorenosť voči životu je
stredobodom pravého rozvoja. Keď sa spoločnosť zameria na popieranie a potláčanie
života, skončí sa tak, že už nebude nachádzať motiváciu a energiu potrebnú na to,
aby sa vložila do služieb opravdivého dobra
človeka.“ (CV 28)
„Kresťanské náboženstvo a iné náboženstvá môžu poskytnúť vlastný prínos k rozvoju, len ak Boh nájde miesto aj vo verejnom
živote, najmä v kultúrnej, sociálnej, ekonomickej a najmä politickej oblasti.“ (CV 56)
Encyklika je pápežovým hlasom k pálčivým otázkam súčasného sveta. Je tiež
povzbudzujúcou a inšpiratívnou výzvou,
adresovanou verejným autoritám uprostred
globálnej hospodárskej krízy.

www.casopisslovo.sk

Eva Paula Ivančová OSBM
foto: www.apicons.com
JJ

Dúha, potopa, koráb... Indície, ktoré navedú
na známy príbeh Starého zákona. Plavba
poslušného Noema je známa každému kres-

ťanovi. Už v Biblii pre deti nechýba obrázok
s mohutným korábom, z ktorého vyčnievajú
hlavy zvierat pod kontrolou niekoľkých
pasažierov Noemovej rodiny. Aktuálnosť

Svätého písma v každom čase potvrdzuje
odkaz tohto príbehu z Knihy Genezis aj pre
súčasnosť.
Prvá kapitola spomínanej knihy sa končí
slovami o spokojnosti Boha s tým, čo stvoril.
Všetko, čo Boh robí, je dokonalé. Krehkým sa
to stáva v rukách nedokonalého človeka, ktorý nekráča s Pánom. Marí Boží zámer, ak sa
od neho odvráti a preberá
zodpovednosť do vlastných rúk podľa svojej vôle.
Ale Boh vo svojom milosrdenstve dáva každému
možnosť nového začiatku,
ak po páde človek činí
pokánie. A nielen to, že
odpúšťa predchádzajúci
hriech, ale dokonca dáva
nové prisľúbenia a obnovuje svoje požehnanie pre
neho.
V príbehu o Noemovi sa môže nájsť každý
z nás, ako dostáva ďalšiu
šancu po osobnom zlyhaní. On sám bol muž spravodlivý a dokonalý medzi
svojimi bratmi. Kráčal
s Bohom a Pán mal v ňom zaľúbenie. No
Boha zarmútilo zmýšľanie sŕdc Noemových
bratov, ktoré boli naklonené k zlému. Preto
sa Boh rozhodol vyhubiť zo zeme všetko

JJ

Mons. Ján Babjak SJ
Drahí bratia a sestry, milí veriaci!
Hneď v úvode vám zo srdca želám pokoj, radosť, lásku a Božiu milosť. Nech sú týmito darmi naplnené životy každého veriaceho človeka
v tomto novom roku aj napriek tomu, že žijeme
v chaotickom a nepokojnom svete.
Na jednej strane sa nevinní ľudia zmietajú
v chaose vojen, teroristických útokov, pociťujú
hlad, smäd, nemajú strechu nad hlavou, a preto
žijú v beznádeji. Na druhej strane veriaci ľudia
na celom svete dostávajú od Cirkvi, od jej hlavy
Svätého Otca Františka, najkrajší dar ‒ mimoriad-
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ny Svätý rok milosrdenstva. Pápež túži po tom,
aby každý človek spoznal a zažil veľkú pravdu vo
svojom živote, že je Bohom milovaný a že Božia
láska je väčšia než akýkoľvek ťažký hriech človeka. Boh koná počas života človeka stále ako Otec,
ktorý s otvoreným náručím čaká na svojho márnotratného syna a na svoju márnotratnú dcéru,
aby nás objal, pritisol na svoje milujúce srdce
a prejavil nám svoje nekonečné milosrdenstvo.
Svätý Otec František, ktorý je taký citlivý
na utrpenie, chudobu a duchovnú biedu
ľudstva, rozhodol sa otvoriť pokladnicu Božích
darov a milostí. Svätá Cirkev má veľké duchovné poklady vo svojej pokladnici. Je tam
predovšetkým ovocie obety kríža jeho jednorodeného Syna Ježiša Krista, jeho zrada, nespravodlivé odsúdenie, každé utrpenie, bičovanie,

SLOVO METROPOLITU

Pastiersky list na nový rok

ROK MILOSRDENSTVA

Zmluva po potope

živé ničivou silou vody. Noe ostal poslušný
Bohu, preto s ním Pán uzavrel dve zmluvy.
Prvá zahŕňala plán záchrany. Podľa Pánovho
slova, aj napriek výsmechu ľudí, postavil
Noe koráb, a tak nezahynula jeho rodina ani
nič na palube korába.
Druhá zmluva je, slovami Písma, zmluva
medzi Noemom a jeho potomstvom. Teda
aj nami. Obsahuje prisľúbenie, že voda
už nikdy viac nevyhubí z povrchu zeme
žiadne živé stvorenie. Znakom dohody je
dúha na nebi. Farebné znamenie v oblakoch
zakaždým pripomenie Bohu večnú zmluvu
so všetkým živým. Pre Noema mala dohoda
podobu dúhy. Ako vyzerá zmluva s Pánom
v našom osobnom príbehu?
Boh dáva človeku po stroskotaní nielen
príležitosť znova začať, ale vo svojom milosrdenstve obnovuje svoje prisľúbenia.
Začiatok 9. kapitoly Knihy Genezis je vo
viacerých odsekoch totožný s veršami prvej
kapitoly. Boh daroval prarodičom v raji to
isté požehnanie ako Noemovi a jeho synom.
V mužovi, ktorý prežil potopu, Boh prejavil
ľudskému rodu milosrdenstvo tým, že mu
opäť dáva vládu nad všetkým živým. Potvrdil božskú identitu Adamových potomkov.
Znova sa opakujú slová o stvorení človeka
na Boží obraz. Pre dôstojnosť tohto pôvodu
Boh prejavuje nevôľu nad prelievaním krvi
medzi ľuďmi navzájom.
Noe prežil, lebo počúval Pánove slová
a konal podľa nich aj napriek irónii ľudí.
Nie sme v podobnej situácii neraz aj my?
Na ktorej strane stojíme? V kruhu vysmievačov? Na „strane Noema“? Vyberáme si
podľa situácie? Hriech jeho milosrdnú lásku
nezmenšuje. Hriešnika od Boha delí iba jeho
uzdravujúci dotyk, ak po ňom človek túži.

tŕním korunovanie, nesenie kríža a ukrižovanie
na Golgote. Je tam nekonečná cena Ježišovej krvi vyliatej za spásu sveta. Ďalej je tam
zhromaždené utrpenie všetkých mučeníkov
a vyznávačov za vieru v Ježiša Krista počas celej
histórie Cirkvi. Sú tam obety všetkých svätých,
modlitby, dobré skutky a skutky lásky nás všetkých, prejavené našim blížnym. Nepochybujme, duchovná pokladnica Cirkvi je preplnená
a Svätý Otec František ju otvára, aby sme v nej
načreli a obohatili sa.
Otvoril Svätú bránu na všetkých štyroch
veľkých bazilikách v Ríme na získavanie odpustenia hriechov a trestov za hriechy. Dal moc aj
všetkým katolíckym biskupom na svete, aby
vo svojich diecézach a eparchiách podobne
otvorili sväté brány na niekoľkých významných
chrámoch, aby veriaci mali možnosť prechádzať
kajúcne cez tieto brány a získavať dar odpustenia a nekonečného Božieho milosrdenstva.
(záver listu v ďalšom čísle)
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ROZHOVOR

Bez Boha
NIET NÁDEJE
Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., hovorca Prešovskej archieparchie a pedagóg
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, prednáša
homiletiku, rétoriku a misiológiu, ale aj ekumenizmus, nové hnutia v Cirkvi a dokumenty
Druhého vatikánskeho koncilu. V týchto predmetoch nemožno obísť dokumenty pápežov.
Juraj Gradoš
foto: upload.wikimedia.org
JJ


Mons. Ľubomír Petrík, pred tromi
rokmi 11. februára 2013 prekvapil
Benedikt XVI. celý svet tým, že abdikoval. Ako ste vnímali toto jeho
rozhodnutie vtedy a ako sa na to
pozeráte teraz?
Aj ja som bol, samozrejme, prekvapený.
Ale rešpektujem jeho rozhodnutie. Na Benedikta XVI. jednoducho nedám dopustiť,
pretože jeho pontifikát ma veľmi oslovil.
Aj pápežovi Boh ponecháva v takýchto
rozhodnutiach slobodu. Benedikt XVI. sa
slobodne rozhodol. Nejde však o nejakú
ľahkomyseľnú slobodu, ale o slobodu
spojenú so zodpovednosťou a opierajúcu
sa o mocnú dôveru v Boha a lásku k Cirkvi.


V predmetoch, ktoré vyučujete,
rozoberáte aj pápežské dokumenty. Čím sú charakteristické jeho tri
encykliky?
Predovšetkým na homiletike nemožno
vynechať jeho prvú encykliku Deus caritas
est. Veľký teológ, dogmatik Jozef Ratzinger neprestal vnímať to, čo je najdôležitejšie – uveriť v Božiu lásku. Kazatelia
nemôžu zabúdať na Božiu lásku, ktorá nás
predchádza. Pri inej príležitosti Benedikt
XVI. hovorí v tomto kontexte o prvenstve
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indikatívu spásy pred imperatívom etického zaangažovania. Toto musí pochopiť
každý kazateľ, ak chce ohlasovať radostnú
zvesť, a nie moralizovať ľudí. Napr. v 25.
článku svojej prvej encykliky konkrétne
uvádza: „Najhlbšou podstatou Cirkvi sú
jej tri úlohy: ohlasovanie Božieho slova
(kerygma-martyria), vysluhovanie sviatostí
(leiturgia), služba lásky (diakonia). Tieto
úlohy sa navzájom podmieňujú a nemôžu
byť od seba oddelené.“
Z jeho druhej encykliky Spe salvi vyžaruje
nádej, ktorá napĺňa srdcia veriacich ľudí
a ktorou musia prekypovať naše homílie. Obzvlášť ma oslovuje, že v 3. článku
encykliky neváha pápež použiť, priam
ako v homílii, nádherný príklad Afričanky
sv. Jozefíny Bakhituovej, na ktorej živote
konkrétne ukazuje, čo znamená mať nádej.
Alebo jeho slová z 27. článku, že „ten, kto
nepozná Boha, i keď môže mať rôzne nádeje, v podstate je bez nádeje, bez veľkej
nádeje, ktorá podopiera celý život. Pravou,
veľkou nádejou človeka, ktorá pretrvá
napriek všetkým sklamaniam, môže byť
jedine Boh – Boh, ktorý nás miloval, ktorý
nás miluje ,až do konca, až do krajnosti‘“.
A z jeho tretej encykliky Caritas in veritate
ma veľmi oslovujú napríklad tieto slová
z 34. článku: „Dar samotnou svojou povahou presahuje zásluhy a jeho pravidlom
je prekypujúca hojnosť... Pravda, ktorá je
darom rovnako ako láska, je väčšia než my,
ako to učí svätý Augustín. Aj pravda o nás
samých a o našom osobnom svedomí je
nám predovšetkým darovaná. V každom

poznávacom procese pravda totiž nie je
nami vytvorená, ale nami objavená, alebo,
lepšie povedané, nami prijatá. Ani pravda
podobne ako láska sa ,nerodí z premýšľania ani z rozhodnutí, ale sa v istom zmysle
ľudskej bytosti ukladá‘“.


Pápež Benedikt XVI. ešte ako kardinál bol blízkym spolupracovníkom
sv. Jána Pavla II. V čom vidíte vplyv
tejto spolupráce v diele a rozhodnutiach Benedikta XVI.?
Aj keď sv. Ján Pavol II. bol filozof, Slovan,
Poliak, viac extrovert, a Benedikt XVI. je
dogmatik, Nemec, skôr introvert..., predsa obaja zdieľajú tú istú vieru, ktorá ich
spájala, ba stále spája, lebo aj oslávená, aj
putujúca Cirkev je jedna. Kristova. Benedikt XVI. často menovite vyzdvihol svojho
predchodcu Jána Pavla II. Celý Benediktov
pontifikát nadväzuje na pápeža Ján Pavla
II. Obaja boli účastníkmi Druhého vatikánskeho koncilu, Karol Wojtyła už ako biskup,
teda koncilový otec, Jozef Ratzinger ako
teológ v úlohe odborníka a poradcu. Preto
ich pontifikáty veľmi viditeľne spájal práve
koncil. Ján Pavol II. takmer v každom svojom vystúpení citoval z koncilových dokumentov. Benedikt XVI. prehĺbil náš pohľad
na koncil, keď zdôrazňoval, že ho možno
interpretovať iba hermeneutikou kontinuity dejín Cirkvi pred koncilom a po ňom
a hermeneutikou katolíckej viery. Na druhej strane treba povedať, že po takom výraznom a dlhom pontifikáte Jána Pavla II.
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si Benedikt XVI. dokázal vytvoriť v úplnej
nadväznosti na svojho predchodcu svoj
vlastný štýl. To svedčí o jeho duchovnej
veľkosti a silnej osobnosti.
Obaja boli veľkými podporovateľmi
novej evanjelizácie, nových hnutí a spoločenstiev v Cirkvi, pretože obaja ako
pápeži videli negatívny vplyv sekularizmu
na vieru Božieho ľudu. Novú evanjelizáciu
presadzovali preto, lebo práve v evanjeliu
Ježiša Krista videli jediný liek, odpoveď
a riešenie pre súčasného človeka. Novú
evanjelizáciu obaja vnímali v súlade s vierou, morálkou a tradíciou Cirkvi.


