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Melchitská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Ján Krupa
J� foto: mapio.net

Vznikla v prvej polovici 18. storočia v dôsled-
ku sporov medzi dvomi súperiacimi prúdmi 
v Antiochijskom grécko-pravoslávnom 
patriarcháte, ktorý vzišiel zo stúpencov kris-
tologického učenia Chalcedónskeho koncilu 
(451) v rámci ranokresťanského Antiochijské-
ho patriarchátu.

Podmanenie Antiochie (dnešnej Antakye 
na juhovýchode Turecka) moslimskými 
Arabmi v roku 637 malo za následok osla-
benie tejto cirkvi skrze konverzie kresťanov 
na islam. Vyhnanstvo antiochijských patriar-
chov v Konštantínopole znamenalo rastúci 
byzantský vplyv, pričom od 10. storočia bol 
západosýrsky rítus tejto cirkvi postupne 
nahradzovaný byzantským obradom. Od 14. 
storočia patriarcha sídli v Damasku.

Cirkevná únia s Rímom
Pod vplyvom latinských rehoľných spoloč-
ností, ktoré od 17. storočia pôsobili na území 
Antiochijského patriarchátu, predovšetkým 
kapucínov, karmelitánov a jezuitov, boli 
viacerí biskupi Antiochijského patriarchátu 

otvorení cirkevnej únii s Rímom. Po smrti 
antiochijského patriarchu Atanáza v roku 
1724 sa zhromaždili v Damasku a za nového 
patriarchu zvolili Serafima Tanasa, stúpenca 
únijných plánov, ktorý prijal meno Cyril VI. 
Ale v Aleppe protirímsky naladení bisku-
pi paralelne zvolili za nového patriarchu 
mnícha Silvestra z Cypru, ktorý prijal meno 
Jeremiáš III. 

Napokon konštantínopolský patriarcha 
vysvätil za nového antiochijského patriarchu 
Jeremiáša III., ktorého aj osmanskí vládcovia 
uznali za právoplatného nástupcu jeho pred-
chodcu. Cyril VI. bol exkomunikovaný a vy-
kázaný z krajiny. Svoje patriarchálne sídlo si 
zriadil v Kláštore svätého Spasiteľa pri staro-
bylom meste Sidon v Libanone. V roku 1729 

do tejto záležitosti zasiahol pápež Benedikt 
XIII., ktorý uznal voľbu Cyrila VI. za právo-
platnú a poslal mu pálium na znak cirkevnej 
jednoty s Rímom, čím sa začali písať dejiny 
Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi.

Cyrilovi nástupcovia na patriarchátnom 
stolci sa chápu ako právoplatní nástupcovia 
antiochijských patriarchov, a preto vedú 
počítanie mien jednotlivých patriarchov 
neprerušene ďalej až dodnes.

Arabskí východní katolíci
V priebehu 18. storočia rýchlo rástol počet 
melchitských gréckokatolíkov na Blízkom 
a Strednom východe, pretože mnohí veriaci 
vyčítali pravoslávnym patriarchom ich prí-
lišnú blízkosť k osmanským vládcom. V roku 
1772 boli všetci katolíci byzantského obradu 
na území troch starokresťanských patriar-
chátov Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema 
podriadení melchitskému patriarchovi, 
ktorý je dodnes hlavou všetkých arabsky ho-
voriacich katolíkov byzantského obradu. Je 
to vyjadrené v jeho titule, ktorý má oficiálne 
od roku 1838: patriarcha Antiochie a celého 
Východu, Alexandrie a Jeruzalema.

Aj melchitský patriarcha sídli 
v Damasku
Približne v tom čase gréckokatolícky 
patriarchát prevzal označenie melchitský, 
ktoré bolo dovtedy bežné pre pravoslávnych 
kresťanov v Antiochijskom, Alexandrijskom 
a Jeruzalemskom patriarcháte, ktorí akcep-
tovali kristologické učenie Chalcedónskeho 
koncilu. V nasledujúcom období sa používa 
výlučne na označenie arabských katolíkov 
byzantského obradu. V roku 1848 Melchit-
skú gréckokatolícku cirkev oficiálne uznal 
osmanský štát a melchitský patriarcha 
mohol preniesť svoje sídlo do Damasku, kde 
sídli dodnes.

Melchitská gréckokatolícka cirkev má dnes 
vyše 1,5 milióna veriacich, predovšetkým 
v Sýrii, Libanone a Izraeli a veľkú diaspóru 
v Amerike. Najvyšším predstaviteľom tejto 
cirkvi je Jeho Blaženosť Gregor III. Laham 
(* 1933).
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Milí čitatelia časopisu Slovo,
svojimi úvodníkmi, v duchu encykliky 

Svätého Otca Laudato si, vás členovia envi-
ronmentálnej subkomisie pri KBS, za ktorú 
mám zodpovednosť, chcú aktuálne obozna-
movať s myšlienkami Svätého Otca Františka 
o ochrane prírody.

