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Maronitská cirkev
JJ

Stúpenci monoteletizmu

Počiatky maronitov siahajú do 4. storočia,
keď sýrsky pustovník sv. Maron († 410) zhromaždil okolo seba skupinu učeníkov a založil
kláštor Beth-Maron medzi sýrskym Aleppom
a Antiochiou (dnes Antakya v Turecku).
Mníšska komunita bola súčasťou Antiochijského patriarchátu. Maronitskí mnísi sa hlásili ku kristológii Chalcedónskeho koncilu (r.
451), takže boli v opozícii k väčšine sýrskych
spolukresťanov. Okolo kláštora Beth-Maron sa postupne zhromaždili chalcedónsky
zmýšľajúci a aramejsky hovoriaci kresťania,
ktorí potom dostali meno po jeho zakladateľovi – maroniti.

V 7. storočí chcel byzantský cisár Herakleios
prostredníctvom učenia monoteletizmu
(v Kristovej osobe je iba jediná vôľa) dosiahnuť kompromis medzi prívržencami
a odporcami Chalcedónskeho koncilu. Mnísi
Maronovho kláštora sa stali jeho najprominentnejšími zástancami. Držali sa ho však aj
po tom, čo Šiesty ekumenický koncil v Konštantínopole (681) odsúdil monoteletizmus.
Na konci 7. storočia boli maroniti prenasledovaní odporcami Chalcedónskeho koncilu. Už sa im nedostávalo priazne zo strany
byzantskej cirkvi. Čoskoro ich začali utláčať
aj moslimskí Abbásovci (750 – 1258). Preto koncom 8. storočia maroniti
hľadali útočisko v ťažko
prístupnom hornatom

Ján Krupa
foto: upload.wikimedia.org
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kraji Libanonu alebo utiekli na Cyprus, kde
sú až dodnes zastúpení približne desaťtisíc
veriacimi. V tomto období sa začali rozvíjať
ako samostatná cirkev. Zvolili si vlastného biskupa, ktorý prijal titul maronitský
patriarcha Antiochie. Prvý patriarcha sa volal
Ján Maron.

Cirkevná únia s Rímom
Podľa maronitských cirkevných historikov
cirkevné spoločenstvo medzi Maronitskou
a Rímskou cirkvou nebolo nikdy prerušené.
V skutočnosti po celé generácie sotva existovali vzájomné kontakty. Zmenilo sa to, keď
sa na konci 11. storočia na Východe objavili
križiacki rytieri, s ktorými maroniti spolu
pracovali. V roku 1182 maronitský patriarcha
s celým svojím klérom a ľudom formálne
vstúpil do cirkevnej únie s Rímom. Preto
Maronitská cirkev nemá pravoslávny náprotivok. Maroniti sa zriekli monoteletizmu.
Patriarcha Jeremiáš II. († 1230) ako prvý
maronitský patriarcha navštívil
Rím, aby sa zúčastnil na Štvrtom lateránskom koncile
(1215). Po Tridentskom
koncile (1545 – 1563) sa
ešte posilnili vzájomné
vzťahy. V roku 1584 Gregor XIII. založil v Ríme
maronitské kolégium.
Po silných latinizačných
tendenciách v 18. a 19.
storočí sa Maronitská cirkev
dnes usiluje o docenenie svojich
západosýrskych koreňov.
Po prvej svetovej vojne sa Libanon stal
mandátnym územím Zväzu národov pod
francúzskou správou. Od roku 1944 je
Libanon suverénnym štátom. Libanonská
konfesionalistická ústava stanovuje, aby prezident bol maronitom, premiér príslušníkom
sunnitskej a predseda parlamentu šiitskej
vetvy islamu.

Súčasnosť
Krehkosť politickej situácie v Libanone si
svet uvedomil v rokoch občianskej vojny
(1975 – 1990). Mnohí maroniti emigrovali.
V Argentíne žije 700-tisíc, v Brazílii 500-tisíc,
v Austrálii a Mexiku po 150-tisíc a v Kanade
a USA po 80-tisíc maronitov. Patriarcha
Maronitskej cirkvi, od roku 2011 Bechara
Boutros al-Rahi, sídli v kláštore Bkerké v libanonskom hlavnom meste Bejrút. Maronitská cirkev reprezentuje najväčšiu kresťanskú
komunitu v Libanone (1,5 milióna veriacich).
Maronitský patriarcha je tu rešpektovaným
hovorcom kresťanského obyvateľstva, ktoré
má vrátane všetkých kresťanských konfesií
41-percentný podiel na obyvateľstve takmer
šesťmiliónového Libanonu.

www.casopisslovo.sk
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Nedotknuteľná
dôstojnosť
Každý deň v televízii, v rozhlase, na internete
počuť správy o obetiach zemetrasenia, vojen,
o utečeneckej kríze, obchodovaní s ľuďmi,
a to aj v priamom prenose. A reakcie sú
rôzne. Tak im treba! Je to strašné! Nemôžem
sa na to pozerať! My za to nemôžeme! Nech
si sami robia doma poriadok! Spoločnosť sa
polarizuje a vzniká veľa sporov.
V encyklike pápeža Benedikta XVI. Deus
caritas est sa dočítame, že hlavnou úlohou
politiky je správne usporiadanie spoločnosti
a štátu. Spravodlivosť je cieľom, a teda aj
vnútornou mierou každej politiky. Cirkev
nemôže a nesmie vziať do svojich rúk politický boj s cieľom vytvoriť čo možno najspravodlivejšiu spoločnosť. 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 odriekanie, nemôže ustáliť ani
prosperovať.
Táto úloha je vlastná veriacim laikom prostredníctvom charitatívnej činnosti. Cirkev sa
aj prostredníctvom činnosti charity usiluje
o spravodlivý štát. A každý človek spoločnosti, ktorý je v sociálnej alebo hmotnej núdzi,
potrebuje najprv láskavú pomoc a blízkosť
druhého človeka, a potom zákonnú pomoc.
Kresťanská charitatívna činnosť musí byť nezávislá od politických strán a ideológií. Lásku
veriaceho človeka k Bohu a k blížnemu
nemožno oddeľovať: „Čokoľvek ste urobili
jednému z mojich najmenších bratov, mne
ste urobili“ (Mt 25, 40).
Gréckokatolícka eparchiálna charita
v Košiciach túto jeseň začala šestnásty rok
svojej činnosti. Prostredníctvom zamestnancov a dobrovoľníkov sú napĺňané potreby
núdznych. Cez projekty ošetrovania v domácom prostredí (ADOS Charitas Michalovce),
opatrovateľskej služby v rodinách, bola
poskytovaná nielen odborná starostlivosť,
ale aj špecifická požiadavka dynamiky lásky.

Prostredníctvom sociálnych centier: Skladu
solidarity v Trebišove a Centra pre dobré
mamičky v Košiciach sa dostalo rodinám veľa
materiálnej pomoci vo forme oblečenia, vecí
do domácnosti, hygienických potrieb, školských potrieb a niekedy stačila iba trpezlivosť
vypočuť si ťažkosti rodiny, prejaviť spolupatričnosť. Cez sociálne centrá bola zasielaná
materiálna pomoc aj ľuďom postihnutým
vojnovým konfliktom na Ukrajinu, zabezpečované vianočné darčeky pre neúplné rodiny.
V starostlivosti o seniorov je poskytovaná aj
ambulantná sociálna služba v Stacionári sv.
Bazila Veľkého v Myslave. Tu sa stretávajú seniori, aby si mohli pospomínať na minulosť,
podeliť sa o prítomnosť, stráviť čas aktivitami
aj modlitbou. Prepravná služba poskytuje
rýchly presun najmä seniorom na vyšetrenia
a kontakt so spoločenským prostredím. Charita poskytuje aj vzdelávací program pre deti
Sme kamaráti ako prevenciu šikanovania,
zmierňovanie agresivity detí. Projektom Potravinovej pomoci pre rodiny a jednotlivcov sa
uskutočňuje distribúcia trvanlivých potravín
v okrese Košice I. V spolupráci so Slovenskou
katolíckou charitou sa zamestnanci a dobrovoľníci podieľajú na projekte integrácie
utečencov na Slovensku.
Boží obraz je prítomný v každom človekovi. Katechizmus Katolíckej cirkvi uvádza, že
dôstojnosť ľudskej osoby má pôvod v stvorení človeka na Boží obraz a podobu a uskutočňuje sa v jej povolaní k Božej blaženosti.
Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi
hovorí o univerzalite lásky, o pomoci človeku
v núdzi, kdekoľvek ho stretneme.
Dôstojnosť človeka v akejkoľvek situácii
má byť zachovaná.

Mgr. Anna Ivanková
koordinátorka Gréckokatolíckej eparchiálnej charity
v Košiciach
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z kresťanského sveta


Vo Vatikáne bola 25. októbra uvedená
do praxe nová smernica Kongregácie pre
náuku viery s názvom Ad resurgendum
cum Christo o pochovávaní zosnulých
a uchovávaní popola v prípade spopolnenia osôb. V Tlačovom stredisku Svätej
stolice ju v utorok predstavil verejnosti prefekt kongregácie kardinál Gerhard Ludwig
Müller. Dokument okrem iného uvádza
v 5. článku aj podmienky uchovávania urny
s popolom: „Spopolnené telesné ostatky
veriacich sa musia riadne uchovávať na posvätnom mieste, teda na cintoríne alebo
v kostole, prípadne v priestore výhradne
určenom na tento účel. Uchovávanie popola v domácnosti sa nepovoľuje.“ (RV)

Členovia rady inštitútu NAPS – Naše
aktivity pre Slovensko sa 26. októbra
stretli počas generálnej audiencie so
Svätým Otcom Františkom. V krátkosti
ho informovali o dvanásťročných medzinárodných aktivitách inštitútu a venovali
mu výtlačok z reprezentačnej knihy o práci
NAPS. Svätý Otec členom rady udelil svoje
osobitné apoštolské požehnanie a odovzdal im výnimočný dar – biele solideo
– pápežskú čiapočku, ktorú nosí na hlave.
(Peter Solej)

Od 31. októbra do 26. novembra
prebieha v thajskom meste Pattaya 25.
generálna kapitula redemptoristov, čiže
zhromaždenie predstavených redemptoristických jednotiek z celého sveta a ďalších
delegátov. Na kapitule sa zúčastňujú aj
Václav Hypius, viceprovinciál jednotky
Bratislava, a Metod Lukačik, viceprovinciál
gréckokatolíckej jednotky Michalovce.
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa
(redemptoristi) má v súčasnosti vo svete
72 jednotiek, t. j. provincií, viceprovincií,
regiónov a misií.

Chaldejský patriarcha Louis Raphael
I. Sako navštívil koncom októbra niekoľko miest a dedín Ninivskej roviny, ktoré
boli oslobodené počas vojenskej operácie
irackých a kurdských síl proti samozvanému Islamskému štátu. Patriarcha Sako
sa v sprievode irackých vojakov zastavil
na týchto miestach, vstúpil aj do poškodených chrámov a pomodlil sa za návrat
pokoja a stability do regiónu. Zároveň sa
vyjadril, že plánuje rok 2017 vyhlásiť vo
svojej cirkvi za Rok pokoja v Iraku. (Fides)

Modlitbový úmysel Svätého Otca
na mesiac november sa týka spolupráce
krajín pri pomoci utečencom. V posolstve Svetovej siete modlitby Svätého Otca
Svätý Otec František prosí za prekonanie
ľahostajnosti a podporu pre krajiny, ktoré
zo solidarity prijímajú utečencov. (RV)
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Fatime sa stretli biskupi
▌▌Vo
východných katolíckych cirkví Európy
Stretnutie biskupov východných katolíckych
cirkví Európy sa uskutočnilo 20. – 23. októbra vo Fatime. Na stretnutí boli prítomní aj
niektorí členovia biskupských konferencií
západných krajín (Francúzska, Nemecka,
Talianska a Portugalska). Témou stretnutia
bola Pastoračná starostlivosť o veriacich
východných katolíckych cirkví v krajinách
západnej Európy.
Po úvodnom otváracom zasadnutí, ktoré
sa konalo v Lisabone, sa účastníci vydali
na púť do mariánskej svätyne vo Fatime,
ktorá si v roku 2017 pripomenie 100. výročie
zjavení.
Vo Fatime sa 57 zúčastnených biskupov
zaoberalo hlbšou analýzou hlavných príčin
migrácie mnohých kresťanov východných
katolíckych cirkví. Sústredili pozornosť aj
na pastoračné výzvy spojené s integráciou
na spoločenskej i cirkevnej úrovni. Napokon
sa venovali téme dialógu medzi cirkvami
rôznych obradov v rámci Katolíckej cirkvi.
Stretnutie malo charakter púte a bolo
obohatené o návštevu miest spojených
s mariánskymi zjaveniami vo Fatime. Modlitba a každodenné slávenie božskej liturgie
boli umocnené modlitbovou atmosférou
fatimskej svätyne. Po putovaní do Svätyne
našej Panej z Nazareta, ktoré sa konalo

v sobotu 22. októbra, sa biskupi zhromaždili
na modlitbu k Božej Matke, ktorú viedol
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Večer sa zúčastnili
na tradičnej sobotňajšej mariánskej vigílii,
ktorú tvorí procesia so sviečkami a modlitba
posvätného ruženca.
Na stretnutí organizovanom Radou
európskych biskupských konferencií na čele
s jej predsedom kardinálom Angelom Bagnascom sa zúčastnil aj kardinál Leonardo
Sandri, prefekt Kongregácie pre východné
cirkvi, Gregor III. Laham, grécko-melchitský patriarcha Antiochie, ako aj slovenskí
gréckokatolícki biskupi: prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický
eparcha Milan Chautur, bratislavský eparcha
Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup
Milan Lach SJ. Stretnutie bolo zakončené
23. októbra slávením svätej liturgie, ktorej
v Chráme Najsvätejšej Trojice predsedal
Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší
arcibiskup. Budúcoročné stretnutie sa bude
konať na jeseň v Londýne na pozvanie Mons.
Hliba Lončynu, biskupa Eparchie Svätej
rodiny so sídlom v Londýne a apoštolského
vizitátora Írska pre ukrajinských gréckokatolíkov. (CCEE, Stanislav Gábor)

gréckokatolíci navštívili
▌▌Bratislavskí
rakúske pútnické miesto Mariazell
Veriaci bratislavskej staromestskej farnosti
putovali 22. októbra na najväčšie mariánske
pútnické miesto v Rakúsku – Mariazell.
Súčasťou púte bola návšteva cisterciánskeho
opátstva Heiligenkreuz, kde sa nachádza
najväčšia relikvia Kristovho kríža severne
od Álp. V kláštornej Kaplnke svätého Kríža

sa pomodlili utiereň, v ktorej závere si mohli
pútnici osobne uctiť relikviu. Vyvrcholením
púte bola svätá liturgia v mariánskej bazilike
v Mariazelli, ktorú slávil protosynkel Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba. Púť
bola zavŕšená modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. (Rastislav Čížik)

www.casopisslovo.sk
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Svätému Duchu. ... Nech Pán nám všetkým
dá milosť tejto poslušnosti.“ (úryvok homílie
z 25. októbra 2016)

Blahoslavenstvá – cesta svätosti

Nový život svätosti
Marek Baran
foto: tfetimes.com
JJ

Rast Božieho kráľovstva
V homílii Svätý Otec upriamil pozornosť
na Božie kráľovstvo, ktoré má v živote kresťana neustále rásť: „Zákon tu nie je len na to,
aby sa študoval, ale aby sa v ňom kráčalo. Pričom tí, ktorí kráčajú v Pánovom zákone, sú
blahoslavení. Zákon je tu pre život, aby nám
pomohol vytvárať kráľovstvo, vytvárať život.
A dnes nám Pán hovorí, že aj kráľovstvo je
v procese. Čo je Božie kráľovstvo? Nuž, azda
je Božie kráľovstvo dobre vybudovanou
stavbou. Všetko je na svojom mieste, všetky
organizačné schémy sú dobre urobené...
A ten, kto do nej nevstúpi, nie je v Božom
kráľovstve? Nie. S Božím kráľovstvom sa deje
to isté, čo sa môže stať so zákonom: uviaznutie, strnulosť... Zákon je tu na to, aby sa
v ňom kráčalo, Božie kráľovstvo je v procese.
Nie je nehybné. A navyše: Božie kráľovstvo
sa vytvára každý deň. Ježiš vo svojich podobenstvách hovorí o veciach každodenného
života: o kvase, ktorý neostane kvasom, lebo
nakoniec sa zmieša s múkou, a tak je v procese a vytvára chlieb. A potom semienko,
ktoré neostane semienkom, lebo odumiera
a dáva život stromu. Kvas a semienko sú
v procese, aby niečo spravili, ale aby to spravili, odumierajú. Nie je to otázka veľkosti,
toho, či je to vec maličká, drobná alebo veľká.
Je to otázka procesu. A v procese dochádza
k premene. Aký prístup od nás žiada Pán,

2016 / 24 – 25

aby rástlo Božie kráľovstvo a bol chlieb pre
všetkých? Poslušnosť. Božie kráľovstvo rastie
v poslušnosti voči sile Svätého Ducha. Múka
prestáva byť múkou a stáva sa chlebom, lebo
je poslušná voči sile kvasu a kvas sa nechá
miesiť s múkou... No neviem, múka nemá

„Zanechajme jazyk odsudzovania,
aby sme prijali za svoj
jazyk milosrdenstva.“
(twitter Svätého Otca Františka
z 29. októbra 2016)

city, ale nechať sa miesiť môže znamenať isté
utrpenie, nie? A potom sa nechá uvariť, nie?
Ale aj kráľovstvo... Aj kráľovstvo takto rastie
a napokon je jedlo pre všetkých. Múka je
poddajná voči kvasu, rastie. A také je Božie
kráľovstvo. Muž a žena poslušní Svätému
Duchu rastú a sú darom pre všetkých. Aj
semienko je poddajné, aby sa stalo úrodným, stráca svoju podstatu semienka a stáva
sa inou vecou, omnoho väčšou: premieňa sa.
Také je aj Božie kráľovstvo, teda v procese...
Smerom k nádeji, na ceste k plnosti. Božie
kráľovstvo sa vytvára každý deň poslušnosťou Svätému Duchu, čiže tomu, kto spája náš
maličký kvas alebo maličké semienko silou
a premieňa ich, aby pomohli rastu. Božie
kráľovstvo je ako matka, ktorá rastie a prináša ovocie, dáva samú seba, aby mali deti jedlo
a príbytok podľa Pánovho príkladu. V dnešný deň prosme o milosť poslušnosti voči

Svätý Otec František počas apoštolskej cesty
vo Švédsku slávil Sviatok Všetkých svätých,
pri ktorom povzbudil Boží ľud slovami: „Slávime sviatok svätosti, ktorá sa neraz neprejavuje veľkými skutkami či mimoriadnymi
úspechmi, ale ktorá dokáže každodenne vo
vernosti žiť krstné záväzky. Svätosti, ktorá
sa tvorí z lásky k Bohu a blížnym. Z vernej
lásky, ktorá zabúda na seba samého a úplne
sa daruje iným. Tak ako životy tých matiek
a otcov, ktorí sa obetujú pre svoje rodiny a vedia sa ochotne zriekať toľkých vecí, toľkých
osobných plánov a programov, hoci to nie
je vždy ľahké. Ale ak niečo charakterizuje
svätých, tak to, že sú skutočne šťastní. Objavili tajomstvo pravého šťastia, ktoré prebýva
v hĺbke duše a má svoj prameň v Božej láske.
Preto svätých nazývame blaženými. Blahoslavenstvá sú ich cestou, ich cieľom smerom
k vlasti. Blahoslavenstvá sú životnou cestou,
ktorú nám Pán ukazuje, aby sme mohli
nasledovať jeho šľapaje. Blahoslavenstvá sú
profilom Krista a následne i kresťana. Chcel
by som z nich zdôrazniť jedno: ,Blahoslavení
tichí‘. Ježiš hovorí o sebe samom: ,Učte sa
odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom‘
(Mt 11, 29). Toto je jeho duchovná podobizeň a odhaľuje nám bohatstvo jeho lásky.
Miernosť je spôsob bytia a života, ktorý nás
približuje k Ježišovi a robí nás jednotnými
medzi sebou. Blahoslavenstvá sú istým
spôsobom preukazom totožnosti kresťana,
ktorý ho identifikuje ako Ježišovho nasledovníka. Sme pozvaní byť blahoslavenými, byť
Ježišovými nasledovníkmi. Čeliť bolestiam
a úzkostiam našich čias s Ježišovým duchom
a s jeho láskou. V tomto zmysle by sme
mohli poukázať na nové situácie, aby sme
ich prežívali s obnoveným a vždy sviežim
duchom – blahoslavení tí, čo s vierou znášajú
zlo, ktoré im iní spôsobujú, a odpúšťajú zo
srdca; blahoslavení tí, čo hľadia do očí vydedencom a vytískaným na okraj, preukazujúc
im blízkosť; blahoslavení tí, čo spoznávajú
Boha v každom človekovi a bojujú, aby ho
objavili aj iní; blahoslavení tí, čo chránia
a starajú sa o spoločný domov; blahoslavení
tí, čo sa vzdávajú svojho pohodlia pre dobro
iných; blahoslavení tí, čo sa modlia a pracujú
pre plné spoločenstvo kresťanov...
Drahí bratia a sestry, pozvanie k svätosti
platí pre všetkých a treba ho od Pána prijať
v duchu viery. My potrebujeme jedni druhých, aby sme sa stávali svätými. Pomáhali si
stávať sa svätými. Vyprosme si spoločne milosť prijať toto povolanie s radosťou a svorne
pracovať na jeho naplnení.“ (úryvok homílie
z 1. novembra 2016)
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Udalosť

Svätý Otec vo Švédsku
Švédsko rozhýbala 31. októbra a 1. novembra návšteva Svätého Otca Františka, ktorú pred
ním navštívil iba jediný pápež v histórii – Ján Pavol II. S predstaviteľmi Svetového luteránskeho zväzu, ktorí rímskeho biskupa do škandinávskej krajiny pozvali, si pripomenul 500.
výročie reformácie.
TK KBS, Dada Kolesárová
foto: jmltestblog.files.wordpress.com;
www.heraldmalaysia.com; cruxnow.
com; mediad.publicbroadcasting.net
JJ

Po viac než dvojhodinovom lete ho na medzinárodnom letisku v Malmö privítal
švédsky premiér Stefan Löfven a ďalšie autority spolu s náboženskými predstaviteľmi
Katolíckej cirkvi i Luteránskej cirkvi Švédska, ako aj členovia Svetového luteránskeho
zväzu. Po súkromnom stretnutí so švédskym
premiérom sa Svätý Otec presunul do mesta
Lund (20 kilometrov na sever od Malmö).

Návšteva v kráľovskom paláci
Svätý Otec najprv absolvoval návštevu v kráľovskom paláci v Lunde, kde sa v rozhovore
stretol s kráľovským párom: švédskym kráľom
Carlom XVI. Gustavom a kráľovnou Silviou.
Pár ho potom peši sprevádzali do lundskej
katedrály, kde sa zúčastnili na historickej
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katolícko-luteránskej modlitbe pri príležitosti
500. výročia reformácie s názvom Od konfliktu k spoločenstvu – spoločne v nádeji.

Ekumenické stretnutie
Ekumenická modlitba v lundskej katedrále
bola prepojená s ekumenickým programom
na štadióne v Malmö. Viac než dvojhodinový program bol bohatý na spevy a hudbu,
o ktorú sa postaralo pätnásť zborov z viacerých krajín. Na úvod stretnutia prítomných
privítali arcibiskupka Švédskej cirkvi Antje
Jeckelénová a štokholmský katolícky biskup
Mons. Anders Arborelius.
Po privítaní sa veriacim v angličtine
prihovorili predseda Svetového luteránskeho zväzu biskup Munib Younan, predseda
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch a generálny sekretár
Svetového luteránskeho zväzu rev. Martin
Junge. Po úvodných slovách otvoril modlitbu
v španielčine Svätý Otec.
Spoločné pripomenutie si 500. výročia
reformácie a 50 rokov oficiálnych vzťahov

a dialógu medzi katolíkmi a luteránmi prebiehalo v troch kľúčových momentoch: boli
nimi vďakyvzdanie, pokánie a znak pokoja.
Svätý Otec hovoril aj o potrebe poctivo
hľadieť na minulosť, uznať si chyby a prosiť
o odpustenie: „Iba Boh je sudcom. Rovnako
poctivo a s láskou musíme uznať, že naše rozdelenie bolo vzdialené od pôvodnej intuície
Božieho ľudu, ktorý prirodzene túži zostať
jednotný, a ktoré sa historicky udržovalo viac
zo strany mocných tohto sveta než z vôle veriaceho ľudu, ktorý vždy a na každom mieste
potrebuje byť vedený s istotou a láskavosťou
svojho Dobrého pastiera. Napriek všetkému bola na oboch stranách úprimná vôľa
vyznávať a brániť pravú vieru, ale sme si tiež
vedomí, že sme sa uzavreli do seba samých zo
strachu alebo pre predsudky voči viere, ktorú
tí druhí vyznávajú s iným akcentom a jazykom. Pápež Ján Pavol II. hovoril: ,Nesmieme
sa nechať viesť úmyslom povýšiť sa na sudcov
histórie, ale jedine tým, aby sme lepšie pochopili udalosti a stali sa nositeľmi pravdy‘.“
Pripomenul Ježišove slová: „Bezo mňa
nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5) a dotkol sa
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aj bolestného rozdelenia, ktoré nasledovalo
po roku 1517.
„Nepochybne, rozdelenie bolo nesmiernym prameňom utrpenia a nepochopenia,
ale zároveň nás to priviedlo k tomu, aby sme
si úprimne priznali, že bez Ježiša nemôžeme
urobiť nič, a dalo nám možnosť lepšie pochopiť niektoré aspekty našej viery. S vďačnosťou uznávame, že reformácia prispela
k tomu, že Sväté písmo sa stalo viac centrom
života Cirkvi. ... Prosme Pána, aby nás jeho
slovo udržiavalo zjednotených, pretože je
zdrojom výživy a života; bez jeho inšpirácie
nemôžeme nič urobiť.
Duchovná skúsenosť Martina Luthera
nás vyzýva a pripomína nám, že bez Boha
nemôžeme nič urobiť. Ako môžem mať
milosrdného Boha? Toto je otázka, ktorá
neustále trápila Luthera. Vskutku, otázka
správneho vzťahu s Bohom je rozhodujúcou
otázkou života. Ako je známe, Luther objavil
tohto milosrdného Boha v dobrej zvesti
Ježiša Krista, ktorý sa vtelil, zomrel a vstal
z mŕtvych. V koncepte ,iba z Božej milosti‘
sa nám pripomína, že Boh je vždy iniciatívny
a predchádza akúkoľvek ľudskú odpoveď
v tej istej chvíli, keď sa snaží túto odpoveď vyvolať. Náuka o ospravodlivení teda
vyjadruje podstatu ľudskej existencie pred
Bohom.“ Napokon Svätý Otec zhrnul svoje
slová do spoločnej prosby za jednotu, ktorou
sa kresťania zjednotení s Ježišom obracajú
k Otcovi.

Spoločné vyhlásenie
Pri ekumenickej modlitbe Svätý Otec
a predseda Svetového luteránskeho zväzu
biskup Munib Younan podpísali spoločné
vyhlásenie pri príležitosti spoločnej katolícko-luteránskej pripomienky reformácie. Text
je koncipovaný v piatich častiach. V prvom
bode vyjadruje vďačnosť Bohu za cestu dialógu a zbližovania medzi katolíkmi a evanjelikmi. Druhý bod spočíva v prosbe za uzdravenie rán. Tretí a najrozsiahlejší bod hovorí
o úsilí o spoločné svedectvo a obsahuje aj
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túžbu po spoločnom eucharistickom
stole. Vyhlásenie sa končí výzvou
katolíkom a luteránom celého sveta
„byť vernými ohlasovateľmi Božej
bezhraničnej lásky k celému ľudstvu“.
Svätý Otec František sa potom presunul do Malmö na ďalšiu časť ekumenického stretnutia. Po príchode
do polyfunkčnej Malmö Arény Svätý
Otec prítomných pozdravil pri jazde
elektromobilom. Podujatie, ktoré
naživo prenášala televízia, sa začalo
spevmi a pokračovalo svedectvami.

Omša v Malmö
„Potrebujeme jedni druhých, aby sme
sa stávali svätými.“ Aj týmito slovami sa
1. novembra ráno v Malmö prihovoril veriacim na slávnostnej omši za účasti tisícok
veriacich v hľadisku futbalového štadióna
pod otvoreným nebom, kde zakončil svoju
17. apoštolskú cestu.
Po príchode na štadión Svätý Otec venoval
takmer polhodinu požehnávaniu chorých
na vozíčkoch. So Svätým Otcom koncelebroval štokholmský biskup Anders Arborelius
a ďalší biskupi a kňazi latinského obradu
i niektorých východných rítov. Zhromaždenie
malo pestré zloženie, odrážajúce charakter
katolíckeho spoločenstva vo Švédsku, zloženého z veľkej časti z prisťahovalcov. V krajine
je len niečo vyše stotisíc katolíkov (1 %).
V homílii Svätý Otec predstavil svätosť ako
pravé šťastie človeka. Zdôraznil, že každý
je k svätosti povolaný, pričom pri napĺňaní
tohto povolania si máme navzájom pomáhať.
Pripomenul pritom dve veľké kresťanské osobnosti Švédska: sv. Brigitu, ktorá je
spolupatrónkou Európy, a sv. Máriu Alžbetu
Hesselbladovú, ktorá neskôr v 20. storočí
dokázala obnoviť rehoľu založenú svojou
veľkou krajankou.
Pri svätej omši ako ceremoniár asistoval
slovenský kňaz Mons. Ján Dubina, ktorý
často sprevádza Svätého Otca na jeho apoštolských cestách.

Pred záverečnou modlitbou Anjel Pána
ešte Svätý Otec krátko povzbudil veriacich
v krajinách Škandinávie, aby boli soľou
a svetlom vo svojom prostredí.