A naopak, do akej miery Benedikt
XVI. ako kardinál vplýval na kroky
Jána Pavla II.?
Stretávali sa minimálne raz týždenne
na osobných pracovných stretnutiach, veď
kardinál Jozef Ratzinger bol prefektom
najdôležitejšej kongregácie, ktorá bdie
nad pokladom katolíckej viery, aby pápež
mohol ako nástupca sv. Petra „posilňovať
bratov vo viere“. Ján Pavol II. si ho sám
vybral na toto miesto, veď ako filozof
potreboval mať vedľa seba vynikajúceho
teológa. Bol jedným z jeho najbližších
spolupracovníkov. Poskytol mu napr.
teologickú pomoc pri eliminovaní tzv. teológie oslobodenia v Latinskej Amerike či
veľmi dôležité vyhlásenie Kongregácie pre
náuku viery Dominus Jesus – O jedinečnosti
a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša
Krista a Cirkvi – z roku 2000 a mnoho ďalšieho, o čom ani nevieme.


Na druhej strane dnešný Svätý
Otec František je od svojho zvolenia veľkým a pozitívnym prekvapením. Necháva sa aj on inšpirovať
Benediktom XVI.?
Hneď jeho prvá encyklika Lumen fidei je
spracovaná na základe podkladov jeho
predchodcu, preto jej niektorí hovoria „encyklika štyroch rúk“. Benedikt XVI. napísal
encykliky o láske, o nádeji, a tak chýbala
už iba encyklika o ďalšej z troch božských
čností – o viere. Tu vidíme aj veľkú pokoru
Svätého Otca Františka, že nemal problém
vydať encykliku na základe podkladov
z Benediktovho diela. Sám František
hovorí, že je nesmierne rád, že hneď
v záhradách Vatikánu má akoby „starého
otca“, s ktorým sa často radí. Je mi to veľmi
sympatické.


Ako vnímate vzájomný vzťah týchto dvoch velikánov našich čias?
Majú k sebe veľmi blízko, aj keď sú iste vo
svojich prejavoch navonok rozdielni. Aj
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medzi nimi platí, že každý je iný a originálny, spája ich však viera a dôvera v Boha
i láska k Cirkvi. Svätý Otec František aj
v novej evanjelizácii nadväzuje na svojho predchodcu a ešte ju umocňuje, keď
vo svojom programovom dokumente –
apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium
– hovorí už o novej etape evanjelizácie.
Napríklad aj v oblasti homiletiky – kazateľstva jasne nadväzuje na Benedikta
XVI. Tiež je za homíliu ako najstaršiu
a najplnšiu formu kázne, hovorí o nutnosti
kerygmatického ohlasovania, o priorite
kerygmy, o Božej láske, ktorá predchádza
naše konanie.


Ako by ste charakterizovali život
Benedikta XVI., ktorý uplynul
od zrieknutia sa pápežského úradu
28. februára 2013?
V deň, keď Benedikt XVI. končil svoj
pontifikát a odlietal z Vatikánu do Castel
Gandolfa, som bol v štúdiu TV Lux a spolukomentoval túto historickú udalosť.
Povedal som vtedy aj to, že Benedikt XVI.
začína novodobú éru „starcov“ v západnej
cirkvi, pretože sa rozhodol žiť utiahnuto
v modlitbe, meditácii a štúdiu. Je to niečo
veľmi vzácne, čím azda najplnšie potvrdil
všetko svoje učenie teológa a pastiera Cirkvi o centrálnom postavení Krista v živote
človeka. Myslím, že je aj silnou modlitebnou oporou svojmu nástupcovi.


Benedikt XVI. povedal veľa múdrych a hlbokých myšlienok. Pokúste sa vybrať jednu, ktorú by ste
chceli pripomenúť našim čitateľom.
Pretože vyššie som už spomenul niektoré
jeho myšlienky ako pápeža, teraz si dovolím uviesť jednu jeho myšlienku, ktorú
povedal ešte ako prefekt Kongregácie pre
náuku viery: „Keď som uvažoval o krste, už
dávnejšie som si uvedomil, že krst je v Cirkvi takmer zabudnutá sviatosť, a pritom
je základom nášho kresťanského bytia.“
Evidentne tieto slová nepovedal na adresu
tých, ktorí nie sú pokrstení, ale na našu
adresu. Sú to veľmi trefné slová, aby sme
v Cirkvi robili veľmi serióznu iniciáciu. Veď
my kresťania sme nositeľmi najväčšieho
dobrodenia, pretože krstom sme boli
zaštepení do viničného kmeňa, ktorým je
Ježiš Kristus, boli sme k nemu pričlenení,
už nie sme limitovaní smrťou, lebo Ježiš
Kristus premohol smrť. A pritom sa tak
často trápime, akoby sme naozaj zabudli
na náš krst, na to, že v nás už žije Kristus,
že sme boli krstom oblečení do Krista.
Benediktov pontifikát bol veľmi kristocentrický, pomáhal nám objaviť Krista, teda aj
krst v našom živote. Spomeňme si napríklad na jeho úžasnú trilógiu Ježiš Nazaretský, ktorá hovorí za všetko. Ale hlboké sú aj
jeho myšlienky o Panne Márii, ktorú vníma
v kontexte Kristovho tajomstva.
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SVEDECTVO

Obnoví tvoj príbytok
Helenka
foto: freeimages.com
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Na základe skúseností sme sa rozhodli ísť
na duchovné cvičenie – Kurz Rút. Tam sme
sa jasne rozhodli, že už nechceme a nebudeme zabraňovať počatiu. Boh vypočul
naše modlitby a postupne uzdravoval aj môj
strach až do takej miery, že tri roky po tomto kurze sme sa slobodne s manželom rozhodli mať dieťatko. Tu chcem uviesť, že ako
žena mám počas plodných dní veľkú túžbu
po svojom manželovi, a musím povedať, že
zo začiatku bolo veľmi náročné nezjednocovať sa počas tohto obdobia. Ale Boh je
dobrý a môžem svedčiť o tom, že po vzájomných komunikáciách a modlitbách sme
sa s manželom dostali do takej slobody, že
sa mi stáva, že zažívam aj počas neplodných
dní túžbu po manželovi a počas nášho zjednotenia aj všetko, čo s tým súvisí. No naše
manželské zjednotenie nie je len o uspokojení tela, ale je to pre nás hlavne vzájomné
obdarúvanie až posvätenie, keď vnímame,
že naše manželstvo, náš vzťah sa utužuje,
spevňuje a prináša do manželstva jednotu.
A môžem v pravde vyhlásiť, že v čase, keď
sme zabraňovali počatiu, toto nášmu manželstvu chýbalo. Aj napriek tomu, že sme
mohli byť spolu kedykoľvek.

Čo sa týka
dodržiavania
plodných
a neplodných
dní, nevravím,
že sme počas
plodných
dní nepadli,
ale verím, že
môj Boh vidí
do našich sŕdc
a vidí aj naše
pohnútky. On,
náš Boh, nie je
zákonník, ktorý
by sa vytešoval v rôznych
trestoch pri
našich pádoch.
Myslím si, že
sa skôr teší,
keď sa milujeme a naše
manželstvo sa
utužuje. Že ja
a môj manžel
sme jedno a že sa
máme aj po dvadsiatich piatich rokoch
stále radšej a radšej. S manželom sme sa
zhodli na tom, že dodržiavanie plodných
a neplodných dní za pomoci Svätého Ducha
utužilo naše manželstvo, posilnilo naše telá

Rehoľný život Terézie Demjanovičovej bol veľmi krátky. Trval iba dva roky a tri mesiace –
od 11. februára 1925 do 8. mája 1927.
Svätosť života sa však nemeria rokmi, ako čítame v Knihe múdrosti: „Spravodlivý, i keď mrie
predčasne, bude na pokoji. Veď nie dlhé roky robia starobu hodnou cti; ani sa ona nemeria
počtom liet. Šediny sú človekovi múdrosťou, starým vekom život nepoškvrnený.“ (Múd 4, 7 – 9)
Postulatúra sú prvé dni po vstupe do noviciátu a dievčatá sa stávajú postulantkami. Pod
vedením duchovného vodcu – kňaza a jednej sestry – novicmajsterky sú postulantky postupne
uvádzané do rehoľného života.
Potom príde deň obliečky. Pre Teréziu Demjanovičovú to bol 17. máj, mimoriadny deň v roku
1925, keď bola v Ríme vyhlásená za svätú Terézia z Lisieux. Zdá sa, že Miriam Terézia dostala
rehoľné meno podľa nej. Na túto jednoduchú, ale milú rehoľnú slávnosť prišiel aj jej brat Karol.
Ostal v kláštore celý deň. Na pamiatku obliečky priniesol Terézii malý darček, knihu Vnútorný
hrad od svätej Terézie z Avily.
Po obliečke sa stala Miriam Terézia Demjanovičová riadnou novickou, študentkou rehoľného života. Učila sa zblízka spoznávať rehoľný život a pravidlá Kongregácie milosrdných sestier.
Nešlo tu len o teoretické znalosti, ale aj o prax, o zachovávanie poznaných pravidiel. V noviciáte
sa veľmi zdôrazňuje vernosť v malých veciach a úprimnosť, aby sa rehoľné pravidlá zachovávali
z vnútorného presvedčenia a napomáhali duchovný život, teda nie z ľudských ohľadov.
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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v boji proti egoizmu a sebectvu, a tým aj
proti vonkajšiemu tlaku chorej a nezriadenej sexuality. Sex je súčasťou nášho manželského života, no nie je našou modlou, ktorá
prináša rozdelenie. Je pre nás darom pre
naše zjednotenie a posvätenie. Podľa môjho
názoru je táto oblasť manželského života
veľmi napádaná a v tých manželstvách, kde
sa sexualita nepodriadi láske (nehovorím
o sebaláske, ale o Božej láske v nás), sa sex
stáva modlou. Na druhej strane ani teplomer či rôzne prístrojčeky a kalendáriky
by sa nemali stať modlou, ale len cestou
a prostriedkom na plnenie Božieho plánu
s manželstvom. A to je jeho posvätenie! Svoje svedectvo zakončím Božím slovom: „Ak
však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť
prosiť Všemohúceho, ak si čistý a úprimný,
tak teraz povstane pre teba a obnoví tvoj
spravodlivý príbytok a hoci tvoje začiatky
boli nepatrné, tvoja budúcnosť sa preveľmi
vzmôže“ (Jób 8, 5 – 7). „Lebo to je Božia
vôľa, vaše posvätenie.“ (1 Sol 4, 3)
Bože, ďakujem ti, že si mi dal môjho manžela, že môžem byť pre neho darom a že on
je darom pre mňa.
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
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spoločenské zamyslenie

JJ

Juraj Gradoš
Postav dom, zasaď strom. Toto heslo poznali
už naši predkovia. Slováci vnímali svoj dom
ako základ vzťahov v rodine vytvárajúcich
domov. Až keď bol niekto pánom svojho
domu, miesta, kde býva, žije, pracuje i spí,
vtedy sa cítil v bezpečí. A toto bezpečie vnímali rovnako aj jeho deti. Bývať vo vlastnom
sa u nás nestalo synonymom prepychu a bohatstva, ale zodpovednosti za rodinu. Z vlastného ťa už nik nemohol iba tak vyhodiť. Ak
sa ti niečo stalo, mal si kde bývať. A ak si sa
postaral aj o strom, záhradu či malú roľu, tak
pôda ťa aj uživila alebo minimálne ti pomohla prežiť ťažké obdobie tvojho života.
Tento postoj k vlastneniu nehnuteľnosti,
kde bývame, v nás ostal silno zakorenený
i napriek modernej dobe. Svedčí o tom
na takú malú krajinu nebývalý trh s hypotékami, bez ktorých si dnes kúpu vysnívaného domu či bytu nevieme ani predstaviť.
Západná časť Európy prešla vďaka rozdielnemu sociologickému, populačnému i ekonomickému vývoju aj zmenou vnímania
potreby vlastného bezpečného hniezda pre
rodinu. Potreba sťahovať sa za lepšou prácou viedla k odpútaniu sa od zeme, od pôdy,

od konkrétneho miesta na zemi a k častejšiemu využívaniu tzv. nájomných bytov.
Konzervatívnosť Slovákov voči vlastnému bývaniu je zreteľná pri porovnávaní
s aktuálnou situáciou v Európskej únii.
Kým napríklad len každý druhý Nemec či
Rakúšan býva vo vlastnom, na Slovensku
je to okolo 90 % domácností. Väčší vzťah
k svojmu bývaniu majú iba Rumuni. Až
96 % z nich vlastní svoj domov. Vyplýva to
z analýzy Poštovej banky na základe údajov
európskeho štatistického úradu Eurostat.
Podobne sú na tom ostatné krajiny bývalého
východného bloku. Aj keď niektorí sociológovia hovoria, že ide o trend z obdobia
po páde socializmu, vlastnú nehnuteľnosť
hľadali Slováci i za bývalého režimu.
Je zaujímavé, že práve krajiny s vysokým
podielom vlastnenia nehnuteľností, kde žijú,
patria často ku konzervatívnym krajinám
v otázkach rodinnej politiky. Snaha postarať
sa o rodinu, ktorá je prirodzeným krokom
po zabezpečení bývania a živobytia, vedie
tieto rodiny k uvedomeniu si hodnoty seba
samých. Rodina nie je iba spojením niekoľkých ľudí zdieľajúcich príbuznú DNA. Stáva
sa hodnotou, pre ktorú od počiatku človek
musí prinášať obety, ktorej udržanie a rozvoj
ho stojí námahu, čas a prostriedky. Stáva sa
jeho plánom života. Plánom, ktorý do ľudského myslenia vložil sám Boh.