Záver návštevy
Potom už kroky Svätého Otca smerovali
na letisko. Pri spiatočnom lete do Ríma
odpovedal na otázky novinárov. V rámci
štyridsaťminútovej tlačovej konferencie,
ktorú moderoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, dominovali
témy ako prijímanie utečencov, ekumenické
vzťahy s turíčnymi kresťanskými spoločenstvami a prítomnosť charizmatických
hnutí v Katolíckej cirkvi, výzva sekularizácie
Európy, otázka svätenia žien, postoj Vatikánu k politickej kríze vo Venezuele či boj
proti obchodovaniu s ľuďmi a modernému
otroctvu.
Svätý Otec sa poďakoval Švédsku za pohostinnosť voči utečencom a zároveň zdôraznil nevyhnutnosť spájať prijatie cudzincov
s ich integráciou do miestnej kultúry.
„Neslobodno si zatvoriť srdce pred utečencom, ale žiada sa aj rozvážnosť predstaviteľov vlády,“ povedal a vyjadril porozumenie
s rozhodnutím súčasnej švédskej vlády
obmedziť prijímanie z kapacitných dôvodov
a tiež s krajinami, ktoré si po zvážení svojich
reálnych možností integrovať cudzincov
stanovili určité hranice v ich prijímaní.
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Študenti všetkých ročníkov Gymnázia
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa
v prvej polovici októbra zúčastnili v troch
turnusoch na trojdňových duchovných
cvičeniach v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre Bárka v Juskovej
Voli. Duchovné cvičenia prvákov
a druhákov viedol otec Jozef Maretta.
Prváci mohli získať skúsenosť spásy ako
ovocie stretnutia sa so živým Kristom
a Duchom Svätým. Druháci absolvovali
kurz Zbav nás zlého. Tretiakov a štvrtákov
sprevádzal počas duchovnej obnovy
otec Rastislav Baka. Študenti sa mohli
započúvať do prednášok na rôzne témy,
mali možnosť pristúpiť k svätej spovedi,
rozjímať nad Božím slovom, byť každý
deň účastní na svätej liturgii a venovať
čas osobnej i spoločnej modlitbe. (Lenka
Mikulášková)

V Prešovskej archieparchii sa príprava na slávenie Misijnej nedele začala
7. októbra v Ruskej Novej Vsi prezentáciou
Pápežských misijných diel (PMD) a v Poprade 9. októbra. 18. októbra sa za misie
modlil otec Michal Pavlišinovič s mladými z Gréckokatolíckeho mládežníckeho
pastoračného centra v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove. 21. októbra sa PMD
prezentovali v Jakubanoch a slávenie
Misijnej nedele vyvrcholilo 23. októbra
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
Modlitba misijného ruženca, ktorú viedla
Danka Jacečková, predchádzala slávnostnej
svätej liturgii, ktorú spolu s ďalšími šiestimi
kňazmi slúžil otec Daniel Dzurovčin. Otec
Daniel krátko informoval veriacich o minuloročnej zbierke a v kázni povzbudil veriacich k štedrosti. Po svätej liturgii nasledoval
krátky film o projektoch, ktoré PMD zo
Slovenska financovali. Po liturgii si veriaci
za ľubovoľný príspevok mohli zobrať dar
v podobe devonacionálií alebo chutných
koláčov, s čím pomáhali skauti Prešovskej
archieparchie. (Štefánia Blichová OSBM)

9. októbra sa na hore Zvir uskutočnila
malá púť. Program sa začal uctením si
ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval
modlitbou akatistu a rozjímavého
ruženca. Po nej slávil prešovský arcibiskup
metropolita Mons. Ján Babjak SJ
archijerejskú svätú liturgiu. Po svätej
liturgii nasledovala modlitba na úmysel
Svätého Otca, požehnanie náboženských
predmetov a Korunky Božieho
milosrdenstva. (Martin Tokár)

12. októbra v Centre pre Rómov v Soli
slávilo sviatok Jom Kippur štyridsať
Rómov spoločne so všetkými židmi,
ktorí uverili v Ježiša, a celým židovským
národom. Je to sviatok, keď je človek
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Lipanoch
▌▌Vposvätili
nový ikonostas
Vladyka Milan Lach SJ 16. októbra posvätil
nový ikonostas a slávil archijerejskú svätú liturgiu v Chráme sv. Cyrila a Metoda
v Lipanoch. Na slávnosti sa za veľkého počtu
veriacich oboch obradov zúčastnil protopresbyter Slavomír Palfi, duchovní otcovia
Marko Durlák, Miroslav Hricík, Jozef Duda
a primátor Lipian Ing. Vladimír Jánošík. Vla-

dyka Milan vyzdvihol potenciál veriacich, čo
je najvyššou devízou tejto mladej rozvíjajúcej
sa farnosti, všetkým poďakoval za realizáciu
tohto diela a domácemu chrámovému zboru
Byzantion za spev počas svätej liturgie.
Autorom ikon je Miroslav Mindek z Orlova.
(Eva Hricíková)

predstaviteľov náboženského života
▌▌Vyhlásenie
o prežívaní sviatočného dňa
24. októbra sa v priestoroch Generálneho
biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bratislave uskutočnilo
stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví. Na rokovaní bolo prijaté vyhlásenie o prežívaní sviatočného dňa v rodine:
Pre väčšinu ľudí je rodina najväčším
pokladom. Každý človek potrebuje spoločenstvo, kde je bezpodmienečne v láske prijatý;
v ktorom jeho členovia majú čas na toho
druhého. Jednou z príčin rozpadu rodiny sú
zlé sociálne a spoločenské podmienky. Jej
členovia cestujú za prácou na veľké vzdialenosti, iní pracujú denne do neskorého večera. Mnohí rodičia konštatujú, že pracovné
povinnosti im neumožňujú tráviť viac času
so svojimi deťmi.
Veľkú škodu rodinám spôsobuje stále
väčšie zotieranie rozdielu medzi pracovnými
dňami a dňom pracovného pokoja. Sú to
najmä ženy – matky, ktoré nedeľu prežijú
v obchodných prevádzkach. Spoločnosť,
ktorá chce podporovať rodinu, by mala zachovať nedeľný odpočinok. Zamestnanci by
mali mať právo venovať záver týždňa rodine,
duchovným hodnotám a oddychu.
Nedeľa je dňom Pána, v ktorom oslavujeme jeho stvoriteľské dielo. Je dňom Ježiša
Krista, oslavou jeho vzkriesenia a zoslania
Ducha Svätého. Obraciame sa na všetkých
kresťanov, aby sme sa vrátili k prežívaniu

nedele ako sviatočného dňa tak, ako nás
k tomu viaže Božie prikázanie.
Pozývame všetkých kresťanov a ľudí
dobrej vôle, aby sme nedeľu prežili v kruhu
rodiny, venovali svoj čas Bohu a oddychu
po namáhavej práci cez týždeň.
Sme presvedčení, že dozrel čas viac
diskutovať o prísnejšej regulácii nedeľného predaja. Z tohto dôvodu sa obraciame
na predstaviteľov verejného života, zákonodarcov, odborárov, predstaviteľov samosprávy a mimovládnych organizácií, aby sme
spoločne vytvorili podmienky na zlepšenie
života našich rodín.
V Bratislave 24. októbra 2016
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR
Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,
predseda ERC v SR
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna
cirkev na Slovensku
László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda
ERC v SR
Pavel Procházka, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej, slovenská oblasť
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podľa židovskej tradície najbližšie k Bohu,
pretože sa dotýka jeho milosrdenstva
a milosti. V tento rok milosrdenstva
sa teda aj takým spôsobom ponárali
do Božieho milosrdenstva. (Radko Blichar)

kňazov do Ľutiny
▌▌Medzi
zavítal vladyka Salachas z Grécka
Na kňazskom dni Prešovskej archieparchie
25. októbra v Ľutine si kňazi vypočuli prednášku odborníka na východné cirkevné právo, emeritného gréckokatolíckeho aténskeho
biskupa – exarchu Mons. prof. Dimitriosa
Salachasa, ktorý prednášal na Pápežskom
východnom inštitúte v Ríme a na iných
pápežských rímskych univerzitách. Okrem
iného je aj aktívnym členom medzinárodnej
ekumenickej komisie medzi Katolíckou
cirkvou a Pravoslávnou cirkvou.
Kňazský deň sa začal svätou liturgiou,
ktorú slávil prešovský arcibiskup metropolita
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Ján Babjak SJ. Koncelebrovali vladyka Dimitrios Salachas, pomocný prešovský biskup
Milan Lach SJ a kňazi Prešovskej archieparchie. V homílii vladyka Milan povedal, že
„podobne ako Ježišovi učeníci, aj my kňazi
napriek tomu, že sme už roky v tejto službe,
potrebujeme prosiť Ježiša: Pane, nauč nás,
nauč ma modliť sa. Nehovoríme to komusi,
kto by nás nepočúval či nepoznal. Veď prosíme nášho milosrdného Otca skrze Krista vo
Svätom Duchu.“
Po svätej liturgii nasledovala prednáška
emeritného biskupa na tému Zápis do cirkvi
sui iuris – kánony 29 – 38 Kódexu kánonov
východných cirkví (CCEO). Ide o dôležitú
súčasť života Cirkvi o to skôr, že na Slovensku žijú na jednom území katolícki veriaci
v dvoch cirkvách sui iuris – v latinskej
a v gréckokatolíckej. Stáva sa, že nielen medzi laickými veriacimi, ale aj medzi kňazmi
niekedy nie sú celkom jasné záležitosti,
ktoré sa týkajú identity veriacich a ich zápisu
do vlastnej cirkvi. Vladyka Dimitrios podrobne vysvetlil kánony a vždy ku každému bola
bohatá diskusia, pretože sa týkajú konkrétnej každodennej kňazskej služby a života
Božieho ľudu. Po obede bol kňazský deň
zakončený modlitbou deviatej hodinky.
Popoludní sa hosť stretol na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove
s gréckokatolíckymi biskupmi, členmi Rady
hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej
cirkvi sui iuris na Slovensku.
Vladyka Dimitrios v pondelok 24. októbra zavítal na Gréckokatolícku teologickú
fakultu Prešovskej univerzity v Prešove,
kde mal prednášku na tému Manželský
súhlas. Jeho program pokračoval rôznymi,
predovšetkým pracovnými stretnutiami
do soboty 29. októbra, keď návštevu na Slovensku ukončil. (Ľubomír Petrík; foto: Jozef
Novický)


V nedeľu 16. októbra prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
navštívil Ulič, najvzdialenejšiu farnosť
Prešovskej archieparchie, kde vo filiálnej
obci Uličské Krivé slávil v drevenom Chráme
sv. archanjela Michala archijerejskú svätú
liturgiu v priamom prenose RTVS. Pred
svätou liturgiou požehnal nové drevené
oplotenie chrámu. Na konci slávnosti
vladykovi Jánovi poďakoval správca farnosti
Ján Zubko. Poďakoval sa za finančnú pomoc
aj Úradu vlády SR a programu na obnovu
dediny. (Ľubomír Petrík)

18. októbra sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove
uskutočnil seminár na tému Hospitačná
činnosť v rámci predmetu náboženstvo/
náboženská výchova, ktorý bol pripravený
pre členov katechetickej komisie Prešovskej archieparchie. Lektor seminára Ján
Furman ako cieľ seminára označil získanie
profesijných kompetencií zameraných
na prípravu a realizáciu kvalifikovanej hospitačnej činnosti v predmete náboženstvo/
náboženská výchova. (DKU PA)

21. októbra sa uskutočnilo stretnutie
rómskych mužov a chlapov v telocvični
v obci Soľ, aby oslávili Boha modlitbou
a športom. Na športovom podujatí sa
zišlo 55 veriacich aj neveriacich mužov
z rôznych osád – z Vechca, Jastrabieho,
Čičavy a Soli rôznych vekových kategórií,
ktorí zápasili nielen o víťazstvo vo futbale
a stolnom tenise, ale najmä s predsudkami
a nedôverou. Stretnutie organizovalo
Gréckokatolícke formačné centrum pre
Rómov v Čičave. (Radko Blichár)

V prvý novembrový deň sa uskutočnilo
každoročné stretnutie rodákov
v zaniknutej obci Veľká Poľana pri vodnej
nádrži Starina v Poloninách pri príležitosti
sviatku archanjela Michala, ktorému
bol zasvätený vtedajší chrám, a pri
príležitosti pamiatky zosnulých. Slávnostnú
archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
s kňazmi zo Sniny. Vladyka vyzdvihol, že
napriek vysťahovaniu sa z Poľany si rodáci
vždy nájdu čas pospomínať aj na svojich
blízkych – modlitbou a zapálením
sviečok. Po svätej liturgii sa veriaci zišli
pri zrúcanine bývalého chrámu, kde
sa pomodlili panychídu za zosnulých
pochovaných na miestnom cintoríne.
(Jozef Havrilčák)
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jednou vetou


Prešovský pomocný biskup Mons. Milan
Lach SJ sa 28. októbra v Hýľove zúčastnil
na zádušnej svätej omši a pohrebných obradoch za zomrelého P. Vincenta Petríka SJ.

Charakterizovať situáciu rodiny doma
i v krajinách Európskej únie (EÚ), predstaviť
jej status v súčasnom práve, priblížiť tzv. family mainstreaming (rodinnú politiku) v jej
základných líniách a navrhnúť základné
opatrenia, ktoré by sa mali stať súčasťou
oficiálnej politiky EÚ boli hlavné ciele medzinárodnej konferencie, ktorú 28. októbra
pripravili v Bratislave Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) a Trnavská univerzita v Trnave s podporou nadácie Konrad Adenauer
Stiftung.

V sobotu 29. októbra zavítal Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, do Steel Arény v Košiciach, kde sa zúčastnil na duchovnej obnove s misionárom
milosrdenstva otcom Jamesom Manjackalom z Indie.

Mons. Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup, sa v Banskej Bystrici 29. októbra
stretol so zástupcami katolíckych hospicov
na Slovensku.

Iniciatíva Zastavme hazard v októbri
odovzdala petíciu, ktorá sa začala zbierať
v deň parlamentných volieb, s 5 437 podpismi dospelých obyvateľov Dolného Kubína, ktorí žiadajú zákaz hazardu na území
mesta, a tak reagujú na nedostatky zákona
o hazardných hrách.

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska
plne podporujú októbrové vyhlásenie
predstaviteľov náboženského života na Slovensku o prežívaní sviatočných dní v kruhu
rodiny.

KBS prináša na svojej stránke preklad
posolstva Maloletí migranti, zraniteľní
a bez hlasu Svätého Otca k Svetovému dňu
migrantov 2017, ktorý sa slávi 15. januára.

Slovenské chrámy a spoločenstvá, kde
žijú a pracujú redemptoristi, v druhej polovici februára alebo v prvej polovici marca
navštívi putovná ikona Matky ustavičnej
pomoci, ktorú Svätý Otec požehnal na Námestí svätého Petra.

Na aktuálnosť patologického používania
internetu reaguje nová webová stránka
www.internetovazavislost.sk, za ktorej
vznikom stojí člen Katedry psychológie
Filozofickej fakulty KU v Ružomberku Juraj
Holdoš, ktorý sa orientuje na spojenie
medzi psychológiou a technológiami.
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deň pedagogických zamestnancov
▌▌Metodický
Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie
Na pôde Cirkevnej strednej odbornej školy
sv. Jozafáta v Trebišove sa 27. októbra uskutočnil metodický deň učiteľov cirkevných
škôl a školských zariadení Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie. Zišlo sa tu
190 učiteľov zo všetkých škôl východného
Slovenska. Program sa začal archijerejskou
svätou liturgiou slávenou vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom,
v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Vladyka Milan povzbudil pedagógov, ktorí
stoja pri tvorbe základov budúcnosti nielen
spoločnosti, ale aj Cirkvi na Slovensku, k jednote srdca a k jednote s Bohom. Upozornil,
že iba tak sa cirkevná škola stane rodinou,
inštitúciou pravého vzdelania „ducha i srdca“
a bude vierohodnou. Po liturgii program
pokračoval v priestoroch školy, kde boli pre
učiteľov v siedmich sekciách pripravené
prednášky na rôzne témy. (Adriána Horňáková; foto: Peter Lazár)

Slovenskom Novom Meste sa tešia
▌▌Vz novoposväteného
chrámu
30. októbra sa v Slovenskom Novom Meste
konala posviacka nového chrámu zasväteného sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Posviacku vykonal vladyka Milan
Chautur CSsR, košický eparcha, za účasti
viacerých kňazov zo Slovenska aj z Maďarska.
Vladyka vo svojej homílii poukázal na ľudskú túžbu po večnom živote, ktorá je napĺňaná nádejou pri pohľade na svetlo vyžarujúce

z Kristovho hrobu dodnes. Pripomenul, že
jedine Kristovo vzkriesenie pomáha veriacim
aj dnes s nádejou pozerať na hroby blízkych
aj na vlastnú smrť. Vyzdvihol ochotu veriacich pri stavaní nového chrámu. Po svätej
liturgii zazneli slová poďakovania adresované vladykovi, kňazom, starostovi obce Jánovi
Kaliničovi a všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na výstavbe chrámu. (Jozef Havrilčák)

Košiciach sa uskutočnila
▌▌Vvedecká
konferencia Text v kontextoch
V priestoroch Historickej sály rektorátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sa 25. – 26. októbra uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorú zorganizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológii
a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ
v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou
Košice. Témou konferencie bol Text v interdisciplinárnych interpretáciách. Odborníci
z viacerých vedných disciplín sa snažili
pozrieť na text, jeho funkciu a interpretáciu
z rôznych uhlov pohľadu.

Jedným zo vzácnych hostí konferencie bol
prof. Massimo Grilli z Pápežskej Gregorovej
univerzity v Ríme, ktorý svojím príspevkom
vzbudil veľkú pozornosť akademickej obce,
keď na základe biblického textu blahoslavenstiev, poukázal na to, ako text môže tvoriť
svojho čitateľa.
Sprievodnou akciou bola výstava historických liturgických kníh Gréckokatolíckej
cirkvi, ktoré poskytol Spolok sv. Cyrila
a Metoda. Výstava chcela ponúknuť možnosť
nazrieť do rôznorodých textov byzantskej
obradovej proveniencie. (Martin Mráz)

www.casopisslovo.sk

3. novembra, v predvečer 15. výročia blahorečenia prešovského biskupa mučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM, sa v preplnenej
sále PKO – Čierny orol v Prešove uskutočnila
premiéra dokumentárneho filmu Gojdič.
Láska nadovšetko. Niekoľko stoviek divákov
si prišlo pozrieť film, ktorého scenáristom
a režisérom je Michal Spišák a dramaturgičkou a producentkou Eva Kratochvílová. Bol
natočený na základe námetu z Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove,
s odbornou spoluprácou pedagógov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove a v spolupráci s Mukačevskou eparchiou. Premiéra sa uskutočnila
v sále Čierneho orla zámerne, pretože v nej

bola 28. apríla 1950 komunistickým režimom
likvidovaná Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu.
Na premiére sa zúčastnili prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický
eparcha Milan Chautur CSsR, mukačevský
eparcha Milan Šášik CM, pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ, pomocný mukačevský biskup Nil Luščák OFM a emeritný
pomocný biskup Pražského apoštolského
exarchátu Ján Eugen Kočiš, zástupcovia
židovskej obce, príbuzní biskupa Gojdiča,
zachránení židovskí spoluobčania, kňazi,
rehoľné sestry, bohoslovci a mnohí ďalší
hostia. Vo filme vystupujú vladykovia Ján
Babjak SJ a Ján Eugen Kočiš, kňazi a rehoľné
sestry – pamätníci života biskupa Gojdiča,
príbuzní, ľudia ním zachránení počas holokaustu, historici a teológovia. Krátke hrané
scény umocňujú výpovednú hodnotu filmu.
Vladyka Ján vyjadril poďakovanie tvorcom
filmu: „Týmto filmom aspoň trocha splácame
dlh, ktorý stále máme voči otcovi biskupovi
Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Najväčší dlh, ktorý
voči nemu máme, je však jeho svätorečenie.
Som presvedčený, že na jeho príhovor sa
už udialo veľa zázrakov, ale k svätorečeniu
potrebujeme mať precízne zdokumentovaný
nejaký konkrétny zázrak napr. uzdravenia.“
Film je opatrený ukrajinskými a anglickými titulkami a bol natočený predovšetkým
ako prezentačná a učebná pomôcka.
V deň premiéry sa na Gréckokatolíckom
arcibiskupskom úrade v Prešove konala k filmu aj tlačová konferencia. (Ľubomír Petrík,
foto: Dávid Rybovič)

Cigeľke si pripomenuli
▌▌Vdvesto
rokov chrámu
30. októbra vladyka Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup, navštívil obec Cigeľka
pri príležitosti chrámového sviatku svätých
Kozmu a Damiána a dvestoročnice chrámu.
Pred archijerejskou svätou liturgiou vladyku
privítal starosta obce Ľudovít Kravec, ktorý
spomenul, že v tejto obci svoju primičnú
svätú liturgiu slávil blahoslavený vladyka
Pavel Peter Gojdič OSBM, prešovský biskup
mučeník.
V homílii vladyka Milan priblížil život
divotvorcov, ktorí boli lekármi a zadarmo
liečili ľudí, čo bolo na vtedajšiu dobu neobvyklé. Poukázal na súčasnosť, ktorá upustila
od nezištnosti a na všetko sa pozerá materiálnymi očami. Vyzval veriacich, aby svoje
deti vychovávali v kresťanskom duchu lásky,
aby neotročili tomuto svetu. Keďže v obci Ci-
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krátky rozhovor

Prešove bola premiéra filmu
▌▌Vo blahoslavenom
biskupovi Gojdičovi
Dada

Kolesárová
Rozhovor s Mons. Ľubomírom Petríkom
o filme Gojdič. Láska nadovšetko
Prišli ste s myšlienkou natočiť film
o biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi
OSBM. Kedy sa zrodila táto myšlienka
a ako dlho trvalo, kým sa stala realitou?
Myšlienka natočiť celovečerný hraný film
vznikla v roku 2003 a od počiatku mala
požehnanie otca arcibiskupa metropolitu
Jána. Ako hovorca som cítil potrebu neobísť
tému Gojdič ako námet na fascinujúci scenár.
Na arcibiskupstve sme zrealizovali niekoľko
stretnutí s rôznymi osobnosťami, ktoré by
nám mohli pomôcť. Dokonca sme do jednej
súťaže poslali návrh scenára. Oslovil som
vtedy Katarínu Pirohovú, ktorá ho napísala.
Prvá cena bola realizácia filmu. Aj sme vyhrali,
ale nakoniec súťaž išla dostratena. Natočiť
celovečerný film je finančne veľmi náročné.
Pri jednom rozhovore mi však producentka
Eva Kratochvílová poradila, že na to, aby sa
raz natočil takýto film, bude dobré spracovať
najprv dokumentárny film. S otcom Petrom
Borzom, ktorý na podnet z arcibiskupstva
už skôr zhromažďoval svedectvá židovských
spoluobčanov zachránených vladykom
Gojdičom, sme napísali námet. V roku 2014
sa naskytla možnosť zafinancovať dokumentárny film z nórskych fondov. Tak sa mohlo
začať natáčanie.
Aké sú vaše dojmy po prvej verejnej
projekcii filmu?

geľka je početná komunita Rómov, ktorí boli
aj na liturgii, vladyka pozval aj ich k tomu,
aby neučili svoje deti zlým veciam, ale aby
im dali vzdelanie a podporovali ich chodenie do školy. Potom sa obrátil na všetkých
prítomných a v rusínskom jazyku prehovoril
k ich srdciam: „Nenechajme si zobrať to,
čo bolo pre naše mamy a otcov najdrahšie –
vieru. Lebo cez vieru v Boha môžeme naozaj
milovať. Naozaj milovať tak, ako nás učí aj
blahoslavený vladyka Pavel.“
Po liturgii sa vladykovi poďakoval otec Lukáš Šoltýs a podaroval mu ikonu archanjela
Michala. Na slávnosti sa zúčastnil aj hrabský
protopresbyter otec Radoslav Kuzmiak,
bývalý správca farnosti otec Ivan Barna
a správca farnosti z poľskej dediny Wysowa
otec Jaroslav Czuchta. (Dominik Petrík)

Som vďačný Bohu a všetkým, ktorí sa
na jeho realizácii podieľali. Som dojatý a nadšený. Prvé reakcie hovoria o tom, že film sa
páči a že bol najvyšší čas ho natočiť. A že je
Gojdič tá správna téma, svedčí aj veľká účasť
na premiére. Do námetu sme už na začiatku
vložili aj krátke hrané scény. Najprv mali
byť čiernobiele, trocha rozmazané, akoby
dobové, ale režisér a scenárista Michal
Spišák sa nakoniec rozhodol priznať, že sú
natáčané teraz, a to aj ako znak aktuálnosti
biskupa Gojdiča pre súčasnosť. Celkom ma to
oslovilo. Aj výkony našich neprofesionálnych
hercov. Chceli sme tam mať od počiatku aj
zábery z blahorečenia, tiež jediný známy
filmový záznam biskupa Gojdiča, aj jeho hlas
či svedectvá zachránených Židov. Oslovil ma
aj lyrický a zároveň faktografický scenár.
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slovo na tému

Blahoslavená
Zdenka Schelingová
Onedlho si pripomenieme sté výročie narodenia bl. Zdenky Cecílie Schelingovej. Táto
prvá blahoslavená Slovenka bola blahorečená spolu s otcom biskupom Vasiľom Hopkom
14. septembra 2003 v Bratislave-Petržalke rímskym pápežom sv. Jánom Pavlom II.
sr. Dominika Galeštoková SCSC
foto: archív SCSC a redakcie
JJ

kraj zanechali trvalú stopu v jej myslení
a prežívaní.

Povolanie
Sestra Zdenka sa narodila 24. decembra
1916 v Krivej na Orave krátko pred polnocou
Pavlovi Schelingovi a Zuzane, rod. Pánikovej,
ako desiate dieťa. O tri dni, 27. decembra
1916, prijala na rímskokatolícky sviatok
svätého apoštola Jána krst, pri ktorom jej
rodičia dali meno Cecília. Detstvo prežila
v rodnej obci, ktorá mala silný kresťanský
charakter. V rodine Schelingovcov sa tak už
od skorého detstva každému vštepovala úcta
ku všetkým rodinným príslušníkom aj k ostatným ľuďom v dedine, najmä starším. Aj
pravidelnej vrúcnej modlitbe sa deti v rodine
priúčali odmala. To všetko malo veľký vplyv
na duchovný život malej Cecílie. Radostné
a pokojné detstvo prežité vo veľmi skromných podmienkach, početná rodina, rodný
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V roku 1929 na pozvanie kňaza Viktora Milana prišli do Krivej milosrdné sestry svätého
Kríža. Ich prítomnosť a požehnaná činnosť
v dedine mali vplyv na životné povolanie Cecílie. Na cestu zasväteného života nastúpila
Cecília ako dospievajúce pätnásťročné dievča
so zdravým a bohatým citovým životom.
Milovaná rodičmi, súrodencami, formovaná
životom viery a príkladným životom kňaza
vo farnosti, vidiac obetavý život rehoľných
sestier v jej rodnej obci bola schopná otvoriť
svoje srdce univerzálnej Kristovej láske.
Po odbornej a duchovnej formácii pracovala ako zdravotná sestra v Štátnej nemocnici v Bratislave, krátko v Humennom
a opäť v Bratislave. 29. februára 1952 bola
pre pomoc väzneným kňazom zatknutá.
Pobyt vo vyšetrovacej väzbe bol spojený

s bezohľadným mučením. 17. júna 1952 bola
sestra Zdenka odsúdená za údajnú velezradu
na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty
občianskych práv.
V modlitebnej knižke Prameň z Boha
(1940) z obdobia jej pôsobenia v Humennom, má vlastnou rukou napísané slová,
ktoré – ako sa neskôr ukázalo – boli akoby
mottom jej života. „Pane, moja duša stojí
pred tebou ako krásny jarný deň, plný kvetu,
vône, jasu. Čo urobíš s tou jarou, Pane?
Pošleš kruté, sparné dni, že odpadnú kvety,
zmizne vôňa, umĺkne spev? Nuž, Pane, staň
sa vôľa tvoja. Však len tak dozrieva bohaté
ovocie. Len jedného ma chráň: netresci ma
tak, aby tá krásna jarná krajina mojej duše
mala ostať navždy krajinou síce pokojnou,
ale bez snahy, bez práce, bez skúšok, bez
pokroku, krajinou mŕtvou tebe i mojim
blížnym.“ Pri spätnom pohľade na život
sestry Zdenky vidíme, že jej život nebol ani
bez skúšok, ani bez pokroku. Bol to život naplnený vernosťou, dôverou, milosrdenstvom
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a odpúšťaním. K ľuďom, osobitne k chorým
a trpiacim, mala prirodzenú schopnosť empatie a ochotne pomáhala tam, kde vnímala
volanie po milosrdnej láske.
Sestra Zdenka nezabúdala ani na svojich
najbližších. Veľmi intenzívne prežívala svoj
vzťah k príbuzným, k oravskej prírode, ktorý
sa vystupňoval zvlášť vo väzení, keď jej bolo
všetko znemožnené. V jej listoch z väzenia
môžeme čítať:
„Maminku mi šetrite... V duchu sa prenesiem do zelene našich hôr, a tak tlmím
svoju bolesť...“ Jej duch bol vnímavý na krásu
prírody i krásu ľudských duší. Mala v sebe
poetické vlohy, o čom svedčia jej zápisky
a listy.
Osobitnú pozornosť si zaslúži vianočný
list, ktorý písala bratovi Cyrilovi v roku 1949.
„Všetko je presýtené mäkkou vianočnou náladou, ba zdá sa, že každá snehová hviezdička nesie vianočné blahoželanie. Keď nás aj
diaľka odlučuje, ale srdcia sú blízko a odovzdávajú si svoje city. Akým pocitom radosti
a vďaky musí zaliať naše srdce skutočnosť,
ktorú práve ideme sláviť – Slovo sa telom stalo. Pozorujeme ho v jeho jednoduchých jasliach. Hľa, Boh, ktorý všetko môže, je povitý
v plienkach. Boh, ktorý vie všetko, onemel,
nehovorí. Boha, ktorý riadi všetko, treba
nosiť v náručí. Kto ho pohol k tomu, aby
opustil pravicu Otca a položil sa do jasieľ,
aby prestal kraľovať na nebesiach a položil sa
na slamu? V nebi oblažuje svätých a rozpaľuje serafínov, a prišiel na zem triasť sa zimou?
Prečo to všetko? – Lebo nás miloval! Nože,
milujme ho aj my. Nežiada nič iné, iba našu
lásku. Prišiel, aby nám dal život, ktorým je
len on. Boh sa stal schopným trpieť, a tým sa
nám najviac priblížil. Prijmime ho preto srdcom povďačným a plným lásky, vtedy bude
aj on ochotný prísť a narodiť sa v ňom. V tom
zmysle vám želám požehnané sviatky, aby
ste často – ba vždy, slávili Vianoce vo svojom
vnútri. Nech Božie dieťa betlehemské naplní
vaše duše pokojom a radosťou.
V spomienke pri vás sestra Zdenka“

v Božiu lásku sme schopní byť verní Bohu.
Keď sme verní Bohu, sme verní aj človeku.
V živote blahoslavenej Zdenky je vernosť
zreteľne čitateľná. „Spoľahlivým skúšobným
kameňom pravej lásky je vernosť,“ píše sestra
Zdenka. Svoju vernosť osobitne dokázala
v najťažšom úseku svojho života.
Vo vyšetrovacej väzbe zobrala na seba
všetko, nikoho neprezradila, statočne mlčala, lebo si vážila kňazov i svoje spolusestry,
a nikomu nechcela ublížiť. Stalo ju to veľa
trpkého ponižovania, neľudského mučenia,
ale ostala verná Bohu a neprestala milovať
ľudí, a čo je obdivuhodné, ani tých, ktorí jej
ubližovali. Pre sestru Zdenku bola vernosť
skutočne taká dôležitá, že za ňu platila
utrpením i obetou svojho mladého života.
V čase, keď bola väznená, verne obstála
v skúške. Neprávosť a násilie, ktoré bolo
na nej spáchané, ju nezlomilo. Ubližovali jej
telu, jej ľudskej dôstojnosti, ale nie jej láske.
Milovala a odpúšťala. Zlo nemalo prístup
do jej duše zjednotenej s Bohom.
Sestra Zdenka sa za verné plnenie svojich
povinností vrúcne modlila, o čom svedčí
krátka modlitba v jej zápisníku: „Môj milý
Spasiteľ, nedopusť, aby som zľahostajnela
vo vernom plnení povinností svojho povola-

nia...“ Modlitba bola pre ňu školou vernosti.
Tento jej postoj sa stal povzbudením pre
mnohých, aby sa modlili za vernosť a vytrvalosť vo svojom životnom povolaní. Akoby
si uvedomovala, že Boh nás stvoril pre trvalý
vzťah, a preto sa nemáme báť opravovať svoje
vzťahy skôr, ako by sme ich bez rozmýšľania
prerušili. Práve vernosť je korunou každého
vzťahu a známkou jeho zrelosti, o čom svedčí
aj život sestry Zdenky.

Dôvera
Dôvera bola a je silou svätých. Vidíme to celkom zreteľne aj v živote bl. Zdenky. Dôveru
v Božie riadenia vyjadrila slovami: „Náš život
je v rukách Kristových. Jeho všemohúcnosť
nás dokáže urobiť šťastnými, čokoľvek nás
zastihne dnes alebo zajtra, do smrti, on
o tom vie a pri všetkom nás žehná. Jeho všemohúcnosť neopustí ani na jeden deň naše
slabé ruky, jeho dobrotivosť rovná všetky cesty nášho života.“ Z tejto istoty sestra Zdenka
žila osobitne v čase utrpenia a väzenskej samoty. Dôverovala Bohu, ktorý všetko môže,
a tak si ho uctievala svojou dôverou.
„Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí
zázraky.“ Tieto úžasné, silné a pravdivé slová

Vernosť
Svedectvo jej duchovného života pomáha
vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom a aj
v dnešnom zmaterializovanom svete vydávať
svedectvo o viere, nádeji a láske. Ukazuje
aj dnešnému zmätenému ľudstvu cestu
návratu k trvalým hodnotám, ako je vernosť,
dôvera, odpustenie a z toho vyplývajúca
radosť.
Život sestry Zdenky je svedectvom vernosti. Vernosť je vzácnou ľudskou hodnotou,
ktorá sa, žiaľ, vytráca z nášho slovníka a čo
je závažnejšie, aj z našich vzťahov. Prameňom našej vernosti voči Bohu je Božia láska
k nám. Tak to bolo aj v živote sestry Zdenky.
Sestra Zdenka uverila v Božiu lásku. Vo viere
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plné nádeje v zápisníku sestry Zdenky hovoria o tom, že podľa nej dôvera vyrastá z viery.
Každodenná osobná modlitba posilňovala jej
vieru, a tá ju viedla k dôvere. Tá je pre každého dôležitá nielen vo vzťahu k Bohu, ale
aj vo vzájomných medziľudských vzťahoch
na každej úrovni: v rodine, v škole, na pracovisku, vo farnosti, všade tam, kde sa schádzajú ľudia. Kde je dôvera, tam sú vzťahy
pevnejšie, tam sa žije i pracuje radostnejšie.

Odpustenie
Životný postoj sestry Zdenky je vlastne pozvaním k odpusteniu ako najväčšiemu prejavu milosrdenstva. Ono obnovuje, upevňuje
a buduje vzťahy. Odpustenie sa však rodí
v srdci človeka tak, ako všetko ostatné dôležité. Svätý Otec František pri otvorení Roka
milosrdenstva povedal: „Radosťou Boha je
odpúšťať. Boh je milujúci Otec, ktorý vždy
odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého
z nás.“ Sestra Zdenka žila z tejto milosrdnej
Božej lásky. Láska k Bohu a úcta k človeku ju
urobili veľkou práve v odpúšťaní. Vo väzenskej nemocnici na Pankráci povedala sestra
Zdenka pani Helene Kordovej: „Odpustenie
je najväčšia vec v živote.“ Tieto slová sa jej
vryli do srdca. Sama o tomto okamihu povedala: „Vďaka sestre Zdenke som pochopila,
čo znamená odpustiť. Pomohla mi prejsť
najtemnejšími dňami môjho života.“
Toto svedectvo o plnom prežívaní Božieho odpustenia je vlastne svedectvom srdca
sestry Zdenky, ktoré neprechovávalo ani
najmenšiu trpkosť vo vzťahu k ľuďom. Ktosi
múdro povedal, že neodpustenie je ako
embólia. Blokuje obidve osoby. K odpusteniu
je najťažší prvý krok, a tie ďalšie kroky nás
privedú k vnútornej radosti a k pokoju, ktorý
bez odpustenia nenájdeme. Človek, ktorý
nechce odpustiť, škodí najviac sám sebe.
Odpustenie uzdravuje predovšetkým nás
samých, uzdravuje naše srdce.
V zápisníku blahoslavenej Zdenky nenájdeme zmienku o hneve, o nenávisti, o túžbe
po pomste. Láska prekoná aj ľudskú zlobu,
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ako to vidíme v jej živote. Vieme o nej, že sa
modlila za tých, ktorí ju odsúdili. Túto modlitbu za tých, ktorí jej ubližovali, vnímala ako
dôležitý rozmer milosrdenstva. Jej veľkodušná obeta priniesla ovocie v obrátení sudcu
Korbulyho.
Lenže rovnako, ako je dôležité vedieť
odpustiť, je dôležité aj vedieť prosiť o odpustenie. Odpustenie predpokladá pokorné
uznanie si vlastných slabostí. Sestra Zdenka
o tom napísala: „Ak sme narobili chyby,
nezvaľujme to na iných, na vonkajšie príčiny,
na choroby či počasie, ale úprimne sa k nim
priznajme. Práve to je pre nás potrebné,

Táto radosť je záverečným posolstvom
blahoslavenej Zdenky pre nás: „Všetko, čo sa
s nami robí, dáva nám Ježiš, a čo nám Ježiš
podáva, na to sa musíme vždy usmievať.“
Sestra Zdenka s úsmevom vedela znášať aj
najťažšie skúšky a s úsmevom na tvári končila
aj svoj život. Niekoľko týždňov pred tým, ako
bola ťažko chorá prepustená z väzenia, vedomá si svojej vážnej diagnózy, napísala v liste
sestrám slová plné dôvery a odovzdanosti:
„Som taká spokojná. On to so mnou myslí
najlepšie.“ Zdravotný stav sestry Zdenky bol
veľmi vážny a bolo zjavné, že jej ostáva len
niekoľko týždňov života. Komunistický štát si
neželal, aby väzni zomierali vo väzení a stávali sa tak mučeníkmi. Z tohto dôvodu 15. apríla
1955 udelil sestre Zdenke prezident republiky
amnestiu. Následne 16. apríla 1955 bola z väzenia v Prahe na Pankráci prepustená.
Sestra Zdenka verne vytrvala v láske
i v posledné dni svojho života. Ním potvrdila pravdivosť slov, ktoré si zapísala: „Čím
plnší je život, tým menšia vzdialenosť ho
delí od smrti.“ Cez utrpenie a príkoria života
rýchlejšie naplnila svoj život a dozrela pre
nebo. Zomrela ako 39-ročná v nedeľu ráno
31. júla 1955, keď sa v neďalekej kaplnke
v trnavskej nemocnici slúžila svätá omša.
Pochovaná bola 2. augusta na starom cintoríne v Trnave. Keď sa v októbri 1979 starý
cintorín rušil, bolo jej telo exhumované

Modlitba na príhovor bl. Zdenky

Otče, ty si obdaroval bl. Zdenku svetlom a mocou Ducha Svätého a dal jej milosť, aby
podľa príkladu Ježiša Krista viedla kresťanský a rehoľný život až po hrdinskú mučenícku
smrť. Prosíme ťa, udeľ nám milosť..., o ktorú prosíme na jej príhovor v nádeji, že ju Cirkev
čoskoro pripočíta k tvojim svätým. Daj zároveň, aby sa pre ľudí našich čias stala vzorom
presvedčivého kresťanského života a veľkej úcty k sviatosti kňazstva. Skrze Krista, nášho
Pána. Amen.			
S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave 28. mája 2014, č.: 3804/14

nech nás aj tí druhí pokladajú za nedokonalých.“ Pravda o nás samých je pre nás darom
a treba vedieť odpustiť aj sebe samému. Je to
dôležité. Vychádza to z dôvery v Boha, ktorý
nás miluje viac, ako my milujeme sami seba.
Posolstvo odpustenia je stále aktuálne aj pre
vzťahy v rodinách, na pracoviskách, v školách či vo farnostiach. Odpustenie spája ľudí,
zachraňuje a je zdrojom vnútorného pokoja
a radosti.

Radosť
Z odpustenia vychádza radosť. Keď sa
pozeráme na obrazy sestry Zdenky, všetci ju
znázorňujú s úsmevom na tvári. Úsmev je
pre ňu charakteristický. „Usmievaj sa!“ bolo
jej životným heslom od začiatku jej rehoľného života. V jej zápiskoch sa nachádza veta:
„S úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom rozdávaj slová, s úsmevom pomáhaj...“

a spolu s ostatnými desiatimi spolusestrami
prevezené do spoločného hrobu v Podunajských Biskupiciach. Od blahorečenia v roku
2003 prevažná časť jej ostatkov je umiestnená v relikviári v rehoľnom Kostole Povýšenia
svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach.
Štát sestru Zdenku rehabilitoval pätnásť
rokov po jej smrti, ešte za komunistického
režimu, no za menej tvrdých podmienok.
V dôsledku tzv. Pražskej jari zákon umožňoval žiadať rehabilitáciu pre nespravodlivo odsúdených. Na žiadosť brata Cyrila Schelinga
6. apríla 1970 Krajský súd v Bratislave rozhodol, že rozsudok o velezrade nie je oprávnený.
Vykonané skutky nepredstavovali žiadne
nebezpečenstvo pre spoločnosť a nevyžadovali si žiadny trest. Naopak, stali sa dôvodom
pre mnohých kresťanov, aby si na jej príhovor
vyprosovali od Boha život vo vnútornej radosti a aby vernosť, dôvera a odpustenia boli
natrvalo v nich aj v ich vzťahoch.
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rok milosrdenstva

Choď a rob
Eva Paula Ivančová
foto: stnicholasnarol.com
JJ

,,Choď a rob aj ty podobne!“ Rob aj ty podobne. Preukáž blížnemu milosrdenstvo. Ako
Samaritán v podobenstve, ktoré veľmi dobre
poznáš.
Kto je tvoj blížny? Ošúchaná otázka, preto
odpoveď môže vyznieť až notoricky povedome. Každý, koho stretneš.
Aj ten človek, ktorého nepoznáš. I osoba
málo sympatická či priateľská.
Aj ten, kto ťa spoločensky ponižuje
a vedome prehliada na chodbe v paneláku či
obchádza bez povšimnutia v jedálni počas
pracovného obeda.
Aj ten, podľa ktorého si sa nezmestil
do jeho očakávaní, a považuje sa za zákonodarcu súčasnosti.
A vieš prečo? Lebo je iba jeden zákon
hodný nasledovania. Zákon lásky. Pamätaj! Nezvládneš žiť týmto životným štýlom
z vlastných síl.
A vieš prečo? Alebo sa budeš pozerať na to,
že nie si dosť dobrý pre druhých, alebo nenaplníš vlastnú predstavu milosrdenstva.
Ak by sa Samaritán z podobenstva pozeral
na to, aké má postavenie v spoločnosti, čo by

bolo s polomŕtvym človekom na ceste z Jeruzalema do Jericha? Nasledoval svoje srdce.
Určite sa zachoval tak, ako by to privítal on
sám, keby bol v podobnej situácii – doráňaný
a ozbíjaný človek na ceste.
Teda choď a rob aj ty podobne. Teda tak,
ako chceš, aby robili tebe.
Ale... Každá minca má dve strany. Nie si
aj ty niekedy pokrytcom? Ako to myslím?
Koľkokrát si sa ocitol v situácii, v ktorej si
nepožiadal o pomoc človeka, ktorý stojí
z pohľadu iných na okraji spoločnosti? Máš
svoju predstavu o tom, kto a ako ti má pomáhať. Preto ostávaš ležať (obrazne povedané)
polomŕtvy na ceste svojho života. Len pre
ohľady na tých ľudí, ktorí ťa možno paradoxne obchádzajú ako kňaz či levita z toho
istého príbehu.
Kde je Pánov Duch, tam je sloboda.
Paradox súčasnosti. Toľkokrát skloňovaná
sloboda, a tak nesprávne pochopená. Z pohľadu človeka je sloboda to, čo ma čo najmenej zaťažuje a neznehodnocuje v očiach
spoločnosti. Sloboda z pohľadu Boha je
nedbať na očakávania okolia. Ostať slobodný
v láske podľa pravdy. Robiť tak, ako to čakám
od druhých.
Môžeš sa opýtať, koľko takých ľudí
stretneš, ako bol ranený na ceste do Jericha.
Nemyslím iba ozbíjaných na cestách a chod-
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Mons. Ján Babjak SJ
Nasledujúce slová Svätého Otca sú adresované
najmä kňazom, ktorí vysluhujú sviatosť zmierenia. Ale všetkým môžu dodať veľa svetla a sily,
aby vyznávali hriechy úprimne a bez strachu.
„Mnohí ľudia začínajú pristupovať k sviatosti
zmierenia a medzi nimi i mnohí mladí, ktorí
v tejto skúsenosti často nájdu cestu, ako sa
vrátiť k Pánovi, k prežívaniu intenzívnej modlitby a znovuobjaveniu zmyslu vlastného života.
S presvedčením opäť postavme do centra pozornosti sviatosť zmierenia, pretože umožňuje
hmatateľne zakúsiť veľkosť Božieho milosrdenstva. Pre každého penitenta tak bude zdrojom
skutočného vnútorného pokoja.
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Nikdy neprestanem trvať na tom, že spovedníci majú byť opravdivým znamením Otcovho
milosrdenstva. Spovedníkom sa nemožno stať
automaticky. Môžeme sa nimi stať, najmä
ak sme najskôr sami kajúcnikmi hľadajúcimi
odpustenie. Nikdy nezabúdajme, že byť spovedníkom znamená podieľať sa na Ježišovom
poslaní a byť konkrétnym znamením kontinuity
Božej lásky, ktorá odpúšťa a zachraňuje. Každý
z nás prijal dar Svätého Ducha na odpustenie
hriechov, zaň sme zodpovední. Nikto z nás nie
je pánom tejto sviatosti, ale len verným služobníkom Božieho odpúšťania. Každý spovedník
má prijímať veriacich ako otec v podobenstve
o márnotratnom synovi: otec, ktorý beží synovi
v ústrety napriek tomu, že premrhal jeho
majetok. Spovedníci sú povolaní objať tohto
kajúceho syna, ktorý sa vracia domov, a vyjadriť
radosť z toho, že sa našiel. Majú tiež neúnavne

slovo metropolitu

Svätá spoveď

níkoch našich miest a dedín. V súčasnosti je
oveľa viac doráňaných samotou, nepovšimnutím, tým, že niet toho, kto by ich vypočul,
poradil...
Každý má povolanie byť milosrdným Samaritánom. Mať otvorené nielen telesné, ale
aj duchovné oči a obviazať ranených na ceste
života skutkom milosrdenstva, ale aj duchovným milosrdenstvom. Neplatiť za ošetrenie
v hostinci, ale darovať čas a pozornosť.
Prečo? Lebo každý z nás to potrebuje
a čaká, či si to prizná, alebo nie.
Ako na to? Túžiť po stretnutí s tým najpovolanejším Samaritánom – s Ježišom Kristom. Zažiť jeho pohľad, nechať sa ním ošetriť
na najbolestivejších miestach svojho života.
Byť svedkom svojho uzdravenia. A potom
nečakať ani chvíľu. Vykročiť a ísť v šľapajach
Majstra. Začať treba od seba. A to už dnes!
Teda choď a rob aj ty podobne...

vychádzať v ústrety druhému synovi, ktorý
ostal vonku a nie je schopný radovať sa, aby mu
vysvetlili, že jeho prísny súd je nespravodlivý
a zoči-voči otcovmu bezhraničnému milosrdenstvu nezmyselný.
Nech nekladú nehanebné otázky, ale ako
otec z podobenstva nech prerušia reč, ktorú
si pripravil márnotratný syn, pretože v srdci
každého penitenta dokážu zachytiť volanie
o pomoc a prosbu o odpustenie. Skrátka,
spovedníci sú povolaní, aby boli vždy, všade,
v každej situácii a napriek všetkému znamením
primátu milosrdenstva.“
Bratia kňazi, položme si otázku, či postupujeme pri vysluhovaní sviatosti pokánia týmto
spôsobom, ako nás učí Svätý Otec, ba vlastne
sám nebeský Otec. Poučme sa z hlbokých slov
a pozývajme veriacich k sviatosti lásky, ktorú
máme vykonávať v duchu Ježiša Krista novým
spôsobom. Buďme opravdivým znamením
Otcovho milosrdenstva a jeho stále odpúšťajúcej lásky. Sprostredkujme kajúcnikom Božie
milosrdenstvo.
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ikonopisectvo

Charakteristika ruských
ikonopiseckých škôl
Vladimírska ikona Božej Matky, o ktorej sme sa zmienili v predchádzajúcom dvojčísle, je
úzko spätá s kniežaťom Andrejom Bohoľubským. Nemenej významnou pamiatkou vladimírsko-suzdaľskej školy je ikona Božej Matky zo začiatku druhej polovice 12. storočia, pomenovaná po kniežati Andrejovi Bohoľubskom.
JJ

Milan Gábor

foto: www.brooklyn-church.org
Bohoľubská ikona Božej Matky
Bola namaľovaná na príkaz vladimírskosuzdaľského kniežaťa Andreja Jurijeviča
Bohoľubského (1110 – 1174), aby sa touto
ikonou pripomenulo jeho zázračné videnie
Božej Matky. V roku 1157 opustil Kyjev, mesto
svojich predkov, aby sa presťahoval na sever
do oblasti Suzdale. Vzal so sebou aj známu
ikonu Bohorodičky z Vyšgorodu (neskôr
známa ako vladimírska), ktorú zamýšľal
vystaviť na verejnú úctu v novom sídle
v Rostove. Jedenásť kilometrov pred mestom
Vladimír kone odmietli pokračovať v ceste. Sprievod sa tým zastavil a pred ikonou
Bohorodičky sa pomodlili moleben. Knieža
prisľúbil, že na tomto tajomnom mieste, kde
sa za zvláštnych okolností zastavil sprievod,
dá vybudovať chrám zasvätený Bohorodičke.
V tú noc (18. júna 1157) mal knieža Andrej
sen, v ktorom videl Božiu Matku s rozvinutým zvitkom v ruke, ktorá mu nariadila, aby
ikonu z Vyšgorodu neniesol do Rostova, ale
nechal ju v susednom Vladimíre. Zároveň
mu prikázala, aby na mieste nocľahu, kde
sa neplánovane zastavili, postavil chrám
zasvätený jej narodeniu a zároveň pri chráme
založil aj monastier. Knieža Andrej počúvol
prosby Bohorodičky a na mieste zjavenia,
ktoré nazvali podľa kniežaťa Andreja Bohoľubského Bohoľubovo, postavili chrám aj
monastier. Zároveň nariadil, aby namaľovali
ikonu, ktorá by zobrazovala Božiu Matku
tak, ako ju videl v sne. Podľa všeobecnej
mienky historikov bola ikona namaľovaná
okolo roku 1158.
Podľa kniežaťa Andreja Bohoľubského
dostala táto ikona aj pomenovanie bohoľub-
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ská, podobne ako monastier ním založený.
Niekedy sa nazýva aj Milujúca Boha, po rus.
Боголюбивая. Ikona bola umiestnená
v monastierskej Cerkvi Narodenia Presvätej
Bohorodičky bohoľubského monastiera
neďaleko mesta Vladimír. Po zničení monastiera na začiatku 18. storočia bola ikona
umiestnená v novom Chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky vybudovanom v rokoch 1751 – 1756 na pôvodnom mieste. V roku
1866 bola ikona prenesená do monastierskej
cerkvi zasvätenej pamiatke tejto divotvornej ikony. Keď bol v 20. rokoch minulého
storočia na základe vládneho nariadenia
monastier uzavretý, bola ikona prenesená
do farského Chrámu sv. Joachima a Anny
v Bohoľubove a potom do Uspenského soboru vo Vladimíre. V roku 1946 na odporúčanie
vlády bola ikona umiestnená v múzeu vo
Vladimíre. Po desiatich rokoch bola prenesená do Všeruského umeleckého a náučno-reštaurátorského centra I. E. Grabara v Moskve
(centrum, ktoré sa sústreďuje na výskum
a reštaurovanie prác starého ruského umenia
aj ruskej maliarskej a grafickej tvorby do 18.
storočia; vzniklo v roku 1918 a meno nesie
po svojom zakladateľovi – umeleckom
historikovi Igorovi Grabarovi). V tomto
centre bola ikona dlhé obdobie reštaurovaná.
V roku 1992 bola vrátená Pravoslávnej cirkvi
a umiestnená v obnovenom ženskom uspenskom monastieri vo Vladimíre.
Ikone sa začala vzdávať úcta už v 12. storočí, krátko po jej namaľovaní. To súviselo
s kultom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, v tom čase rozšírenom na Rusi. Jej
prvé kópie sa začínajú objavovať najskôr
v 14. storočí. Treba zdôrazniť, že tak prvotná
ikona, ako aj niektoré jej kópie boli divotvorné. Zázraky učinené na základe vrúcnych
modlitieb pred týmito ikonami sa dotýkali

tak uzdravení z chorôb, ako aj vykynoženia
epidémií. Jeden z mnohých zázrakov sa udial
v roku 1771, keď vo Vladimíre a jeho okolí
prepukla epidémia, od ktorej bol zázračne
uchránený len bohoľubský monastier s priľahlým okolím. V tom čase prišli z Vladimíra vyslanci do bohoľubského monastiera
s prosbou, aby zobrali do mesta divotovornú
ikonu Bohorodičky. Po procesii s ikonou
nákaza v meste a okolí ustala. Na pamiatku tejto zázračnej udalosti sa každoročne
od 21. mája do 16. júna organizuje procesia
s bohoľubskou ikonou Božej Matky z Bohoľubova do Vladimíra.

Charakteristika a popis ikony
Bohoľubská ikona Bohorodičky patrí
do ikonografického typu chalkopratia –
hagiosoritissa. Pomenovanie tejto ikony sa
spája s Konštantínopolom, kde v 4. storočí
v centre tohto mesta, v tesnej blízkosti
Chrámu svätej Sofie, bolo námestie, kde sa
nachádzal trh s meďou, ktorý sa po gr. volal
Chalkopratia (chalkos – meď, pratia – trh).
Toto miesto dalo meno malému chrámu alebo kaplnke, postavenej okolo roku 450, kde
sa uctievala svätá pokladnica (z gr. Hé agia
soros – z čoho pochádza aj pomenovanie hagiosoritissa), jeden z klenotov mesta. V nej
bola uložená jedna z najuctievanejších relikvií Bohorodičky – jej svätý pás. Bola prinesená z Jeruzalema za vlády Arkádia (395 – 408)
spoločne aj s maforiom. V chráme v Chalkopratii sa uctievali aj relikvie sv. apoštola
Jakuba, Simona a Zachariáša. Chrám vlastnil
aj ikonu považovanú za divotvornú, ktorá
mala dve mená: Chalkopratia, podľa názvu
chrámu a Hagiosoritissa, Madona zo svätej
pokladnice. Táto ikona sa nezachovala, ale
o jej pomenovaní sa dozvedáme na olove-
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ných pečatiach siahajúcich do obdobia 10.
– 13. storočia. Ak chceme dokázať existenciu
Hagiosoritissy v Chalkopratii, treba porovnať zobrazenia z tohto obdobia. Najstaršie
zobrazenie sa nachádza v Topografii od Kozmu Indigopleusta na jednom z vatikánskych
rukopisov zo 7. storočia. Niektoré ikony sú
v rímskych kostoloch: v Chráme sv. Márie
na Via Latina, v Chráme sv. Alexeja, v Aracoeli či v Chráme sv. Dominika a Sixta.
Najstaršia ikona tohto typu sa nachádzala
v Chráme sv. Demetra v Solúne. Ide o mozaiku zo 6. storočia, ktorú však v roku 1917
zničil požiar. Keďže všetky zachované diela
pochádzajú zo skoršieho obdobia ako kaplnka pokladnice v Blachernách, z povedaného
vyplýva, že ikona Hagiosoritissa sa nachá-
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dzala priamo v Chalkopratii a aj pod týmto
menom. Podľa J. Charkiewicza bol tento typ
rozšírený v Byzancii v 11. – 12. storočí. Všetky
ikony tohto typu majú rovnakú schému:
Bohorodička je bez dieťaťa zobrazená v celej
postave. Je pootočená doľava a jemne skláňa
hruď, akoby niesla ťarchu, bremeno utrpenia a hriechu. Obe ruky má v modlitebnom
geste príhovoru – pravú ruku vpredu a ľavú
pozdvihnutú na znak toho, že sa prihovára za tých, čo majú nádej jedine v nej.
Ale motív prosby je oveľa viac zvýraznený
v dielach, kde Božia Matka drží v ľavej ruke
rozvinutý zvitok s textom modlitby, čo je
aj prípad bohoľubskej ikony. Ikona zobrazuje Bohorodičku v celej postave z profilu
s pozdvihnutými rukami v geste modlitby.

V pravej ruke drží rozvinutý zvitok s modlitbou, pričom pozdvihnutou ľavicou ukazuje
na Krista v pravom hornom rohu ikony.
Kristus je zobrazený po pás so žehnajúcou
pravicou a v ľavici s rozvinutým zvitkom,
na ktorom je text odpovede na modlitby
Matky. Bohoľubská ikona Bohorodičky sa
od ostatných ikon tohto typu líši aj tým, že
tu Bohorodička neupiera svoj zrak nahor ku
Kristovi, ale zamyslene sa díva pred seba.
Ikona, ktorá bola namaľovaná na lipovej
doske s rozmermi 105 x 185 cm, je pravdepodobne dielom byzantského umelca. V súčasnosti sa nachádza v múzeu vo Vladimíre.
Od pôvodnej koncepcie bohoľubskej ikony
Bohorodičky bolo v priebehu dejín vytvorených mnoho ikonografických variantov, kde
v prípade niektorých z nich je evidentná veľká odchýlka od prvotnej ikony. Na jednom
z variantov tejto ikony je doplnená postava
kniežaťa Andreja Bohoľubského, ktorý kľačí
pri nohách Božej Matky. Iný námet predstavuje ikona, kde sú vedľa kniežaťa Andreja
zobrazení moskovskí svätí – biskupi, mnísi
či svetskí ľudia, ktorí sa v modlitebných gestách obracajú k Bohorodičke. Tento motív sa
zvykne nazývať Modlitba za ľud. V inej verzii
je Bohorodička predstavená, ako stojí na oblaku a s pozmenených textom na rozvinutom
zvitku v ruke. Jestvujú kompozície, kde sa
v pozadí nachádza krajina a v spodnej časti
ikony bohoľubský monastier alebo panoráma Moskvy s hradbami a kupolami Kremľa.
Veľké množstvo kópií ikon, ktoré sa v niektorých prípadoch zreteľne líšia od originálu, sa
objavuje najmä od obdobia 17. – 19. storočia.
Tieto zmeny sa dotýkajú najmä prítomnosti
krajiny či rozmanitých textov na rozvinutých
zvitkoch v ruke Bohorodičky. Jedna z takých
ikon – ikona namaľovaná na začiatku 19.
storočia pre neznámy chrám – sa v súčasnosti nachádza v Štátnom múzeu výtvarných
umení A. S. Puškina v Moskve.
Prvotná ikona bola niekoľkokrát renovovaná, kvôli čomu sa menila aj jej pôvodná
koncepcia. Už koncom 12. storočia v hornej časti ikony pribudlo päť postáv radu
deésis (Kristus, po jeho pravici Bohorodička, za ňou archanjel Michal a po ľavici
Krista sv. Ján Krstiteľ a archanjel Gabriel).
Pravdepodobne na prelome 13. – 14. storočia
sa na mieste pôvodného zobrazenia žehnajúcej ruky Krista objavuje jeho postava
zobrazená po pás a v ruke Bohorodičky
rozvinutý zvitok. V tom čase starú kovovú
výzdobu pokrývajúcu ikonu, okrem tváre
rúk a nôh (rus. оклад, риза), nahradila nová
vyhotovená zo striebra. V roku 1820 obyvatelia mesta Vladimír darovali ikone nový
strieborný оклад, na ktorom v druhej polovici 19. storočia pribudlo v pravom dolnom
rohu zobrazenie bohoľubského monastiera.
V období 20. storočia bola ikona niekoľkokrát reštaurovaná.
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výročie

Desať rokov zboru Kairos
Dominika Bašárová
foto: Marek Molnár
JJ

Zbor Kairos vznikol 2. októbra 2006 ako
odpoveď na túžbu viacerých sečovských sŕdc
vstupovať do Božích brán s piesňou chvály
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými;
chváliť ho a velebiť jeho meno. Vtedy ešte
nikto netušil, že Kairos (kairos = Boží čas;
milostivý čas; čas Božieho zásahu; príhodný
čas; čas, keď Boh neobyčajným spôsobom
zasahuje do života človeka; čas, keď Boh
koná) bude nielen formálnym názvom, ale aj
osobnou živou skúsenosťou viacerých členov
a bude ich sprevádzať aj v ich osobnom
živote. Do leta 2011 bol zbor známy tým, že
mal asi najdlhšie najdlhší provizórny názov:
Spevácky zbor dospelých pri Chráme svätých
apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Sečovciach. Veľmi sme túžili po novom a hlavne
kratšom mene. Tak sme sa modlili. A prišiel
po piatich rokoch ako blesk z jasného neba
na jednej liturgii. Netušili sme, čo slovo
kairos znamená. Hľadali sme jeho význam
a našli sme ho ako jedno z biblických označení času. Žasli sme nad Božím pôsobením,
keď bol potvrdený presne v deň 5. výročia
založenia zboru 2. októbra 2011. Vtedy
na nedeľu pripadlo prvé čítanie na liturgii
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z Druhého listu Korinťanom: „Hľa, teraz je
milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6,
2). Tento verš je mottom a ikona Povýšenia
úctyhodného a životodarného Kríža nad
celým svetom logom zboru.
Počas uplynulých rokov pôsobenia zboru
sme na vlastnom tele prežili, čo milostivý
čas, kairos, je. Presvedčili sme sa o Božej
vernosti, o tom, že ak mu darujeme chronos (teda čas bežného dňa, ktorý nás ženie
dopredu, často vystavuje stresu a ktorého
nikdy nie je dosť), premieňa ho na kairos,
na milostivý čas. Pán Boh dal zboristom
počas ich služby poznať svoju silu, lásku
a požehnanie. Podobne ako Korinťania vo
svojich životoch zažívali trápenie, úzkosť,
nepokoje, námahy, no pri tom všetkom
veľké víťazstvá nášho Boha, ktorý ich pevne
niesol a držal, ktorý mocne zasahoval, liečil,
obväzoval, tíšil, hladil, fúkal. Akoby nič
nemali, a pritom im všetko patrilo. Boh spojil
štyridsať rôznych ľudí (hoci niektorých len
nakrátko), ktorí mohli a môžu vytvárať nové
vzťahy, priateľstvá. Modlia sa nielen za terajších členov (20), ale aj za tých, s ktorými sa
už z akýchkoľvek dôvodov (choroba, smrť,
nedostatok času, odsťahovanie, pracovná zaneprázdnenosť, materská) na pondelňajších
skúškach nestretávajú. Veria, že aj chvíľkové
pobudnutie v zbore bolo v Božom pláne
a malo význam.

Veľmi zriedkavo sa zúčastňujú na speváckych festivaloch, prehliadkach. Slúžia
predovšetkým vo vlastnej farnosti liturgickým sprevádzaním v nedele, vo sviatky, pri
slávnostných príležitostiach. Stretávajú sa
na neformálnych stretnutiach, na ktorých
budujú bratské spoločenstvo. Delia sa o svoje
životné skúsenosti, problémy i radosti...
Pán Boh je pripravený robiť zázraky nielen
vo výnimočné dni, ale aj v tých najbežnejších, ako to urobil v živote Presvätej
Bohorodičky, keď ju v úplne obyčajný deň
povolal do veľkolepého Božieho plánu. Ona
odpovedala: Amen, nech sa stane, a odvtedy
neprestala žasnúť nad jeho láskou. Spoznala
milostivý čas, deň spásy...
Prosíme o príhovor u dobrotivého Boha
a Božej Matky, aby sme rozpoznávali milostivý čas, kairos, keď bude Boh konať (a to
nielen v čase radosti, ale aj v čase smútku
a najväčšej opustenosti), aby sme sa mohli
neustále čudovať nad tým, akého veľkého
Boha máme.
„Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou
prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky
cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky
viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš
pozemský život aj za budúcu blaženosť
v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj
naďalej svojou nekonečnou láskou. Amen.“
(z Ďakovného akatistu)
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Ak Cirkev vzýva Pannu Máriu ako útočisko
hriešnikov, uzdravenie chorých, potešenie
zarmútených, pomocnicu kresťanov... ,
nerobí to preto, že Mária je i Matkou milosrdenstva?
Pozrime sa, čo napísal pápež Ján Pavol II.
vo svojej encyklike venovanej Otcovi milosrdenstva:
„Okrem toho Mária jedinečným a celkom
mimoriadnym spôsobom zakúsila milosrdenstvo – ako nikto iný – a obetou svojho
srdca dosiahla vynikajúcu účasť na samom
zjavení Božieho milosrdenstva... Nikto nezakúsil tak ako Mária, matka Ukrižovaného,
tajomstvo kríža, toto úžasné stretnutie božskej nekonečnej spravodlivosti a lásky, tento
,bozk‘ milosrdenstva daný spravodlivosti.
Mária teda hlbšie pozná tajomstvo Božieho
milosrdenstva: pozná i jeho cenu a vie, aká
je vysoká. V tomto zmysle ju nazývame aj
Matkou milosrdenstva, našou paňou zľutovania alebo Matkou Božieho milosrdenstva.
Tieto pomenovania majú hlboký náboženský
dosah. Vyjadrujú totiž schopnosť jej duše
a celej osobnosti poznávať – v spletitých
dejinách Izraela, ako aj v dejinách každého
človeka a celého ľudského pokolenia – to
milosrdenstvo, na ktorom sa nám podľa
večného rozhodnutia Najsvätejšej Trojice
dáva účasť ,z pokolenia na pokolenie‘“ (Dives
in Misericordia, 9).
„Ak sa dve zo štyroch dogiem, vyhlásených
za krátkeho pol druha storočia (dogma o Nepoškvrnenom počatí, 1854 a o Nanebovzatí,
1950), týkajú Panny Márie, nie je to preto,
že Boh chce, aby sme poznali jeho milosrdenstvo skrze srdce jeho Matky?“ (Etienne
Richter: Mária, úsmev Boží)
Na to myslel aj Svätý Otec František, keď
v bule Misericordiae vultus (MV), ktorou
vyhlásil Svätý rok milosrdenstva, vyzval,
aby nás jej nežný pohľad sprevádzal v tomto
roku, aby sme tak všetci mohli znova objaviť
radosť Božej nehy. Veď „nikto nepoznal hĺbku tajomstva Boha, ktorý sa stal človekom,
tak ako Mária. Všetko v jej živote je formované milosrdenstvom, ktoré sa stalo telom“.
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František Dancák

Epizóda zo života francúzskeho spisovateľa, básnika Victora Huga hovorí, ako
ho v úzkej uličke Paríža oslovil malý chlapec: „Pane, prosím si peniažtek. Som sám,
nemám nikoho, nemám mamu.“ Básnik ešte
v ten večer napísal nádhernú ódu na matku.
Svoju úvahu končí zvolaním: „Človeče, ďakuj
Bohu, ak máš mamu!“
Chápeme, akým darom je pre človeka
dobrá matka? Chápeme, akým darom je pre
nás veriacich naša nebeská Matka? Je nám
ochotná vždy pomôcť, lebo chce to, čo chce
jej Syn. A ten podľa sv. Pavla chce, „aby boli
všetci ľudia spasení a poznali pravdu“ (1 Tim
2, 4). Chce pomáhať všetkým kresťanom
k dosiahnutiu spásy. Za spravodlivých sa
prihovára, aby zotrvali v dobrom a v Božej
milosti; za hriešnych, aby sa obrátili k Bohu
a našli u neho milosť.
„Nemajú víno.“ (Jn 2, 3) Obdivuhodná
pozornosť Panny Márie v jej láske k ľuďom
na svadbe v Káne Galilejskej! Jej príhovor
u Syna bol vypočutý. Veríme, že odvtedy, čo
ju jej Syn dal z kríža za našu Matku, jej príhovor je mocný pred Božím trónom. Na jej
príhovor Boh vypočuje ľudské prosby. Slová:
„Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16) platia o Božej Matke viac než
u iných svätých.
Staroruská legenda hovorí o mučeníckej
smrti sv. apoštola Ondreja, veľkého ctiteľa
Panny Márie. Hovorí, že keď prišiel do neba,
jeho sprievodcom sa stal anjel, ktorý mu
ukázal krásu raja. Keď sa prechádzal po nebi,
myslel iba na jedno: čo najrýchlejšie nájsť
Pannu Máriu. Stále sa mu to však nedarilo.
Znepokojený sa spýtal, kde je Panna Mária.
Anjel odpovedal, že nie je v nebi, pretože
neustále prebýva na zemi, aby stierala slzy
svojich plačúcich detí.
V tomto zmysle sa vyslovil aj sv. Ján
Vianney: „Myslím si, že Panna Mária bude
na konci sveta veľmi spokojná, ale kým trvá
svet, ťahajú ju zo všetkých strán...“
Do konca časov môžeme prostredníctvom
nej adresovať Pánovi modlitby a prosiť ju,
aby sa za nás prihovárala.
Skončil sa Svätý rok milosrdenstva,
v ktorom sme prežívali milosrdenstvo, ktoré
Otec zosiela na nás od večnosti. Tak o ňom
hovorí aj Panna Mária. Keď po zvestovaní
prišla do Zachariášovho domu a pozdravila
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Bohorodička
Prameň milosrdenstva
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Alžbetu: ako veľkolepo si Boh počína pri riadení osudov celého ľudstva, o jeho vernosti
a o prisľúbeniach vyvolenému ľudu: „Jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, “
a najmä „s tými, čo sa ho boja“ (Lk 1, 50). Tak
o ňom hovorí aj Svätý Otec František v bule:
„On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho
Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás
má rad a chce sa s nami deliť o svoj život.“
S týmito pocitmi vďaky za to, čo Cirkev
dostala, sme prechádzali svätými bránami
s plnou dôverou, že nás sprevádzala moc
vzkrieseného Pána. Zverme aj naďalej
život Cirkvi, celé ľudstvo i obrovský vesmír
Kristovej vláde s prosbou, aby vylial na nás
svoje milosrdenstvo ako rannú rosu a aby
tak všetci mohli spoločne budovať svetlú
budúcnosť. O to prosme aj Pannu Máriu,
Matku ukrižovaného a vzkrieseného Pána,
ktorú „Otcova láska od vekov pripravovala
nato, aby bola archou zmluvy medzi Bohom
a ľuďmi“ (MV, 24):
„Vypočuj nás, ó, Mária, ty najlepšia z matiek... Úpenlivo ťa prosíme, ó, Matka, daj, aby
sme žili v slobode a pravde, vo vernosti tebe
a tvojmu Synovi. Dnes si nám väčšmi Matkou ako Kráľovnou, lebo dnes väčšmi ako
inokedy potrebujeme matku. Matku, ktorá
všetko pochopí, ktorá zotrie každý žiaľ, ktorá
nás podrží, aby sme nestratili nádej“ (Jerzy
Popieluszko).
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Rodina,
ktorá dominuje
Pretaviť vnútorné pocity a myšlienky do krásy vyrezávanej
do dreva sa už niekoľko rokov darí Markovi Miklušovi (47),
rezbárovi z Klenova. Vyrezávaný betlehem z jeho dielne
už niekoľko rokov zdobí námestia miest či obcí počas
vianočných sviatkov.
Michal Pavlišinovič
foto: archív Marka Mikluša
JJ


Pán Mikluš, bolo umenie takéhoto typu vo vašom hľadáčiku už
od detstva?
Nie. Môžem povedať, že tejto profesii sa
tak naplno venujem možno trinásť
rokov. Predtým som pracoval
v oblasti stavebníctva
v Rusku. Keď som sa
vrátil na Slovensko,
istý čas som robil
filmové kulisy
na Barrandove.
Išlo o dva filmy.
Približne šesť
rokov som sa aj
spolupodieľal
na reštaurovaní
Immaculaty
v Košiciach. Nuž
a k rezbárčine
som sa dostal cez
Palka Šarišského
z Janova, ktorý
ma viac zasvätil
do tajov vyrezávania do dreva.

 Pamätáte si
na svoje prvé rezbárske dielo?
Teraz som si spomenul,
že prvé, také amatérske dielo som urobil
s dlátom v štvrtej
triede. Boli to rozprávkové postavičky Maťko
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a Kubko. Keď som sa už pred tými trinástimi rokmi začal naplno venovať rezbárstvu,
tak prvá vyrezávaná socha bola Marienka.
Išlo o ľudový motív dievčatka v životnej
veľkosti, ktoré drží v rukách opálku. Dnes
táto socha zdobí príbytok exprezidenta
Gašparoviča v jeho dome v Limbachu.