AKTUÁLNE

Kde domov můj?

Potom sa dom či byt, kde táto rodina žije,
nazýva skutočne domovom. Je miestom, kde
každý kút, stena, otvor – všetko je plné spomienok na rodinu, ktorá tu bola. Na lásku,
ktorá sa tu dávala. Lásku, ktorú cítiť na tom
mieste i po rokoch. I preto je na Slovensku
štvrtina domácností s jednou osobou. Hoci
pribúda domácností s osamostatneným
mladým človekom, gro ich obyvateľov tvoria
dôchodcovia. Aj keď sa bude zdať toto číslo
vysoké, je hlboko pod priemerom únie.
Svedčí to o tom, že pôvodný systém viacgeneračných domácností má u nás stále svoje
miesto.
Ale ani slovenská rodina sa nevyhla celkovému trendu rozpadu rodín. Na rozdiel
od západnej Európy však rodič, ktorému
boli zverené deti, upriamuje svoju pozornosť
viac na ich vývoj a starostlivosť o ne, ako
na hľadanie ďalšieho životného partnera.
Až pätina rodín na Slovensku žije totiž
s jedným rodičom. Len v 6,6 % slovenských
domácností žijú muž a žena v partnerskom
zväzku. Naopak, až 72 % domácností u nás
má jadro tvorené manželmi, a to bez ohľadu
na to, či majú, alebo nemajú deti. Najvyšší
podiel týchto rodín je viditeľný v tak často
zatracovanom Grécku (82 %) alebo na Cypre
(84 %), kde je miera pôsobenia kresťanstva
na život rodiny značne vysoká.
Obrať rodinu o domov, o miesto, s ktorým
sú spájané spoločné spomienky, znamená
obrať ju o posledný ochranný val pred jej
rozpadom. Znamená obrať ju o minulosť
i budúcnosť. Obrať ju o istotu prežitia. Znamená vydať ju napospas osudu či svojvôli
iných, napospas sebectvu.

NÁVRAT RADÍ

Sanujeme v nádeji
JJ

Alena Molčanová
Nedávno som obvolávala školy, hľadajúc tú,
ktorá by bola blízko... Pristihla som sa, že
rozmýšľam, kam siahajú možnosti sanácie.
Napadlo mi provokatívne: „Je toto vôbec sanácia?“ Rýchlo som sa s pochybnosťami podelila
s kolegom, dúfajúc v uistenie. No dostalo sa mi
iba rázne: „Prestaň vymýšľať a volaj, Martinka
potrebuje inú školu!“ Zabralo.
Kacírske myšlienky však nedali na seba
dlho čakať. Objavili sa vo chvíli, keď sme spolu
s inou mamou hľadali možnosti uspôsobenia
bývania tak, aby jej deti (v tomto čase v det-
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skom domove) mohli stráviť Vianoce doma.
Pochybnosti zastavili slová mamy. Bola vďačná
za možnosť, ktorú dostáva. Pre ňu je to cesta
dokázať sebe, deťom i tým, ktorí jej ich vzali, že
sa zmenila. Chce dokázať, že sa z bezdomovkyne stala normálnou ženou, ktorá sa o svoje
deti chce skutočne postarať. Potrebuje iba, aby
jej niekto veril a sprevádzal ju krok za krokom.
Prečo? Pretože s ňou doteraz nikto neriešil čo
ďalej. Nikto sa nepýtal, či chce, môže, vie urobiť
niečo preto, aby mohla byť s deťmi. Systém jej
deti odobral, aby ich chránil. Ona dostala úlohy.
Opakované neúspechy priniesli pochybnosti,
pocity neschopnosti a výčitky svedomia. Časom
jej aktivita upadala a materinské city otupovali.
A moja otázka dospela aspoň na chvíľu
do odpovede, že sanácia je cestou. Na jej konci

je bezpečný život dieťaťa v rodine. To, či, kto
a ako po tejto ceste pôjde, závisí od vôle rodiny.
Vôľa však závisí od túžby. A práve prebudenie
túžby po kúzle rodiny a rodičovstva je úlohou
sanácie. Úlohou neľahkou, lebo ide o rodiny,
ktoré rezignovali, keď skúšali možné aj nemožné. A vlastná skúsenosť ich paralyzuje. No stačí
malá nádej a prirodzenosť, s akou sa rodiny
na túto cestu opäť vydávajú, je fascinujúca.
Mnohým prvé nadšenie dlho nevydrží. Narazia
na tvrdú realitu. Možno neunesú pocit, že
kontrolu nad ich rodičovstvom majú iní. Ja však
viem, že úlohou sanácie je pomôcť im znova sa
naštartovať a vystihnúť moment, keď má ich
rodičovská túžba v sebe skutočnú silu, a spolu
s nimi sa vydať na cestu k dieťaťu.
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SLOVO V RODINE

Najväčší
problém človeka
Ľudia sa trápia rôznymi problémami, ktoré im
život prináša. Najťažšie znášajú ťažkosti s peniazmi,
so zlým zdravotným stavom a s nepriazňou ľudí,
s ktorými žijú. Nádej na vyriešenie týchto problémov
vyvoláva predstavu spokojného života.
20
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Štefan Paločko, Jozef Zorvan

foto: static.pexels.com

Hodnoty
Ježiš Kristus však upozorňuje, že to
pohania sú ustarostení z toho, čo budú
jesť a čo budú piť, lebo sa mylne nazdávajú, že jedlo a oblečenie im zabezpečí
spokojný život (porov. Mt 6, 25). Upozorňuje tiež na to, že vynikajúci zdravotný
stav nemusí byť vždy prospešný človeku,
pretože je lepšie, ak človek vojde do života zmrzačený, akoby mal ísť s obidvoma rukami do pekla (porov. Mk 9, 43).

www.casopisslovo.sk

A ani priazeň ľudí nie je tou najdôležitejšou
hodnotou pre spokojný život človeka. Ježiš
pripomína, že človek môže byť blahoslavený, aj keď ho budú ľudia nenávidieť (porov.
Lk 6, 22).
Je prirodzené, že neveriaci človek považuje za svoje najväčšie problémy nedostatok
financií, zdravia a priazne ľudí. Riešeniu
týchto problémov podriaďuje prakticky
všetko svoje životné úsilie. Je totiž presvedčený, že okrem tohto pominuteľného života
už nemá nič viac, a preto mu neostáva nič
iné, len vrhnúť všetky svoje sily do toho, aby
zvyšok života, ktorý mu ešte zostáva, prežil čo najpríjemnejšie. No ak týmto spôsobom rozmýšľa a koná veriaci človek, možno
tu hovoriť o kríze viery. Je neprijateľné, aby
sa kresťan od neveriaceho človeka vo svojich
kľúčových životných snahách prakticky
nijako neodlišoval. Kresťan totiž vie, že tu
je neporovnateľne väčší problém, ako určité
nepohodlie tohto sveta. Týmto problémom
je hriech.
V Liste sv. apoštola Pavla Rimanom (Rim
1, 25 – 32) môžeme vidieť, aká lavína sa
spustí, keď sa ľudia rozhodnú opustiť Boha
a začnú žiť podľa svojich chúťok. Túto skutočnosť vidíme potvrdenú v dnešnom svete
aj vo vlastnej rodine i vo svojom osobnom
živote. Keď potom pri počúvaní Božieho
slova vidíme, aký bol Boží plán s manžel
stvom a rodinou, a pozeráme sa na svätú
nazaretskú rodinu, môže nás naplniť zmes
smútku a závisti. „Keby dnešní muži boli
takí spravodliví a zodpovední, ako bol svätý
Jozef. Keby ženy vedeli byť také pokorné,
tiché a oddané ako Panna Mária. Keby deti
boli poslušné, ako bol Ježiš. Prečo v našich
rodinách je tak málo lásky? Prečo si každý
žije svoj vlastný život? Prečo je toľko napätia
a kriku? Odkiaľ sa vzalo všetko to zlo?“
Odpoveďou na tieto otázky je to, čo Sväté
písmo nazýva hriech. Jeho podstatou je nedôvera a následná vzbura voči Bohu, túžba
rozhodovať o svojom živote iba sám. V Biblii
je táto skutočnosť naznačená diablovou prefíkanou ponukou: „Budete ako Boh, vy sami
si budete rozhodovať, čo je dobré a čo je
zlé!“ (Gn 3, 4 – 5)

Koreň zla
Keď ľudia prestali Bohu dôverovať, keď
zapochybovali o jeho láske, keď uverili,
že im Boh nedopraje pravú slobodu a sú
len jeho sluhami, zrodilo sa sebectvo. Ono
je koreňom každého zla, každého smútku
a nešťastia na tejto zemi.
Sebecký muž sa už netešil zo svojej ženy
a neochraňoval ju, ale chránil svoju kožu
a vlastné zlyhanie zvalil práve na ňu: „To
žena, ktorú si mi ty dal, ona ma naviedla –
ja som nevinný.“ (porov. Gn 3, 12) Sebectvo
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viedlo muža v celých dejinách k tomu, aby
buď tvrdo panoval nad ženou, ubližoval jej,
podvádzal ju, nestaral sa o jej potreby, alebo
naopak, prenechal jej zodpovednosť za chod
rodiny a sám sa venoval svojej práci, svojim
záľubám alebo išiel s kamarátmi na pivo. To
žena má vychovávať deti, to ona sa má starať
o dom, to je jej vec, čo urobí s neplánovaným potomstvom. Všetko je to jej vec. A keď
čosi nefunguje, na vine je predsa ona. Ak je
muž egoista, málo sa venuje svojim deťom,
nepočúva, aké majú problémy, aké zažívajú
radosti, nemá čas pomôcť s úlohami, nepovzbudí v problémoch, nepochváli úspech.
Nanajvýš vie odpásať remeň a násilím ich
„umravní“. Ak muž opustil Boha a nedôveruje mu, stane sa otrokom práce, peňazí, ľudí,
športu, kariéry...
Ak žena uverila diablovej lži, hľadá tiež
svoje vlastné „šťastie“. Prečo by mala byť
oddanou manželkou? Prečo byť starostlivou
a nežnou matkou? Bez Boha má len pár
rokov života na zemi a tiež ich nechce prežiť
ako slúžka. Aj ona chce niečo zo života mať.
A bojuje proti mužovi. Pokúša sa manipulovať ním aj deťmi pomocou výčitiek, sĺz,
intríg, krikom či falošnosťou. Odmieta rodiť
deti, pretože je s nimi veľa práce a vyžadujú
veľa obety. Dnes častejšie ako v iných časoch
ženy budujú kariéru, chodia po svete,
dosahujú úspechy v práci, umení, politike či
športe. Už niet záujmu o to byť manželkou
a matkou. Možno neskôr. Vnútri ženy však
stále horí túžba po pravej láske. Keď stretnú
šťastnú matku s deťmi, ozve sa aj v ich srdci
materský cit. Bez pravej lásky nedokážu byť
šťastné.
Ak rodičia žijú sebecky, aké môžu mať potomstvo? Deti rýchle odpozorujú, čo je dôležité pre rodičov, za čím idú dospelí. Urobia
všetko preto, aby to získali a vyskúšali
čím skôr. Čudujeme sa, kde sa deti naučili
klamať a podvádzať? Prečo sú drzé a neslušné? Prečo strácajú cit pre bolesť druhých?
Prečo sú pre peniaze schopné urobiť všetko?
Prečo pribúda starobincov a penziónov pre
nechcených starých rodičov? To všetko sme
do nich, možno nevedomky, zasiali aj my.