Skúste nám opísať, ako sa z čistého kmeňa dopracujete k finálnej podobe sochy. Aké techniky
používate?
Na začiatku vyrezávam do dreva základné
proporcie motorovou pílou. Podstatne to
uľahčuje prácu. Dokonca poznám aj takých
umelcov, ktorých jediným nástrojom je iba
motorová píla, samozrejme, to si vyžaduje
aj špeciálnu tenkú carvingovú lištu. Keď
už teda mám drevo povyrezávané do základných tvarov, nasleduje práca s kladivom a dlátom. Na záver ešte celú sochu
dobrusujem do hladka. Nerobí to každý. Sú
rezbári, ktorí preferujú tzv. peniažkovanie.
Čiže dielo nie je hladké, ale na jeho povrchu vidno presné rezy dlátom. Mne osobne
však táto technika nevonia. Pri tých rezoch
sa ide proti vláknu a nie každému sa takéto
dielo páči. Ale na ľudové motívy sa takáto
technika môže použiť.


Aký materiál najčastejšie používate?
Okrem bukového dreva používam takmer
všetky druhy, ktoré sú dostupné v našich
lesoch. Aj teraz mi jeden známy zatelefonoval, že má zrezaný orech, či ho nepotrebujem. To sú takí moji dodávatelia. O materiál sa nijako významne nepričiňujem.
Ľudia ma už poznajú, a preto sa na mňa
obracajú s ponukou. Niečo také, aby som
išiel do lesa a hľadal si materiál – to sa

ešte nestalo. Pán Boh sa vždy nejako postará. Čo sa týka náradia, tak na sochu mi
stačia tri až štyri dláta. Ale v talóne mám
asi dvadsaťpäť rôznych kusov. Dokonca aj
na miniatúrnu prácu. Takú motorovú pílu
už mám asi piatu.


Opracovávali ste niekedy aj nejaké
výnimočné či drahé drevo?
Minulý rok som mal možnosť počas cesty
do Kanady pracovať s cédrovým drevom,
ktoré pochádzalo zo západného pobrežia,
až od Tichého oceánu. Keď sa dopočuli,
že je medzi nimi umelec zo Slovenska, tak
predo mňa zložili dva mohutné cédrové
kmene, aby som sa mohol realizovať a zároveň predviesť svoju techniku. Zároveň
táto cesta do Kanady bola aj pre mňa
naberaním nových skúseností a techník či
inšpirácií.


Aby mohol umelec neustále napredovať, potrebuje zbierať inšpirácie,
prípadne spoznávať nové spôsoby
opracovania. Absolvujete v tejto
súvislosti nejaké školenia?
Zúčastňujem sa na rôznych plenéroch. My
rezbári už o sebe vieme. A na mnohých
plenéroch či súťažiach sa spolu stretávame, prípadne si o nich dávame vedieť. Spomínam si na plenér pri Žiari nad Hronom,
v obci Prochot. Tam mám umiestnenú
svoju najvyššiu sochu, vysokú päť metrov,
ktorá vyobrazuje starý slovanský zvyk – vítanie hostí chlebom a soľou. Socha vznikla
z asi dvestopäťdesiatročnej lipy, ktorá rástla na začiatku obce, ale keďže prekážala
v ceste, musela byť odstránená. Spojilo sa
tak príjemné s užitočným a rodinka (otec,
mama a dieťa) víta všetkých hostí vstupujúcich do obce. Ale aj keď je socha vysoká,
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bol aj pred „bielym domom“ – Magistrátom mesta Košice na sídlisku Terasa. Tam
to vyzeralo úžasne. K tej bielej mramorovej budove odrazu prišlo teplo dreva
a čečiny. Malo to svoj efekt. A to nehovorím o duchovnom teple. Ďalej bol betlehem dvakrát vo Veľkom Šariši. Tam bol aj
posvätený. Jedny Vianoce bol aj v Levoči.
A na to som zvlášť hrdý, pretože vieme
veľmi dobre, že autorom oltára v Chráme
sv. Jakuba je slávny rezbár Majster Pavol,
a tak moje dielo mohlo byť v blízkosti
jeho diela. Nuž a posledne bol betlehem
umiestnený v mojej rodnej obci v Klenove.


Postavy v betleheme sú umiestnené v exteriéri a sú teda vystavené
vonkajším vplyvom. Vyžadujú si
nejaký špeciálny náter?

Betlehem pred drevenou zvonicou (NKP) v Klenove

celú som ju vyrezal na zemi. Postup bol
taký, že najprv som opracoval prednú
stranu a následne po pretočení kmeňa
som pokračoval zadnou stranou. Hmotnosť
kmeňa však bola obrovská, preto sa na jej
pretočenie použilo JCB-ičko (hospodársky
stroj, pozn. redakcie).


Kedy vo vás skrsla myšlienka
vyrezať betlehem, a navyše trocha
netypický?
Pred niekoľkými rokmi som bol vo Fínsku.
Pri jednej návšteve kostola som si všimol
maľbu, ktorá bola pre mňa nezvyčajná.
Vyjadrovala kolobeh života, keď sa človek
ocitá raz hore a inokedy zasa dole. A tak
som aj ja chcel vytvoriť betlehem, ale netypický, s hlbším odkazom. Preto môžete
vidieť sochy sv. Jozefa a Panny Márie ako
dominanty. Symbol rodiny, ktorá dominuje
celému osadenstvu betlehema, a teda
z toho vychádzajúca myšlienka, že aj dnes
sa má na rodinu klásť dôraz. Najprv som
počul výčitky. Vraj sochy vyzerajú ako tie
na Veľkonočných ostrovoch, ale keď som
ponúkol aj hlbší odkaz betlehema, začalo
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sa to páčiť aj kritikom. Keď som betlehem
naposledy aj pekne naaranžoval do špirály
spolu s čečinou, tak ma prekvapilo svedectvo zopár mladých dievčat, ktoré ocenili
myšlienku betlehema. Páčil sa im viac ako
betlehem vo Viedni.


Koľko postáv tvorí betlehem a čo
najnovšie chystáte do neho pridať?
Betlehem tvorí dvanásť postáv. Okrem
Svätej rodiny, anjela, ovečky sú tam
pastieri a štyri deti. Jedno z detí má v ruke
lampášik, ktorým si svieti na cestu a svojím
svetlom nachádza Božie svetlo a akoby
tým ukazuje ostatným: „Tu je ten novonarodený Spasiteľ“. Každým rokom sa snažím
pridať nejakú postavu. No, paradoxne,
známych troch kráľov sa mi zatiaľ ešte
nepodarilo vyrezať.


Kde všade už bol betlehem súčasťou vianočných sviatkov?
V Prešove bol umiestnený už trikrát alebo
aj štyrikrát. Bol pri františkánskom kostole
aj pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Takisto

Samozrejme, sochy sú ošetrené lazúrou,
ktorá chráni drevo a zmierňuje vonkajšie vplyvy počasia. Drevo treba chrániť.
Dokonca aj sochy, ktoré sú umiestňované
v interiéri, sa zvyknú napúšťať rôznymi
olejmi. Čo sa týka postáv z betlehema, tak
po šiestich rokoch praskla socha sv. Jozefa.
Aj keď sú postavy umiestňované vonku
a sú v kontakte so vzdušnou vlhkosťou,
predsa len to vnútorné pnutie a rozsúšanie
dreva (v tomto prípade lipového) spôsobilo prasknutie. Preto som to ošetril a zamedzil tak ďalšiemu praskaniu. Ale aj toto
všetko prináša práca s drevom. Vidieť tu
pekne teplo a prúdenie života v dreve. Je
to niečo úplne iné ako sochárstvo a práca
s kameňom.


S tým súvisí aj otázka, dokedy sa
môže pracovať s drevom. Je ťažké
rezať do suchého dreva?
Je to podstatne ťažšie. Platí taká hranica,
napríklad pre topoľ, že sa musí opracovať
do jedného roka, maximálne roka a pol.
V praxi je vždy lepšie pracovať so surovým
drevom.


Vytvorili ste aj iné diela, ktoré
majú náboženský charakter?
Vyrezávam rôznych anjelov alebo tvár
umučeného Ježiša Krista. Na čo som však
takisto hrdý, je moje dielo v Dome nádeje
vo Veľkom Šariši. Keďže ma zastupiteľstvo
poverilo vytvoriť niečo, čo bude prijateľné
pre rôzne náboženské denominácie, tak
som sa rozhodol urobiť niečo netradičné.
V strede je slnko, z ktorého vychádzajú
dva lúče. Popri lúčoch je plocha, v ktorej
sú vyobrazené šľapaje smerujúce k slnku,
a v lúčoch je zároveň vyrytý motív Božích
rúk, ktoré čakajú na človeka, aby došiel
do Božieho náručia.
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recenzia

Evanjelium podľa Lukáša
v piktogramoch
Jaromíra Sedláková
foto: Katarína Kurilcová, Juraj Gradoš
JJ

Interaktívna učebnica pre stredné a základné školy Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch je hlavným výstupom vedeckého
projektu KEGA (Kultúrna a edukačná
grantová agentúra Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR) na tému Odovzdávanie kultúrneho dedičstva v biblickom
kontexte hendikepovaným osobám špeciálnym modelom s využitím symbolov, ktorý bol
v rokoch 2014 – 2016 riešený na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU). Sú v nej texty o živote
a zázrakoch Ježiša Krista.
Projekt bol realizovaný v spolupráci so
Spojenou školou internátnou Pavla Sabadoša
v Prešove, predovšetkým so špeciálnou pedagogičkou a katechétkou PaedDr. Mgr. Darinou Petríkovou, PhD. Učebnica využíva
jej metódu zobrazenia textu formou piktogramov. Ku každému slovu je priradený
symbolický obrázok s jednoduchou kresbou,
ktorý abstraktnú myšlienku farebne znázorňuje. Metóda bola vyvinutá pre hendikepovaných žiakov, ale môže poslúžiť aj deťom
všeobecne.
Autormi učebnice sú Darina Petríková,
ktorá je aj editorkou, a Mons. doc. Ľubomír
Petrík, ktorý je zároveň vedúcim riešiteľom
projektu. Editormi sú aj spoluriešitelia projektu prof. Marek Petro a doc. Marcel Mojzeš. Recenzentmi sú Mons. prof. Anton Tyrol
a spoluriešitelia projektu doc. Peter Tirpák
a doc. Štefan Paločko. Imprimatur udelil
prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ. Publikácia vyšla vo Vydavateľstve
Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2015.
V tomto roku bola urobená jej dotlač a bola
prezentovaná na medzinárodnej vedeckej
konferencii na GTF PU v Prešove. Má väzbu
v špirále, ktorá je praktická práve pre používanie u hendikepovaných detí, ktoré majú
niekedy sťaženú aj motoriku.
V úvode autorka metódy uvádza: „Hendikepované deti čítajú slová v texte, ale nerozumejú významu, pretože gramatika s časovaním a skloňovaním dá každému slovu
inú podobu. Súčasťou špecifických učebníc
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sú alternatívne
komunikačné prostriedky a náhradné
spôsoby osvojovania
vedomostí s využitím nepoškodených
zmyslov (zraku). Pri
poznávaní nových
slov sa využíva
množstvo kreslených
a lepených obrázkov,
lebo v zrakovej forme
si hendikepované
dieťa vytvára jasnejšie
predstavy slova.“
Podľa Ľubomíra
Petríka môže učebnica
„pomôcť obzvlášť rodičom, kňazom a katechétom v komunikácii viery deťom, a stať sa
tak evanjelizačným nástrojom a didaktickou
pomôckou pri odovzdávaní viery“.
Dnes sa v prostredí vysokého školstva
veľa hovorí o potrebe väčšieho prepojenia
medzi vedou a praxou. Práve táto učebnica je
jedným z príkladov, kde sa spojili teológovia
spolu so špeciálnymi pedagógmi v pomoci
hendikepovaným žiakom. Metóda je dlhodobo overovaná v pedagogickej praxi a prináša
pozitívne zistenia. Dá sa využiť aj v iných
jazykoch, aj v iných biblických i nebiblických
textoch.
Učebnica je opatrená aj vysvetlivkami,
ktoré možno vnímať ako skrátenú metodiku
k práci s použitými piktogramami. Neživotné podstatné mená sú v modrom rámčeku,
životné v čiernom, prídavné mená v žltom,

slovesá v červenom, predložky, spojky,
príslovky, častice, citoslovcia a číslovky sú
v sivom rámčeku. Je vysvetlené, ako sa tvorí
zápor, množné číslo a čas slovies. V učebnici
je aj priestor na poznámky. Autorka metódy
pripravuje mimo projektu CD nosič, na ktorom bude okrem iného slovník piktogramov,
kompletná metodika práce s nimi a Ježišove
podobenstvá z Lukášovho evanjelia.
Publikácia je jedinečná svojím špecifickým zameraním a cieľovou skupinou,
ktorej je určená. Akcentuje dôležitosť
výchovy a vzdelávania hendikepovaných
osôb a pripomína často nedocenenú prácu
rodičov hendikepovaných detí a špeciálnych
pedagógov, ktorú s láskou a múdro vykonávajú v prospech nielen týchto detí, ale aj celej
spoločnosti. Máme nádej, že sa táto učebnica
stane jednou z konkrétnych pomôcok v ich
záslužnom poslaní.
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Peter Borza
foto: Mária Žarnayová
JJ

Erigovanie Mukačevského biskupstva v roku
1771 a zastabilizovanie jeho sídla v Užhorode
v roku 1775 vytvorilo priestor na zlepšovanie administratívno-správneho členenia
rozsiahlej eparchie, ktorú tvorilo 560 000
veriacich v 711 farnostiach na území trinástich uhorských stolíc. Zložitosť správy takého
rozsiahleho územia netreba bližšie vysvetľovať. Zlepšiť situáciu malo vytvorenie dvoch
nových vikariátov, v roku 1776 išlo o Satmársky vikariát a v roku 1787 bol zriadený
Košický vikariát. Rozhodnutie umožnilo v 19.
storočí dospieť k vzniku nových biskupstiev.

Nové chrámy
Mukačevský biskup však koncom 18. storočia
venoval veľkú pozornosť aj výstavbe nových

2016 / 24 – 25

moderných chrámov hlavne na vidieku.
Na prelome 18. a 19. storočia došlo v gréckokatolíckom prostredí k výraznému nárastu
murovaných chrámov v rámci habsburskej
monarchie. Mukačevské biskupstvo v spolupráci s cisárskym dvorom realizovalo
v rokoch 1773 – 1838 výmenu dosluhujúcich
drevených chrámov za moderné murované chrámy. Na začiatku pozoruhodného
projektu bol mukačevský biskup Andrej
Bačinský, ktorý požiadal cisárovnú Máriu
Teréziu ako patrónku Gréckokatolíckej cirkvi
v Uhorsku o finančnú podporu pri výstavbe
murovaných chrámov. Kladná odpoveď cisárovnej bola podmienená využitím typových projektov stavebného úradu dvorskej
komory vo Viedni a stavebnej kancelárie
Uhorskej kráľovskej koruny. Prvé projekty
vytvorené v roku 1771 boli všeobecne určené
na výstavbu chrámov kresťanských cirkví vo
vidieckom prostredí. Neskôr z podnetu mukačevského biskupa vznikli v roku 1779, 1785
a 1797 typové projekty špeciálne pre Grécko-

história

Cerkev v Beloveži (1778)

Stavebný rozmach
gréckokatolíckych
chrámov v Uhorsku

katolícku cirkev, ktoré už viac zohľadňovali
jej osobitosti liturgického života. Na území
Slovenska sa do súčasnosti zachovalo 82
gréckokatolíckych chrámov z tohto obdobia
a zaraďujú sa medzi sakrálne stavby tereziánskeho typu. Podrobne sa tejto téme venovali
Anton Liška a Ivan Gojdič v knihe História
a architektúra gréckokatolíckych murovaných
chrámov tereziánskeho typu na Slovensku.
Desaťročia trvajúca výstavba nových
murovaných chrámov v gréckokatolíckych
farnostiach svedčí o prospešnosti spolupráce
štátu a Cirkvi na prelome storočia. Vďaka
spoločnému postupu došlo k preneseniu
inovatívnych stavebných postupov, moderného plánovania a kvalitnej architektúry
do vidieckeho prostredia, kde prevažovala
nízka drevená zástavba. Nové chrámy boli
ovocím osvietenskej politiky, ktorá sledovala moderné kultúrne vyrovnávanie sa, ako
aj požiarno-bezpečnostné hľadisko, veľmi
dôležité v prostredí, kde prevažovali drevené
stavby. Vysoký stupeň kvality architektonických riešení realizovaných sakrálnych stavieb
potvrdzuje aj to, že viac ako polovica z nich
je zapísaná v zozname Národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Medzi
ne patria napr. chrámy v Beloveži, Fulianke,
Hažíne nad Cirochou, Kamienke, Poši,
Slovinkách, Strede nad Bodrogom, Telgárte,
Veľkom Lipníku a Zemplíne.
Zachovali sa aj mená niektorých architektov, ktorí vypracovali projekty chrámov
tereziánskeho typu pre Gréckokatolícku
cirkev po tom, ako biskup Bradáč upozornil
na potrebu prispôsobiť architektúru východnému obradu. Vďaka tomu vytvoril v roku
1779 sériu troch projektov Vavrinec Lander
(1749 – 1782), ktorý zastával funkciu zástupcu
hlavného architekta stavebnej kancelárie
Uhorskej kráľovskej komory od jesene 1776
do jesene 1782. Na jeho projekty nadviazala
séria Jozefa Kitzlinga z roku 1785. Na konci
18. storočia, v roku 1797, vznikla nová séria
desiatich typových projektov, ktoré vytvorila
skupina autorov. Dva z nich vytvoril Juraj
Focis, ktorý v tom čase pôsobil vo funkcii
komorského murárskeho majstra, a jednu
verziu zase komorský murársky majster Jozef
Mráček. Ďalší autori zostávajú neznámi.
Projekty mali tri základné varianty rozdelené podľa ceny od najlacnejšieho po naj
drahší s tomu zodpovedajúcou architektúrou. Možno tak dobre pozorovať dobovú
solventnosť tej-ktorej farnosti podľa chrámu,
aký si v tom čase dokázali postaviť. Všetky
však poskytli primeraný priestor na zhromaždenie farského spoločenstva a vytvorili
podmienky na dôstojné slávenie sviatostí,
najmä svätých liturgií. Prirodzene sa stali
dominantami obcí a dnes sú aj ich jedinými
kultúrnymi pamiatkami, ktoré si zaslúžia
primeranú pozornosť.
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c

zdržanlivosť od mäsa
prísny pôst (iba raz dosýta sa najesť)
a zdržanlivosť od mäsa
prísny pôst a zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec
prvý piatok v mesiaci

1 St Tatiana
2 Št Stretnutie Pána
Erik, Erika
3 Pi Blažej \ a
4 So Veronika
5 Ne Agáta
6 Po Dorota
7 Ut Vanda
8 St Zoja
9 Št Zdenko
10 Pi Gabriela
11 So Dezider
12 Ne Perla
13 Po Arpád
14 Ut Valentín
15 St Pravoslav
16 Št Ida, Liana
17 Pi Miloslava a
18 So Jaromír
19 Ne Vlasta
20 Po Lívia
21 Ut Eleonóra
22 St Etela
23 Št Roman, Romana
24 Pi Matej a
25 So Frederik, Frederika
26 Ne Viktor
27 Po Alexander c
28 Ut Zlatica

1 Ne Obrezanie Pána
			 Nový rok
2 Po Karina, Alexandra
3 Ut Daniela
4 St Drahoslav
5 Št Andrea
6 Pi Sväté
Bohozjavenie \
7 So Bohuslava
8 Ne Severín
9 Po Alexej
10 Ut Daša
11 St Malvína
12 Št Ernest
13 Pi Rastislav a
14 So Radovan
15 Ne Dobroslav
16 Po Kristína
17 Ut Anton Veľký; Nataša
18 St Bohdana
19 Št Drahomíra, Mário
20 Pi Eutymios Veľký;
Dalibor, Sebastián
21 So Vincent
22 Ne Zora
23 Po Miloš
24 Ut Timotej
25 St Gejza
26 Št Tamara
27 Pi Bohuš a
28 So Alfonz
29 Ne Gašpar
30 Po Traja svätitelia; Ema
31 Ut Emil

a

február

Január
časopis
gréckokatolíckej cirkvi
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GRÉCKOKATOLÍCKY KALENDÁR
apríl

1 So Hugo
2 Ne Zita
3 Po Richard
4 Ut Izidor
5 St Miroslava a
6 Št Irena
7 Pi Zoltán \ a
8 So Vzkriesenie Lazára;
Albert
9 Ne Kvetná nedeľa
Milena
10 Po Igor
11 Ut Július
12 St Estera a
13 Št Veľký štvrtok; Aleš
14 Pi Veľký piatok c
Justína
15 So Veľká sobota; Fedor
16 Ne PASCHA
Dana, Danica
17 Po Svetlý pondelok
Rudolf
18 Ut Svetlý utorok; Valér
19 St Jela
20 Št Marcel
21 Pi Ervín
22 So Slavomír
23 Ne Juraj Divotvorca;
Vojtech
24 Po Juraj
25 Ut Marek
26 St Jaroslava
27 Št Jaroslav
28 Pi Jarmila a
29 So Lea
30 Ne Anastázia

marec
1 St Albín a
2 Št Anežka
3 Pi Bohumil,
Bohumila \ a
4 So Kazimír
5 Ne Fridrich
6 Po Radoslav, Radoslava
7 Ut Tomáš
8 St Alan, Alana a
9 Št Františka
10 Pi Branislav, Bruno a
11 So Angela, Angelika
12 Ne Gregor
13 Po Vlastimil
14 Ut Matilda
15 St Svetlana a
16 Št Boleslav
17 Pi Ľubica a
18 So Eduard
19 Ne Jozef
20 Po Víťazoslav, Klaudius
21 Ut Blahoslav
22 St Beňadik a
23 Št Adrián
24 Pi Gabriel a
25 So Zvestovanie Presvätej
Bohorodičke; Marián
26 Ne Emanuel
27 Po Alena
28 Ut Soňa
29 St Miroslav a
30 Št Vieroslava
31 Pi Benjamín a

1 Št Žaneta
2 Pi Xénia, Oxana \ a
3 So Karolína
4 Ne Svätá Päťdesiatnica;
Lenka

1 Po Sviatok práce
2 Ut Žigmund
3 St Galina
4 Št Florián
5 Pi Lesana, Lesia \ a
6 So Hermína
7 Ne Monika
8 Po Ján Teológ;
Bl. Miriam T.
Demjanovičová; Deň
víťazstva; Ingrida
9 Ut Roland
10 St Viktória
11 Št Bl. Vasiľ Hopko;
			 Blažena
12 Pi Pankrác a
13 So Servác
14 Ne Bonifác
15 Po Žofia
16 Ut Svetozár
17 St Gizela
18 Št Viola
19 Pi Gertrúda a
20 So Bernard
21 Ne Zina
22 Po Júlia, Juliana
23 Ut Želmíra
24 St Ela
25 Št Pánovo nanebovstú
penie; Urban
26 Pi Dušan a
27 So Iveta
28 Ne Viliam
29 Po Vilma
30 Ut Ferdinand
31 St Petronela, Petrana

júl

august

1 So Diana
1 Ut Božidara
2 Ne Berta
2 St Gustáv
3 Po Miloslav
3 Št Jerguš
4 Ut Prokop
4 Pi Dominik,
5 St Cyril a Metod
Dominika \ a
			 odpust v michalovciach 6 Št Patrícia, Patrik
5 So Hortenzia
5 Po Pondelok Svätého
7 Pi Oliver \ a
6 Ne Premenenie Pána
Ducha; Laura
			 Jozefína
8 So Ivan
6 Ut Norbert
			 Púť do litmanovej
9 Ne Lujza
7 St Róbert
7 Po Štefánia
10 Po Amália
8 Št Medard
8
Ut Oskár
11 Ut Milota
9 Pi Stanislava
9
St
Ľubomíra
12 St Nina
10 So Margaréta
10 Št Vavrinec
13 Št Margita
11 Ne Všetkých svätých
11 Pi Zuzana a
14 Pi Kamil a
Dobroslava
15 So Vladimír Kyjevský; 12 So Darina
12 Po Zlatko
13 Ne Ľubomír
Henrich
			 odpust v klokočove
13 Ut Anton
16 Ne Drahomír
14 Po Mojmír
14 St Vasil
17 Po Bl. Pavel P. Gojdič;
15 Ut Zosnutie Presvätej
15 Št Sviatok najsvätejšej
Bohuslav
			 Bohorodičky; Marcela
			 Eucharistie; Vít
18 Ut Kamila
16 St Leonard
16 Pi Blanka, Bianka a 19 St Dušana
17 Št Milica
17 So Adolf
20 Št Eliáš Tesban; Iľja, Eliáš
18 Pi Elena, Helena a
18 Ne Vratislav
21 Pi Daniel a
19
So Lýdia
19 Po Alfréd
22 So Magdaléna
20
Ne
Anabela
20 Ut Valéria
23 Ne Oľga
			 odpust v Ľutine
21 St Alojz
24 Po Vladimír
21 Po Jana
22 Št Paulína
25 Ut Zosnutie svätej
22 Ut Tichomír
23 Pi Božské Srdce
			 Anny; Jakub
23 St Filip
Ježišovo; Sidónia
26 St Anna, Hana
24 Št Bartolomej
24 So Narodenie Jána Krsti 27 Št Božena
25 Pi Bl. Metod D. Trčka;
teľa; Spolutrpiaca
28 Pi Krištof a
Ľudovít
Bohorodička; Ján
29 So Marta
26 So Samuel
25 Ne Tadeáš, Olívia
30 Ne Libuša
27 Ne Silvia
26 Po Adriána
31 Po Ignác
28 Po Augustín
27 Ut Ladislav, Ladislava
29 Ut Sťatie hlavy Jána
28 St Beáta
Krstiteľa a
29 Št Svätí Peter a Pavol
SNP; Nikola
			 Peter a Pavol, Petra
30 St Ružena
30 Pi Melánia a
31 Št Nora

jún

máj
1 Pi Deň ústavy \
Drahoslava
2 So Linda, Rebeka
3 Ne Belo
4 Po Rozália
5 Ut Regína
6 St Alica
7 Št Marianna
8 Pi Narodenie Presvätej
			 Bohorodičky
Miriama
9 So Martina
10 Ne Oleg
11 Po Bystrík
12 Ut Mária
13 St	Ctibor
14 Št Povýšenie svätého
			 Kríža; Ľudomil a
15 Pi Presvätá Bohorodička
			 Spolutrpiteľka
Sedembolestná
			 Panna Mária; Jolana
16 So Ľudmila
17 Ne Olympia
18 Po Eugénia
19 Ut Konštantín
20 St Ľuboslav, Ľuboslava
21 Št Matúš
22 Pi Móric a
23 So Zdenka
24 Ne Ľuboš, Ľubor
25 Po Vladislav
26 Ut Ján Teológ; Edita
27 St	Cyprián
28 Št Václav
29 Pi Michal, Michaela a
30 So Jarolím, Jeremiáš

1 Ne Presvätá Bohorodička 1 St Všetkých svätých
			 Ochrankyňa; Arnold 			 Denis, Denisa
2 Po Levoslav
2 Št Pamiatka zosnulých
3 Ut Stela
3 Pi Hubert \ a
4 St František
4 So Karol
5 Št Viera
5 Ne Imrich
6 Pi Natália \ a
6 Po Renáta
7 Ut René
7 So Eliška
8 St Michal Archanjel;
8 Ne Brigita
Bohumír
9 Po Dionýz
9 Št Teodor
10 Ut Slavomíra
10 Pi Tibor a
11 St Valentína
12 Št Maximilián
11 So Martin, Maroš
13 Pi Koloman a
12 Ne Jozafát Kuncevič;
Svätopluk
14 So Boris
13 Po Ján Zlatoústy; Stani
15 Ne Terézia
slav
16 Po Vladimíra
14 Ut Irma
17 Ut Hedviga
15 St Leopold
18 St Lukáš
16 Št Agnesa
19 Št Kristián
17 Pi Deň študentstva;
20 Pi Vendelín a
Klaudia
21 So Uršuľa
18 So Eugen
22 Ne Sergej
19 Ne Alžbeta
23 Po Alojzia
20 Po Bl. Jozafáta Horda
24 Ut Kvetoslava
ševská; Félix
25 St Aurel
26 Št Demeter Myromvoný; 21 Ut Vstup Presvätej
			 Bohorodičky
Demeter
do chrámu; Elvíra
27 Pi Sabína a
22 St	Cecília
28 So Dobromila
23 Št Klement
29 Ne Klára
24 Pi Emília a
30 Po Šimon, Simona
31 Ut Bl. Teodor Romža; 25 So Katarína
Aurélia
26 Ne Krista Kráľa; Kornel
27 Po Milan
28 Ut Henrieta
29 St Vratko
30 Št Ondrej, Andrej

1 Pi Edmund \ a
2 So Bibiána
3 Ne Oldrich
4 Po Barbora, Barbara
5 Ut Sáva Posvätený; Oto
6 St Mikuláš
			 Divotvorca; Mikuláš
7 Št Ambróz
8 Pi Počatie Presvätej
			 Bohorodičky sv. Annou
		 Marína
9 So Izabela
10 Ne Radúz
11 Po Hilda
12 Ut Otília
13 St Lucia
14 Št Branislava, Bronislava
15 Pi Ivica a
16 So Albína
17 Ne Kornélia
18 Po Slávka, Sláva
19 Ut Judita
20 St Dagmara
21 Št Bohdan
22 Pi Adela a
23 So Nadežda
24 Ne Štedrý deň a
			 Adam a Eva
25 Po Narodenie nášho
			 Pána Ježiša Krista
26 Ut Zhromaždenie
k Presvätej
			 Bohorodičke; Štefan
27 St Filoména
28 Št Ivana, Ivona
29 Pi Milada
30 So Dávid
31 Ne Silvester

september október november december
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Leto v práci
Marta Fudalyová
foto: archív autorky
JJ

M. T. DEMJANOVIČOVÁ

Byť rodičom nie je ľahké. Byť dobrým
rodičom je ešte ťažšie. Kedy sa rodič dozvie,
že je dobrým rodičom? A vôbec, kde získam
istotu, že ním som?
Pre mňa, mamu piatich detí, je to dennodenný boj strachu, trápenia, lásky aj radosti,
možno viac skrytej ako prejavovanej. Ale
chcem sa s vami podeliť o jednu krásnu
skúsenosť z tohto leta.
Môj 11-ročný syn v septembri v slohovej
úvahe o letných prázdninách napísal:

„Toto leto som okrem skautského tábora
bol aj na farmárskom tábore. Keď som sa
dozvedel, že tam mám ísť, veru, poviem vám,
vôbec sa mi nechcelo. Ale čo som mal robiť,
keď vám to mama nariadi?!
Keby ste vedeli, čo všetko sme tam museli
robiť! Museli sme ručne kosiť, hrabať, fúrikovať, kŕmiť zvieratá a podobné veci. V prvý
deň sme mali zoznamovačky a rozdeľovali
sme sa do skupín. Boli tri. Prvá skupina mala
za úlohu starať sa o zvieratá, nakosiť trávu
pre ovce na zimu. Druhá mala na starosť
pomoc v kuchyni, aby sme všetci nezomreli
od hladu. A tretia skupina mala dobyť ostrov
uprostred veľkého rybníka.

Hoci Miriam Terézia nebola škrupulantkou, predsa bola veľmi presná, ba až puntičkárska. ...
Sestra Zita, jej bývalá spolunovicka a najhorlivejšia promótorka jej blahorečenia, vysvetľuje,
prečo sa na ňu niektoré sestry dívali krivým okom:
„Sestru Miriam Teréziu kritizovali preto, že iné sestry poučovala. Často po jedení išla k sestre,
ktorá čítala pri stole, a upozornila ju na nesprávne vyslovené slová. Mnohé novicky to znervózňovalo. Raz jedna sestra po prvý raz čítala pri stole a urobila viac chýb. Sestra Miriam Terézia
išla po obede za ňou a na chyby ju upozornila. Keď to niektoré novicky videli, povedali: ‚Nemyslíte, že by ju aspoň na začiatku mala nechať na pokoji?‘ Jedna novicka poznamenala, že možno
sestra dostala túto úlohu zo svojho vyššieho poznania. Na to sa všetky veselo zasmiali.
Svoje spoločníčky upozorňovala aj na iné veci: jednej povedala, že má priveľa priateliek;
tým ju chcela upozorniť na to, že v noviciáte sa osobitné priateľstvá neodporúčajú. ... V tomto
prípade sestra napomenutie prijala pozitívne. Jedna novicka mi povedala, že si je istá tým, že
sa Terézia neusilovala naprávať iných preto, že ich chcela kritizovať, ale z túžby, aby aj iné sestry
mali podiel na tom, čo ona. Niekedy azda nebola dosť taktná. Nikto nemá rád napomínania,
osobitne od tých, ktorí im nie sú nadriadení. Hoci to Miriam Terézia robila jemne a s úsmevom,
nič to na veci nemenilo. ... Uznávalo sa, že Miriam Terézia vždy praktizovala to, čo kázala, že
v tom bola naozaj dôsledná; ale je pochopiteľné, že jej dôslednosť zavše iné sestry urážala.“
(z knihy Š. Senčík SJ: Na ceste za väčšou dokonalosťou,
bl. Miriam Terézia Demjanovičová, Dobrá kniha, Trnava 2014)
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Okrem práce bolo aj dosť času na iné veci.
Ja som sa hneď v prvý deň ,okúpal‘ v rybníku. Chcel som chytať rybičky, asi tak desaťaž dvanásťcentimetrové, holými rukami,
šmykla sa mi noha a skončil som celý vo vode
medzi rybkami.
V iný deň sme zas išli skoro ráno kŕmiť
sliepky a ovce a v jednej z voliér bolo uväznené malé sokolíča. Asi dve hodiny sme ho
pozorovali a snažili sa ho nakŕmiť. Podarilo
sa nám z kuchyne zobrať nejaké mäso a dať
ho na paličku. Ale vždy, keď sme sokolíkovi
mäso podali, šmyklo sa nám z paličky a zjedli
ho sliepky.
Hovorí sa, že keď sa vám niekam nechce
ísť, tak je tam nakoniec dobre. A ja to môžem
len potvrdiť.“
Môj syn si mohol vybrať, o čom napíše
úvahu. Vybral si zážitok z tábora, kde som
bola vedúcou tábora ja, jeho mama. Nemusel, no napriek tomu sa chcel podeliť o svoj
zážitok so svojimi spolužiakmi. Na tábor
musel ísť, lebo ako mnoho rodičov, ktorí
pracujú aj cez prázdniny, nemal na výber.
Ale to, čo napíše, bol jeho výber. Veľmi ma
potešil svojím rozhodnutím napísať zážitok
z pobytu, na ktorý nechcel ísť. On nechcel
ísť so mnou do práce, ale v mojej práci mu,
ako aj všetkým deťom v tábore bolo dobre.
Tak verím, že to bolo rodičovsky správne
rozhodnutie.

www.casopisslovo.sk

spoločenské zamyslenie

aktuálne

Keď pravda oči kole
JJ

Juraj Gradoš
Niekedy sa stáva, že človek má pravdu priamo pred očami, a aj tak ju nevidí. Prečo? To
neviem. Niekto ju jednoducho nechce vidieť.
Iný ju už nerozozná od lži, lebo jeho svedomie bolo úspešne modernizované. A ďalšiemu je to ľahostajné, lebo sa ho to podľa neho
netýka. No lož má krátke nohy a dobehne
každého človeka. Prečo to hovorím? Lebo ak
sme ľahostajní k hľadaniu pravdy, ktorá sa
nás v skutočnosti vždy týka, tak budeme žať
úrodu tejto svojej ľahostajnosti. A tá nie je
príjemná.
Počúvame o globálnom otepľovaní už
aspoň dve desiatky rokov. Nebudem tu
hovoriť o tom, či a ako veľmi k nemu prispel
človek. Pravdou je, že prispel. A pravdou je
aj to, že iba človek je schopný otepľovanie
zastaviť alebo aspoň zmierniť. Mnohí Rusi
o tom vedia svoje. Zmena klímy ich vyhnala
z domovov, ktoré sa premenili na haldy ruín.
Nie, nie je to o Sýrii a Iraku, je to o Rusku.
A nie sú za tým radikálni islamisti, ale iba
teplo. Mierne teplo. Budovy začali praskať,
prepadávať sa. V sibírskom meste Čerskij
medzi prvými trhlinami a pádom budovy ubehlo iba niekoľko dní. Nie je to iba

výkyvy teplôt spôsobovať nielen nepohodu,
ale i veľké hospodárske škody, ba aj smrť.
Lenže čo robiť, keď Slováci nechcú vidieť
pravdu, aj keď ju majú pred očami? Spomeniem iba kauzu Bašternák spojenú s bytovým domom Bonaparte, kde bývajú niektoré
slovenské politické špičky zo Smeru. Tí
nevidia nikde žiadny problém, všetko je v poriadku. No ak je to tak, neviem pochopiť niekoľko prečo. Prečo sa firma, ktorá rezidenciu
stavala, nedávno premenovala a presťahovala
do chatrče na juhu Slovenska? Prečo sa to
stalo len krátko po tom, ako začala polícia
vyšetrovať túto firmu? Prečo je jej konateľom
zrazu občan Maďarska a spoločník z Thajska? Prečo sa polícia nevie dopátrať k účtovníctvu tejto firmy? Prečo v tomto dome ešte
vždy bývajú naši politici? Prečo slovenské
zákony prijaté nami platenými a zvolenými
politikmi dopúšťajú takéto praktiky a dovoľujú ľuďom znovu a znovu vytvárať ďalšie
krachujúce a možno i podvodné podniky?
Tých prečo by som mohol vymenovať ešte
veľa. Lenže na Slovensku platí, že šéf má
vždy pravdu, i keď klame. A ľudia stokrát
opakovanú lož od otcov národa vnímajú ako
pravdu. A pritom tá by im mohla vyklať oči.
Majú ju rovno pred očami, no nevidia ju.
Alebo ju už ani nechcú vidieť?

nosti. Veľkú mieru v intenzite detského hnevu
a agresivity hrá frustrácia a spôsob výchovy.
Prostredníctvom pocitov, aj hnevu, hovoria
deti o svojich potrebách. Akokoľvek hnevlivé či
inak iritujúce prejavy emócií sú snahou dieťaťa
zaujať pozornosť rodiča. Je normálne, keď dieťa
prejavuje pocity, ktoré sú rodičovi nepríjemné.
Ako rodičia máme tendenciu emócie zastavovať, potláčať. Je chybou ochraňovať deti pred
pocitmi. Dávame im tak najavo, že ich pocity sú
pre nás neprijateľné. Deti sa učia zvládať pocity
práve tým, že im dáme šancu ich prežívať.
Učíme ich vyrovnávať sa so svojimi pocitmi tým,
že ich berieme na vedomie.
Kým sa dieťa nenaučí hnev zvládať a verbalizovať dôvod svojho hnevu, je na rodičovi, aby
mu pomohol s hnevom fungovať. Pomenúvaním, čo sa v ňom deje, čo prežíva, citlivým

zdôvodňovaním prečo, načrtnutím riešení – či
už formou vybúrenia sa, alebo ventilovaním
napätia. Takýmto postojom mu dávame najavo,
že sa môže hnevať a že je to normálne. Dieťa
sa tak naučí postupne zvládať svoj hnev lepšie
a rýchlejšie. Ako bude rásť, naučí sa sám sebe
rozumieť, tomu, čo s ním hnev robí, aj spôsob, ako ho zvládnuť. Isté vývinové fázy života
dieťaťa, akým je aj obdobie vzdoru, sa hnevom
vyznačujú. Ako rodičia to musíme len tolerovať
a prejsť si tým, ako si tým prechádzajú naše deti.
Hnev dieťaťa by sme mali riešiť bez hnevu.
Svoj hnev musíme vedieť na chvíľu odložiť.
Pridávaním hnevu k hnevu sa to nekončí dobre.
Ak si udržíme nadhľad, s väčším porozumením
pomôžeme dieťaťu zvládnuť ťažké úlohy vývinových období. Ale to už viacerí asi poznáte,
keď ste si zvolili cestu rodičovstva.

návrat radí

problém Ruska. Podobne je na tom americká
Aljaška, Kanada či severné oblasti Európy.
Všade, kde sa stavalo na zamrznutom permafroste, teda na zmesi vody, plynu, rašeliny,
dochádza k pohybom. Permafrost sa totiž
topí. A čím viac sa topí, tým viac do ovzdušia
uniká z neho metán, a ten spôsobuje ďalšie
zvyšovanie teploty.
Situácia je vážna. Napríklad v ruskom
meste Noriľsk s vyše 170-tisíc obyvateľmi má
až 60 % budov poškodenú statiku. Dôvod:
teplota. Tá v tejto oblasti za ostatných sto
rokov stúpla o dva stupne. Z toho jeden bol
od roku 1999. No teplota stúpa aj u nás.
V Prešove za ostatných päť rokov tiež teplota
stúpla o vyše jeden stupeň. A aj keď sa naša
redakcia nachádza v suteréne, všimol som
si, že klesol počet slnečných dní. Obloha
je zamračená, ovzdušie presýtené parami,
ktoré rovnako ako metán zvyšujú teplotu
a nedovoľujú zemskému povrchu sa cez noc
ochladiť. Sú ako perina na Zemi.
Tvrdiť dnes, že globálne otepľovanie je
mýtus, je naozaj zakrývanie si očí pred pravdou. Treba sa k tomu postaviť s múdrosťou
a pokúsiť sa od osobnej po celospoločenskú
úroveň s tým niečo urobiť. Lebo o pár rokov
tu môžeme mať migrantov z Európskej únie,
ktorí budú utekať zo zatopených pobrežných miest, suchom vyprahnutého juhu či
prepadnutého severu. A všade budú väčšie

Hnev
JJ

Adriana Krotká
Hnev je nesmierne dôležitá emócia. Znásobuje
silu, mobilizuje do akcie, vo vypätých situáciách
zabezpečuje prežitie. Umožňuje nám obrániť
a presadiť svoje záujmy a potreby. A tak isto
je to aj u detí. Sú na ne kladené očakávania
i sami si ich na seba kladú. A keď sa im nedarí
(zvládnuť prekážku či dosiahnuť cieľ), tak prepuknú do hnevu, niekedy pre rodičov zdanlivo
nelogického.
Reagovať hnevom je im bližšie, keďže ho
nevedia racionálne spracovať a riešiť. V ranom
období vývinu ho vyjadrujú bez akejkoľvek
zdržanlivosti. Je plný primitívnej agresie i bojov-
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slovo v rodine
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Recept na dobré manželstvo

VĎAKA
A MILOSRDENSTVO
Mať dobrý recept nestačí. Ak podľa neho nepostupujeme, zostávame hladní či nespokojní.
Aj ďalšia ingrediencia receptu na dobré manželstvo volá viac po praktizovaní ako
po teoretických vedomostiach. „Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.“
(Jn 13, 17)
Richard Vašečka
foto: static.pexels.com
JJ

Martuška je gréckokatolíčka, a tak naša svadobná liturgia trvala dve a pol hodiny. Bolo
to ale čiastočne aj našou „vinou“. S kňazom
sme si totiž dohodli bohatšiu liturgiu slova,
a tak sme mali namiesto štandardných dvoch
biblických čítaní až päť. V jednom z nich
zaznela výzva: „A buďte vďační!“ (Kol 3, 15)
Tento text čítala naša svedkyňa. Pred spomínaným slovom urobila prestávku, zdvihla oči,
usmiala sa na nás a veľmi dôrazne prečítala:
„A buďte vďační!“ Toto slovo nám rezonuje
od začiatku nášho manželstva a pamätáme
si ho dodnes. Pravidelne ho opakujeme aj
našim deťom.

Samozrejmosť?
Vďačnosť je podľa jednej definície pocit,
ktorý sa dostavuje, keď nejaké dobro nepovažujeme za samozrejmosť. Podobne ako
hovorí Písmo: „Dobroreč, duša moja, Pánovi
a nezabúdaj na jeho dobrodenia“ (Ž 103, 2).
Sv. Pavol bol vo svojich listoch miestami veľmi kritický, ale vždy ich začínal vzdávaním
vďaky za adresátov: „Vzdávam vďaky svojmu
Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem“
(Flp 1, 3).
Výskumy potvrdzujú, že spokojné manželstvá sú práve tie, v ktorých si partneri
prejavujú vďačnosť. Keď nevieme byť vďační,
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sami sa oberáme o pocit uspokojenia z nášho
manželského vzťahu. Aj Svätý Otec František
odporúča kresťanským manželstvám tri „zázračné“ slovíčka: „prosím, ďakujem, odpusť“.
Cestou k dobrému manželstvu je prejavovať si viac vďaky a uznania. Aj naša prípadná
kritika a napomínanie budú prijaté oveľa
lepšie, ak ich bude predchádzať dostatok
chvály a povzbudzovania. Nešetrite vďakou
a pochvalou. Radšej sa uskromnite s frflaním
a sťažnosťami. Dobrá rada znie: „Pomer
medzi pochvalou a kritikou by mal byť najmenej tri k jednej.“ Najmenej. Môže byť však
aj oveľa vyšší. Skúste si to niekedy zmerať.
Vďačnosťou dosiahnete určite oveľa viac ako
neustálym zdôrazňovaním negatívnych vecí.
V prvom rade si potrebujeme uvedomiť
všetky tie dobré „samozrejmosti“, ktoré sú
vďaka nášmu manželskému partnerovi
a vzťahu s ním súčasťou nášho života. Treba
si na to nájsť čas, pouvažovať o tom a otvorene si to povedať. Možno aj napísať. A potom
za to začať ďakovať. Napríklad: „Ďakujem
ti, že nie som sám, ale mohol som tento deň
prežiť s tebou.“

Melón
S Martuškou sa smejeme na spoločnom zážitku, ktorý sme pomenovali Melón. Krátke
vysvetlenie: Martuška bola dvanásť rokov
na materskej, a tak som do mesta cestoval
väčšinou iba ja. Chodil som tam do práce,
vozil som deti do školy a škôlky, nakupoval

som. Ona zostávala doma s naším najmenším dieťaťom.
V jeden pracovný deň poobede som
zaparkoval na parkovisku pred bytovkou,
v ktorej býva niekoľko kresťanských rodín
z nášho spoločenstva. Mal som za sebou
náročný deň. Niekoľko vyučovacích hodín
s gymnazistami, zber našich detí z viacerých
školských zariadení v meste, nákup v supermarkete. Bol som celkom uťahaný. Počas
posledných pár metrov som ešte v aute adresoval Pánovi krátku modlitbu za stretnutie
s Martuškou. Zo skúsenosti totiž viem, že
keď sa stretne otcova pracovná vyčerpanosť
a psychika mamičky na materskej, niekedy to
riadne iskrí aj pri tých najlepších úmysloch.
Okolo bytovky sa pohybovalo niekoľko
ľudí, ktosi robil čosi na balkóne. Kývol som
im a pozdravil. Martuška stála na balkóne
a sledovala, ako sa súkame z auta a vykladáme veľký nákup. Zrazu zvolala: „Melón?
Prečo si kúpil melón? Ešte určite nebude
dobrý (nebola sezóna)!“ Všetci okolo domu
a na balkónoch otočili hlavy a pozorne sledovali, čo bude nasledovať.
Trocha som stuhol, ale zostal som ticho.
Keď som vošiel do domu, povykladal som
celý nákup na stôl, zrátal som položky a povedal: „Láska, chcem počuť tridsaťdvakrát
ďakujem a jednu kritiku. Možno ten melón
fakt nebude dobrý, ale kúpil som ho z lásky
k vám. Veď vieš, že ja melón nejem.“ Mimochodom, melón bol nakoniec vraj veľmi
dobrý!
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Východiskovým bodom zmeny, ktorú potrebujeme, je naša myseľ. Myslíme si: „Keď je
urobiť nejakú vec samozrejmosťou pre mňa,
prečo by to nemalo byť samozrejmosťou
aj pre môjho partnera a mal/mala by som
mu za to ďakovať?“ Odložte pýchu, uznajte
a oceňte dobro, ktoré koná váš manžel/
manželka. Neberte to ako samozrejmosť.
A povedzte mu/jej to nahlas!

Dobroreč!
V kresťanských kruhoch sa často používa termín požehnanie. Pochádza z gréckeho slova
eulogeo či latinského benedico. V oboch
prípadoch je doslovným prekladom spojenie
„dobro hovoriť“. Jedným z bežných prekladov je aj „dobrorečenie“. Hovorenie dobra
má veľkú moc! Ak chcete dobré manželstvo, naučte sa hovoriť dobro – teda žehnať.
Začnite sa v tom cvičiť. Úplne tak ako človek
cvičí, keď sa chce naučiť hrať na nejakom
hudobnom nástroji, keď chce zdokonaliť
svoju pohybovú zručnosť alebo keď sa chce
zlepšiť v cudzom jazyku. Nikto asi nepokladá
za rozumný argument vyjadrenie typu: „Ja
nikdy nebudem vedieť hovoriť po anglicky,
pretože nie som Angličan“. Rovnako sa každý
môže naučiť ďakovať.
Božie slovo nás k tomu vyzýva: „Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa
v Kristovi Ježišovi pre vás.“ (1 Sol 5, 18) Božia
vôľa je ďakovať, hovoriť dobro. Boh chce, aby
ste zahrnuli svojho manželského partnera
vďakou a požehnaním! A to pri všetkom,
t. j. za každých okolností. Príjemných, ale aj
tých menej príjemných. Rozhodnite sa pre to
a nájdite v tom záľubu!
Má to ešte jeden vedľajší účinok. Váš manželský partner začne byť oveľa lepší! Ale nie
preto, že by sa zmenil on – hoci žehnanie má
postupne aj tento dôsledok – ale preto, že sa
zmení v prvom rade vaše srdce, vaše zmýšľanie a váš pohľad na neho!
Aj Najsvätejšia sviatosť, Eucharistia, je
doslova vzdávaním vďaky! Znova a znova čítame v evanjeliu: „Pri večeri vzal Ježiš chlieb
a dobrorečil... Potom vzal kalich, vzdával
vďaky.“ (Mt 26, 26 – 27) Nasledujme Ježiša
a buďme eucharistickí aj v tomto!

Nefrfli!
Mnohí sú otrávení neustálym frflaním a sťažovaním sa. Písmo nás varuje: „Nesťažujte
sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli
odsúdení.“ (Jak 5, 9) Namiesto toho nám odporúča, aby sme „vynikali vo vzdávaní vďaky“
(Kol 2, 7). A konkrétne radí: „Z vašich úst
nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré...
Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie,
krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú
ďaleko od vás.“ (Ef 4, 29 – 31) Nemôžeme ani
pomyslieť na dobrý manželský vzťah, ak sa
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stále sťažujeme, lebo partner nespĺňa naše
predstavy a očakávania, v kuse sa hneváme,
rozhorčujeme, kričíme a hovoríme zlé slová.
Niekedy naše sťažnosti na nášho manželského partnera hraničia naozaj až s rúhaním
a veľkou nevďačnosťou voči Bohu.
Prejavenie vďaky, pochvala, ocenenie sú
pre dobré manželstvo naozaj kľúčové. Bez
tejto ingrediencie sa tento recept nedá zrealizovať. Darmo bude všetko ostatné dobré, ak
my to dobro nebudeme vidieť, nedokážeme
oceniť, nebudeme vedieť vysloviť.
Bez vďačnosti niet spokojnosti!

Úcta
S láskou a vďačnosťou je úzko spojená aj úcta
voči manželskému partnerovi. V manželskom sľube znie: „Budem ťa milovať a ctiť.“
Mnohí v manželstvách poukazujú na praktické skutky lásky voči svojmu partnerovi
(zarábam, urobil som, postavil som, varím,
upratujem, periem...), ale správajú sa voči
nemu neúctivo. Úcta však spočíva skôr
v tom, ako sa ku mne správaš, než v tom, čo
pre mňa robíš.
Úcta je rovnako dôležitá ako láska. Pre
mužov je niekedy dokonca aj dôležitejšia.
Preto Písmo zdôrazňuje: „Každý jeden nech
miluje svoju manželku ako seba samého.
A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 33)
Na inom mieste však vyzýva aj mužov, aby aj
oni preukazovali úctu svojim ženám (porov.
1 Pt 3, 7).

Neúcta človeka roztrpčuje a dráždi. Ak
svojmu manželskému partnerovi neprejavujeme úctu – nerešpektujeme ho, neberieme
ho vážne, nedôverujeme mu, podozrievame
ho, zľahčujeme jeho osobu a jeho názory,
podceňujeme ho, adresujeme mu posmešky,
a to aj verejne, sme voči nemu ironickí, ignorujeme jeho osobu, jeho túžby a jeho potreby
– jeho srdce sa pred nami začína zatvárať.
Nie nadarmo nás Božie slovo preto vyzýva:
„Nedráždime sa navzájom.“ (Gal 5, 25)

Milosrdenstvo
V manželstve neriešime, bohužiaľ, vždy
len príjemnosti. Ďalšia prísada do receptu
na dobré manželstvo je schopnosť zvládnuť
aj ťažké veci.
Vďačnosť, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcej kapitole, je ocenením dobrých vecí
prítomných v našom manželstve. Pretože
svet nie je dokonalý a my sme hriešnici,
stojíme pred výzvou zvládnuť aj veci zlé
a nedokonalé. Katechizmus to opisuje veľmi
plasticky: „Každý človek skusuje zlo okolo
seba a v sebe. Táto skúsenosť sa pociťuje aj vo
vzťahoch medzi mužom a ženou. Ich zväzok
bol vždy ohrozovaný nesvornosťou, duchom
panovačnosti, nevernosťou, žiarlivosťou
a spormi, ktoré môžu viesť až k nenávisti
a roztržke.“ (KKC 1606)
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Kto je náš nepriateľ?
Ak nechceme, aby nám tieto ohrozenia
zničili manželstvo, potrebujeme si v prvom
rade uvedomiť, že naším nepriateľom nie
je za žiadnych okolností náš manželský
partner: „Podľa viery tento neporiadok,
ktorý s bolesťou konštatujeme, nepochádza
z prirodzenosti muža a ženy ani z prirodzenej povahy ich vzťahov, ale z hriechu“ (KKC
1607). Problémom nie je môj manžel, moja
manželka, ale hriech!
Boh ponúka jasný spôsob, ako sa vyrovnať s hriechom: „Buďte k sebe navzájom
milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj
vám odpustil Boh v Kristovi“ (Ef 4, 32). Bez
milosrdenstva a odpustenia nemáme šancu
na dobré manželstvo.
Odpustiť neznamená zatvárať si oči pred
zlom, tváriť sa, že sa nič nestalo. Aj Ježiš sa
ohradil, keď mu ubližovali (porov. Jn 18, 23).
Neznamená to ani zriecť sa napomenutia
k pokániu. Odpustiť znamená zriecť sa
odplaty, nepustiť sa do súboja – kto z koho.
Špeciálne v manželstve môžeme len obaja
vyhrať alebo obaja prehrať, ale nikdy nie
poraziť toho druhého.

Kamenné srdce
Práve v manželstve to môže byť najťažšie.
Mnohí majú pocit, že nikto im neublížil
tak ako ich manželský partner. Od neho
totiž očakávame najviac a máme voči nemu
(aspoň spočiatku) najviac otvorené srdce. Mimovoľnou reakciou na zranenie je
u mnohých manželov postupné zatvrdzovanie srdca, ktoré vedie k odcudzeniu alebo
aj rozvodu. O tom hovorí Ježiš: „Mojžiš vám
pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše
manželky“ s dôvetkom „ale od počiatku to
nebolo tak“ (Mt 19, 8). Pretože Boží plán je
iný: „Odstránim z vášho tela kamenné srdce
a dám vám srdce z mäsa“ (Ez 36, 26). Kamenné srdce sa môže zdať výhodnejšie ako srdce
z mäsa. Nebolí. Ale ani nežije a nemiluje.
Život a láska bolí. Riešením bolestivých
zranení nie je zatvrdzovanie si srdca, ale
odpustenie.

Odpúšťaj!
Odpustiť nie je ľahké, ale je to absolútne
kľúčové. Bez každodenného opakovaného
odpúšťania nie je dobré manželstvo možné.
Náš hnev sa nesmie hromadiť: „Hnevajte
sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad
vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!“ (Ef 4, 26 – 27). Hnev nemusí byť nutne
hriechom. Podľa katechizmu je to aj názov
emócie, ktorou odmietame niečo, čo pokladáme za zlé (porov. KKC 1765). Odpustenie
bráni, aby sa z tejto emócie vyvinula zloba či
nenávisť.
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Silnou inšpiráciou je Ježiš na kríži, ktorý
chce ospravedlniť svojich katov pre nevedomosť: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia“ (Lk 23, 34) či sv. Štefan, ktorý žiada
milosrdenstvo pre svojich vrahov: „Pane,
nezapočítaj im tento hriech“ (Sk 7, 60).
Modlitba, ktorú nás naučil Ježiš osobne,
nepripúšťa žiadne pochybnosti: „Vy sa budete modliť takto: ,Otče náš... odpusť nám naše
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.‘
Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky,
aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy
neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí
vaše hriechy“ (porov. Mt 6, 9 – 15).
Sv. Pavol ukazuje štandard kresťanského
života: „Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní,
oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť,
pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa
navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto
niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám,
tak aj vy! Ale nad všetko toto majte lásku,
ktorá je zväzkom dokonalosti“ (Kol 3, 12 –
14).
Dobrou pomôckou je prestať s upodozrievaním a pripisovaním zlého úmyslu:
„Nerozvážnym posudzovaním sa previňuje
ten, kto hoci aj mlčky bez dostatočného podkladu pripúšťa ako pravdivú nejakú morálnu
chybu blížneho. Aby sa vyhlo nerozvážnemu
posudzovaniu, každý sa má usilovať, pokiaľ
možno, vysvetľovať si v priaznivom zmysle
myšlienky, slová a skutky svojho blížneho“
(KKC 2477 – 2478). Takéto posudzovanie
a upodozrievanie nám potom bráni prekročiť
múr, ktorý nás oddeľuje, a pristúpiť k odpusteniu a zmiereniu. Zrieknite sa ho a rozhodnite sa ho zanechať!

Za dokonalosťou
Ježiš ďalej dobre radí (aj manželom): „Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo
chcem, a nie obetu“ (Mt 9, 13). Mnohí sú pre
prostredie a výchovu orientovaní na výkon
(obeta). Evanjelium nás pozýva naučiť sa dať
prednosť milosrdenstvu. Vo vzťahu k sebe
i k manželskému partnerovi. Čo je milosrdenstvo, nám napovedá už samotné slovo,
obsahujúce výrazy „milý, milovať“ a „srdce“.
Milé srdce, milujúce srdce, srdce, ktoré sa
zmilúva.
Písmo nás vyzýva k dokonalosti: „Buďte
dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“
(Mt 5, 48). Dokonalosť však nespočíva vo
výkone, v obete, ale práve v milosrdenstve.
Evanjelista Lukáš uvádza Ježišove slová
takto: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný
váš Otec“ (Lk 6, 36). Boh je ako milosrdný
otec z podobenstva o márnotratnom synovi
(porov. Lk 15, 11 – 32). My sme niekedy ako
jeho starší syn. Nechceme odpustiť bratovi
a vyčítame otcovi jeho milosrdenstvo: „Už
toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani

kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi
priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti
prehýril majetok s neviestkami, pre neho si
zabil vykŕmené teľa.“
My ponúkame výkon, Boh i náš manželský
partner chcú srdce. Milosrdné srdce. Manželstvo a rodina prinášajú so sebou množstvo
povinností a nárokov. Nesmieme však dovoliť, aby sme sa zamerali na výkon a zabudli
na to, čo je podstatné – na manželský vzťah
a lásku. Povedané slovami milosrdného otca:
„Ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je
tvoje“.
Inšpirujme sa Božím milosrdenstvom
a buďme ako Otec:
„Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti,
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby,
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý
a dobrotivý nesmierne.
Nevyčíta nám ustavične naše chyby ani sa
nehnevá naveky.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
Lebo ako vysoko je nebo od zeme,
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo
sa ho boja.
Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
Veď on dobre vie, z čoho sme stvorení;
pamätá, že sme iba prach.“ (Ž 103)
Ťažké veci nemusia vznikať len vnútri nášho manželského vzťahu, ale môžu
prichádzať aj zvonku. Zdraví ľudia a zdravý
vzťah zvládnu – s pomocou Božej milosti – aj
kritické situácie a veľkú záťaž. Musíme sa
však usilovať, aby z takýchto situácií nevznikol trvalý stav. Trvalá kríza a dlhodobé
preťaženie môžu ublížiť aj tomu najlepšiemu
vzťahu.
Napriek tomu aj popri všetkom úsilí môžu
niektoré ťažkosti trvať dlhšie, ako sa nám
zdá znesiteľné. Vtedy potrebujeme stáť jeden
pri druhom a povzbudzovať sa v trpezlivosti
a vytrvalosti: „Buďte aj vy trpezliví a posilnite
si srdcia. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia; prorokov, ktorí hovorili
v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých,
ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti
a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je
milosrdný a milostivý“ (Jak 6, 8 – 1).
Jób, ktorého dáva Písmo za príklad vytrvalosti, zaujal vo veľmi ťažkej situácii takýto
postoj:
„Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno
zvelebené!
Azda máme len dobré brať od Pána, a zlé
prijať by sme nemali?“ (Jób 1, 21. 2, 10).
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Drahý priateľ, drahá
priateľka,
slovo evanjelium pochád
za z gréčtiny a znamen
á radostnú
zvesť. V celom evanjel
iu vidíme, že Boh zjav
en
ý v Ježišovi
Kristovi je Boh, ktorý
sa skláňa k človeku. Ce
lé evanjelium nám
ukazuje, že v Ježišovi
Kristovi sa nám dáva
poznávať Boh
na prvom mieste milosrd
ný, pričom zostáva stá
le spravod livý.
Kľúčovým slovom evan
jelia je však od začiatku
do konca Božie
milosrdenstvo.
Názorne to môžeme vid
ieť napríklad na živote
svätého Petra.
Prvé, čo vidíme, je, že Pá
n Ježiš volá k sebe obyč
ajných ľudí,
ako bol Peter – rybár.
Byť s Ježišom, byť jeh
o
uč
eníkom, to je
dar milosrdného Boha,
nie naša zásluha či ne
jaká schopnosť.
Vidíme Petra, ako na
začiatku svojej cesty na
sledovania Ježiša
chce byť učeníkom akos
i z vlastných síl, ešte ve
ľmi nerozumie
Božiemu milosrdenstvu.
Už nejaký čas nasledu
je svojho Majstra, možno má i dojem,
že už všetkému rozumi
e
a
všetko pozná.
Pán si ho volí za hlav
u budúcej Cirkvi. Peter
sa cíti skutočne
poctený, ale, úprimne,
do tejto úlohy ešte nedo
rá
stol. Ježiš to
však vie, no aj tak mu
zveruje tento úrad. Ke
by bol Boh len
spravod livý, čo by nám
mohol zveriť? Nikto z
nás nie je bez
chýb a stopercentne pr
ipravený. A ak si to aj
my
slíme, život
nás preoseje ako pšenicu
. A to sa stalo i Petro
vi. A tak máme
pred očami Petra a mo
žno i svoje skúsenosti, ke
ď sme hrdí na to,
čoho sa nám od Pána
dostalo. Možno sme an
imátormi skupín
mladých, sme zapojen
í do rôznych cirkevnýc
h
hn
utí a aktivít,
skrátka sme uvedomelý
mi a aktívnymi kresťa
nm
i.
Následne však
Ježiš akoby rýchlo ob
ráti list a začne hovoriť
o tom, že bude
trpieť a bude ukrižovan
ý. A Peter, vedomý si
sv
ojej dôležitosti,
ide poučovať svojho Uč
iteľa! Pre Petra je nepr
ijateľné, aby
Boh dopustil nejaké ut
rpenie, aby mu nezabr
án
il! Pre neho žiť
s Bohom, s Ježišom zn
amená netrpieť v nijake
j podobe.
sestra Veronika Barát
ová
(pokračovanie nabudú
ce)
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Evanjelium

Za každých okolností
Pomôcky: Sväté písmo pre každého účastníka; pripravené obálky
s úlohami podľa počtu účastníkov (pozri FB Slova); papiere + písacie
potreby; vytlačená modlitba poskladaná do harmoniky pre každého
účastníka (FB Slova).
Čo rozhoduje o tom, kto si?
Rozdaj účastníkom vopred pripravené obálky. V každej obálke je
úloha, ktorá pozostáva z dvoch inštrukcií. Prvá z nich je na bielom
papieri, druhá na farebnom. Druhú inštrukciu si účastníci môžu
prečítať až po splnení prvej. Celkovo sú tri typy úloh – obálok, dbaj
na to, aby každý dostal len jednu obálku a aby boli medzi mladými
rozdelené v rovnakom pomere. Na túto aktivitu mladým nechaj
aspoň 10 minút.
Prvá obálka (je potrebný prístup na internet)
1. inštrukcia (biely papier): Prihlás sa na svoj facebookový profil
a chvíľku si prezeraj svoj profil, poprezeraj si aktuálne aj staršie
príspevky, ktoré si zdieľal.
2. inštrukcia (modrý papier): Ohodnoť sám seba na stupnici 1 –
10, nakoľko si o sebe myslíš, že si dobrý a šikovný. 1 znamená: „Nie
som dobrý ani šikovný“ a 10 znamená: „Som veľmi dobrý a tiež
šikovný“.
Druhá obálka
1. inštrukcia (biely papier): Chvíľu popremýšľaj a na papier
stručne napíš, čo sa ti v ostatnom čase podarilo alebo niečo, v čom
si naozaj dobrý, na čo si hrdý. Tento list je len pre teba, nikto ho
nebude čítať.
2. inštrukcia (žltý papier): Opäť ohodnoť sám seba na stupnici 1 –
10, nakoľko si o sebe myslíš, že si dobrý a šikovný.
Tretia obálka
1. inštrukcia (biely papier): Chvíľu popremýšľaj a na tento papier
stručne napíš, čo sa ti v ostatnom čase nedarilo, v čom si zlyhal, čo
považuješ za prehru. List je opäť len pre teba.
2. inštrukcia (zelený papier): Naposledy ohodnoť sám seba
na stupnici 1 – 10, nakoľko si o sebe myslíš, že si dobrý a šikovný.
Po splnení úloh otvorte obálky a spočítajte si aritmetický priemer
bodov pre jednotlivé témy. Pravdepodobne najvyšší priemer
bude mať skupina, ktorá rozmýšľala o svojich úspechoch. Druhou
skupinou bude asi tá, ktorá si prezerala facebook, a najhoršie sa
pravdepodobne ohodnotia účastníci, ktorí písali svoje zlyhania.
Diskusia
Prečo je to tak? Pýtaj sa mladých a spoločne diskutujte. Situácie,
v ktorých sme úspešní, a ich pripomínanie prirodzene zvyšuje naše
sebavedomie. Naopak, naše aktuálne prehry alebo spomienky
na dávnejšie zlyhania naše sebavedomie a sebahodnotu poškodzujú. A čo s tým má facebook? V odborných štúdiách sa v súvislosti
s FB objavil pojem „selektívna sebaprezentácia“, čo znamená, že
ľudia zdieľajú o sebe len také informácie a príspevky, o ktorých
očakávajú, že sa iným budú páčiť. Za ne sú odmenení v podobe
lichotivých komentárov a „lajkov“. Problém je v tom, že spätná
väzba od priateľov je klamlivá, pretože práve takéto sú aj príspevky
samotných autorov.
Modlitba
Pozvi účastníkov do spoločnej modlitby. V tichu alebo pri tichom
sprievode gitary rozdaj mladým „harmoniky“ (nájdeš na FB Slova)
– poskladané papiere, na ktorých budú postupne objavovať otázky
a inštrukcie na zamyslenie, sebareflexiu, ktoré ich budú sprevádzať
v modlitbe.
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Pavol Burda
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Najznámejší žalmista sa dostal do nezávideniahodnej situácie. Prenasledovaný svojím
dlhoročným nepriateľom sa skrýva v púšti.
Namiesto bezpečia pred Šaulom dostáva sa
mu zrady od miestnych obyvateľov. Potom,
ako ho udajú, sa začne zvláštne prenasledovanie. O úteku okolo vrchov si môžete prečítať v Prvej Samuelovej knihe (23. kapitola).
Na žalme je zaujímavé, že Dávid napriek
strachu o holý život chce Bohu prinášať

Labyrint
JJ

Antónia Haľková
Labyrinty v tvare kruhu, štvorca, špirály,
osemuholníka a iných obrazov sa odpradávna
využívajú pri magických iniciačných a zasväcovacích rituáloch. Dokazujú to nástenné maľby
jaskýň, na ktorých pravekí ľudia znázorňovali
labyrint. Magické labyrinty sú umelo vytvorené
geometrické línie, po ktorých vedie človeka
duch meditácie a pokoja.
Podľa starého gréckeho mýtu labyrint navrhol a postavil legendárny remeselník Daidalos
pre krétskeho kráľa Minoa v paláci Knóssos.
Úlohou labyrintu bolo zadržať strašného Minotaura, netvora s ľudským telom a býčou hlavou.
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varovanie

Ľudia si často zamieňajú pojem labyrint s termínom bludisko. Bludisko je skladačka v podobe zložito vetvených ciest s možnosťou voľby
cesty a smeru. Bludisko je symbolom zmätku,
úzkosti, strachu, bezprávia, márnosti, chaosu,
v ktorom sa človek neraz stráca. Na druhej strane labyrint obsahuje len jedinú trasu do svojho
stredu a je navrhnutý tak, aby bolo jednoduché
sa v ňom orientovať.
Labyrinty zvyknú byť realizované symbolicky
v umení, napríklad ako vzory potlače látok,
na keramike. Fyzicky sa realizujú v podobe
záhonov krov alebo sú maľované na zem tak,
aby ľudia mohli chodiť od vstupného bodu
do stredu a späť. Labyrinty sústreďujú pozitívnu
zemskú energiu, ktorá je úrodnou pôdou pre
dobrú relaxáciu, preto sa používajú na skupinové rituály a meditácie. Prechádzka labyrintom
má človeku pomôcť odhaliť skryté myšlienky,

pocity, túžby a emócie.
Labyrint je symbolom príchodu duše
na svet, jej cesty
životom k odchodu
do kozmických sfér.
Cesta labyrintom slúži
na hlboké rozjímanie, hľadanie
a nájdenie vnútorného ja človeka. Počas
prechádzky labyrintom sa človek stretáva so
sebou samým, dokáže pomenovať, čo ho trápi
a desí. Cesta labyrintom je symbolickou cestou
do večného raja srdca. Labyrint je symbolom
skrytého poriadku vystupujúceho z neprehľadného chaosu. Smeruje a vedie človeka krôčik
po krôčiku po tajomnej ceste, ktorá nakoniec
ústi do „božského“ stredu záhadnej pavučiny
labyrintu. Talizman v podobe labyrintu má
človeka ochraňovať pred zlou mocou, pomáha
doplniť životnú energiu. Pamätajme na to, že
ten, kto uveril Kristovi, je chránený živým Bohom a nepotrebuje ochranu talizmanov.