Vládca nášho života
Ak hovoríme o hriechu, zvyčajne máme
na mysli konkrétne zlé skutky, ktorými
prestupujeme Božie príkazy. Existuje však
hriech v tom najhlbšom zmysle, hriech, ktorý je koreňom všetkých hriechov, a tým je
vnútorný postoj človeka, z ktorého jednotlivé zlé skutky prirodzene vyplývajú. Týmto
hriechom je úsilie žiť si svoj vlastný život nezávisle od Boha – úsilie kráčať si za vlastným
šťastím. Boh síce z tohto životného postoja
nemusí byť úplne vylúčený, no jeho úlohou
je robiť akéhosi pomocníka, ktorý je pripra-

vený zasiahnuť, ak sa človeku jeho vlastné
životné plány a nároky nedarí naplniť.
Ak žijeme v takomto stave, navonok môžeme pôsobiť ako správni veriaci kresťania.
Chodievame do chrámu sláviť svätú liturgiu,
modlievame sa, slávime sviatky, dodržujeme pôsty. Motívom týchto náboženských
praktík je však udržiavať si Božiu priazeň,
aby bol ochotný pomôcť, keď sa nám nedarí
uskutočniť svoje plány. Takýto spôsob života
znamená, že nie Boh je Pánom nášho života,
ale to my sami si vo svojom živote vládneme. Práve tento postoj je koreňom všetkých
hriechov a je v priamom rozpore so samotným základom kresťanského života.
Kresťanský život sa začína krstom.
A podstatou krstu je utopenie starého života
v krstnej vode. Ide práve o ten život, ktorý
dedíme po Adamovi a ktorý Adam chytil
do svojich rúk, aby ho urobil šťastným.
Napriek tomu, že jeho predstava sa ukázala čoskoro mylná, keďže bez Boha človek
šťastný nemôže byť, ľudia naďalej pokračujú
v Adamovom úsilí a márne dúfajú, že im
materiálne zabezpečenie, úspech u ľudí
alebo dobrý zdravotný stav zabezpečia ich
najvnútornejšie životné potreby.
Kresťan je však človek, ktorý porozumel
tomu, že v takomto živote nebude nikdy
spokojný. Preto starý život necháva utopiť
v krstnej vode, aby dostal do daru úplne
nový život, nie však podľa vlastnej vôle
a vlastných nárokov. Život, ktorý človek
získava krstom, je život samotného Ježiša
Krista. Je to život podľa jeho vôle. A jeho
vôľa je dokonale podriadená vôli nebeského
Otca. Práve takýto spôsob života je plný
spokojnosti a radosti. Ježiš má toľko pokoja,
že si môže dovoliť z neho rozdávať ostatným. Hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako
svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje
a nestrachuje. Toto som vám povedal, aby
ste mali vo mne pokoj.“ (Jn 14, 27.16, 33) Kristov život napĺňa aj radosť, ktorej má Ježiš
na rozdávanie: „Toto som vám povedal, aby
vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť
bola úplná.“ (Jn 15, 11)
Kým budeme závislí od svojich životných
nárokov a plánov, vždy budeme nespokojní,
lebo vždy nám bude niečo chýbať. Až keď
necháme Boha, aby sa ujal nášho života,
a v pokore sa podriadime jeho vôli, vtedy
náš život začne neomylne smerovať do večnej blaženosti a my si budeme môcť v pokoji
a v radosti oddýchnuť od svojich nezmyselných námah, ktoré nás aj tak k uspokojeniu
neprivedú. Preto nám Ježiš hovorí: „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba
moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné
a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 28 – 30)
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(Lk 23, 32 –
„Mohlo by sa namietať, že ruženec je modlitba,
ktorá nevyhovuje vkusu dnešných detí
a mladých. Ale táto námietka je namierená
skôr na nie dosť primeranú metódu modlenia
sa. Navyše, nič nebráni tomu, aby sa základná
štruktúra ruženca pre deti a mladých – ktorí
sa ho modlia buď v rodine, alebo v skupinách
– neobohatila vhodnými symbolickými
a praktickými pomôckami, na jeho lepšie
pochopenie a ocenenie. Prečo to teda neskúsiť?
Pastorácia mládeže, ktorá nerezignuje, je
oduševnená a tvorivá (Svetový deň mládeže
je toho pre mňa príkladom!), môže s Božou
pomocou dosiahnuť vskutku pozoruhodné
výsledky. Som si istý, že pri správnom podaní
ruženca mladí ľudia ešte raz prekvapia dospelých
tým, ako si osvoja túto modlitbu a budú sa ju
modliť s nadšením typickým pre ich vek.“
sv. Ján Pavol II.: Rosarium Virginis Mariae
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KATECHÉZA

Svadobná pieseň pre kráľa
Pavol Burda
foto: en.wikipedia.org
JJ

Hovoriť s významným človekom je udalosť,
ktorá neprichádza každý deň. Nevšedné sú
pri nej aj pocity. Kto sa rozprával s prezidentom či ministrom, by nám mohol dať
za pravdu. Mne stačilo, že som sa rozprával
s váženým umelcom – sochárom.
Na stretnutie s významnou osobou sa radšej pripravíme, aby sme si neurobili hanbu.
Stačilo by spomenúť niečo nepatričné alebo
skočiť do reči. Prejaviť nespokojnosť alebo
dešpekt. Náš obraz by takýmto správaním
utrpel. Kráľ kráľov a umelec umelcov je však
iný. Svoje slovo Bohu možno predniesť každý deň. Aj v tomto žalme sa Boh predstavuje
ako počúvajúci. Ba viac: ukazuje sa ako ten,
kto túži počuť naše slovo. Namiesto ľahostajnej a tvrdej panovačnosti je Bohom plným
záujmu a blízkosti. Už som ho tak videl?
Žalmista vidí Pána ako najkrajšieho z ľudských synov. Slová žalmu ukazujú radosť
z Božej moci a krásy. Pamätám si na hodiny náboženstva, kde nám kňaz predstavil
hneď dva názory na to, ako Kristus zrejme
vyzeral. Jeden hovoril o tom, že nemal
podoby ani krásy, aby sme za ním túžili (Iz
53, 2). A ten druhý názor sa odvolával práve
na tento žalm: „Ty si najkrajší z ľudských
synov“ (Ž 45, 2). Pravda je zrejme jedno aj

druhé. On je najkrajší, ktorý sa (pre nás)
stal zbitým a doráňaným. Najmocnejší Pán,
ktorému všetko patrí, sa stal úbohým, chudobným a bezmocným.
Škoda, že žalmista nevidel telesné Pánovo
vzkriesenie. Ktovie, čo by o ňom povedal.
No už pred Božím príchodom na svet
prorocky spoznal Najmocnejšieho. Vedel aj
to, že Najmocnejší svojím šípom smrteľne
zraní nepriateľa. Boh, ktorý ničí protivníka
tenkým šípom kríža... Toto je Boh 45. žalmu.
Boh, ktorý vydal telesný život všetkej ľudskej podlosti a bolesti, je však znova, a tentoraz už naveky, živý. Je toto Boh môjho
života? Alebo je pre mňa dôležitou osobou?
Možno až príliš dôležitou a váženou. Takou,
že sa spolu s ním neviem tešiť z radosti,
ktorú mi dáva. Boh netúži len po našom
smútku. Netúži len po našej radosti. Túži
po nás. Chce byť s nami bez ohľadu na náladu. Aj preto je tento nádherný žalm oslavou
jeho večného víťazstva.
Boh nie je kráľom pekných formuliek.
I keď je tým najvýznamnejším kráľom, zaujíma sa o mňa. Chce sa so mnou tešiť. Chce
poznať a počuť odo mňa všetko, čím žijem.
Boh túži vidieť, že sa teším z neho. Žalm
i celý život sme dostali na to, aby sme ho
oslávili. Navyše nádhera žalmu ho voviedla
aj do liturgie a mnohé jeho časti počujeme
pri bohoslužbách. Aj tie sú stretnutím a rozhovorom s tou najvýznamnejšou osobou
nášho života. Keď budeme počuť slová

žalmu, spomeňme si na Pána. Na to, že nás
chce počuť a tešiť sa z nás. Najváženejší Pán,
a predsa sa zaujíma o nás.

VAROVANIE

Pentagram a pentakel
JJ

Antónia Rabatínová
Symboly môžu veľa vypovedať o osobách,
ktoré ich nosia, aj o pozadí módnych značiek,
hudobných interpretov či produktov, ktoré
denne nakupujeme, a tým nechtiac podporujeme spoločnosti podporujúce a propagujúce
zlo. V nasledujúcich článkoch rubriky Varovanie
predstavíme rôzne symboly a vysvetlíme ich
význam.
Pentagram je jeden z najstarších symbolov
ľudstva. Poznali ho už Sumeri a Babylončania.
Sumeri ho spájali s Ištar, bohyňou lásky a vojny,
ktorá vládla planéte Venuša. Venušina hviez-
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da pre starých pohanov znamenala ochranu,
ženskosť a plodnosť.
Z Biblie je pentagram známy ako Šalamúnova
pečať. V kresťanskej ikonografii každý cíp hviezdy predstavoval jednu z radostí Panny Márie.
Hoci pôvod symbolu nebol zlý, jeho súčasné používanie predstavuje zlo. Pentagram je najznámejším symbolom čiernej mágie a satanizmu.
Zobrazuje sa vo forme päťcípej hviezdy špicom
nadol, často umiestnený v uzavretom kruhu.
Do tohto znaku býva často dokresľovaná hlava
capa – čierny alebo judášsky kozol, ktorý sa
spolu s pentagramom nazýva Bafomet. Reprezentuje existenciu satana a zároveň protiklad
k Božiemu Baránkovi. V súčasnosti k popularite
obráteného pentagramu prispieva menšinový
hudobný prúd metal, ktorého texty sa vo veľkej

miere týkajú
práve okultizmu
a čiernej mágie.
Pentakel je päťcípa hviezda nakreslená
jedným ťahom so špicom orientovaným nahor.
Táto forma päťcípej hviezdy je znakom bielej
mágie. Nachádza uplatnenie v čarodejníckych
rituáloch, ale aj pri meditácii a objavovaní vlastného vnútra. Nazýva sa aj hviezda mikrokozmu,
pretože predstavuje človeka s rozpaženými
rukami a rozkročenými nohami. Každý cíp predstavuje jeden zemský živel (zem, vzduch, voda,
oheň), nad ktorými dozerá duch.
Pentagram vo všeobecnosti symbolizuje túžbu po poznaní tajomstiev mystiky, budúcnosti
a pentakel šarlatánstvo a túžbu po majetku
krytú dobrými úmyslami.
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SLOVO O IKONE

Zvestovanie Bohorodičke
Milan Gábor
foto: www.4.bp.blogspot.com
JJ

Na ikonách Zvestovania sa zvyčajne nachádzajú iba dve postavy – archanjel Gabriel
a Bohorodička, pričom sú zobrazení vo
vzájomnom dialógu, tak ako ho opisuje
evanjelista sv. Lukáš (1, 26 – 38).

Archanjel Gabriel
Stojí vždy naľavo pred Bohorodičkou
a prihovára sa jej slovami zvestovania. Archanjel sa s pokorou, ako duchovná bytosť,
obracia k Bohorodičke – pozemskému stvoreniu, očakávajúc, že mladé dievča sa stane
chrámom Najvyššieho, ktorému on slúži.
Gabriel si je vedomý toho, že od nej, od jej
odpovede závisí osud ľudského pokolenia.
Jeho úlohou bolo oboznámiť Božiu Matku
a presvedčiť ju o tom, že na ňu zostúpi Svätý Duch a zatieni ju moc Najvyššieho. Stane
sa tak príbytkom Božieho Slova, ktoré sa
v nej stalo telom. Nádherne tento dialóg
ospevujú stichyry sviatku: „Poslal Boh
archanjela Gabriela, aby Panne zvestoval
počatie Božieho Syna. Cestou do Nazareta
premýšľal a žasol nad zázrakom: ,Ako je
možné, aby sa Boh narodil z Panny, keď
nebesá nebies ho nemôžu objať. Nebo mu
je prestol a zem podnožkou. A on chce
prebývať v lone Panny? Mocní cherubí-

ni a slávni serefíni neodvážia sa na neho
pozerať. Od Panny však čaká jediné slovo,
aby z nej mohol prijať telo. Mám prísny
rozkaz Boží, prečo teda váham? Prečo
nepozdravím Pannu: Raduj sa, Milostiplná,
Pán s tebou?ʻ Buď pozdravená, Prečistá,
raduj sa, panenská nevesta, Matka Života.
Požehnaný je plod tvojho lona.‘“ (stichyra
z Veľkej večierne sviatku) Spočiatku bol
obraz archanjela zobrazovaný pomerne
staticky, ale od 14. storočia sa objavuje
nové ponímanie ikonografie zvestovania
s dôrazom na dynamiku a pohyb ako znak

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA

Platnosť manželstva
JJ

Jozef Miňo
Štát prijal do svojho právneho poriadku platnosť cirkevného manželstva pred štátom. Tým
rešpektuje slobodu svedomia a právo veriacich
na slobodné vyznávanie viery, čo zaručuje Ústava SR v článku 24. Povinnosťou kňaza požehnávajúceho manželstvo je, aby manželstvo platne
uzatvorené posvätným obradom bolo zároveň
platné aj pred Slovenskou republikou. Sobášiaci
má povinnosť uzavretie manželstva oznámiť
matričnému úradu. „Orgán cirkvi, pred ktorým
bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch

24

pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí
manželstva...“ (Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.)
Takto manželstvo nadobúda právne účinky aj
pred štátom, čo potvrdzuje civilný sobášny list.
Problémy nastávajú, ak veriaci z určitých
dôvodov žiadajú dušpastierov o požehnanie
manželstva, ale zároveň trvajú na tom, aby túto
skutočnosť kňaz neoznámil matričnému úradu.
Najčastejšie ide o žiadosť vdovcov, ktorí chcú
pristupovať k sviatostiam, a preto chcú uzavrieť
nové – druhé cirkevné manželstvo. Zároveň
nechcú prísť o výhody, ktoré poskytuje sociálny
systém štátnych príspevkov. Preto predkladajú kňazovi žiadosť o cirkevné manželstvo
bez právnych účinkov pred štátom. No každé
manželstvo, aj neoznámené matričnému úradu,

slobody archanjela. Gabriel je zväčša odetý
v zelenomodrom chitóne a červenom
himatione, ale stretávame sa aj so zobrazením vo svetlých – bielych alebo modrastých
odtieňoch ako symbole svetla a života. Ako
poznamenáva E. Sendler, jeho odev je ľahký
a vzdušný, čo zodpovedá jeho beztelesnej
prirodzenosti. Pravú ruku v žehnajúcom
geste pozdvihuje k Bohorodičke na znak
pozdravu a v ľavej drží žezlo – dlhú tenkú
palicu (po gr. rabdos), ktorá je na vrchole
ukončená krížom. Je charakteristickým
atribútom anjelov. Symbolizuje ich poslanie ako Božích poslov a vykonávateľov
Božej moci. A. Benchtev píše, že anjelské
žezlá nie sú iba pastierskymi palicami a už
vôbec nie palicami tulákov, ale znakom
dôstojnosti, ktoré podľa práva patrí iba
patriarchom a vládcom. Podľa bl. Teodora
Cyperského je žezlo symbolom svätosti.
Už Dionýz Areopagita († 96) považoval
žezlá anjelov za symbol ich dôstojnosti,
rovnajúcej sa dôstojnosti kráľov a biskupov.
Žezlá so zobrazením kríža ako symbolu
víťazstva sa bezprostredne spájajú s obrazom Krista a jeho spasiteľskou obetou.
Vo vlasoch Gabriela sa nachádza ozdobná
stužka, akási čelenka – antický diadém,
ktorý prechádza ponad čelo a pri ušiach sa
rozdeľuje do viacerých stužiek či pásikov
(po rus. toroki), s akými sa stretávame iba
pri zobrazení archanjelov, ktorými, podľa
výkladu mnohých, archanjeli počúvajú Boží
hlas a podriaďujú sa jeho vôli.

je platné pred štátom, len o ňom štátny orgán
nevie. Musím však pripomenúť oznamovaciu
povinnosť sobášiacich a zároveň apelovať
na svedomie veriacich. List Rimanom hovorí, že
každý sa má podriadiť ustanovenej moci, lebo
niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú,
ustanovil Boh (porov. Rim 13, 1). Preto veriaci
má povinnosť rešpektovať zákony štátu, ak sú
v súlade s jeho svedomím a nie sú v rozpore
s Božími prikázaniami. Ak by aj napriek vysvetleniu veriaci trvali na svojej žiadosti požehnať
manželstvo bez účinkov pred štátom, kňaz má
povinnosť žiadať miestneho eparchiálneho
biskupa o povolenie požehnať takéto manželstvo. „Hoci manželstvo môže byť slávené platne,
kňaz nemá bez dovolenia miestneho hierarchu
požehnať manželstvo, ktoré nemôže byť uznané
alebo uzavreté podľa noriem občianskeho
práva.“ (kánon 789 východného kódexu). Každá
žiadosť sa posudzuje individuálne.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: upload.wikimedia.org
JJ

2016 / 03

J. I. MASTILIAK

Pri výchove detí rodičia postupne prichádzajú do fázy, keď si ich dedičia myslia, že je
načase ukázať, že sú dosť bohatí na to, aby
živili v podmienkach panelákového bývania
prakticky absolútne nevyužiteľné domáce
zviera. Po izbách pobehujú nielen psíčatá
rôznej rasy, ale aj fretky, myšky, inteligentné
potkany, mačiatka, škrečky, morčatá, dokonca aj bezsrsté, chameleóny, leguány, gekóny,
pytóny, azda som nevynechala ani jediného
domáceho maznáčika.
Dnes je už vedecky primerane zdôvodnená potreba lásky a prítulnosti, spojená s pocitom zodpovednosti, ale ja sa stále utvrdzujem v tom, že starostlivosť o dieťa je časovo
menej náročná ako obsluha štvornohého
miláčika. Že s dieťaťom nevidíte maminky
pobehovať po ulici o pol šiestej ráno alebo
uprostred noci, keď si zmyslí ísť na hygienickú alebo zdravotnú prechádzku…
Ako rodina sme prešli fázou odmietania, ignorovania, dávania príkladov zlého
zaobchádzania, až do štádia spoločensky
nevhodného a neúnosného osočovania zo
strany našich detí, že my sme síce milovníci zvierat, ale iba náležite tepelne upravených… Tu už išlo o autoritu a osobnú
česť! Podľahli sme prosebným pohľadom
a nesplniteľným sľubom o tom, že lepšej
starostlivosti sa zvieratkám nedostane nikde
na svete, iba u nás, v detskej izbičke, plnej
postelí našich šiestich detí, kníh, tvorivých
hračiek a rôznych dôležitých papierikov
a odstrižkov látok.

Najmenej náročné boli rybičky, kým
po uhynutí prvej nenastala situácia ako
v americkom seriáli – so srdcervúcim
plačom pri splachovaní oranžovej mŕtvolky
do mestskej kanalizácie.
Druhou fázou boli hlodavce rôzneho
tvaru, druhu a sfarbenia, kým prišla na rad
žaba. Majka snívala o zvieratku, ktoré by sa
od všetkých ostatných maznáčikov odlišovalo. Pozháňať legitímnu žabu nebolo vôbec
jednoduché, ale majiteľ akvaristiky zachránil ružovkastého albína, ktorý by v prírode
nemal šancu.

PRÍBEH

Márč

Márč bývala vo fľaši od uhoriek v detskej
izbe alebo v obývačke. Noci trávila na balkóne, prikrytá pred možnými predátormi
vrchnákom, a nebola s ňou veľká zábava.
Ako veľmi jednoduchý živočích trocha
plávala, trocha žrala potravu pre ryby. Inak
nič. Pri kŕmení bolo treba dávať pozor, aby
nevyskočila von a neuschla na koberci, ako
sa to stávalo rybičkám, čo mali menej šťastia
ako Nemo.
Jedného dňa sme sa rozhodli odniesť milú
Márč ku kmotrovcom do jazierka. Dohodli
sme sa, že Majka ju môže kedykoľvek prísť
pozorovať a obdivovať.
Problém nastal, keď milá Márč požrala
v jazierku všetky zlaté rybky. Majka síce
tvrdila, že to nie je možné a podozrievala
psa, statného boxera s papuľou plnou slín,
ktorý chodil do jazierka piť. Ibaže jedného
dňa sme prišli na návštevu a milá Márč v jazierku nebola. Márne sme fabulovali, že isto
odišla za svojou rodinou do blízkeho jarčeka
a najneskôr po období párenia sa vráti
naklásť nádherné zväzočky žabích vajíčok,
no a my si založíme oficiálny chov bielych
žabiek... Majkine očiská sa zaplnili slzami
a nepekne sa pozrela na psa.
O niekoľko dní nám prestrašení kmotrovci zatelefonovali, že im zmizol pes. Aj
po týždni sa spoliehali na to, že sa dokáže
vrátiť na miesta, kde mu poskytujú stravu,
byt a lásku. Pes sa nikdy nenašiel. A v tých
dňoch ich z ulice skapalo niekoľko.
Vyznie to ako klišé, ale premkol nás pocit,
že potravinový reťazec sa uzavrel.

Nastúpili sme do „zeleného antona“, malého uzavretého sťahovacieho mikrobusu, a v sprievode prísnych úradníkov sme sa vydali na cestu smerom na západ. Za pokročilej tmy sme dorazili
do Valdíc, čiže Kartúz. Vtedy sme, pravda, nevedeli, kde sme. Dali nás po jednom do jednoposteľových samotiek na prvom poschodí. Ani na chvíľu sme nevyšli z väzenských ciel. Naša
izolácia trvala dohromady šestnásť mesiacov. Po šiestich týždňoch osobnej izolácie nás dali
do dvoch ciel s poschodovými posteľami. Ja som sa Božím riadením dostal do cely s otcom
Urbanom. Vtedy nás vodili dvakrát týždenne na dvadsaťminútovú vychádzku do väzenského samotkového priestoru, kde sme museli medzi dvojicami udržiavať päťmetrový odstup
a nehovoriť s inými dvojicami. Tu sme spolu s otcom Jánom prežili asi päť mesiacov – dobré
i zlé chvíle, a tu, v otvorenej výmene myšlienok v ťažkých chvíľach, zrodilo sa naše, pre mňa
nezaslúžené priateľstvo s otcom Jánom Evanjelistom, udržiavané doteraz stále zriedkavejšou korešpondenciou. 11. marca 1981 písal: „Můj milý, drahý otče Ivane, jako za každý Tvůj
pozdrav, tak i za toto přaní jsem Ti vděčný, a to ve ,kvalifikované‘ vzpomínce na naše intimní
soužití a hluboké vzájemné poznání, které také vedlo k užšímu spojení s naším Pánem. Pozdravuji Tě opět srdečne a bratrsky. Tvůj fr. Jan Ev.“ I ja sa snažím doteraz si naň pamätať, zvlášť pri
svätých omšiach.
Izolácia na týchto samotkách bola taká prísna, že aj dozorcovia boli oddelení od svojich rodín
tak, že ani ich najbližší nevedeli, kde majú službu. V zahraničí sa vraj šírili chýry, že niektorí
z nás už pomreli. Za spolubrata otca Blesíka sa vtedy konali dokonca aj zádušné bohoslužby. To
sme sa, pravda, dozvedeli až oveľa neskoršie.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK 1. február

Obdobie pred sviatkom Stretnutia Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 22, 7 – 39, zač. 96; Rim 8,
2 – 13, zač. 96; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b
V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom... (Lk 10, 21)
Začul som raz jedného pána rozprávať: „Ježišu, to vari nemyslíš
vážne!? Teraz? No dobre, rád to urobím.“ Keď som sa ho opýtal,
čo tým myslel, povedal: „Dnes ráno okolo tretej som sa prebudil
s túžbou modliť sa napriek tomu, že predchádzajúci deň bol
náročný...“ Môžeme mať veľa dôvodov ospravedlniť sa, a celkom
legálne. No môžeme aj využiť každú príležitosť, ktorá sa naskytne,
lebo každý čas je ten pravý, aby človek oslávil Ježiša.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva,
I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom, ostatné z dňa (HS: 154, 359;
PZ: 108, 337; HP: 109, 351)

UTOROK 2. február

Stretnutie Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22b – 40, zač. 7
Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola
na ňom. (Lk 2, 40)
Poslanci R. Vašečka a B. Škripek sa raz v parlamente modlili za ženu
s nejakými problémami. Patrila do médií, ktoré sa nelichotivo
vyjadrujú o Cirkvi a jej predstaviteľoch. Zasiahlo ju to! Aj dvaja
cudzí starci, ktorí sa nachádzali v chráme, si všimli dieťa Ježiša
a blahorečili Bohu zaň. Možno je naším pokušením, aby sme sa
modlili iba za vlastné potreby, rodinu, záujmy... Rozšírme obzor
záujmu, aby sa mohol meniť aj svet, v ktorom žijeme.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod zo sviatku.
Tropár sviatku, Sláva, I teraz, kondák sviatku. Ostatné zo sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodička a deviaty
irmos z utierne sviatku. Myrovanie (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

STREDA 3. február

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna
Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk 2, 25 – 32, zač. 8 (sv.)
... svetlo na osvietenie pohanov... (Lk 2, 32)
Istá katechétka sa pýtala študentov, čo cítia alebo prežívajú, keď
čítajú Božie slovo. Odpovede boli zbožné, typu: „Ó! Cítim veľký
pokoj, radosť z toho, že Boh je so mnou, koná zázraky.“ Ona
zareagovala: „To je čudné, že vás upokojuje. Skôr by som čakala, že
vás vyrušuje.“ „A to už prečo?“ znela otázka študentov. „Keď človek
raz spozná pravdu a porovná s ňou svoj život, musí ho znervózniť
to, že sa nezhodujú.“ Ježiš je zrkadlom, ktoré v pravde ukazuje naše
pády, ale je aj Bohom, ktorý nám pomáha vstať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Každodenný vchod.
Menlivé časti zo sviatku a svätým. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Panenská Bohorodička a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 361;
PZ: 340; HP: 354)

ŠTVRTOK 4. február

Prepodobný Izidor Peluzijský
Čítania: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a; 44 – 56, zač. 110
... celý dav skríkol: „Preč s ním...!“ (Lk 23, 18)
Aké muselo byť vaše sklamanie, keď ste si niečo objednali
z internetového obchodu, a skutočnosť nekopírovala predstavu.
Myslím si, že to je častá príčina odmietnutia Ježiša. Človek má pocit,
že on (pôvodca a prameň života) vlastne nevie, o čom je život. Ak
svoje predstavy porovnáme s tým, čo hovorí Ježiš, zistíme, že sa nám
pod to nepodpíše. Môžeme to skúsiť opačne. Dovoľme Ježišovi, aby
on písal príbeh nášho života, a my ho podpíšme.
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Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Každodenný vchod.
Menlivé časti zo sviatku Stretnutia Pána. Namiesto Dôstojné je sa
spieva Panenská Bohorodička a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS:
360; PZ: 338; HP: 352)

PIATOK 5. február

Mučenica Agáta
Čítania: Zach 8, 19 – 23
Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka... (Jn 19, 25)
Zvykneme si pri oslavách vytvoriť priestor aj na poďakovanie
tým, ktorí pri nás celý čas stáli a podporovali nás. Prítomnosť
iných pomáha. Prítomnosť Matky pomáha Synovi zavŕšiť misiu.
Prítomnosť človeka pri Bohu mu pomáha dosiahnuť cieľ – spásu
duše.
Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, menlivé časti ako 4. februára. Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn
19, 25 – 37, zač. 61

SOBOTA 6. február

Odovzdanie sviatku Stretnutia Pána, Boha a Spasiteľa
Syropôstna sobota
Čítania: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (rad.); Gal 5, 22 –
6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (otcom)
... keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby... (Mt 6, 6)
Cisár Jozef II. zakázal všetky kontemplatívne rehole. Vraj z nich
nebol žiaden osoh. Veď čo už pomôže taká modlitba alebo
kontemplácia?! Veci merateľné, nejako uchopiteľné, tie majú
hodnotu! Žiaľ, aj dnes. Ježiš dnes predstavuje iný rozmer konania –
duchovný. Ten má preňho väčší význam, lebo vie, že to viditeľné sa
bez toho skrytého časom rozriedi a stratí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár zo sviatku
a Syropôstnej soboty, Sláva, kondák zo soboty, I teraz, kondák zo
sviatku, ostatné zo sviatku a zo Syropôstnej soboty. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 204,
360; PZ: 167, 308; HP: 164, 332)

NEDEĽA 7. február

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní Adama z raja
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 – 21, zač. 17
Nezhromažďujte si poklady na zemi... (Mt 6, 19)
Spomínam si na bezdomovca, ktorý denne polihoval na lavičke.
Nosil hrubý kožuch, denne bol opitý a z diaľky ho bolo poriadne
cítiť. No bolo na ňom niečo iné. Keď sa raz zapotácal, vypadol mu
z rúk diskmen – v tom čase dosť drahá vec. Asi o dva roky neskôr
bola tuhá zima. Mestá stavali stany, aby v nich títo ľudia mohli
prenocovať. Napriek tomu to niektorí tvrdohlavci odmietli. Stalo
sa, že pomrzli. V správach sa objavila aj informácia o úmrtí jedného
v Prešove. Neskôr som zistil, že to bol on. Čo bolo zvláštne na jeho
smrti? Vo vrecku mu našli doklady s kreditkou, na ktorej mal dva
milióny korún. Čo mu bránilo ísť hoci aj do hotela? Mal na to
všetky prostriedky. Ako musí človek padnúť, keď nedokáže využiť
potenciál, ktorý mu bol daný! Podobne je to s naším krstom. Aj
tento poklad často necháme nevyužitý.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z triódy
(HS: 144, 206; PZ: 100, 168; HP: 101, 165)

PONDELOK 8. február

Veľkomučeník Teodor Stratilát
Čítania: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20
... neľakajte sa! (Lk 21, 9b)
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Existuje príbeh o človeku, ktorý sa ničoho nebál. Jeho túžbou bolo
spoznať, čo je strach. Skôr, než to zistil, bol vystavený nebezpečným
situáciám, pred ktorými iní zutekali, ale on sa im smelo postavil
a obstál. Ježiš nám predstavuje čnosť zmužilosti, ktorá disponuje
človeka k zdravej sebadôvere a odvahe vyznávať a predovšetkým žiť
svoju vieru. Rozmýšľali sme niekedy o tom, koľko príležitostí urobiť
niečo správne nám uniklo, lebo sme sa jednoducho zľakli? Strach
ochudobňuje!
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9 . 25 – 27 . 33 – 36,
zač. 105. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec, a prísny pôst (HS:
164; PZ: 119; HP: 119)

UTOROK 9. február

Mučeník Nikefor
Čítania: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33
A tvoj Otec ťa odmení... (Mt 6, 4)
Tomáš Halík v jednom rozhovore povedal, že kresťania stratili
schopnosť vytvárať niečo nové. Zvykli si len reagovať. Čím to je, že
človek kresťan sa často zmôže len na preberanie odpadu zo sveta,
a pritom by mal byť priekopníkom kvalitnej originality?! Nedávno
som videl propagáciu jednej značky – symbol kvality za dobrú cenu.
Kresťanstvo má podobnú značku exkluzivity a výnimočnosti: ak
objavím v Cirkvi a v Božom slove výnimočný život neobyčajného
Boha, spoznám, že som na jeho obraz a podobu (a teda sám
výnimočný a originálny), a nebudem mať dôvod sa už dehonestovať.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (HS: 164; PZ:
119; HP: 119)

STREDA 10. február

Mučeník Charalampés
Čítania: Gn 1, 24 – 2, 3; Prís 2, 1 – 22
Bo múdrosť udeľuje Pán... (Prís 2, 6)
Múdrosť nie je vzdelanosť. O Bohorodičke sa v litániách hovorí ako
o Panne najmúdrejšej, nie najvzdelanejšej. V čom bola jej múdrosť?
Božie slovo hovorí, že bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti.
Aby človek zakúšal plody múdrosti, musí absolvovať prvý krok
– rešpekt pred tajomstvom života a sveta, v ktorom žije. Odolať
pokušeniu všetko poznať, počuť, vidieť, uchopiť. Môžeme veľa, ale
nie všetko. Niečo prenechajme aj tomu, kto môže všetko.
Liturgia: Aliturgický deň. Liturgia vopred posvätených darov:
Menlivé časti zo stredy prvého týždňa Veľkého pôstu a mučeníkovi.
Zdržanlivosť od mäsa (MM 16, 52)

ŠTVRTOK 11. február

Biskup Blažej
Čítania: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18
... viete dávať dobré dary svojim deťom... (Mt 7, 11)
Aj zlí rodičia vedia dať dobré veci. Dnes (aby sa nikomu nekrivdilo)
máme len dobrých rodičov, odborníkov, fachmanov vo výchove.
Dať chlieb a rybu znamená dať Božie slovo a Krista. Deje sa to
poskromne. Aj to, aby sa samy deti o to zaujímali, je zriedkavé.
Čo môžeme urobiť? Vlastným príkladom motivovať, aby si Krista
zamilovali.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho,
každodenné antifóny, menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b (HS: 164;
PZ: 119; HP: 119)
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PIATOK 12. február

Arcibiskup Meletios
Čítania: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 – 34
Nehovor: „Zajtra ti dám“, keď máš naporúdzi (hneď). (Prís 3, 28)
Všimli ste si, že príležitosti konať dobré skutky alebo meniť naše
zvyky odkladáme „na zajtra“? A my veľmi dobre poznáme to zajtra.
Často to znamená nikdy. Je len veľmi malá pravdepodobnosť, že
sa neskôr vrátim k tomu, čo nespravím hneď. Boh odďaľuje súd,
aby natiahol čas pokánia a obrátenia (tak ako s figovníkom, ktorý
nedával ovocie). Škoda, že na to „zajtra“ sa obmedzujeme, len keď
treba konať dobro. Ak ide o odvetu či pomstu, dokážeme konať
veľmi rýchlo.
Liturgia: Aliturgický deň. Liturgia vopred posvätených darov: Menlivé časti z piatka prvého týždňa Veľkého pôstu a svätiteľovi. Svätí sa
kolyva. Zdržanlivosť od mäsa (MM 16, 48)

SOBOTA 13. február

Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil
svätý veľkomučeník Teodor Tirón. Prepodobný Timotej zo
Symbolov. Arcibiskup Eustratios
Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 – 3, 5, zač. 10 (rad.); 2 Tim 2,
1 – 10, zač. 292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)
Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem... (Mt 3, 5)
Kedy sa človek stane príťažlivým? Pozrime sa na Jána Krstiteľa.
Nehľadá, nepresviedča, ale sám je vyhľadávaný a počúvaný. Dnes
je krása dôležitý artikel. Pekní ľudia to majú ľahšie. Pokiaľ ide
o Jána, zrejme nejde o fyzický druh krásy, ktorá priťahuje davy. Veď
nakoniec chodiť v teplej krajine v hrubej, nevzhľadnej a smradľavej
koži na príťažlivosti nepridá. Symbolicky je tou kožou Božie slovo.
Do neho sa obliekol. Ani dnes nie je moderné, príťažlivé, uhladené,
ale je pravdivé. A čo môže priťahovať viac, než žitá pravdivosť
a autentickosť kresťana?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Teodorovi (HS: 207; PZ: 170; HP: 166)

NEDEĽA 14. február

Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon
Čítania: Hebr 11, 24 – 26 . 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 1, 43 – 51,
zač. 5
Poď a uvidíš! (Jn 1, 46)
Počul som o miestach, kde akoby nefungovali pravidlá fyziky.
Takým je aj mestečko Benzie Country. V lese je zvláštne miesto,
kde sa predmety samovoľne pohybujú smerom do kopca. Priťahuje
to mnoho zvedavcov, ktorí hľadajú príčiny. Vysvetlení je viacero:
geomagnetické sily, okultné sily, mimozemšťania, optický klam,
čarovné byliny... Kresťania nevylučujú možnosť, že to robí Boh, lebo
na kopci stál kostol, a tak chce ľudí znova pritiahnuť k sebe.
Jedno je isté. Boh má mnoho spôsobov, ako pritiahnuť ľudí. Ježiš
ako magnet bude vždy priťahovať a spraví to cez blížnych, modlitby,
túžby, snahy alebo dokonca, ako sú toho mnohí kňazi svedkami,
aj cez jedlo, hlavne v čase Veľkej noci. Vtedy prichádzajú aj takí,
ktorých bežne cez rok v chráme nestretnete. Čo sa deje? No predsa...
svätí sa jedlo. Vtedy mnohí kresťania vzdávajú Bohu chválu, že je
taký mocný, lebo dokáže použiť obyčajné jedlo, aby aj týchto ľudí
pritiahol k sebe. Najdôležitejšie však je, aby sme sa my sami nechali
ním zvádzať a dali sa zviesť.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hlas 5. Tropár z hlasu, tropár z triódy,
Sláva, I teraz, kondák z triódy. Ostatné z triódy. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 148, 208; PZ: 101, 171; HP: 102,
168)
Juraj Štefanik
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Píše a kreslí Dada Kolesárová.

SLOVO DEŤOM

detská

Ahojte, deti! Prvým skutkom telesného milosrdenstva je nasycovať tých, ktorí to potrebujú. Aj keď
nemôžeš priamo ovplyvniť situáciu v Afrike, môžeš aspoň meniť seba a myslenie ľudí naokolo. Napríklad aj tak, že si dáš pozor na to, čo vyhodíš do koša, alebo sa v tomto roku zapojíš do Dobrej noviny.

Pochúťky
Tak ako ľudia aj vtáčiky majú
svoje obľúbené menu:
stehlíky: semená repky,
slnečnice, prosa a maku
drozdy alebo chochláče: jablká
sýkorky a ďateľ: loj, tuk,
slnečnicové semená, oriešky,
ovsené vločky
hrdličky: pšenica, drvená
kukurica, jačmeň
kačice, labute, čajky, lysky:
drobné kúsky pečiva, kukurica,
pšenica, jačmeň
vrabce: pšenica, drvená
kukurica, jačmeň, slnečnica
Pozor!
Vtáčikom neponúkajte zvyšky
jedla (hlavne nie solené,
pražené a údené
potraviny).

Aj vtáčiky v tuhšej zime majú čo robiť, aby nasýtili svoje
hladné brušká. Preto im dobrí ľudia stavajú búdky
a kŕmidlá. Aj od veľkosti kŕmidla a druhu semienok
závisí, akí hostia sa do nich nasťahujú. Podľa nášho
návodu určite zvládneš zhotoviť jednoduché kŕmidlo,
napr. pre sýkorky, aj sám.
Pomôcky: fľaša od kompótu, pás látky (80 x 20 cm),
staršia drevená vareška, semená (napr. slnečnica),
špagát
Najprv si prestrihneš pás látky po dĺžke. (1) Vzniknú
ti tak dva 10 cm široké pásy. Natiahneš ich rovnobežne
vedľa seba a do stredu položíš varešku. Obtočíš ich
okolo varešky a spolu s vareškou obtočíš okolo fľaše
a zauzlíš. (2) Potom konce oboch pásov zauzlíš ešte raz
tak, aby ti vznikli dve ušká. (3) Cez tie potom prevlečieš
špagát, pomocou ktorého kŕmidlo zavesíš na balkón
alebo na silnejšiu vetvu stromu. (4) Potom môžeš
do fľaše nasypať slnečnicové semienka a trpezlivo
čakať, kedy sa objavia prví hladoši.

Kŕmidlo
1

2
3
4

Hladní medzi nami

Dnes žije na svete asi 7,1 miliárd ľudí. Z toho 870 miliónov (jedna osmina) trpí
chronickou podvýživou. Každý ôsmy človek hladuje. Tieto čísla sú obrovské, keď si predstavíme, že Slovensko má 5,42 milióna obyvateľov. Aj keď každý kresťan má povinnosť pomáhať
tým, ktorí to potrebujú, v každom čase žili ľudia, ktorým Boh výnimočným spôsobom kládol na srdce
starostlivosť o chudobných.
Na ikonostase (na diakonských dverách) sa zvyknú zobrazovať dvaja diakoni: sv. Štefan (o tom si už určite
počul) a menej známy sv. Vavrinec, ktorý žil v 3. storočí po Kristovi a ako diakon bol priamy spolupracovník pápeža.
Legenda hovorí, že bol veľmi pekný a urodzeného pôvodu. Staral sa o majetok Cirkvi. Počas prenasledovania za
cisára Valeriána pápeža zajali. Ten povedal Vavrincovi, aby zobral poklady Cirkvi a rozdal ich chudobným. Rímsky
prefekt potom zajal aj jeho a žiadal od neho poklad Cirkvi. Vavrinec si vyžiadal tri dni, počas ktorých zhromaždil nie
poklad, ale chudobných, mrzákov, starcov, vdovy a siroty a prefektovi povedal: „Toto je bohatstvo, toto je poklad Cirkvi!“
Prefekt sa rozzúril a
rozkázal, aby ho mučili. Vavrinec zomrel na pomalé upálenie. Okrem iného sa stal aj
patrónom kuchárov
a často sa zobrazuje s palmou alebo chlebom.