Volanie o pomoc

katechéza

obety. Tie sú znakom hojnosti a poďakovaním za požehnanie. Akoby chcel Bohu
dať zo svojho požehnania. Lenže to je ešte
vzdialené, ale viera v požehnanie zachraňuje
Dávida. Viac ako túžba po požehnaní Dávida
„drží nad vodou“ istota jeho práva. Dávid je
presvedčený o tom, že Boh obráni toho, kto
je v práve. On – Bohom vyvolený kráľ Izraela
– sa musí schovávať. Skrýva sa pred uzurpátorom moci. Očividné právo proti očividnému bezpráviu. Napriek tomu plynie zo slov
Dávida dôvera.
Táto situácia je celkom blízka aj súčasnému človeku. Očividná pravda proti korupcii.
Príliš často vyhráva neprávosť nad tým, čo

je spravodlivé. Zvykli sme si, že pravda sa
dá kúpiť. Alebo aj predať. Vyššie záujmy
sú natoľko vysoké, že prevyšujú charakter.
V boji proti takejto oblude nám pomáha
rovnaká istota, ako tá Dávidova: kto sa drží
pravdy, je na Božej strane. I keď teraz táto
strana ťahá za kratší koniec, Boh sa predsa
zahanbiť nenechá. Nie je jednoduché uveriť
tomuto Božiemu prísľubu. Nezabúdajme
na to, že Pán bude naším požehnaním. On,
ktorý si každého z nás vyvolil za kráľa. Kráľovský ľud, ktorý dnes trpí bezprávie, bude
zajtra plne požehnaný. I keď dnes ide o holý
život, zajtra sa na nás môže a má zjaviť Božia
dobrota.
Tento žalm je dobrou pomôckou osobnej
modlitby: aby sme mohli pokojne zvysoka – z nadhľadu – vidieť dnešné problémy.
V starostiach a strachu hľadieť na prísľub
Pánovho požehnania. Azda aj preto ho naša
liturgia používa v 6. hodinke (poludňajšom
čase), keď už vidno diela našich rúk, no
rovnako tak dolieha aj ťarcha a horúčosť dňa.
Poludnie je časom pokušenia. Po dopoludňajšej námahe môže človek ľahko upadnúť
do pokušenia nečinnosti či neistoty úspechu.
Alebo sa človek stretne s obludou neprávosti,
nespravodlivosti a prepadne ho chuť rezignovať. Utrpenie a námahy, ktoré znášame
za pravdu, Boh vidí. To je čas pre tento žalm.
Žalm nádeje, ktorým nielen Dávid volá o pomoc proti bezpráviu. Veď na Božej strane je
ten, kto koná podľa práva. Pán sa nenechal
zahanbiť v prípade Dávida, nenechá hanbu
ani nad nami.
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Snímka zo svadby Mojžiša a Sefory z filmu Exodus: Bohovia a králi (2014)

biblia

Sefora
Bola dcérou madiánskeho kňaza Jetra a Mojžišovou manželkou. Mojžiša si Boh vyvolil,
aby zachránil svoj ľud z egyptského otroctva. Hoci žila v tieni svojho slávneho manžela,
spolupracovala na Božom diele, v ktorom mala svoje miesto. Zmienku o nej nachádzame
v Knihe Exodus.
Martina Diheneščíková
foto: dishmag.com
JJ

Stretnutie pri studni (Ex 2, 15 – 22)
Hoci bol Mojžiš vychovaný ako egyptský
princ, nezabudol na svoj národ, z ktorého
pochádzal. Raz v snahe pomôcť Hebrejovi zabil Egypťana. Svojím skutkom však
nenašiel priazeň v očiach hebrejských bratov.
Keď utiekol z Egypta, zdržoval sa pri studni
v krajine Madián. Pri studni sa odohrávali
dôležité udalosti v živote patriarchov. Izákov
sluha stretol pri studni Rebeku a Jakub milovanú Ráchel. Aj Mojžiš stretol svoju manželku pri studni.
Sedem dcér madiánskeho kňaza Raguela
Jetra prichádzalo k studni napájať ovce. Ale
pastieri ich chceli odohnať. Mojžiš videl
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neprávosť, zastal sa ich a pomohol im. Keď
sa Jetro pýtal dcér, prečo sa vrátili tak skoro,
odpovedali mu: „Akýsi Egypťan sa nás
zastal pred pastiermi, ba aj nám pomohol
napojiť ovce!“ Jetra zaujal postoj cudzinca
a prikázal dcéram: „A kdeže je? Prečo ste
tam nechali toho muža?! Zavolajte ho, nech
si niečo zaje!“ Niektorí rabíni vysvetľujú,
že spojenie „jesť chlieb“, ktoré možno nájsť
v iných prekladoch Biblie, znamená „vziať
si za manželku“. Vidia v Jetrových slovách
vyjadrenie možnosti, že by si Mojžiš mohol
vziať jednu z jeho dcér za ženu. Po týchto
slovách sa Sefora rozbehla ako vták (po hebr.
cippor = vták) a priviedla Mojžiša do domu.
Meno Sefora (Cippora) dostala preto, že svoj
dom čistila ako vtáčik svoje hniezdo.
Mojžiš bol vyspelý muž, ale mal sa stať aj
kňazom a prorokom. Dostal sa do vzácnej
rodiny, kde našiel domov, manželku a vynikajúcu duchovnú formáciu. Bolo to vý-

znamné stretnutie nielen pre neho, ale aj pre
Seforu, ktorá sa stala ženou veľkého muža.
Jetrov kmeň žil na púšti. Zachoval si poznanie a kult pravého Boha. Ostatní Madiánčania odpadli k modloslužbe, preto pastieri
odháňali od studne jeho dcéry. Raguel Jetro
pochádzal z Abrahámovho rodu, po línii
jeho druhej ženy Ketury. Jeho meno značí,
že bol kňazom a Božím priateľom. Hoci
nebol Izraelitom, mal srdce otvorené Božím
veciam. Zbadal veľké hodnoty ukrývajúce
sa v tomto vyhnancovi, preto ho vyzval,
aby uňho zostal. Mojžiš súhlasil a Jetro mu
neskôr dal svoju dcéru Seforu za manželku. Porodila mu dvoch synov – Gersama
a Eliezera.
Jetro poznal Mojžiša aj svojich sedem dcér.
Pre neho neplatili pravidlá vydaja najstaršej
dcéry. Manželstvá Pánových vyvolených
sú vždy v Božej réžii. Seforu mu nevybral
náhodou. Nie bez príčiny sa práve ona stala
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jeho manželkou. Boh si na naplnenie svojich
plánov nevyberá vždy tých najlepších, ale
tých, ktorí sú ochotní mu slúžiť. Nie hociktorá žena by bola dobrá pre také veľké dielo,
aké mal naplniť tento muž. Aj Sefora bola
veľká, výrazná osobnosť. Zrejme svojrázna,
tvrdohlavá, ale taká, ktorá si dala povedať.
Len silná osobnosť dokáže nastaviť zrkadlo
mužovi, akým bol Mojžiš. Pokánie možno činiť len z tých hriechov, ktoré na sebe
vidíme. Pri Sefore ich určite videl. V ich
manželstve to zrejme nešlo vždy hladko.
No aj keď boli medzi nimi boľavé napätia,
vzišlo z toho mnoho dobrého. Mojžiš bol
tvrdej, vznetlivej povahy. Zabil Egypťana.
Biblia však neskôr o Mojžišovi hovorí, že to
bol najpokornejší a najvernejší muž na svete.
Čo dokázalo zmeniť výbušné srdce cholerika a vraha na najpokornejšieho Božieho
služobníka? Srdce človeka nemožno zmeniť
výčitkami, hrozbami, hádkami ani násilím.
Ľudské srdce dokáže zmeniť jedine nezištná
a úprimná láska. Láska, ktorá radšej zomrie
sebe, aby zachránila druhého. Kto iný mohol
byť pre Mojžiša kanálom takejto lásky, ak nie
jeho manželka Sefora? Až po štyridsiatich rokoch manželstva s touto ženou Boh Mojžiša
povolal. Sefora očistila svoj dom ako vtáčik
svoje hniezdo najmä od hriechu a neprávostí.

Ženích krvi (Ex 4, 18 – 26)
Jetro súhlasil s odchodom do Egypta a Mojžiš
so sebou vzal aj Seforu a synov. Ale stala sa
jedna záhadná vec. Na ceste počas nočného
oddychu sa naň oboril Pán a chcel ho usmrtiť. Tu Sefora vzala ostrý kameň, obrezala
predkožku svojho syna, dotkla sa jeho nôh
a povedala: „Ženíchom krvi si mi!“ Potom ho
nechal, lebo povedala: „Ženíchom krvi si pre
obriezku.“ Hebrejský a grécky preklad Biblie
hovorí: „Keď bol počas cesty v nocľahárni,
stretol ho Pán a usiloval sa ho usmrtiť.“ Je
nelogické, že sám Pán, ktorý Mojžiša vysiela
na misiu vyslobodiť Izrael, ho chce zabiť ešte
predtým, než do Egypta dorazí. Z textu nie
je jasné, koho Pán chcel usmrtiť. Do úvahy prichádza aj jeho syn Gersam, ale táto
možnosť je nepravdepodobná. Gersam nebol
obrezaný vôbec a Mojžiš bol zrejme obrezaný len ako Egypťan. Isté je len to, že je tu
zdôraznená nutnosť obriezky ako niečoho,
čo má životnú dôležitosť. Obriezka a zmluva
sú navzájom previazané. Pravdepodobne
išlo o nejakú vážnu chorobu, ktorá zasiahla
Mojžiša na ceste. Rabín Raši tvrdí, že Mojžiš
mal byť usmrtený, lebo neobrezal svojho
syna Eliezera. Talmud obhajuje Mojžiša pred
zdanlivou nedbalosťou. Prvé tri dni po obriezke sú najbolestivejšie a pre osemdňové
dieťa kritické. Otec preto nechcel novorodenca obrezať a hneď sa vydať na cestu,
pretože by ho vystavil nebezpečenstvu. No
nechcel ani odložiť cestu o tri dni, keďže Pán
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mu prikázal ísť. Dôvodom usmrtenia bolo
skôr to, že keď už bol blízko Egypta a dieťa
mohlo byť obrezané, najprv sa staral o ubytovanie v nocľahárni a nie o obriezku.
Mojžiš už mal so Seforou deti, a tak
výraz ženích nie je pre neho priliehavým. Je
možné, že slovo chatan (ženích) nesie v sebe
starší význam „ochraňovať“. V tomto kontexte by Seforin výrok znamenal, že Mojžiš
je ochránený prostredníctvom vykonanej
obriezky. V arabčine slovo chatan môže
označovať toho, kto je obrezaný. Sefora by
podľa tohto výkladu hovorila: „Ty si krvou
obrezaný pre mňa.“ Učenci v Talmude zvažujú, či sa Sefora dotkla nôh Mojžiša, alebo
nôh anjela, ktorý ho chcel usmrtiť. Niektorí
vysvetľujú, že Sefora sa dotkla Mojžišových
nôh v nádeji, že bude zásluhou obriezky
zachránený pred anjelom smrti podobne,
ako boli pre krv pesachovej obety na verajach
svojich domovov zachránení Izraeliti pred
anjelom smrti počas noci exodu. Keď sa anjel
odvrátil od Mojžiša, Sefora pochopila, že
prišiel usmrtiť jej muža pre obriezku, preto
povedala: „Môj muž by bol býval usmrtený
pre obriezku.“
Prečo vlastne Mojžiš neobrezal svojich
synov? Jedným z vysvetlení by mohlo byť,
že Sefora s obriezkou nesúhlasila, a Mojžiš
poslúchol svoju manželku. Vždy, keď Boží
služobníci viac poslúchajú svoje manželky
vo veciach, ktoré protirečia Božím, privedie
ich to k duchovnej smrti. Boh musí byť vždy
na prvom mieste. Nášmu manželovi/ke
patrí až druhé miesto. Možno až okolnosti
prinútili Seforu k poslušnosti. Obetovala
svoje názory, aby prijala Boží plán pre ich
spoločný život. Ale ponúka sa aj iné vysvetlenie. Mohol to byť aj Mojžiš, ktorý sa
tak ponáhľal naplniť Boží plán, až zabudol
na svoju rodinu. Hoci Sefora a deti boli
s ním, Boží príkaz paradoxne vo svojej rodine
z akéhosi dôvodu nevykonal. Im duchovne
neslúžil. Jeho synovia obrezaní neboli. Túžil
zachrániť z otroctva národ, ale jeho rodina
zachránená nebola. Akoby sa kňaz vydal
na misie, ale svojich synov nepokrstil. Ostatných by možno zachránil, ale jeho rodine
aj jemu by to prinieslo smrť. Muž má byť
vodcom a kňazom v prvom rade doma, vo
vlastnej rodine, až potom pre ostatných. Inak
by bol falošným prorokom a jeho svedectvo
by nebolo pravdivé. Pretože „kto sa nestará
o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je
horší ako neveriaci“ (1 Tim 5, 8. ). Ak Boží
služobníci majú Pána na prvom mieste, ale
ich manžel/ka nie je hneď na tom druhom,
aj to ich môže skôr či neskôr duchovne zabiť.
Nesmie tam byť práca, kariéra, deti, záľuby
ani farnosť. Toto miesto je vyhradené len pre
našu polovičku. Je možné, že Sefora prinášala obetu v podobe vlastnej bolesti, krivdy
a nespravodlivosti. Napriek tomu zostala
verná Pánovi aj manželovi. Nech už boli

okolnosti akékoľvek, Písmo uvádza, že syna
obrezala Sefora. Bola to ona, kto naplnil Boží
zákon. Nie Mojžiš. Bola to obeta jeho ženy,
prinesená Bohu v poslušnosti, ktorá mu zachránila život. Potom už nič nebránilo tomu,
aby sa Boží plán záchrany Izraelitov uskutočnil v plnosti. Jeden svätý kňaz raz povedal:
„Pokiaľ Boží služobník má byť dobrý, jeho
žena musí byť svätá. Pokiaľ Boží služobník
má byť svätý, jeho žena musí byť mučenica.“
Mojžiš bol svätý Boží muž, najväčší v Starom
zákone. Ale takým ho Pán urobil aj pomocou
tejto ženy. Ona najlepšie vedela, prečo bol
„ženíchom jej krvi“.

Boží plán pre veriacich manželov
(Ex 18, 1 – 27)
Sefora odišla do Egypta spolu s Mojžišom,
ale nezostala tam po celý čas. Keď Mojžiš
uznal, že pre jeho rodinu bude lepšie, keď
ich na istý čas pošle k Jetrovi, poslúchla ho.
Bola ochotná priniesť aj túto obetu. Po splnení misie sa Mojžiš s rodinou znovu stretáva
na púšti. Jetro mu dal múdre rady, na základe čoho Mojžiš ustanovil sudcov.
Sefora stretla manžela pri studni. Počas
ich spoločného života bolo Mojžišovo srdce
vraha zmenené na najpokornejšieho Božieho
služobníka. Potom ho Pán povolal uskutočniť veľké dielo. Na ceste k vyplneniu misie
mu však hrozila smrť. Znova to bola obeta,
obriezka vykonaná jeho manželkou, ktorá
mu zachránila život. Ďalšia obeta spočívala
v tom, že bola ochotná ho „prepustiť“, kým
v Egypte nevykoná Božiu vôľu. Poslušne čakala pri Jetrovi. Je veľmi dôležité, že po misii
sa Mojžiš vrátil k Sefore a synom. Pri rodine
načerpal nové sily a víziu do ďalšej práce pre
Pána.
Pokiaľ sa muž a žena stretli „pri studni“
– t. j. hľadaní Pána a jeho vôle, ich manželstvo nie je náhoda. Je to Boží plán spásy pre
oboch manželov. Cez ich vzájomnú lásku
a očisťovanie sa od hriechov sú povolaní
k svätosti a poslušnosti Bohu. Lenže aj diabol
má svoj plán pre manželov. Ten spočíva v ich
rozdelení, egoizme, sebazničení a duchovnej
smrti. Manželstvo je zapriahnutie do jedného jarma, a orba nepôjde, pokiaľ bude jeden
ťahať tam a druhý inam. Boh túži po jednote
manželov, aby obaja spoločne hľadali, prijali
a napĺňali Boží plán pre ich život. Pokiaľ Boh
bude vždy prvý a manžel/ka hneď druhý, aj
ostatné životné roly nájdu správne poradie
a správny čas. Manželia sú zodpovední jeden
za druhého pri dosahovaní vlastnej spásy,
ale aj spásy druhých. Každý veriaci muž je
povolaný byť vo svojej rodine vodcom a kňazom. Manželka jeho pomocnicou. V čom má
hlavne spočívať jej pomoc? Práve v tom, aby
pomohla svojmu manželovi stať sa svätým.
Očistiť svoj dom od hriechu a neprávostí.
Hoci aj za cenu mučeníctva. Tak ako Sefora.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: wikimedia.org
JJ

Na niektorých ikonách sviatku Zosnutia Bohorodičky sa v dolnej časti ikony pod lôžkom
nachádza postava muža s odťatými rukami.
Keďže sa spomína v apokryfoch, z ktorých
čerpali inšpiráciu aj autori homílií sviatku,
bude prospešné, ak poodhalíme dôvod jeho
prítomnosti na ikone.

Legenda o hanobiteľovi
V popredí ikony je pred smrteľným lôžkom
Bohorodičky zobrazený muž, podľa tradície
židovský kňaz Jechoniáš, po csl. Афоний.
Táto postava sa prvýkrát v kompozícii
sviatku objavuje od 12. storočia. Jechoniáš
má pozdvihnuté ruky, ktorými sa chce
dotknúť lôžka. Zväčša napravo z pohľadu
nazerajúceho sa nachádza archanjel Michal,
ktorý mu mečom odtne ruky. Na niektorých
ikonách, ako napr. na ruskej ikone z konca
18. stor., je zobrazený naľavo. Jestvujú ikony,
kde je Jechoniáš zobrazený už s odťatými
rukami, ktoré sú zachytené na lôžku, a on
s ochrnutými pahýľmi v strachu ustupuje
od Bohorodičky. Tento prvok v ikone sviatku
zodpovedá interpretácii, ktorú nachádzame
v homílii sv. Jána Damaského.
„Hovorí sa, že keď tí, čo niesli blažené
telo Božej Matky, zostupovali z vrchu, jeden
Hebrej, otrok hriechu a zmluvou spojený

s omylom..., na podnet diabla sa vrhol
proti najbožskejšiemu stánku, ku
ktorému sa anjeli približovali s úctou.
Oboma rukami chytil lôžko... a chcel
ho zhodiť na zem. Rozpráva sa, že
prišiel o ruky a... ostal zmrzačený, kým
sa duch neobrátil k viere a pokániu. Tí,
čo niesli lôžko, sa bez váhania zastavili
a prsty nešťastníka priblížili k stánku,
prameňu života a zázrakov, a znova sa
uzdravil.“
Podľa Nastoľnej knigy dlja svjaščenno-cerkovno-služitelej Bohorodička
(aby nikoho nezarmucovala) v deň
svojho odchodu do neba modlitbami
apoštolov a po pokání (ktorý sa, ako
hovorí tradícia, dal pokrstiť), uzdravila
Jechoniáša vo chvíli, keď sa odťaté prsty
dotkli jej prečistého tela. Hoci má táto
epizóda pôvod v apokryfoch, predsa
sa o ňu vo svojej homílii opiera aj sv.
Ján Damaský. Prečo? Lebo symbolický význam legendy o hanobiteľovi
Jechoniášovi poukazuje na dôstojnosť
Božej Matky, ktorá je „čestnejšia ako
cherubíni a neporovnateľne slávnejšia
ako serafíni“ a pod ochranou všemohúcnosti Najvyššieho. Ani zlo, ani nenávisť sa
nemôžu dotknúť Bohorodičky, pretože je
úplne zasvätená Bohu, ktorý ju ochraňuje
podobne, ako ochraňoval archu zmluvy pred
akoukoľvek potupou a znesvätením (porov. 2
Sam 6, 6 – 7).
V bohoslužbe sviatku je zakomponovaná
aj časť tejto legendy, pričom sa zdôrazňuje

z cirkevného práva

Skutok kajúcnosti
JJ

Jozef Miňo
Neoddeliteľnou súčasťou sviatosti zmierenia je
skutok kajúcnosti, ktorý má spovedník povinnosť uložiť pri sviatosti zmierenia. Máme ho
vykonať tak, ako to spovedník určí, a my to tak
prijmeme. Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC)
hovorí: „Pokánie, ktoré spovedník uloží, má
brať do úvahy osobnú situáciu kajúcnika a má
mať na zreteli jeho duchovné dobro. ... má
zodpovedať závažnosti a povahe spáchaných
hriechov. Môže to byť modlitba, milodar, skutky
milosrdenstva, služba blížnemu, dobrovoľné
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odriekania, obety a predovšetkým trpezlivé
prijímanie kríža, ktorý musíme niesť. Takéto
pokánia nám pomáhajú pripodobňovať sa
Kristovi, ktorý sám raz navždy odpykal naše
hriechy. Umožňujú nám stať sa spoludedičmi
vzkrieseného Krista, lebo ,s ním trpímeʻ (Rim 8,
17)...“ (1460)
Skutok kajúcnosti je našou odpoveďou
a potvrdením toho, že chceme začať nový
život Božieho dieťaťa. Skutok kajúcnosti treba
vykonať čím skôr. Ak je skutok kajúcnosti určený
na nejaké časové obdobie, tak to treba dodržať
(napr. týždeň sa modliť konkrétnu modlitbu
alebo tri dni po sebe byť na každodennej svätej
liturgii...). Niekedy kajúcnik nevie vykonať
skutok pokánia, ako mu ho spovedník uložil,

úcta a dôstojnosť Božej Matky: „Úplne nepoškvrnená, keď slávni apoštoli pochopili, že
ty, smrteľná žena, si nadprirodzene aj Božia
Matka, s bázňou sa teba, zaodetú slávou, dotýkali, lebo videli stánok, ktorý prijal Boha.
Násilné ruky opovážlivého zasiahol rozsudok
odťatia, aby Boh zachoval česť slávneho a živého stánku božstva, v ktorom sa Slovo stalo
telom.“ (utiereň sviatku)

z dôvodu, že to nevie alebo nemôže urobiť.
Preto kajúcnik má spovedníka poprosiť o zámenu skutku kajúcnosti, aby ho vedel a mohol
vykonať. Je odporúčané, aby sme k sviatosti
zmierenia pristupovali často. Raz do roka nám
to prikazuje Cirkev cez cirkevné prikázanie, ale
ak túžime po pravom duchovnom raste, tak častejšie pristupovanie k svätej spovedi je mocným
prostriedkom Božej milosti pre naše duše. Hoci
spoveď z každodenných previnení (z ľahkých
hriechov) nie je striktne potrebná, Cirkev ju veľmi odporúča. Veď pravidelná spoveď z našich
ľahkých hriechov nám pomáha formovať si svedomie, bojovať proti nezriadeným náklonnostiam, nechať sa vyliečiť Kristom a robiť pokroky
v živote podľa Ducha. Keď touto sviatosťou
častejšie prijímame dar Otcovho milosrdenstva,
pobáda nás to, aby sme boli milosrdní ako náš
nebeský Otec . (porov. KKC 1458)

www.casopisslovo.sk

Anastázia Kováčová
foto: cdn.modernfarmer.com
JJ
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(pokračovanie v nasledujúcom čísle)

J. I. MASTILIAK

Mám rada jeseň. Vôňa lesa v jeseni je taká
zvláštna, podmanivá a pôsobí ako balzam
na moju dušu. Pri jesenných potulkách prírodou sa mi intenzívne vynárajú spomienky
na prežitý čas života, na mojich blízkych,
ktorí, žiaľ, už nie sú medzi nami. Vynárajú
sa mi spomienky na moje detstvo. Prežila
som ho v starom vodnom mlyne, ktorý sa
nachádzal ďaleko od dediny v prekrásnom
prírodnom prostredí. Boli to najkrajšie roky
môjho života prežité síce v chudobe, zato
bohaté na lásku blízkych.
Radosti, ale aj smútky napĺňali naše životy
v tomto čarovnom mlyne. S veľkou láskou si
spomínam na svojho starého otca mlynára,
ktorý vo svojom živote vykonal veľa hrdinských činov a dobrých skutkov voči ľuďom,
svojim blížnym. Jeho hrdinské činy nikdy
neboli ocenené, nedostalo sa mu patričnej
vďaky, no pre mňa zostane najväčší hrdina.
Starý otec Štefan, také bolo jeho meno,
bol veľmi šikovný človek a okrem mlynárčenia bol aj vynikajúcim tesárom. Čo bolo
na ňom zvláštne, bolo to, že jeho ostrý,
priamy pohľad prezrádzal jeho povahu –
čestného, smelého a spravodlivého človeka. Aj v staršom veku sa vyznačoval silou
a múdrosťou. V mladosti jeho otec Ján, ktorý
bol dedinským krajčírom a mal pred svojím
priezviskom prímenie Krajč, chcel pre svojho
jediného syna len to najlepšie. Jeho veľkým
prianím bolo, aby bol školovaný. Tak ho ako
pätnásťročného vyslal do školy. Navštevoval
meštianku v Dobšinej a ako to vtedy bývalo,
priviezol ho tam na voze s konským záprahom spolu s veľkým dreveným kufrom.
Učenie mu išlo dobre. Nemal problém ani
s nemeckým jazykom, ktorý sa v meštianke
vyučoval. Ten si zdokonaľoval v nemecky
hovoriacej rodine, u ktorej býval. Otec

tajne dúfal, že po skončení meštianky pôjde
na ďalšie štúdiá a splní mu jeho dávny
sen – mať syna farára. Meštianku úspešne
dokončil, no farárom sa stať nechcel. Lákalo
ho tak ako mnoho mladých Slovákov odísť
do Ameriky, aby si tam zarobil. Často nám
so sestrou rozprával, ako cestoval na šife, tak
nazýval loď, ktorou sa plavil tri týždne, až
vystúpil na americkú zem. Najskôr pracoval
v bani (majne). Už tam sa svojou šikovnosťou
a zručnosťou dobre začlenil. Zvykol si tam
pomerne rýchlo a osvojil si novú reč – americkú angličtinu. Zarobené doláre si starostlivo odkladal. Po piatich rokoch strávených
v Amerike sa vrátil domov k svojim rodičom.
Za pomoci otca a svojich ušetrených dolárov
kúpili vodný mlyn. Ten dal postaviť gróf a neskôr bulharský cár Ferdinand Coburg. Úspešne sa chopil mlynárskeho remesla a do mlyna
chodili mlieť zrno nielen tunajší, ale aj ľudia

príbeh

Zabudnutý hrdina

zo širokého okolia. Po čase sa oženil. Vzal
si za ženu chýrnu krásavicu Máriu, ktorá
sa šikovne zvŕtala nielen v mlynici, ale aj
na pomerne veľkom gazdovstve. Mal jedného syna, môjho otca Štefana. Keď sa oženil,
býval s mamou a nami, dvomi vnučkami,
v jednej veľkej prednej izbe starého mlyna.
Svojho starého otca sme milovali. Akoby to
bolo dnes. Počujem jeho hlas: „Dievčatá,
poďte sem, niečo vám porozprávam.“ Vzali
sme si stolčeky, ktoré pre nás vyrobil z dreva,
sadli sme si a počúvali. Neboli to rozprávky,
ale pravdivé príbehy z jeho života. Tie príbehy sa mi vryli do pamäti, hlavne tie z čias
druhej svetovej vojny.
Mlynár, pomôžte! Tak by sa mohol nazvať
jeden z jeho príbehov.
Stalo sa to počas leta. Bola vojna. Gazdovstvo bolo treba obrobiť. Každý deň sa
kosilo a hrabalo. Aj v ten deň starý otec kosil
na lúkach za mlynom, keď počul prenikavý ženský krik. Odložil kosu a ponáhľal sa
zistiť, čo sa to robí. Zbadal ženu v bielom
oplecku, ktorá bežala k mlynu. Keď už bola
blízko, spoznal ju. Bola to žena z dediny.
„Mlynár, keď ste z Boha, pomôžte!“ kričala
na plné hrdlo. Biele oplecko mala prepotené
a z tváre jej tiekol pot. „Nemci zajali našich
chlapov, partizánov. Je tam aj môj muž,“
z posledných síl lapala po dychu. „Veľmi vás
prosím, pomôžte, viete po nemecky. Nemci
ich idú zastreliť.“
Starý otec nechal všetko tak, ani po kosu
nešiel a ponáhľal sa na miesto, kde mali
Nemci svoju veliteľskú stanicu. Bolo to dosť
ďaleko od mlyna, ale celou cestou bežal, lebo
vedel, že každá minúta je drahá.

Hoci bol pán biskup (Gojdič) vždy subtílny, bolo na ňom vidno, že chudne. No z jeho tváre
nezmizol výraz svätej vyrovnanosti a láskavý úsmev. Trpel už ťažkou chorobou. Poslali ho
teda do Brna, do Nemocnice sv. Anny, ale asi po 3 – 4 mesiacoch ho vrátili s tým, že lekári
nenašli nič, čo by sa malo operovať. Zistili totiž, že rakovina vnútorností je už taká pokročilá,
že sa nedá operovať. Nezostal na našom kňazskom oddelení, ale dali ho priamo do väzenskej
nemocnice, a tam do pol roka zomrel.
Z jeho úst nevyšiel ani ston a z jeho tváre nezmizol láskavý úsmev, aj keď mnoho trpel. Keď
sa ho raz ktosi opýtal, či má bolesti, odpovedal úprimne: „Strašné.“ Vieme, že chorí na rakovinu v posledných fázach choroby, keď nie sú pod vplyvom utišujúcich liekov, bolesťou kričia.
Zdá sa mi, že pán biskup nedostával takéto utišujúce lieky – azda aj preto, aby lekári neupozorňovali na jeho pravú chorobu. V nemocnici bol na tej istej izbe jeden veriaci laik zo západného
Slovenska, ktorý konal rôzne služby pánu biskupovi a získal si jeho dôveru. Raz sa ho pán biskup opýtal: „Ferko, čo myslíš? Dokiaľ ešte budem takto trpieť?“ Ale ihneď si sám odpovedal:
„Ja viem. Ty mi odpovieš: ,Dokiaľ to Pán Boh bude chcieť!‘ Áno, áno, tak je to najlepšie.“
V posledný týždeň alebo dva pred smrťou stačil ešte požehnať najdôstojnejšiemu otcovi
biskupovi Hopkovi a celej Prešovskej diecéze. V čase poobedňajšej vychádzky pre chorých sa
dal vyniesť na stoličke von pod tienistú lipu. V tom čase skupina kňazov z nášho kňazského
oddelenia išla do zubnej ambulancie, ktorá bola na pravom konci nemocničného traktu. Pán
biskup Gojdič sa v kresle narovnal, ako to bolo možné, a s láskou požehnal pánu biskupovi
Hopkovi i gréckokatolíckej diecéze.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 21. november

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač 320; Lk 10, 38 – 42;11, 27 – 28, zač 54
O tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. (Ž 44, 13b)
Carlo Carretto, taliansky duchovný spisovateľ a malý Ježišov brat,
napísal knihu o Panne Márii Blahoslavená, ktorá si uverila. Na obálke
knihy je obrázok, na ktorom je Panna Mária v náručí s Ježišom, ktorý
drží v rukách vozík – hračku. Pôvodne tam bol vtáčik, ale Carlo Carretto, veľký ctiteľ Panny Márie, to premaľoval, lebo – ako píše on sám:
„... niečo ma prinútilo vziať do ruky štetec a namiesto vtáčika namaľovať vozíček, ktorý je symbolom môjho priezviska. Keď som vytvoril
túto detinskú kresbu, cítil som sa, ako by som hovoril Panne Márii:
,Teraz na mňa dávaj pozor ty! Rád by som sa stal hračkou v rukách
tvojho Syna, zvlášť teraz, keď som v úzkych, tak na ňu dávaj pozor!‘“
Aj my sme pozvaní byť takouto hračkou...
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. Myrovanie (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

UTOROK 22. november

Apoštol Filemon a spol.
Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 – 37, zač 87
... spomeňte si na Lótovu ženu (Lk 17, 32)
V súvislosti s Lótovou ženou si spomeňme na Abraháma, ktorý
prosil za Sodomu, len aby ich Boh uchránil pred zničením, a tak im
preukázal svoje milosrdenstvo (Gn 18, 16 – 33). Svätý Otec hovorí:
„Milosrdenstvo vo svojom ženskejšom aspekte predstavuje tú hlbinnú
materskú lásku, ktorá prežíva pohnutie nad krehkosťou svojho práve
narodeného stvoreniatka a objíma ho, poskytujúc mu všetko, čo mu
chýba, aby mohlo žiť a rásť, a vo svojom patrične mužskom aspekte
je mocnou vernosťou Otca, ktorý svoje deti vždy podrží, odpúšťa im
a prinavracia ich na cestu.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 23. november

Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor,
akragantský biskup
Čítania: 1 Tim 5, 22 – 25; 6, 1 – 11a, zač. 287; Lk 18, 15 – 17; 26 – 30, zač.
90 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334.; Mt 24, 42 – 47, zač. 103 (sv.)
... nechajte deti prichádzať ku mne... (Lk 18, 16)
V krstnom obrade, v tzv. Modlitbe na ustanovenie ohláseného, sa
kňaz pýta krstenca: „A veríš mu (Kristovi)?“ Odpoveď by mala znieť:
„Verím, lebo je Kráľ a Boh.“ Keď je pre mňa Kristus Kráľom a Bohom,
potom iste urobím všetko pre to, aby bol Kráľom a Bohom aj pre moje
deti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 24. november

Veľkomučenica Katarína. Veľkomučeník Merkúr
Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 34, zač. 92 (rad.); Ef 6,
10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
... aby ste vydali svedectvo... (Lk 21, 13)
Svätý Otec František hovorí: „Milosrdenstvo je jednak plodom ,zmluvy‘, ako aj ,skutkom‘ nezištnej náklonnosti a dobroty, ktorá vyviera
z našej najhlbšej psychológie a mení sa na vonkajšie dielo, ktoré sa
stáva almužnou. ... všetci majú vždy vo svojich silách konať s milosrdenstvom, zakúšať súcit s tým, kto trpí, zažívať dojatie pred tým,
kto je v núdzi, rozhorčiť sa a vnútorne vzbúriť voči zjavnej nespravodlivosti a okamžite konkrétne konať – s úctou a citlivosťou – pre
nápravu situácie.“
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 25. november

Svätý Kliment, rímsky pápež a svätý Peter, alexandrijský biskup
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu
Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290; Lk 19, 12 – 28, zač. 95 (rad.);
Flp 3, 20 – 4, 3zač. 246; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)
... vy ste svetlo sveta... nech tak svieti vaše svetlo... (Mt 5, 14. 16)
Ako môžem svietiť? Svätý Otec hovorí: „... nič nespája s Bohom viac
než skutok milosrdenstva. Či už ide o milosrdenstvo, ktorým nám
Pán odpúšťa naše hriechy, alebo milosť, ktorú nám dáva, aby sme
praktizovali skutky milosrdenstva v jeho mene. Nič neosvecuje vieru
viac než očistenie sa z našich hriechov a nič nie je jasnejšie než ono
,blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo‘ (Mt 5, 7),
aby sme pochopili, aká je Božia vôľa, misia, na ktorú nás vysiela.“
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku Vstupu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos
z utierne sviatku. Možno spievať aj menlivé časti svätým. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

SOBOTA 26. november

Prepodobný Alypios Stĺpnik
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač 213; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b
... radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi... (Lk 10, 20)
Ak sa môžem dostať do neba? Cez milosrdenstvo. Svätý Otec hovorí:
„Keď sa človek nechá zachytiť milosrdenstvom, automaticky to
ovplyvňuje každé jeho ďalšie konanie. Ak ale niekto prejde pomimo,
jeho srdce ochladne. Milosrdenstvo nám dáva zakusovať našu slobodu a je miestom, kde môžeme zažiť slobodu Boha, ktorý je milosrdný
voči tým, ktorí prejavujú milosrdenstvo (porov. Dt 5, 10), ako povedal
Mojžišovi. Vo svojom milosrdenstve Pán vyjadruje svoju slobodu.
A my tú našu.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: ; PZ: 115;
HP: 115)

NEDEĽA 27. november

Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeník Jakub Perzský
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, zač. 71
... ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov... (Lk 13, 17)
Kristus preukazuje skutok milosrdenstva na žene. Svätý Otec hovorí:
„Srdce, ktorým sa Boh spája s našou morálnu biedou, je srdce Krista,
jeho milovaného Syna, ktoré bije ako jedno jediné srdce so srdcom
Otca a Svätého Ducha. Je to srdce, ktoré si volí cestu, ktorá vedie čo
najbližšie a ktorá ho stojí námahu. Milosrdenstvo je presne takéto:
neváha si zašpiniť ruky, dotknúť sa, riskovať, ochotne sa ujíma druhého. K tomu, čo je osobné, pristupuje ešte osobnejšie, nezaoberá sa
,nejakým prípadom‘, ale konkrétnou osobou, jej zranením.“
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 145; PZ: 99; HP: 100)

PONDELOK 28. november

Prepodobný mučeník Štefan Nový
Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 – 44, zač. 97 (rad.); 2
Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mt 10, 23 – 31, zač. 37 (sv.)
... vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. (Mt 10, 31)
Svätý Otec František hovorí: „Istý kňaz raz rozprával o človeku, ktorý
býval najskôr na ulici, no nakoniec sa ocitol v ubytovni. Vo svojej
zatrpknutosti bol uzatvorený do seba a nekomunikoval s okolím. Až
neskôr sa prišlo na to, že to bol človek vzdelaný. Po istom čase, keď
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bol na smrť chorý, bol v nemocnici. Kňazovi sa o tom neskôr zdôveril,
že zatiaľ, čo sa sám umáral vo svojej ničote a sklamaní zo života, ten,
čo ležal na susednej posteli, ho poprosil, aby mu podal pľuvadlo,
a potom ho aj vyčistil. A rozprával, že táto prosba, ktorá prišla od človeka, ktorý bol skutočne v núdzi a bol na tom horšie než on, otvorila
jeho oči i srdce nesmierne mocnému citu ľudskosti, túžbe pomáhať
druhým a sám prijať pomoc od Boha. A vyspovedal sa. Takto ho jednoduchý skutok milosrdenstva spojil s nekonečným milosrdenstvom,
mal odvahu pomôcť druhému a následne dovolil, aby druhí pomohli
jemu: zomrel vyspovedaný a v pokoji. Toto je tajomstvo milosrdenstva.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 29. november

Mučeník Paramon. Mučeník Filumen
Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 – 48, zač 98
... môj dom bude domom modlitby... (Lk 19, 46)
Je krásne a Bohu milé, keď veriaci majú záujem spoločne sa modliť
nielen pri svätej liturgii, ale aj pri večierni, utierni, ruženci či iných
pobožnostiach. Nesmieme zabúdať ani na osobnú modlitbu, preto
je potrebné, aby v chráme aj počas liturgie bolo nejakú minútu ticho,
napríklad po príhovore alebo po svätom prijímaní. Toto všetko má
moc premieňať naše srdce – toto je zmysel každej modlitby.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 30. november

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný
Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (Andrejovi); 2 Tim
4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, zač. 99 (rad.)
Ježiš hlásal evanjelium... (Lk 20, 1)
Ježiš hlásal evanjelium – dobrú zvesť. Emeritný pápež
Benedikt XVI. vo svojej knihe Ježiš Nazaretský hovorí,
že slovo evanjelium (dobrá zvesť) je prevzaté z výnosov
rímskych cisárov. Cisárov výnos sa vždy tak volal, hoci
nie vždy bol radostnou zvesťou. Skutočným evanjeliom
– dobrou zvesťou – je Kristovo evanjelium, lebo len ono
oznamuje dobro, pozýva k dobru a koná dobro.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár,
Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné
svätému (HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

ŠTVRTOK 1. december

Prorok Nahum
Čítania: Tít 1, 5 – 16; 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 18, zač. 100
Istý človek vysadil vinicu... (Lk 20, 9)
Koľko námahy vydal pán vinice, len aby vinohradníci
pochopili, že chce ich dobro. Aj Boh vynakladá úsilie pre
naše dobro. Svätý Otec hovorí: „Pán sa nielenže neunaví
vo svojom odpúšťaní, ale svojím odpúšťaním spôsobuje
aj obnovu v inom smere. Srdce, ktoré zažilo milosrdenstvo, nie je
srdcom plným záplat, ale naskrze novým, ,pretvoreným‘ srdcom.
O tomto srdci Dávid hovorí: ,Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného‘ (Ž 50, 12).“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 2. december

Prorok Habakuk
Čítania: Tít 1,15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20,19 – 26, zač. 101
Dávajte,... čo je Božie, Bohu! (Lk 20, 25)
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Bože, stvor vo mne srdce čisté, aby som ti ho mohol dať, čo je tvoje.
Svätý Otec hovorí: „... keď takéto srdce odpúšťa druhému, ktorý sa
voči nemu previnil, a má súcit s tými, ktorí sú tiež hriešnikmi, znamená to, že milosrdenstvo zapustilo korene do dobrej pôdy, v ktorej
sa voda nestráca, ale dáva život. Pozri sa na seba; pripomeň si svoj
príbeh, a nájdeš tam veľa milosrdenstva.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 3. december

Prorok Sofoniáš
Čítania: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 40, zač. 67
... kde je váš poklad, tam... (Lk 12, 34)
Treba nám milosrdenstvom pretvoriť srdce, aby naším pokladom bol
Boh. Apoštol Peter prijíma milosrdenstvo vo svojej domýšľavosti, že
je múdrym človekom. Preto, aby mohol získať milosrdenstvo, dáva
sa ukrižovať dolu hlavou, zatiaľ čo vydáva najväčšie svedectvo lásky
k svojmu Pánovi, lebo Pán je jeho pokladom. Peter nechce zakončiť
svoj život slovami: „poučil som sa“, ale skôr: „pretože sa moja hlava
nikdy nepoučí, dávam ju nadol“. Najvyššie sa teda dostali nohy umyté
Pánom, skrze ktoré získava milosrdenstvo svojho priateľa a Pána.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: ; PZ: 115;
HP: 115)

NEDEĽA 4. december

Dvadsiata deviata nedeľa po Päťdesiatnici
Veľkomučenica Barbara
Čítania: Ef 5,8b – 19, zač. 229 (z 26. nedele); Lk 17,12 – 19 zač. 85
(z 29. nedele)
... vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. (Lk 17, 19)
Ježiš uzdravuje malomocných, hoci vie, ako sa
zachovajú. Robí to preto,
lebo prišiel, aby sme mali
život v plnosti. A to potrebujeme všetci. Prečítajme
si preto slová Svätého Otca
Františka: „Keď sa na nás
Mária pozerá, človek sa cíti
byť prijatý v jej lone. Učí
nás, že jediná sila schopná
dobyť srdcia ľudí je Božia
neha. To, čo očarúva a priťahuje, čo ohýba a víťazí,
čo otvára a vyslobodzuje
z okov, nie je sila náčinia
alebo tvrdosť zákona, ale
všemohúca slabosť Božej
lásky, ktorá je neodolateľnou silou lahodnosti
a nezvrátiteľným prísľubom milosrdenstva.“
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 147; PZ: 100; HP: 101)
Milan Mojžiš

PONDELOK 5. december

Prepodobný Sáva Posvätený
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.); Hebr
3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20, 27 – 44, zač. 102 (rad.)
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A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.
(Lk 20, 38)
Otázky ženenia a vydávania sa sú aktuálne iba v tomto svete. Ježiš
hovorí o večnosti iným spôsobom – o vzkriesení ako premene prítomného života. Budúcnosť je Boží život. Spojnicou medzi prítomnosťou
a budúcnosťou je vzťah k Bohu, čiže viera a láska, nielen kultová
príslušnosť. Nakoľko žijeme v prítomnosti láskou, natoľko je nám
umožnené mať účasť na Božom živote.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné svätému

UTOROK 6. december

Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24
Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! (Lk 6, 23)
Cez blahoslavenstvá nám
Ježiš poukazuje na život,
ktorý vedie k svätosti.
Blahoslavenstvá nám
ukazujú, čo potrebujeme,
aké duchovné, vnútorné
prežívanie, aby sme boli
svätí. Chudobní v duchu,
hladujúci, plačúci, nenávidení pre Kristovo meno.
V modlitbe a dôvere vytrvajme počas života v dobrom až do konca, napriek
slabosti, ale v pokore pred
Bohom bez pýchy a zloby.
Keď tak žijeme, Kristus
nám hovorí: „Radujte sa
a jasajte, lebo máte veľkú
odmenu v nebi!“
Liturgia: Predobrazujúce
antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti Mikulášovi.
Myrovanie (HS: 315; PZ:
290; HP: 303)

STREDA
7. december

Biskup Ambróz
Čítania: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač 312; Lk 21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104
... nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené. (Lk 21, 6)
Zmyslom vyvoleného národa bolo pripraviť svet na príchod Mesiáša.
Mesiáš prišiel, a oni ho neprijali. Na to slúžil aj ich chrám. Chrám
ako taký stratil pre nich zmysel, a preto Ježiš hovorí, že všetko bude
zborené. Aj my máme vo svojom živote veci, ktoré nám slúžia len
do času. Ich zmyslom je pripraviť nás na veľké stretnutie. Ak to nepostrehneme, naša chyba. Boh nám ich obyčajne berie, keď pre nás
prestanú mať zmysel.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Počatiu);
Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, zač. 107 (rad.)
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou ani ju nepostaví
pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli
svetlo. (Lk 8, 16)

40

Úlohou lampy je priniesť svetlo tam, kde je tma. Svet je tmavou
izbou, do ktorej treba priniesť svetlo. Poslaním kresťana je stať sa
roznášačom tohto svetla. Lampou na svietniku budeš vtedy, ak sa
staneš človekom pre druhých a svetlo tvojich skutkov bude pomáhať
druhým vidieť v tmavej izbe.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku. Prikázaný sviatok (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

PIATOK 9. december

Prepodobný Patapios
Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 38; 22, 1 – 8, zač. 108
... dohodli sa, že mu dajú peniaze. (Lk 22, 5)
Judáš zrádza Krista preto, lebo láska k peniazom bola silnejšia a väčšia ako láska ku Kristovi a viera v Krista – Mesiáša. Prečo zrádzam
Krista ja? Čomu dávam prednosť pred Kristom vo svojom živote? Som Bohom pozvaný hľadať jeho múdrosť,
aby som si v čase rozhodnutia vybral to, čo ma privedie
bližšie k Bohu a dobru, to, čo mi umožní v plnosti Božej
milosti žiť život Božieho dieťaťa.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka.
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 10. december

Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, zač. 72
(rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106
(muč.)
Usilujte sa vojsť tesnou bránou... (Lk 13, 24)
Pán Ježiš nedáva odpoveď na otázku, koľko bude spasených, ale upriamuje našu pozornosť na to, ako prijať
spásu. Námaha a úsilie – to je tesná brána do Božieho
kráľovstva. Je to úsilie proti hriechu, snaha premôcť sám
seba, ochota žiť vznešený a čnostný život. Zahoďme
ďaleko od seba všetko, čo je zlé a hriešne, aby sme nezaťažení takou batožinou mohli raz prejsť tesnou bránou
do nebeského kráľovstva.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty
(HS: ; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 11. december

Svätých praotcov. Prepodobný Daniel Stĺpnik
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, zač. 76
Poďte, už je všetko pripravené. (Lk 14, 17)
Mnohí z nás majú nejednu skúsenosť, že boli pozvaní pri nejakej významnej udalosti na slávnostnú hostinu či recepciu. Takéto pozvanie
si človek mimoriadne váži. Pravidlá slušného správania však hovoria,
že sa nepatrí odmietnuť pozvanie priateľov. Ježiš nám v podobenstve
o veľkej večeri tlmočí pozvanie nebeského Otca: „Poďte, už je všetko
pripravené“. Pozvanie na hostinu radosti bolo pripravené s veľkou
starostlivosťou a láskou. Je to pozvanie na hostinu v nebeskom kráľovstve a blažený bude každý, kto sa na nej zúčastní. Prijatie tohto
pozvania už nie je vecou slušnosti, ale podmienkou prijatia večného
života. Prijať toto pozvanie znamená vydať sa na cestu. Znamená to
putovať, ísť, namáhať sa, aby sme došli k cieľu. Predsa však sú v našom živote okamihy, v ktorých Bohu hovoríme svoje nie. Sú to chvíle
hriechu, chvíle ľahostajnosti k svojej duši a jej potrebám, chvíle lenivosti v práci na spáse duše či nezáujmu o Božie veci, chvíle mnohých
výhovoriek, prečo nežiť svoju vieru, svoje kresťanstvo. Nedajme sa
zlákať prehnanou starostlivosťou o pozemské veci, aby sme sa sami
nepripravili o nebeské kráľovstvo. Dbajme o toto pozvanie a nedajme
sa k nemu nútiť. Využívajme čas prípravy na veľkú Božiu hostinu
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krásou a čistotou svojho srdca, do ktorého môže Boh vstúpiť. A my
môžeme s ním radostne hodovať.
Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a praotcom, Sláva, I teraz, kondák praotcom. Ostatné praotcom
(HS:148, 319; PZ:101, 294; HP:102, 308)

PONDELOK 12. december

Prepodobný Spiridion Divotvorca
Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, zač. 33 (rad.); Hebr 13,
17 –21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv.)
... chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa! (Lk 8, 15)
Chrániť sa kvasu farizejov, teda pokrytectva, a kvasu Herodesa, teda
ľahostajnosti a konzumizmu, neznamená izolovať sa od sveta, ale
napĺňať sa Božím slovom, Božími myšlienkami, sviatosťami a najmä
Eucharistiou. Takto nás Boh môže premeniť zvnútra na dobrý chlieb,
ktorý bude na radosť a posilu pre naše okolie. Staňme sa užitočným
kvasom Ježiša Krista.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 13. december

Mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.); Hebr 9,
8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34 (rad.)
To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. (Lk 21, 13)
Byť prenasledovaný, ponižovaný, potupovaný, nenávidený nie nič
príjemné a v ľudskej prirodzenosti je brániť sa krivde. Ak sa to deje
pre Kristovo meno, naberá to nový rozmer, ktorý dáva príležitosť
preukázať dôveru Bohu aj v čase skúšky. Je to príležitosť svedčiť
tomuto svetu o Božej láske, ktorá víťazí nad smrťou a prináša život.
Obeta kríža sa odohráva mlčky pred našimi očami, ale jej výrečnosť
je schopná presvedčiť najtvrdšie srdcia.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkom (HS: 320; PZ: 295; HP: 307)

STREDA 14. december

Mučeníci Tyrsos a spol.
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, zač. 36
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8, 34)
Mnohí svätci hovoria, že najlepšou knihou, ktorá je síce krátka,
ale veľmi výstižná, je Kristov kríž, na ktorom zomrel. Cesta kríža
je cestou lásky. On nás učí, že každá pravá láska vedie ku krížu, že
milovať znamená vystúpiť na Golgotu a nechať sa ukrižovať. Učme
sa od Krista tejto skutočnej láske a nebojme sa každý deň vziať svoj
kríž, a tak verne kráčať s Kristom touto cestou lásky.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 156; PZ:
111; HP: 112)

ŠTVRTOK 15. december

Arcibiskup Štefan Vyznávač
Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 16, zač. 39
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. (Hebr 11, 6)
Prečo? Lebo viera je počiatkom života s Bohom. Viera nás disponuje
k čnostnému životu, k životu podľa Boha a jeho neraz nepochopiteľných zámerov. Vierou dovoľujeme Bohu, aby sa jeho slovo v nás
mohlo stať telom, aby sa jeho myšlienky a cesty stali i našimi. Život
podľa viery, ktorý je bohatý na dobré skutky, je tým, čo vieru robí
v nás telom, krvou, skutočnosťou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)
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PIATOK 16. december

Prorok Aggeus
Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 41, zač. 41
Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník
všetkých... (Mk 9, 35)
Je lákavé byť prvý, mať popredné miesto, postavenie, byť stredobodom pozornosti. Veď to zaručuje úspech a uznanie zo strany sveta.
A kvôli tomu sme schopní sa hádať – zvádzať boj, aj nečestný, len
aby sme boli na výslní. Ježiš ukazuje inú cestu k úspechu, ako byť
prvým a veľkým v Božích očiach. Cestu pokory a lásky, ktorá vedie
k službe všetkým. Ak sa vydáme touto cestou, neprídeme o svoju
odmenu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 17. december

Prorok Daniel
Čítania: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 74 (rad.); Hebr 13, 17
–21, zač. 335; Lk 11, 47 – 12, 1, zač. 62 (sv.)
... kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Lk 14, 11)
Podstata pýchy spočíva v sebaklame, že sa robíme tým, čím nie sme,
ukazujeme veľkosť, dôležitosť a cenu, ktorú nemáme. Opakom je
pokora, ktorá privádza človeka k Bohu, k prameňu nekonečnej lásky
a milosrdenstva. Podľa sv. Silvána z Athosu je dôležité, aby sme sa
stali pokornými, pretože pýcha nám zabraňuje milovať. Pokora je
prostriedkom k rastu milosrdenstva.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: ; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 18. december

Svätých otcov
Mučeník Sebastián a jeho spoločníci
Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho... (Mt 1, 1)
Každá spoločenská akcia si vyžaduje náležitú prípravu. Plány, prepočítavanie, zháňanie potrebných vecí, zosúladenie času na jednotlivé
stretnutia, zapájanie iných do tejto prípravy, aby všetko nezostalo
na pleciach jedného – to všetko sú základy úspešného priebehu.
Rodokmeň Ježiša Krista nám predstavuje Boží plán spásy človeka.
A chystal ho, povedzme si úprimne, dosť dlho. Dosť dlho na to,
aby vyšiel. Koľko bolo dnes spomenutých mien v evanjeliu? Koľko
generácií sa muselo vystriedať, aby nastala plnosť času? Boh pripravoval svoj ľud na prijatie Mesiáša veľmi dlho. Jeho zámerom bolo
ponúknuť ľuďom spásu skrze svojho Syna Ježiša Krista, ktorý vstúpil
do sveta ľudí, do sveta hriechu. Všetky tieto mená vypovedajú o tom,
že Boh sa rozhodol zapojiť človeka do tohto svojho plánu spásy.
Zvestuje nám svoju vôľu a očakáva spoluprácu zo strany človeka, aj
napriek jeho slabosti, hriešnosti a nedokonalosti. Aj dnes Boh hľadá
spolupracovníkov pre svoj plán spásy sveta. Nie je dôležité vzdelanie,
postavenie ani schopnosti. Dôležité je len to, aby človek plnil jeho
vôľu. Svätý apoštol Pavol bol vyrušený na ceste do Damasku. Nechal
Boha pôsobiť vo svojom živote, a tak sa stal najväčším evanjelizátorom v dejinách Cirkvi. Ktovie, aký nádherný plán má Boh s nami.
Ak prijmeme jeho vôľu a budeme ju nasledovať, naše mená budú
zapísané v tom novom zozname mien, ktorý tvorí históriu novozákonného Božieho ľudu.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár
z hlasu a otcom, Sláva, I teraz, kondák otcom. Ostatné otcom
(HS:149, 321; PZ:103, 296; HP:104, 309)
Rastislav Janičko
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pro familia

Meno ako svedectvo

božia lekáreň

Listujeme v kalendári a hľadáme nejaké
vhodné krstné meno. Rodičia, určite to
poznáte. Ako sa len rozhodnúť? Pomenujeme ho podľa tatina alebo vyberieme nejaké
iné meno? A nebudú sa z neho deti v škole
smiať? Aj o tom, aké mená sú dnes in, sa
dočítate v nasledujúcich riadkoch.
Ak sa pozrieme na definíciu mena
na wikipédii, zistíme, že „meno alebo rodné
meno sa používa na rozlíšenie členov skupiny, väčšinou rodiny, ktorí majú spoločné rodinné meno, nazývané priezvisko. Konvencie
pomenovania osôb sa líšia v závislosti od kultúrneho okruhu a menili sa aj v histórii“.
Tematike výberu mena sa venuje aj Kódex
kánonického práva. Rodičia, krstní rodičia
a farár majú dbať na to, aby sa (dieťaťu) nedávalo meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu (kán. 855). Čiže má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého
kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj
patrónom.

V dávnej minulosti ľudia nedostávali
meno hneď po narodení. Spočiatku dostávali
mená len ľudia z vyššej vrstvy, kam patrila
šľachta, urodzení ľudia, vládcovia a vojaci.
Zaujímavosťou bolo aj to, že mená dostávali
až v dospelom veku. Takže deti obvykle
mená nemali.
Neskôr v dejinách, keď sa v rodine narodilo dieťa, dostalo také meno, aké pripadlo
na ten deň. Hovorilo sa, že si meno „prinieslo“ samo.
Mnohé slovanské mená v sebe nesú odkaz,
príp. sú vyhlásením určitých vlastností
nositeľa mena. Napr. meno Vladislav vzniklo
spojením slov vláda a sláva, teda nositeľ sa
chce svojou vládou presláviť, alebo Miroslav
= oslavuje pokoj, mier.
Na podobnom princípe vznikali aj germánske mená. Adalbert (adal/ušľachtilý,
berath/jasný), Arnold (arn/orol, old/starý), Heinrich (heim/domov, rihhi/vládca).

Kapusta (brassica oleracea) patrí
medzi najzdravšie potraviny. Prvá
zmienka o nej na území Európy
je z roku 500 pred n. l., keď ju
k nám priviezli Kelti. Existuje
viac ako 400 odrôd od bielej cez
zelenú až po purpurovú. Obsahuje veľa vitamínu C, E a B 12,
ktorý zvyšuje stresovú odolnosť.
Biela kapusta obsahuje aj veľké
množstvo kyseliny listovej, ktorá
je dôležitá pre organizmus vystavovaný stresu. Šťava zo surovej
kapusty zmierňuje pálenie záhy a pomáha liečiť žalúdočné vredy,
z kyslej kapusty zas zlepšuje trávenie. Chráni aj pred ochoreniami
srdca a sivým zákalom, upravuje činnosť štítnej žľazy a pomáha aj proti
demencii. Patrí medzi nízkoenergetické potraviny.
Domáci kozmetický prípravok
Rozmeľte 70 g kapusty na mlynčeku na mäso, pridajte jeden žĺtok,
5 kvapiek vitamínu E a 2 lyžice otrúb. Všetky prísady zamiešajte a naneste na čistú pleť. Nechajte pôsobiť 20 min. a umyte teplou vodou.
Potom tvár striedavo opláchnite teplou a studenou vodou a natrite
ricínovým olejom. Maska je účinná pri kožných alergiách, ekzémoch
a odstraňovaní vrások.
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Zaujímavosťou vo svete sú islandské mená.
Skladajú sa z jedného krstného mena (alebo
viacerých) a otcovského mena. Otcovské
meno má dva tvary podľa toho, či ide o syna
(prípona -son), alebo dcéru (prípona -dóttir). Ako príklad si zoberme bývalú islandskú
prezidentku, ktorej meno je Vigdís Finnbogadóttir. Jej otec sa volal Finnboga Rúts
Borvaldsson.
Ak sa ocitnete v Litve, dokážete na základe
koncovky priezviska dokonca určiť, či ide
o vydatú, alebo slobodnú ženu. Priezvisko
vydatej ženy sa končí príponou –nė, slobodnej -tė. A tak o súčasnej prezidentke Litvy
Dalii Grybauskaitė vieme hneď z jej priezviska zistiť, že je slobodná.
Na Slovensku pri vyberaní mena pre
chlapčeka už niekoľko rokov neohrozene
víťazí meno Jakub, za ním sa v roku 2015
umiestnili ako najčastejšie udeľované mená
Adam a Michal. U dievčat vyhralo meno
Ema, na ďalších priečkach skončila Natália
a Nina.
Kánon 855 určite nebral do úvahy Barnaby Marmaduke Aloysius Benjy Cobweb
Dartagnan Egbert Felix Gaspar Humbert
Ignatius Jayden Kasper Leroy Maximilian
Neddy Obiajulu Pepin Quilliam Rosencrantz
Sexton Teddy Upwood Vivatma Wayland
Xylon Yardley Zachary Usansky, ktorý sa dal
takto premenovať a donedávna držal svetový
rekord v dĺžke mena. Nového držiteľa rekordu pre veľký počet znakov a obmedzené
miesto nebudem radšej uvádzať. J (Michal
Pavlišinovič; foto: Juraj Gradoš)

Kapustníky
Verím, že ste už
pozbierali z polí dobrú
kapustu, preto vám v tomto predvianočnom pôste ponúkame
recept na vynikajúce kapustníky.
Suroviny: cesto: 250 g polohrubej múky, 250 g hladkej múky,
0,25 l mlieka, 0,20 l vody, 2 dkg droždia, 1 PL cukru, soľ, maslo
na záverečné potieranie; plnka: 1 kg kapusty, 1 PL masla, soľ,
cukor (podľa chuti)
Postup: Zo surovín vypracujeme vláčne cesto (nesmie byť veľmi
tuhé) a necháme ho vykysnúť. Do hrnca dáme maslo. Keď sa roztopí, pridáme najemno pokrájanú (postrúhanú) kapustu. Osolíme,
pocukrujeme a dusíme domäkka.
Vykysnuté cesto rozdelíme na dve časti, urobíme valček, ktorý
pokrájame asi na 10 kúskov. Rukou urobíme placku, na ktorú položíme 2 PL vychladnutej kapusty. Okraje placky spojíme a bochník rozvaľkáme. Pečieme na suchej platni. Ešte horúce potrieme
rozpusteným maslom.
Dobrú chuť vám praje Sabina Kriváková z Prešova.
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Božie slovo nám ponúka aj iné miesta,
kde Boh vyjadruje úplné priateľstvo
s človekom. Ba nielen priateľstvo, ale
zaľúbenie si človeka. „Teraz však toto
hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, Jakub, tvoj
tvorca, Izrael: ,Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj.‘“ (Iz
43, 1) Je úžasné čítať tieto slová, odkaz
nášho Boha pre každého jedného z nás.
Ako dokonale nás pozná. Ako veľmi
mu záleží na človeku. Veď on nás chce
sprevádzať, aj keď sa budeme brodiť
vodami či riekami, ani tie nás nepotopia.
Aj keď pôjdeme ohňom, nepopálime sa
a plameň nebude na nás horieť. Prečo?
Pretože sme jeho. Pretože do dlaní si vryl
naše mená. Pretože nás chce spasiť.
Boh skrze poznanie mena, skrze
volanie na človeka dokáže pohnúť aj jeho
myslením. Spomeňme si len na Zacheja.
Mýtnika, ktorého dovtedy nikdy nestretol. Keď prichádza k figovníku, volá ho
po mene: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo
dnes musím zostať v tvojom dome!“ (Lk
19, 5) Zachej rýchlo schádza dole a, ako
hovorí evanjelium, prijíma ho s radosťou. Ba nielenže ho prijíma do svojho
domu, ale s radosťou mení aj svoj život.
Toto poznanie má aj nás voviesť do plnšej jednoty s Bohom. A nielen s Bohom,
ale zvlášť do jednoty so svojím blížnym.
Aby nemuselo o nás ľuďoch platiť to, že
keď sa pohádame, tak si nevieme prísť
ani na meno. Skúsme sa nechať obopnúť Božou láskou, tou láskou, ktorá má
meno Emanuel – S nami Boh. (Michal
Pavlišinovič; foto: its-arolsen.org)

Dénes: Ďalšou potrebou manželky sú financie – peniaze. V Biblii je
napísané, že koreňom všetkého zla sú peniaze. Súhlasíte so mnou? Je to
tak napísane? Nie! Nie peniaz je sám osebe hriešny, ale láska k peniazom
je hriešna. Peniaze sú požehnaním od Boha. Ak muž má dobré spojenie s hlavou – Kristom – tak túto vec vie pre manželku a svoju rodinu
zabezpečiť. A tak naplní jej potreby. Samozrejme, sú v tejto oblasti aj
zápasy viery. Boli obdobia, keď sme spolu plakali. Pane, čo sa deje? Máme
na sebe kliatbu? Mali sme nedostatok financií a nebola kliatba nad nami.
Ale Pán vyskúšal našu vieru. Nie sme boháči, ale sme požehnaní. A Pán
nám naše potreby napĺňa.
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Keďže sa pomaly blíži plesová sezóna, ponúkame vám zopár rád, ako sa dobre pripraviť na ples
a v pokoji prežiť nezvyčajný večer. Na klasický ples
si oblečte veľké spoločenské šaty (večerná toaleta
s dekoltom, rukavice a doplnky), pretože ide o vrchol spoločenského života. Neprípustné sú krátke
kokteilové šaty s odhalenými kolenami. Na plese
môžu podávať jedlo pri stole alebo formou rautu.
Počas jedla sa neopierame lakťami o stôl, s plnými
ústami sa nerozprávame, vedieme len ľahkú konverzáciu. Do úst vkladajte malé kúsky, ak zajedáte
pečivom, odtrhnite si z neho malý kúsok. Poháre
sa držia za stopku. Muž tancuje iba s partnerkou,
s ktorou prišiel, alebo s dámami pri stole. Ak ženu
pozve do tanca hosť od stola, je mužovou povinnosťou ísť tancovať s jeho partnerkou. Ak odmietnete
tanečníka, potom už nemôžete tancovať s iným než
so svojím partnerom. Partner má po tanci poďakovať a odviesť ženu k stolu.

duchovné cvičenia

Ponúkame ďalšiu časť prednášky manželov Kovácsovcov, ktorá
odznela na konferencii o rodine v Prešove. Pokračujeme ďalšími
z potrieb, ktorých nenaplnenie ohrozuje manželskú jednotu.

etiketa

Stáva sa, že pri všakovakých rozhovoroch
sa nás niekto opýta, či poznáme toho
a toho človeka. Možno ste to už zažili.
Niekedy nám to meno nič nehovorí. No
stačí, aby sme zahliadli len jeho tvár
na nejakej fotografii a už by sme si vedeli
spomenúť, o koho ide. Podľa odborníka
na ľudskú pamäť Billa Clennana až 98 %
ľudí si vie zapamätať tvár, no s menom už majú problém. Tieto výsledky
sú potvrdené anketou, na ktorej sa
zúčastnili tisícky ľudí. Takmer každý
mal problém zapamätať si meno. Ako
je možné, že si vieme zaradiť tvár, no
na meno si nespomenieme? Obvykle už
po piatich minútach na to zabudneme.
Podľa odborníka je na vine nedostatočná
koncentrácia. Faktom je, že pri zoznámení sa sústredíme na stisk ruky, vzhľad
človeka, jeho vystupovanie. Keď nám
povie svoje meno, považujeme ho v tej
chvíli za nepodstatnú vec.
To, že si niekto pamätá meno druhého
človeka, bolo vždy považované za znak
dobrého vzťahu medzi týmito ľuďmi,
znak priateľstva. Toto veľmi dobre vie
aj Mojžiš, keď oroduje u Pána za izraelský ľud, ktorý sa pod Sinajom začal
klaňať zlatému teľaťu. Mojžiš sa vracia
do minulosti a pripomína Bohu, ako
jeho samotného pozval do služby. Bol to
Boh, kto vyznal Mojžišovi, akú milosť
má v jeho očiach, keď povedal: „Poznám
ťa po mene, ba našiel si milosť v mojich
očiach“ (Ex 33, 12b). Tieto slová počul
Mojžiš z Božích úst a skrze tieto slová
vyprosí milosť aj pre vyvolený národ.

keď sa pýtajú

Po mene ťa pozná

Keď sa dieťa opýta: Prečo sa máme Bohu klaňať?
Odpovedzme: Klaňať sa Bohu znamená s úctou
a podriadenosťou vyznávať, že vďaka nemu všetko
existuje. Bohu sa klaniame preto, lebo je Pánom
všetkého. Úcta a klaňanie sú našou odpoveďou
na jeho prítomnosť. Klaňať sa Bohu znamená chváliť
ho, velebiť a seba pokorovať, s vďačnosťou vyznávať,
že urobil veľké veci a že jeho meno je sväté. Božie
slovo veľakrát pripomína: „Pánovi, svojmu Bohu,
sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ (Mt 4,
10). Klaňanie sa trojsvätému Bohu, ktorý je láska,
slúži v prvom rade človeku, pretože ho oslobodzuje
od otroctva hriechu a mocností tohto sveta, napĺňa
pokorou a dodáva jeho prosbám dôveru.
Tam, kde sa ľudia prestali klaňať Bohu, kde ho neuznávajú za Pána nad životom a smrťou, zaujímajú
jeho miesto stvorené veci alebo ľudia. Tí však toho
nie sú hodní, takže je nevyhnutne ohrozená ľudská
dôstojnosť tých, ktorým vládnu mocnosti vytvorené
ľuďmi.
„Prichádza hodina, keď sa praví ctitelia budú
klaňať Otcovi v Duchu a pravde.“ (Jn 4, 23)

Anikó: Manžel potrebuje, aby jeho manželka vedela byť aj
dobrou domácou, aby robila domov útulným. Čo to znamená?
Aby domov bol príjemný. Každý domov odzrkadľuje srdce ženy. Nezávisí
to od drahých nábytkov, ale od prítomnosti ženy, od toho, aká je. Ak
nejaká žena s horkosťou vykonáva prácu, ak si myslí, že je dome sluha,
ten dom bude aj tak vyzerať. Je dôležité, aby sa žena stala paňou svojej
domácnosti. Dôležité je aj to, aby sa varili dobré jedlá hlavne vtedy, keď
manžel prechádza ťažkým a obdobím v práci alebo keď duševne prechádza ťažkými vecami. Aj takto môžeme prejaviť svoju spoluúčasť. Učíme
mladých manželov, že manželka má dať najväčšiu úctu za stolom svojmu
manželovi. V mnohých domácnostiach je zvyk skoro ukončiť stolovanie,
len aby sme nemuseli umývať veľa riadu. Položíme na stôl len hrniec... Pri
takých príležitostiach sa vnútri búrim. Hosťovi pekne prestierame, dáme
nový riad... Prečo si neuctiť manžela? Dáme mu najavo, že je pre nás
najdôležitejší.
Marek Kolesár
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Slovo deťom

detská

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Hľa, oko Pánovo bdie
nad tými, čo sa ho boja,
nad tými, čo v jeho
milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred
smrťou a v čase hladu
nakŕmil. (Ž 33, 18 – 19)

Ahoj, deti! Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa cez deň, vždy o tretej popoludní, na
chvíľu zastavili a v modlitbe sa obrátili na Božie milosrdenstvo. Prečo práve vtedy?
Lebo práve v tom čase sa ukončilo Ježišovo utrpenie na kríži.