Komiks

Príbehy poslušníka

Vstávaj, synku! Pomôžeš mi nasýtiť
hladných.

Prečo ma budíte? Veď je siesta
a okrem toho aj nedeľa – deň
odpočinku.

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).

...no je to aj deň, keď
ľudia majú prežívať
radosť z Božej
lásky.

Rozumiem.

Hladní najmocnejšie
prežijú Boží dotyk,
keď ich niekto
nasýti.

Hm.

Áno,
nedeľa je
dňom
odpočinku,
ale...
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A zároveň ˝
sa podobáme
Kristovi, ktorý aj
nás dnes nasýtil –
Eucharistiou.
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Na spolok darovali:
Bohuznáma, Michalovce – 5 eur; Mária Kločanková,
Michalovce – 5 eur; PaedDr. Ľudmila Lakomá-Krausová, Michalovce – 5 eur; bohuznáma rodina – 10 eur;
Ing. Peter Kasenčák, Kremná – 15 eur; Miloš Megis,
Bánovce nad Ondavou – 15 eur; Mária Orenčáková,
Voľa –15 eur; Ľubica Ladičová, Bunkovce – 45 eur

a pomocnicou. To vám zo srdca želajú kňazi z Giraltovského protopresbyterátu.
SPOMIENKA
25. januára 2016 sme si pripomenuli 20. výročie od chvíle,
keď si Pán života a smrti povolal
do večnosti našu mamu Máriu
Pokrivčákovu zo Sulína. 22. januára 2016 uplynulo 48 rokov, keď
predčasne a náhle odišiel do večnosti náš otec Štefan Pokrivčák.
S láskou spomínajú a o modlitbu
prosia synovia Štefan, Ján a Peter
s rodinami a dcéra Helena s rodinou.
Blaženyj pokoj, vičnaja pamjať!

Aktualizácia členstva a členské
Prosíme správcov farností a našich dôverníkov, aby
podpísané zoznamy členov vrátili do sídla spolku
na Hollého 4 v Michalovciach. V zoznamoch treba
vykonať aktualizáciu členstva, novým členom (aj preberajúcim po zosnulých) treba uviesť dátum narodenia. Sumu za členské treba uhradiť za farnosť čím skôr
na číslo účtu: SK66 3100 0000 0044 7000 4207 Sberbank Slovensko, a. s.
2 % z dane
Spolok sv. Cyrila a Metoda, občianske združenie, je
zaregistrovaný ako príjemca 2 % zo zaplatenej dane.
Tento príspevok môže poukázať na účely spolku fyzická i právnická osoba na predpísanom tlačive v zmysle
platných predpisov.
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

BLAHOŽELÁME
Mamka, babka, kantorka z obce
Kaluža, vedúca súboru Kalužanka
pani Klára Ficová sa z milosti Božej dožila krásneho životného jubilea 70 rokov. Vrúcne ďakujeme
za dar života a do ďalších rokov ti
vyprosujeme pevnú vieru, veľa
Božích milosti, lásky a pevné zdravie, aby si svoj dar
krásneho spevu mohla prinášať Bohu pri sláveniach
svätých liturgii a pri práci v súbore. S úctou syn Ľubomír s Martinou, vnučka Nika, dcéra Jana a vnuk bohoslovec Mário. Na mnohaja i blahaja lita!
Milý náš jubilant a spolubrat otec
Vojtech Hornyák, radosť zavládla
v týchto dňoch v našom Giraltovskom protopresbyteráte. Spolu
s vami sa tešíme z toho, že náš
nebeský Otec vám doprial dožiť
sa požehnaných 60 rokov života. Vďaka vám za vašu láskavosť, empatiu, múdrosť
a vľúdnosť. Nech vás náš nebeský Otec do ďalších
rokov života odmení svojím požehnaním, obdarí vás
zdravím, šťastím, pokojom srdca a mladistvým elánom. Nech je vám Matka ustavičnej pomoci útechou
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Redakcia Slova srdečne ďakuje za všetky vianočné pozdravy a blahopriania, ktoré sme od vás, milí čitatelia,
dostali. Vážime si každý prejav vašej priazne a dôvery.
Budeme sa snažiť, aby sme túto dôveru nesklamali.
Veríme, že si aj v novom roku budeme vzájomne slúžiť
podporou a povzbudením.
redakcia časopisu Slovo
OZNAMY
Duchovné cvičenia redemptoristov
Kláštor redemptoristov v Stropkove pozýva veriacich,
mladých chlapcov aj rehoľníkov na duchovné cvičenia
v termínoch:
28. – 31.01. Duchovné cvičenia na tému Vnútorné uzdravenie. Vedie otec Metod Lukačik CSsR.
04. – 07.02. Duchovné cvičenia pre laikov na tému
Teraz je čas milosrdenstva. Vedie otec Jozef Jurčenko
CSsR.
12. – 14.02. Obnova pre chlapcov. Vedie otec Miroslav
Bujdoš CSsR.
14. – 19.02. Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry
na tému Teraz je čas milosrdenstva. Vedie otec Jozef
Jurčenko CSsR.
Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale
Desiate Majstrovstvá Európy kňazov v halovom futbale, ktorých hlavnými organizátormi sú Košická eparchia
a Košická arcidiecéza za podpory mesta Michalovce
a obce Kaluža, sa uskutočnia 1. – 5. februára v Michalovciach. Hlavným cieľom je cez šport priblížiť Cirkev
a kňazov bližšie ľuďom a ukázať, že kresťanské hodnoty sa dajú žiť v každej oblasti života.
Program
01.02. 18.00 Svätá omša v kostole, Michalovce-Stráňany (SNP 1)
02.02. 09.30 Svätá omša v Kostole Narodenia Panny
Márie v Michalovciach (Kostolné námestie 11); 11.00
Oficiálne otvorenie majstrovstiev v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach (Nám. osloboditeľov
25); 12.00 – 20.00 Zápasy v skupinách a štvrťfinále –
Chemkostav Aréna (K. Kuzmányho 24, Michalovce),
Mestská športová hala (Michalovce)
03.02. 10.30 Archijerejská svätá liturgia v Katedrálnom
chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach
(Moyzesova 40); 14.30 Prehliadka mesta

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.
____________________________________________
Výškové práce ‒ opravy a maľovanie striech, fasád aj
interiérov; výmena a montáž odkvapových žľabov; rizikový výrub stromov v blízkosti budov a na cintorínoch.
Mobil: 0917 235 829, 0905 467 937;
mejl: zakmichalovce@stonline.sk
CENNÍK INZERCIE
http://casopisslovo.sk/reklama-a-inzercia/

PRÁVNA PORADŇA

 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
03.02. (streda) Prešov – Sekčov, cerkev (18.00 h)
 Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
pre manželov a snúbencov
07.02. (nedeľa) Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
 Nedeľná svätá liturgia s Koinoniou Ján Krstiteľ
14.02. (nedeľa) Ľubotice, cerkev (10.00 h)
 Biblické katechézy
18.02. (štvrtok) SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská
24 (18.00 h), spoločenská miestnosť

POĎAKOVANIE REDAKCIE

04.02. 09.30 Archijerejská svätá liturgia v Bazilike Svätého Ducha v Michalovciach (Masarykova 1950/35);
12.00 Zápasy o 15. – 5. miesto a semifinále v Chemkostav Aréne; 17.00 Zápasy o 3. miesto a finále v Chemkostav Aréne; záverečný ceremoniál
Slovensko sa na majstrovstvách zúčastňuje od roku
2009. Slovenskú reprezentáciu tvoria kňazi oboch obradov z troch biskupstiev: Košickej eparchie, Košickej
arcidiecézy a Prešovskej archieparchie. Okrem favorizovaného šesťnásobného majstra Európy z Poľska sa
Slovensko stretne v základných bojoch v skupine aj
s kňazmi z Čiernej Hory a nováčikom v súťaži, kňazským družstvom z Českej republiky.
Srdečne pozývame všetkých na toto mimoriadne
stretnutie.
Karol Knap

OZNAMY A INZERCIA

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Potrebujem súhlas susedov pri búraní
priečky v bytovom dome?
Dobrý deň!
V prvom je rade je podstatné, o akú
priečku v byte ide. Ak ide o priečku, ktorá
nie je tzv. nosná, platí úprava v stavebnom
zákone § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
Podľa neho na zbúranie takejto priečky
postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Uskutočnenie takýchto stavebných prác
však možno vykonať až po písomnom
oznámení stavebného úradu, že proti ich
uskutočneniu nemá námietky. Stavebný
úrad totiž môže určiť, že práce možno
vykonať len na základe stavebného povolenia. Ak stavebný úrad neurčí povinnosť
požiadať o stavebné povolenie, ohlásené
stavebné práce možno vykonať do dvoch
rokov odo dňa doručenia písomného
vyjadrenia. V prípade, že ide o nosnú
priečku, vždy treba požiadať o stavebné
povolenie, a v takom prípade pravdaže
budete potrebovať aj vyjadrenie susedov,
prípadne správcu bytového domu.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners, s. r. o.
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PROGRAM

TV LUX
J29.01. (piatok) 04.00 Gréckokatolícky magazín (GkM) R
17.00 Manželia Kováčovci – rozprávanie manželov
Kováčovcov o tom, ako na začiatku manželstva nemali
nič 17.30 Rumunsko: Na lane medzi nebom a zemou –
dokument o kráse tejto krajiny 22.55 GkM R
J30.01. (sobota) 08.50 Biblické príbehy P 11.20 Prehľad
katolíckych periodík (PKP) 13.00 Pred utečencami neutečieme – diskusná relácia P 2 18.00 GkM R 20.25
Samson a Dalila 2 P 2
J31.01. (nedeľa) 10.30 Svätá omša zo Šaštína P 20.55
Medzi nebom a zemou – publicistika P
J01.02. (pondelok) 09.10 Animované biblické príbehy
Nového zákona P 11.10 GkM R
J02.02. (utorok) 12.55 Nigéria a jej krehký mier – dokument o diecéze v Madale 16.45 Z nás jeden, jeden z nás –
dokument 20.50 Gréckokatolícky magazín 21.20 Spojení
oceánom – publicistická relácia o Kataríne Petrášovej,
ktorá už sedemnásť rokov žije v USA
J03.02. (streda) 16.30 Slzy a nádej Iraku – začiatok tretieho
tisícročia priniesol veľké prenasledovanie kresťanov v Iraku a ich počet sa dramaticky znižuje; krajinu každý deň
opúšťajú ďalšie a ďalšie rodiny; bezpečie a nový domov
hľadajú aj na Slovensku 20.10 PKP
J04.02. (štvrtok) 11.10 PKP R 12.55 GkM R 16.55 Brazília –
Aleluja – dokument o krajine so silnou vierou a tradíciami

04.00 GkM R 17.00 Stojí to za to! Svedectvo manželov Slamkovcov 17.30 Príbehy písané životom:
Bol som bezdomovcom – dokument o Mariánovi Kuffovi

SLOVO V KULTÚRE

J05.02. (piatok)

a jeho zariadení pre bezdomovcov 18.05 Na päť minút
s nami: Skauti – Mons. Cyril Vasiľ SJ sprevádza svetom
skautov a s ním tak objavíme mnoho ďalších zaujímavostí zo sveta zasvätených
J06.02. (sobota) 08.50 Biblické príbehy P 10.25 Na päť
minút s nami: Skauti R 18.00 GkM R
J07.02. (nedeľa) 10.00 Svätá omša z Konkatedrály svätého
Mikuláša v Prešove
J08.02. (pondelok) 11.10 GkM R
J09.02. (utorok) 08.50 Na päť minút s nami: Skauti R
20.50 Gréckokatolícky magazín
J10.02. (streda) 11.10 Zimbabwe – Otec Hora – dokument
o práci otcov verbistov
J11.02. (štvrtok) 12.55 GkM R 16.25 Godzone magazín –
náboženský program 16.55 Moja misia – Padre Alegria
J12.02. (piatok) 04.00 GkM R 17.20 PKP 17.30 Vstaň a príď
do Angoly – dokument o treťom svete 22.55 GkM R
J13.02. (sobota) 11.20 PKP 18.00 GkM R 18.50 Biblické
príbehy – krátke príbehy pre deti
TV NOE
J29.01. (piatok) 11.45 Bible pro nejmenší: Dávid a Goliáš
– biblické animované príbehy 13.30 Putování modrou
planetou: Irán

17.25 Všechny mé děti – pomoc otca
Ericha Finka deťom ulice v Rusku

J30.01. (sobota)

Alexander Strižev: Pravoslávna ikona.
Kánon a štýl II.
Vo Vydavateľstve Oto Németh v Edícii archanjela Rafaela vychádza dlho očakávaná druhá časť knihy významného ruského autora Alexandra Striževa. Kánon ikony
by sa mohol zdať na prvý pohľad veľmi prísny, obmedzujúci slobodu ikonografa. Významné osobnosti, ktoré
zasvätili svoj život písaniu ikon, nás presvedčia o tom,
že práve vernosť kánonu, ktorý sa v Cirkvi po stáročia
odovzdával, prináša ikonografovi pravú slobodu. Knihu si môžete objednať
priamo z ikonopiseckej dielne za zvýhodnenú cenu 10 eur plus poštovné
na adrese ikonopisec@gmail.com alebo telefonicky (po 14.00 h): 02/534
159 43, 0905 993 988 (mobil). Pri väčšom odbere kníh (nad päť kusov) je
cena 8 eur. Web: www.ikona.sk. (Ladislav Németh)

Slzy a nádej Iraku
Na Slovensku vznikol dokumentárny film,
ktorý zachytáva život utečencov v Kurdistane.
Vznikol na podnet fotografa Antona Friča,
ktorý v minulom roku strávil v Iraku takmer
dva mesiace. S kameramanom Ľuboslavom
Polákom navštívili mestá Erbil, Kirkúk, Sulimánia a Dohúk, v ktorých sa nachádzajú desiatky utečeneckých táborov. Na filme sa podieľala aj Univerzita sv. Alžbety, ktorá v Erbile a Dohku prevádzkuje
dve kliniky pre desiatky tisíc utečencov. Tvorcovia filmu navštívili aj projekty
pomoci utečencom, ktoré finančne podporila Konferencia biskupov Slovenska a Slovenská katolícka charita. V premiére ho odvysiela TV LUX 3. februára a do vysielania ho zaradí aj 4. a 5. februára. (TK KBS)

30

08.55 Svoboda, kterou nám Bůh dal: Salesiáni v Žepče – o živote mladých v pastoračnom centre
J01.02. (pondelok) 20.00 Tóny v tichu – dokument slovenského Ústavu pamäti národa
J02.02. (utorok) 21.05 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J03.02. (streda) 07.20 Školy naděje – školy zriadené Katolíckou cirkvou v oblastiach postihnutých občianskou vojnou medzi Arabmi na severe a africkým juhom v Sudáne
J04.02. (štvrtok) 07.30 Stíny barbarské noci – dokument
o likvidácii mužských reholí 14.45 Dealer Božího slova –
príbehy ľudí, ktorí našli cestu zo závislosti k novému životu
J05.02. (piatok) 08.10 Zázrak v pralese – dok. o centre
Božieho milosrdenstva v Paraguaji v Ugande 19.35 ŘkM R
J06.02. (sobota) 10.15 Don Bosco v Angole – pomoc
saleziánov deťom v Angole 16.40 Salesiáni v Brazílii –
dokument o histórii a pôsobení saleziánov v Brazílii 20.00
Marie z Nazaretu
J07.02. (nedeľa) 07.20 Hadath Baalbek – dokument o práci
sestier saleziánok v Libanone 20.00 Marie z Nazaretu (2)
J08. 02. (pondelok) 07.35 Trinidad a Tobago: Všichni vy žízniví, pojďte – společenstvo Živej vody 13.25 Jakob Eiben,
kováč z Medzeva – film o poslednom kováčovi z Medzeva
J09.02. (utorok) 19.05 Karmelitky z Nenshatu – dokument
o prvom Karmele v Albánsku 21.05 ŘkM
J10.02. (streda) 08.05 Remeslá pod Tatrami – dok. o tradičných remeslách v modernej dobe 15.15 Zázrak v pralese
– dokument o práci rehoľníkov v pralese v Paraquaye
J31.01. (nedeľa)

J11.02. (štvrtok)

07.50 ŘkM R

Spievankovo 5 – O povolaniach
Úspešná séria o rozprávkovej krajine pokračuje. Opäť
je tu Spievanka a Zahrajko s novým dobrodružstvom
a novými pesničkami v pôvodnom slovenskom
muzikáli. Tentoraz sa blížia Zahrajkove narodeniny
a Spievanka sa rozhodne, že si na pomoc s prípravou
oslavy zavolá kamarátov zo sveta detí. Rozhodnú sa,
že okrem samotnej oslavy by chceli Zahrajkovi vlastnoručne vyrobiť darčeky. V tom im pomôžu obyvatelia Spievankova – zvieratká, ktoré predstavujú rôzne
povolania. Deti sa od nich naučia nové veci a najmä si s nimi zaspievajú
a zatancujú. Pritom zažijú kopu zábavy a nečakaných dobrodružstiev,
ktoré ich povedú krížom cez Spievankovo. (martinus.sk)

Sara Grovesová: Floodplain
Vydať deväť albumov za pätnásť rokov nie je zlá
bilancia. Sara Grovesová patrí k stredného prúdu
v kresťansky orientovanej hudbe a jej ostatný album
to len potvrdzuje. Floodplain nám neprináša veľa
vzrušenia alebo originálnych momentov, ale krivdilo
by sa mu, ak by dostal prívlastok slabý. V skutočnosti
je vystavaný veľmi premyslene, má súčasne znejúce
aranžmány, teda žiadna béčková produkcia.
Jemné piano je v skladbách veľmi citlivo dopĺňané klasickou akustickou
gitarou a perkusiami, čo skladbám pridáva plnosť a zároveň ich robí ešte
hĺbavejšími. Celkový dojem z Floodplain je veľmi dobrý. Priam ideálny
na počúvanie počas upršaných voľných dní, keď zohreje nielen horúci čaj,
ale aj charizmatická hudba. (Michal Pavlišinovič)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
J26.01. (utorok)

za život

16.30 Predstavenie akcie: Deväť mesiacov

J27.01. (streda)

vojna?

20.00 Fujarôčka moja: Svadba alebo

16.30 Na čo slúži profesionálny kaučing?
20.00 Jazzový klub: Výber nadčasových nahrávok modernej populárnej hudby
J30.01. (sobota) 10.00 Viera do vrecka: Matka a dcéra,
blízke aj vzdialené 3 15.15 Literárna kaviareň: Rozhovor
so spisovateľom Petrom Karpinským 20.15 Katolícke
univerzity vo svete a Deň Katolíckej univerzity
J31.01. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Otec detí z ulice (sv. Ján Bosco) 15.30
Družstvo a ďalšie formy sociálneho podnikania ako
prevencia chudoby 20.30 Karmel: Náboženský atlas
Slovenska 22.30 Pohoda s klasikou: Sakrálna hudba
inšpirovaná témou Obetovania Pána
J29.01. (piatok)

16.30 Duchovný obzor: Hromnice
J06.02. (sobota) 15.15 Literárna kaviareň: Július Rybák
– P. O. Hviezdoslav 20.15 Od ucha k duchu: Ukončenie
Roka zasväteného života; hosť: sr. Hermana Matláková
J02.02. (utorok)

Priebeh
života

1
q

Sťa

Jednotka
elektrického
napätia

Chemická
značka
hliníka

J14.02. (nedeľa) 10.00 Evanjelické služby Božie z Ostrej
Lúky 13.36 Orientácie 19.54 Slovo 00.45 Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J07.02. (nedeľa)

v Bratislave

09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny

J14.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
J21.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety
v Košiciach
J28.02. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie zo Štrby
RÁDIO SLOVENSKO
JNedeľa 08.00 Hosť nedeľného rána 10.05 Encyklopédia
spravodlivých 23.05 Opri sa o mňa. Náboženská relácia
o hľadaní viery

RTVS
DVOJKA

RÁDIO REGINA

J29.01. (piatok) 09.35 Kronika mesta Levoče – film o histórii a súčasnosti mesta 18.30 Encyklopédia slovenských
obcí: Drienov – dokument o obci
J31.01. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia z pravoslávneho
Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach 13.50 Orientácie P 00.05 Slovo R
J02.02. (utorok) 18.25 Encyklopédia slovenských obcí:
Čičava – dokument
J05.02. (piatok) 12.30 Orientácie R

JPondelok

J07.02. (nedeľa)

Slovo R

J12.02. (piatok)

Autor:
Vladimír
Komanický

12.20 Orientácie 19.50 Slovo 01.25

17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 05.00 Spravodajstvo Rádia Vatikán 07.41 Z duše
17.05 Duchovné horizonty 18.15 Spravodajstvo Rádia
Vatikán R
RÁDIO DEVÍN
JNedeľa

Nedeľa 07.00 Krajina duše

12.31 Orientácie R

Čistiaci
Delostreľba prostriedok

2
q

RELAX

Pomôcky:
Aoba, Loran,
Inotaje

06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Amadeo
J09.02. (utorok) 16.30 Pôstne obdobie v mimoriadnom
Svätom roku milosrdenstva; hosť don Anton Červeň
J13.02. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Jozef Miňo
J14.02. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Svadba v Káne
J20.02. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 15.15
Literárna kaviareň: Katarína Džunková – Palica brata
a palica slnka
J07.02. (nedeľa)

Zmena programu vyhradená

J12.02. (piatok) 23.30 Chiara Luce Badano – dokument
o blahoslavenej Talianke
J13.02. (sobota) 15.15 Studio František
J14.02. (nedeľa) 09.45 ŘkM R 11.00 Papež František
v Mexiku P

Člen Hornej
snemovne

Spojenie
vodorovných
trámov

Strach

Nákladné
auto

Dravý vták

CH O A R CH A T V A B L A O L E O J
R E M L Á E A S V V Š Ž A O N O J

Hlasno rev

C E

Vedeli

Sklon dvoch
čiar

Registered
Nurse

Disc jockey,
skratka

Traja speváci

Plúž

Hnací stroj

Mužské meno

Typografický
štvorček

Nosením
nahromaď
Navigačný
systém

Okutia

Zaháľala

2016 / 03

A O A T Ó M Ž R T B I B E CH G S M
I B V S N P O T O P A Á E

V C B R A T A S E O S A H A R A K
Emisná banka
Farba
na vajcia
Osobné
zámeno
Nemecké auto

Okresný výbor
strany

Čln na Rýne

Žrď na voze

Legenda: ALBA, ALELUJA, ARCHA, ATÓM, ÁBEL, ÁRON,
BETÁNIA,BLUD, BRAT, CELA, CELIBÁT, CESTA, CMAR, EZOP, FARÁR,
HRAD, HRANICA, HRIECH, CHLIEB, CHRÁM, IHLA, JOEL, JOZUE,
KMEŇ, KOTVA, KRST, LIGA, LITÁNIE, LORETO, MIER, OFERA, OCHOTA,
OMŠA, OPÁT, OVCA, POTOPA, ROSA, RUŽA, RYBA, RYBÁR, SABAT,
SAHARA, SNEM, STRACH, TÓRA, UZDA, ZÁKON, ZLOBA, ZRADA,
ŽIAK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 50 nevyškrtaných písmen.

Ťažká práca

Autor: Marek Pataky.

Tam
Volt-ampér,
značka

Alegórie
Švajčiarska
rieka

L E Ť E M O I B

U M E B Y C A A I Z A CH A R T S M

Light year

Veľké jaštery

Nit, po česky

I R K D A N A Ú I

Z A Y L

Domácke
mužské meno

Chemická
značka niklu
Time
of Receipt

H O Ó O A R P L L U R T E L E N L

D R L N A O Á O Á T Á P O A R D Ň

Obhorela

Chemická
značka
astátu

E T D T L O E N E D Z E Á R O N H
Mesto
na ostrove
Vanuatu

Veľká nádoba
na varenie

J R O Z A A

E A A O A U N K U I Ž E

B CH S E H C A F K L J Á E N U M S

Skúma

Grécka mena,
obolos

I O K R S B T M I

D E C R I

Španielsky
člen

V poriadku

Správne riešenia z čísla 1: Krížovka: Ježiš dal život za naše hriechy.
Osemsmerovka: Ovocím viery je láska, ovocím lásky je služba.
Výherca: Kvetoslava Hirková z Ruskej Novej Vsi
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/642 21 67
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)
Klokočov, www. klokocovmi.sk/cirkev.html
11.02. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

CENACOLO

www.cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku

BÁRKA

Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/449 02 90
02. – 05.02. Fórum služobníkov mladých. Formačný
víkend pre mladých, ktorí slúžia mladým. Stretnutie
animátorov z rôznych spoločenstiev. Zabezpečuje
otec Milan Zaleha.

SIGORD

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
06.02. Fatimská sobota (10.30 h)
07.02. Malá púť (09.00 h)
07.02. Večiereň na začiatku Veľkého pôstu (17.00 h)
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904 604 435
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
12. – 17.02. Škola Otcovo srdce B (Father Heart
School B) – Škola B buduje na tom, čo sme prežívali v škole A. V škole A sme si mohli uvedomovať
a prežívať lásku nášho nebeského Otca. Škola B je
zameraná na synovstvo a na každodenné kráčanie
v Otcovej láske. Keď poznáme Boha ako milujúceho
Otca, vytvára to v nás naozajstné srdce syna. Otcova
láska nám prináša naozajstnú identitu synov a dcér.
Podmienkou účasti v Škole Otcovo srdce B je absolvovanie Školy Otcovho srdca A a tiež je dobré, ak
medzi týmito školami je niekoľkomesačný odstup.
Príspevok je 120 eur za osobu.

PÚTNICKÉ MIESTA

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
06.02. Púť zasvätených osôb (10.00 h)
21.02. Katedra svätého Petra (10.00 h)

17.02. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

SLOVO ELEKTRONICKY
Stále si môžete objednať časopis Slovo
v elektronickej verzii.
Je to vhodný dar aj pre deti,
ktoré využívajú elektronickú poštu.
Rovnako je to vhodná alternatíva
pre zasielanie Slova do zahraničia.
Stačí, ak uhradíte príspevok 8 eur na číslo účtu
SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (32
1020 6959/0200), KS: 0558, ŠS: 2016,
VS: 99999. Do poznámky uveďte e-mail
odberateľa, prípadne nám ho oznámte
na sefredaktor@grkatpo.sk
alebo telefonicky na 051/773 14 81.

www.facebook.com/grkatslovo