Hodina milosrdenstva

15.00
Ježiš svätej Faustíne prikázal, aby o tretej popoludní uvažovala o jeho umučení,
osobitne
o odpustení v okamihu smrti, a aby vyprosovala Božie milosrdenstvo najmä pre
hriešnikov.
Podľa Spasiteľovej vôle je táto hodina časom veľkej milosti a milosrdenstva, keď Ježišova štedrosť
nemá hraníc. Zdôraznil, že je to hodina, v ktorej možno vyprosiť od neho čokoľvek. Aby
ju sv. Faustína
lepšie a plodnejšie prežívala, dal jej konkrétne spôsoby modlitby v hodine milosrdenstva: modlitbu krížovej cesty, keby
bola ťažkosť pomodliť sa ju, môže ju nahradiť krátkou adoráciou pred Eucharistiou. Ak ani to nie je možné, treba sa
zahĺbiť do modlitby na mieste, kde sa v tej chvíli nachádza.

Korunka Božieho milosrdenstva
(Modlí sa na obyčajnom ruženci.)

Hodina Božieho milosrdenstva

15.00

Otče náš
Raduj sa, Bohorodička
Verím v Boha
Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu
i božstvo tvojho najmilšieho Syna
a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie
našich hriechov i hriechov celého sveta!
Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom!
Na zakončenie (tri razy):
Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Obraciam sa na teba, Pane Ježišu, na tvoje
nesmierne milosrdenstvo, ktoré si prejavil
mnohorakým spôsobom, zvlášť na kríži.
Prosím ťa, aby si mi odpustil všetky moje
hriechy, teraz aj v okamihu mojej smrti.
Prihováram sa za celý svet, ale osobitne za
hriešnikov pre zásluhy tvojho umučenia.
Amen.

Prisľúbenie: Keď sa budú modliť túto
korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú
prosiť. Korunkou si možno vyprosiť všetko,
čo je v súlade s Božou vôľou.

Pomodli sa krížovú cestu alebo sa modli
pred Eucharistiou, prípadne sa môžeš
zahĺbiť do modlitby tam, kde sa práve
teraz nachádzaš.

Korunka
Božieho
milosrdenstva

V septembri 1935 Pán Ježiš naučil sv.
Faustínu Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 13. septembra, keď bola vo svojej
cele, uvidela anjela, vykonávateľa Božieho
hnevu, so zmenenou tvárou, vo svetlom
odeve, ktorý mal trestať zem. Faustína sa
pokúsila zadržať ho, no jej modlitba bola
neúčinná. No keď uvidela Najsvätejšiu
Trojicu a pocítila v sebe moc Ježišovej
milosti, začala pokorne prosiť Boha za
svet s takou vnútornou silou, a akou sa
ešte nikdy nemodlila. Keď sa modlila
slovami vychádzajúcimi z Božej moci,
postrehla, že anjel sa stal bezmocným
a nemohol vykonať trest. Vykupiteľ prikázal sestre modliť sa ju deväť dní na obyčajnom ruženci. Korunka k Božiemu milosrdenstvu je zaujímavá svojou podobnosťou s modlitbou, ktorú anjel odovzdal
deťom vo Fatime v roku 1916.

slovo@grkatpo.sk

Komiks

Príbehy poslušníka
To je
zvláštne!

O čom
rozmýšľaš,
synku?

Keď som bozkal
kríž, zrazu ustúpili
všetky moje pokušenia.

Často
to tak
býva.
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... keď som ešte nebol mníchom,
tiež som bozkal kríž, a nič podobné
sa nestalo.

Prečo?
Ale
pamätám si,
že...

Ak máš šikovné ruky, využi poslednú príležitosť a vytvor mozaiku (papierovú, z kamienkov alebo z čohokoľvek iného), odfoť sa
s ňou (na fotke musíš byť aj ty) a fotografiu
nám mejlom alebo poštou pošli do redakcie. Najšikovnejší mozaikár dostane redakčný poklad. Čo v ňom nájde? Veľa drobných
prekvapení z našej Detskej mozaiky.
Predtým si viedol iný život.
A tvoj bozk na kríž nebol
prejavom toho,...

... že
patríš
Kristovi
a že mu
dôveruješ.

www.casopisslovo.sk

Juraj Kačala, na dôchodku – 1. december – 80 rokov
života; István Mondok – Pálmay, farár Kráľovský Chlmec – 20. december – 40 rokov života
Zo sredca želáme
Mnohaja lita, blahaja lita!

oznamy a inzercia

SLOVO na rok 2017

JUBILEÁ KŇAZOV

Príspevok na Slovo do 21. novembra 2016:
• za odber 1 až 10 ks z každého čísla je minimálne vo výške 17 eur/ks;
• za odber 11 a viac ks z každého čísla je minimálne vo výške 14 eur/ks.
V príspevku je zahrnutý aj nástenný kalendár na rok 2018. Ak máte záujem o ďalší nástenný
kalendár na rok 2017, jeho cena je 1,50 eur/ks. Viac v minulých číslach a na webe.

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Večer mladých
01.12. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24
(18.00h), spoločenská miestnosť
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie,
zameraná na rodinu (manželia, snúbenci,
rodičia, deti)
04.12. Ľutina, bazilika minor (10.00h)
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie

07.12. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00h)
Nedeľná svätá liturgia

11.12. Kostol sv. Ján Krstiteľa – Solivar, Soľná Baňa
(11.15h)
25.12. Kostol sv. Ján Krstiteľa – Solivar, Soľná Baňa
(11.15h)
Biblická katechéza

15.12. SPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24
(18.00h), spoločenská miestnosť
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – november

BLAHOŽELÁME
Náš duchovný otec Mikuláš
Fejko oslávi 25. novembra 33.
narodeniny a 6. decembra meniny. K tomuto krásnemu jubileu
vám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vašu obetavú prácu
pre našu farnosť. Svojimi mod-

2016 / 24 – 25

Milý náš otec Marek Novický, najprv zo srdca ďakujeme
za všetko, čo pre nás robíš. Nech
Pán Boh žehná cestu, ktorou
kráčaš, nech ti dá zdravia a naďalej nad tebou drží svoju ruku,
aby si nám slúžil ešte dlhý, dlhý
čas. Sme veľmi radi, že si medzi nami, a nevieme si
predstaviť život v našej farnosti bez teba. Všetci farníci
ti aj týmto spôsobom chcú vyjadriť vďaku, zagratulovať ti k 10. výročiu vysviacky a popriať ti ešte mnoho
rokov v službe Pánovi a cez neho aj nám. Mnoho rokov, šťastných rokov!
farníci Katedrály Narodenia Bohorodičky v Toronte
„Milujem Pána, lebo vypočul
môj prosebný hlas, lebo svoj
sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.“ (Ž 116, 1 – 2)
16. decembra oslávi náš duchovný otec Radoslav Vaco krásne životné jubileum – 40 rokov života. Drahý otec Radoslav, cítime veľkú vďačnosť, že Boh
vás používa ako nástroj milosti pre nás, a ďakujeme
za vašu otcovskú starostlivosť o všetkých, zvlášť o deti,
starých a chorých, ktorých neustále navštevujete
a udeľujete im sviatosti Kristovej lásky. V Kristovej službe i k blížiacim sa 40. narodeninám vám vyprosujeme,
nech Pán napĺňa vaše srdce dobrotou, vytrvalosťou,
múdrosťou a pomáha vám svojou milosťou a požehnaním, aby ste neustále rástli v osobnej svätosti.
vďační veriaci z farnosti Čertižné
Spomíname
30. októbra uplynul rok od chvíle, keď nás navždy, bez rozlúčky
opustila vo veku 68 rokov Mária
Soligová z Kolonice. S láskou
spomínajú synovia s rodinami,
vnučky a sestra s rodinou. Kto
ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú modlitbu. Odpočívaj v pokoji!
OZNAMY
Iniciatíva Zo srdca Európy
Modlitby za Rumunsko: 21. – 27. november
Modlitby za Slovinsko: 28. november – 4. december

Modlitby za Spojené kráľovstvo: 5. – 11. december
Modlitby za Španielsko: 12. – 18. december
Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova ovulačná
metóda)
Donum vitae, o. z., pozýva všetkých, ktorí si ctia prirodzený zákon a dobro manželstva, na prednášku
(prezentácia, diskusia, predaj literatúry, poradenstvo) na tému Láska, sexualita a plodnosť (Billingsova
ovulačná metóda).
Termín: 24. november (17.00 – 18.30)
Miesto: Bratislava, Dom Quo vadis
www.domquovadis.sk
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
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/redakcia/

právna poradňa

50 rokov: Eva Lamancová, Malcov; Peter Tkáč, PrešovSekčov
60 rokov: MUDr. Alžbeta Adamkovičová, Kamenica
nad Cirochou; Anna Bidleňová, Humenné; Anna Fejková, Davidov; Magdaléna Korbuľáková, Sečovce; Mária
Lukáčová, Sečovce; Anna Pavelicová, Matiaška; Katarína Švecová, Hraň; Mária Tebeľáková, Tichý Potok
70 rokov: Mária Bučková, Soboš; prof. Daniel Škoviera,
Bratislava; Anna Sotáková, Koňuš
75 rokov: Helena Ducárová, Hrabovčík; Terézia Huďová, Zbudza; Albína Jakubová, Hažín nad Cirochou;
Sabína Jakubová, Hažín nad Cirochou; Ing. Viktor Jeník, Košice; Júlia Kulinová, Michaľany; Anna Megelová, Vranov nad Topľou – Juh; Mária Oršulová, Košice;
Magdaléna Semková, Sobrance; Ing. Boris Voroňák,
Humenné; Magdaléna Zubaľová, Kuzmice
80 rokov: Mgr. Eduard Gido, Trebišov; Anna Palejová,
Kalinov; Jozef Verbovský, Ďačov; MVDr. Miroslav Vološin, Stretavka
85 rokov: Verona Danková, Hriadky; Anna Dudoková,
Trebišov; Margita Rosochačová, Michalovce-Vrbovec;
Mária Šalaková, Priekopa
90 rokov: Juraj Macik, Hlivištia
95 rokov: Alžbeta Brincková, Levoča; Michal Copak,
Ruskovce
Mnoho rokov, šťastných rokov!

litbami vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie,
Kristovu lásku, hojnosť darov Svätého Ducha, ochranu
Presvätej Bohorodičky, dobré zdravie i veľa telesných
a duševných síl pri práci v Pánovej vinici a spokojný
život v kruhu vašej rodiny. Ďakujeme vám, že pri homíliách zasievate do našich sŕdc slovo a že pri vašich
modlitbách prežívame plnosť darov Svätého Ducha.
Mnohaja i blahaja lita vám želajú veriaci z Chotče.

Ako postupovať, ak sa mi nie mojou vinou stal
úraz na verejnom priestranstve (napr. pošmyknutie sa na snehu, padnutá omietka)?
Dobrý deň. V prvom rade vám odporúčam navštíviť niektorú z advokátskych kancelárií, v ktorej
vám advokát podľa zdravotnej dokumentácie
bližšie popíše vaše možnosti na náhradu škody
z dôvodu úrazu a na katastrálnej mape a údajov
z katastra nehnuteľností zistí zodpovedný
subjekt, s ktorým následne môžete po svojom
zvážení začať rokovať o odškodnom.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA
& Partners, s. r. o.
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program

TV LUX
09.20 Malí poslovia – detský program
11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP) 16.00 Vzťahy
– vzdelávací program P 19.50 PKP R
J19.11. (sobota) 11.00 Kardinálske konzistórium P 17.20
PKP R 20.25 Karolína – film P 2
J20.11. (nedeľa) 00.45 Sen o ruži – muzikál P 08.00 Klbko –
detský program P 08.20 Čo meno, to svätý – detský program 10.00 Svätá omša z Vatikánu zo zatvorenia svätej
brány v Bazilike sv. Petra a ukončenia Roka milosrdenstva
14.40 Môj názor – vyjadrenia významných osobností
k spoločenským udalostiam P 16.10 Karolína – film
J21.11. (pondelok) 04.00 Viera v Rusku: Svätý Serafím –
dokument 2 09.20 Malí poslovia – detský program P
16.05 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J22.11. (utorok) 04.00 Život Petra Fouriera – dokument
09.20 Wemik – detský program P 16.00 Neviditeľná
hora – nevidiaci Juraj Práger vystupuje s pomocou
sprievodcu na najvyššiu horu Európy Elbrus – dokument
16.30 Matka kubánskeho ľudu – dokument P 2 20.50
Gréckokatolícky magazín
J23.11. (streda) 01.50 GkM R 11.10 Z prameňa – náboženský program P 16.30 Spojení oceánom – publicistická
relácia 13.35 Univerzita tretieho veku – vzdelávací
program 20.10 PKP R
J18.11. (piatok)

slovo v kultúre

J24.11. (štvrtok) 14.25 Stojí to za to! – svedectvo manželov
Ondrišíkovcov 16.30 Putovanie po Svätej zemi – dokument P (1) 21.40 Viera v Rusku: Valentína Púziková, 80
rokov tajne zasvätená – dokument P 2

11.50 PKP 16.00 Godzone magazín –
náboženský program P 17.20 PKP R 17.30 Až tam, kde
prebýva Boh – dokument P 19.50 PKP R
J26.11. (sobota) 11.45 PKP 17.20 PKP R 20.25 Vojna vo
Vendee – film P 2
J28.11. (pondelok) 09.20 Gigi, Božia princeznička – detský
program P 16.05 GkM R
J29.11. (utorok) 16.30 Milánsky edikt – dokument P 20.50
Gréckokatolícky magazín
J30.11. (streda) 01.50 GkM R 20.10 PKP R 20.20 Quo
vadis – náboženská relácia P
J01.12. (štvrtok) 16.30 Putovanie po Svätej zemi – dokument P (2)
J02.12. (piatok) 11.50 PKP 17.20 PKP R 17.30 Opovrhnutí,
a predsa milovaní – dokument P 19.50 PKP R
J03.12. (sobota) 11.45 PKP 17.20 PKP R 20.25 Cristiada:
Na väčšiu česť a slávu – film P
J04.12. (nedeľa) 22.10 Advent bez Vianoc – dokument
J05.12. (pondelok) 05.00 Biblia – náboženský program
J25.11. (piatok)

TV NOE
14.05 Zimbabwe: Z temnoty – o pôsobení
Katolíckej cirkvi v Zimbabwe

J18.11. (piatok)

J19.11. (sobota) 11.00 Konzistoř z Říma s jmenováním
nových kardinálů 19.10 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J20.11. (nedeľa) 11.30 ŘkM R 19.10 Animované biblické
příběhy: Abrahám a Izák

Gloria Polová: Stála som
pri bráne neba a pekla
Po tom, ako Gloriu zasiahol blesk a značná časť jej
tela bola poškodená, bola súdená z hriechov vo
svojom živote. Boh jej preukázal veľkú milosť, keď
jej ukázal a vysvetlil, kedy a ako zhrešila. Dovtedy si
nikdy neuvedomila, koľko zla spôsobila sebe aj iným.
Teraz prijíma pozvania do farností a rozpráva o svojom zážitku. Na Gloriinom živote je obdivuhodné jej obrátenie. Nepredstiera svoju pokoru,
skromnosť, pôst ani modlitby. Skutočne ich žije. Napriek neustálemu
rozprávaniu, cestovaniu a prednáškam je trpezlivá, vľúdna a ochotná sa
porozprávať... Na knihu so svojím svedectvom si nenárokuje honorár
a predáva sa len za výrobné náklady, aby sa o ňom mohlo dozvedieť čo
najväčšie množstvo ľudí. (Kumran)

Vojna vo Vendée
Filmová rekonštrukcia udalostí vo francúzskom Vendeé získala hlavnú cenu na medzinárodnom festivale
katolíckych filmov Mirabile Dictu. Film zachytáva
ľudovú vzburu z roku 1793 proti teroru francúzskej
revolúcie a osvietencom. Vendeé je meno kraja pri
ústí rieky Loira, kde sa dedinčania postavili proti jakobínskemu vyčíňaniu a zákazu katolíckeho náboženstva so zbraňou v ruke,
s ružencom okolo krku a emblémom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Región bol pôsobiskom známeho misionára a mariánskeho ctiteľa sv. Ľudovíta
Mariu Grigniona z Montfortu (1673 – 1716). Film sa drží historických
skutočností, ktoré dôkladne zdokumentovali francúzski historici Reynald
Secher a Jean Dumont. Môžete si ho pozrieť na TV LUX 26. novembra
o 20.25 h. (TK KBS, Dada Kolesárová)
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J21.11. (pondelok) 08.45 Byl jsem ve vězení a přišli jste
za mnou – práca Katolíckej cirkvi v bolívijských väzniciach
J22.11. (utorok) 09.15 Jubileum: 700 let hledání odpuštění
– dokument 21.00 Řeckokatolický magazín
J23.11. (streda) 15.10 Město strachu: Pákistán – dokument o živote v Karáči, malej kresťanskej komunite
J24.11. (štvrtok) 07.30 Varšava 1943-1944: Boj za svobodu – dokument 18.00 Animované biblické příběhy:
Abrahám a Izák
J25.11. (piatok) 17.25 Obnovitelné zdroje energie na Slovensku – dokument 23.05 Ich bin: Já jsem – dokument
J26.11. (sobota) 15.20 Radost: Sestra Lucia – dokument
o radosti so sestrou Luciou z Komunity blahoslavenstiev
23.25 ŘkM R
J27.11. (nedeľa) 07.00 Na hranici pekla – dokument o prenasledovaní kresťanov v Iraku 10.00 Mše svatá z Kostela
sv. Jakuba v Trnavě 11.15 ŘkM R 20.00 Most – krátkometrážny hraný film, ocenený v roku 2014 Oscarom
J28.11. (pondelok) 13.05 Uganda, trpící perla Afriky –
dokument 18.30 Mašinky (1) – rozprávka
J29.11. (utorok) 16.40 Misie slovenských salesiánů v Belgii – slovenský dokument 18.30 Mašinky (2) – rozprávka
21.05 Řeckokatolický magazín
J30.11. (streda) 08.05 Don Bosko, světec který hrával
fotbal – dokument 18.45 Sobecký obr – taliansky muzikál pre deti
J01.12. (štvrtok) 19.10 ŘkM R
J02.12. (piatok) 10.10 Královna a matka Chorvatů – dokument o ostrove Visovac

Do posledného dychu

2

Hrdinský akčný thriller vykresľuje pozoruhodný
príbeh najodvážnejšej plavby malého záchranného člna v histórii pobrežnej stráže. Nové Anglicko
zasiahla 18. februára 1952 rozsiahla búrka. Mestá
na východnom pobreží boli bičované vlnami a búrka
ničila všetko. Odniesla si to aj loď SS Pendleton, ropný tanker, ktorý sa roztrhol na polovicu a vo svojom
potápajúcom sa trupe uväznil 32 námorníkov. Veliteľ pobrežnej stráže
nariaďuje odvážnu záchrannú operáciu. Napriek obrovským ťažkostiam sa
štyria muži pod vedením kapitána Bernieho Webbera (Chris Pine) vydávajú na more v drevenom člne s mizivými navigačnými možnosťami čeliac
mrazivému počasiu a dvadsaťmetrovým vlnám, aby zachránili posádku
tankera. (Michal Pavlišinovič)

Lindy Conantová & The Circuit Riders:
Every Nation
Album, ktorý nesie meno podľa jednej z hlavných
skladieb nosiča, upriamuje všetku pozornosť na Ježiša, Spasiteľa a osloboditeľa národov. Lindy Conantová, ústredná postava albumu, je v prvom rade misionárka. Hudba ako taká je len prostriedok, ktorým sa
snaží osloviť čo najviac ľudí. Už odmalička ju rodičia
viedli k plnej odovzdanosti Ježišovi. Po strednej
škole sa angažovala v Discipleship Training School. Tam zažila oslobodenie z depresie a smútku. Niečo sa v nej zmenilo a cítila, že ju Boh volá
do služby chvál. Tento album povzbudzuje ľudí do totálneho odovzdania
ísť za Ježišom naplno a nikdy viac sa neobzrieť späť. Byť generáciou, ktorá
sa len tak nenechá zlákať ničím, čo ponúka svet. (christ-net.sk)

www.casopisslovo.sk

J03.12. (sobota) 18.00 Velehradská zastavení: Slavení
východní liturgie 23.15 ŘkM R
J04.12. (nedeľa) 10.00 ŘkM R 23.00 Mír v Nigérii ohrožen:
Nigérie – dokument

LUMEN
J18.11. (piatok) 11.10 Krása ukrytá vo vyrezávaných
podpolianskych krížoch 20.00 Ľudské práva, diskriminácia, menšiny, extrémizmus 21.00 Jazzový klub: Marie
Rottrová a priatelia
J19.11. (sobota) 09.30 Kláštory a rehoľný život v stredoveku 10.00 Súkromné a verejné zjavenia – hosť: Marián
Gavenda 15.15 Literárna kaviareň: Ján Frátrik 20.15 Knihy, ako ich nepoznáte a nečítate – hostia: vydavateľstvo
Cesta plus a Kumran
J20.11. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Útek k Bohu 14.00 Prežíva súčasná
rodina krízu otcovstva? – hosť: Juraj Sedláček 20.30
Karmel: Boh alebo nič
J21.11. (pondelok) 16.30 Čo prežívajú znásilnené ženy?
– hostia: členovia neziskovej organizácie Áno pre život
20.00 Študentské šapitó: Je nám vždy do spevu – hostia:
Veronika Veverková, Marta Kurajdová
J22.11. (utorok) 16.30 Mariológia u cirkevných otcov v 5.
storočí – hosť: otec Ján Krupa
J23.11. (streda) 20.00 Rímskokatolícka farnosť Ferčekovce
J24.11. (štvrtok) 16.30 História a my
J25.11. (piatok) 16.30 ÚV hovor: Ako správnou stravou
upraviť vysoký krvný tlak, cholesterol či ochorenie ciev

Zneste

1
q

Hnev,
po anglicky

RTVS
DVOJKA
12.40 Orientácie R 13.10 Z pohľadu
kardinála 1990 – 2014
J20.11. (nedeľa) 10.00 Bohoslužba – výročie Karola
Kuzmányho 13.40 Orientácie 19.30 Slovo 00.40 Slovo R
J25.11. (piatok) 12.35 Orientácie R
J18.11. (piatok)

10.00 Bohoslužba – prvá adventná nedeľa
19.30 Slovo – príhovor Juraja Spuchľáka, riaditeľa Rádia
Lumen, k prvej adventnej nedeli 01.30 Slovo R

J27.11. (nedeľa)

Autor:
Pamätník
Vladimír
51 v Ríme s fotografiami
Komanický

Naozaj

Španielsky
člen

2
q

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J20.11. (nedeľa) 09.05 Svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku z Chrámu sv. Bazila Veľkého Veľkého
v Medzilaborciach – slávi otec Ján Blaško (Regina) / 09.05
Svätá omša z Katedrály svätého Františka Xaverského
v Banskej Bystrici – celebruje Mons. Marián Chovanec
(Slovensko)
J27.11. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Turej Lúky
J04.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave
J11.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety
v Košiciach
J18.12. (nedeľa) 09.05 Pravoslávna svätá liturgia (Regina)
/ 09.05 Evanjelické služby Božie z Jasenovej (Slovensko)

rádio regina
17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
J09.12. (piatok) 18.15 Duchovné slovo (po rusínsky; otec
Vasiľ Kindja)
rádio devín
JPondelok

JNedeľa

07.00 Krajina duše
Zmena programu vyhradená.

relax

Pomôcky:
Rotse, Lioud,
Pnevo

J26.11. (sobota) 15.15 Literárna kaviareň: Predstavenie
tvorby básnika Milana Ábelovského 18.00 Emauzy –
gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 20.15 Mesiac
s pápežom Františkom
J27.11. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Rozhlasová hra: Sestra Angelika 14.00 Aké sú výhody
lesnej škôlky?
J28.11. (pondelok) 16.30 Deti majú mnoho alergií. Prečo
je to tak a čo sa s tým dá robiť?
J29.11. (utorok) 16.30 Boh k nám prichádza v Advente –
hosť: don Anton Červeň
J30.11. (streda) 16.30 Gréckokatolícka farnosť Torysky
s filiálkou Nižné Repaše
J10.12. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Marko Rozkoš

Skyprite zem
motykou

Prínos
nevesty

Zbila na smrť

Mužské meno

Ponáral

H T E L E

Hnedý
pigment
Sosna

Citoslovce
aha, hľa
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EČV Spišská
Nová Ves

4

u

S

Predložka

Metropola
Japonska

A O O E

Sejba

Olejnatá
rastlina

Úder v boxe

Dopredu

Peruánske
mesto

Riečny
kôrovec

4 v Ríme

Voltampér,
skratka

Vstup
do budovy

Magma
Lesklá náter

Oné

Venujem

Dvojhláska

Štíhla

Eduard
v Londýne

2016 / 24 – 25

u

Predpeklie,
po cirkevno
slovansky

E A L Č D D T

I

T

E A T

I A I A

I H R B L V

T R Á K O B Y L A Ť C A A A A A O
O Č A S T

I M J O K O P H V K M R

Legenda: ANANÁS, ASIMILÁCIA, BANÁNY, BLESK, CIELE, ČAKAN,
ČASTI, ELITA, ETAPA, HLADINA, INOTAJ, JAVOR, KABARET, KALIKA,
KNIHA, KOBYLA, KOCKA, KOLÁČ, KOLEDA, KRÁSA, KVETY, LIPIDY,
LISTY, MALINA, NÁVOD, NÁZOR, OBLAKY, OČISTA, PLANÉTA, POKOJ,
POKORA, RODÁK, RODIČ, SPOLOČNOSŤ, ŠPINA, VARIČ, YPERIT,
ZÁKONY, ZÁNIK, ZÁSAH, ZELENINÁR, ZVONICA, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 40 nevyškrtaných písmen.
Starorínsky
peniaz

Predpona
nepraviek

3

I Y N A I A É N R V T Z

I O B L A K Y L S K S

Estónske
mesto

I A Á K

E Á Á Ý O K N P Z Á M O N Č R N J

Výrobca
zvonov

Šúchajú

T

R Z S N O P I O R Á C D I

Krvný obraz

Čsti dní

I

P N A K A Č S B L E S K K I

Zambijská
provincia

Chemická
značka zinku

I

Y J O O O A A I

Sada

Patriaci
Emovi

I Z E O Á T Ž A N K N

E R M L Č N M N L C N E P O L O U

Poloha tela

q

Í A A T Š

R P Á D S P S T Y N S

Skratka
receptu

Blúdime

I C I Y Z K CH K Á D O R

O L S T A L A D R V R S Y I O Á D

Bisťu

Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 22: Krížovka: Milosrdenstvo je dôkazom
toho, ako miluje Boh. Osemsmerovka: Mať čas pre druhého je ako
položiť za neho kúsok svojho života.
Výherca: sr. Sofia Marta Ondovčáková SNPM z Humenného

Surovina

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Zimného detského tábora
Miesto: Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli
Termín: 2. – 5. január 2017
Nástup je 2. januára 2017, registrácia: 14.30 – 16.00
Tábor sa končí 5. januára 2017 o 12.30 hod.
Veková kategória: 9 – 15 rokov
Cena pre členov CVČ: 15 eur
Cena pre nečlenov CVČ: 20 eur
Platiť sa bude na mieste v deň nástupu do tábora pri registrácii.

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
08. – 11.12. Kurz prípravy na manželstvo. Viac
na www.domanzelstva.sk. Príspevok za osobu je 60
eur.
20. – 22.01. MMM1 – Manželstvo Misia Možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend
vedie tím SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie
Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk
gmcbarka.sk, 057/449 02 90
02. – 04.12. Kurz Filip. Vedie Peter Lipták & tím. Veková kategória účastníkov je od 14 rokov.
09. – 11.12. Zbav nás zlého – boj. Kurz vedie otec
Jozef Maretta. Veková kategória: 14 – 30 rokov
16. – 18.12. AŠAD – Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka
Prešov,Šarišanka,Hurbanistov3,gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, koordinátor mladých: Miroslav
Chorendžák: mirec.chorendzak@gmail.com
Pondelok 17.30 Študentský zbor (Šarišanka, Hurbanistov 3) 20.00 Svätá liturgia (internát, Ul. 17.
novembra)
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa) 17.45
Beseda s hosťom/Modlitbový večer (Šarišanka/
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
Streda 18.45 Stretnutie animátorov Prešovskej archieparchie (Šarišanka, Hurbanistov 3)
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredoškolákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)

GMPC

Strava je zabezpečená od piatka večera do pondelka
obeda.

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
03.12. Fatimská sobota (10.30 h)
04.12. Malá púť (09.00 h)
08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou –
patrocínium kaplnky (10.30 h)
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)

bárka

Pre účastníkov detského tábora bude pripravený zaujímavý program, počas ktorého nahliadnu do pútavých
biblických udalostí a budú tiež môcť obdivovať a napodobňovať biblických hrdinov. Deťom bude vytvorený priestor
na zábavu, vlastnú realizáciu, rozmýšľanie, tvorivosť
i uvažovanie o sebe samých, čo by chceli zmeniť a komu sa
podobať.

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
09.12. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

sigord

Prihlasovanie
Hlásiť sa treba najneskôr do 20. decembra 2016. Spôsob
prihlasovania je prostredníctvom e-mailu na adrese:
skolacentrum@centrum.sk
alebo telefonicky na číslach: 057/449 02 90, 057/449 07 61.

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.11. Moleben k bl. Metodovi, svätá liturgia s mod
litbami za uzdravenie (09.00 h a 16.30 h s ružencom)
03.12 Fatimská sobota: ruženec (08.30 h), tretí
čas, prednáška (09.00 h), archijerejská svätá liturgia
(09.30 h)

pútnické miesta

9. ročník

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
03.12. Fatimská sobota (10.00 h)
04.12. Liturgia so spoločenstvom Koinonia Ján Krstiteľ (10.00 h)
06.12. Malá púť k svätému Mikulášovi (17.30 h)
11.12. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť
(16.00 h)

UNIPAS

Košice, Dominikánske námestie 2/A (budova Gréckokatolíckeho eparchiálneho úradu Košice),
mraz.martin@grkatke.sk, unipas.grkatke.sk
Stály program je na webe.

CENA
COLO

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
21.12. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

ČIČAVA

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
26.11. BARARAS – formácia pre kapely a hudobnú
službu, Ľutina (09.00 h)