Po mojej prvej púti do Svätej zeme som 
skonštatoval: „Pán Boh urobil Slovensko 
svätou zemou. Je tu tak krásne, máme veľa 
úrodnej pôdy, krásne lesy, údolia plné kvetov, 
rieky plné rýb, jazerá stvorené na oddych, 
nádherné hory, ktoré nás pozývajú upie-
rať zrak na nebo a myslieť na Pána Boha. 
Slovensko je bohaté na vodu, máme veľa 
minerálnych prameňov – hoci mnohé z nich 
nevieme zatiaľ využiť.“

Iste bude namieste otázka pre nás všet-
kých: Ako sa k tejto nádhernej „svätej zemi“, 
k Slovensku staviame my, obyvatelia tejto 
krajiny? Odpoveď je dosť nepríjemná, lebo 
my sami si našu vlasť, to nádherné Sloven-
sko, nevieme vážiť a nevieme sa k nemu 
správať s láskou. Prečo? Lebo táto naša svätá 
zem, Slovensko, sa čím ďalej tým viac stáva 
zemou plnou odpadkov. Vidíme ich takmer 
všade. Najmä pri cestách vďaka nezodpoved-
ným vodičom, ale aj v lesoch či pri riekach 
vďaka tým, ktorí si „skrášľujú“ svoj dvor 
či záhradku pri dome, ale odpad nevysypú 
do kontajnerov na odpadky. Vyvezú ho v pl-
ných vreciach do lesa či k riekam. Tak vzni-
kajú nelegálne skládky, ktoré nekrášlia našu 
krajinu, ale veľmi ju znečisťujú. Je to priam 
barbarstvo, hrubá necitlivosť človeka, ktorý 
si takto znečisťuje Bohom darovanú zem.

Svedčí to o duchovnom neporiadku, ktoré 
nosí človek vo svojom srdci. Ten neporiadok 
pochádza z hriechu, lebo človek, ktorý hreší, 
stáva sa sebcom. Vidí iba seba, iba svoj dom, 
svoj dvor či svoju záhradku, ale ďalej už 
nedovidí. Preto znečisťuje prírodu a devas-
tuje ju.

Volám z celého srdca: Ľudia, neničme si 
svoju krajinu, svoj domov, ktorý pre nás pri-
pravil Pán Boh, aby sme tu mohli prežiť svoj 
pozemský život v radosti i v šťastí zo stvo-
rených vecí. Chráňme si pozemský domov 

a zveľaďujme ho, aby i ďalšie pokolenia tu 
mohli žiť v šťastí. Likvidujme čierne skládky 
vo svojom okolí, separujme odpad a dávajme 
ho tam, kam patrí. Chráňme našu krásnu 
vlasť aj pre potešenie cudzincov a ďakujme 
Pánu Bohu, že nás povolal k životu tu vo 
svätej zemi – na Slovensku.

Stvorená príroda rozpráva o svojom 
Stvoriteľovi. Je pre nás učiteľkou, miestom 
prechádzok, relaxu i vynikajúceho oddychu. 
V lese sa môžeme osviežiť plodmi malín, 
černíc, ale i zbierať huby či liečivé rastliny. 
Môžeme uhasiť smäd čistou vodou z prame-
ňov, ktorých má Slovensko výnimočne veľa, 
a tým je bohaté.

Rodičia, učme svoje deti láske k prírode, 
neberme ich na prechádzky do mesta, ale 
do prírody, aby zažili mnoho radosti v lese, 
na lúkach či pri vode. Aby sa naučili vnímať 
tú nádheru a krásu, ktorú pre nás ľudí stvoril 
Pán Boh. Chcem sa vyznať, že pre mňa je 
príroda miestom oddychu, inšpirácie a neus-
tálej chvály Stvoriteľa. Nepoznám krajší kon-
cert než ten vtáčí v lese a najkrajšie zážitky 
mám z lesa so zvieratkami, kde so zatajeným 
dychom pozorujem krásne jelene, líšky, divé 
svine, ale i sovy, či dokonca i vlka.

Encyklika Svätého Otca Františka Laudato 
si môže byť veľkou inšpiráciou pre moderné-
ho človeka, aby sa naučil chrániť svoju príro-
du, lesy, rieky, vtáctvo, zver i liečivé rastliny.

Pane, vďaka ti za Svätého Otca Františka, 
ktorý miluje prírodu a snaží sa ju chrániť 
pred drancovaním ľudí, ktorých už ubil či 
zničil hriech.

Drahí obyvatelia nádherného Slovenska, 
našej svätej zeme stvorenej pre nás a pre ďal-
šie pokolenia, chráňme si krásu Slovenska, 
separujme odpad, aby sa do prírody nedostá-
vali ničivé látky, aby sme sa z jej krásy vedeli 
tešiť po celý život, ale i ďalšie generácie, 
ktoré prídu po nás.
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J▌Vatikán zverejnil témy svetových dní mládeže  
na najbližšie tri roky

Dikastérium pre laikov, rodinu a život 
vydalo 22. novembra komuniké, ktorým 
boli oficiálne zverejnené témy najbližších 
troch ročníkov svetových dní mládeže, ktoré 
vyvrcholia Svetovým stretnutím mládeže 
v Paname v roku 2019. Poukazujú na Pannu 
Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lás-
ky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť 
a budúcnosť. 
Najbližší 32. svetový deň mládeže v roku 2017 
bude mať ako tému Máriine slová z Mag-
nifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je 
mocný“ (Lk 1, 49). V roku 2018 sa 33. svetový 
deň mládeže sústredí na slová anjela adreso-
vané Panne: „Neboj sa, Mária, našla si milosť 
u Boha“ (Lk 1, 30). Napokon pre 34. svetový 
deň mládeže, ktorého hostiteľom bude 

v roku 2019 Panama, bude témou Máriina 
odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho slova“ ( Lk 1, 38). 
Tri biblické citáty z 1. kapitoly Lukášovho 
evanjelia vybrané Svätým Otcom Františkom 
sú úzko späté s postavou Panny Márie ako 
vzorom hodným nasledovania a vytyčujú du-
chovnú cestu smerujúcu k svetovému stret-
nutiu v Paname. Vnútorná spojitosť troch 
tém má obdobu v ostatných troch ročníkoch 
SDM, ktoré sa niesli v duchu Ježišových bla-
hoslavenstiev. Témy na roky 2017 – 2019 sú 
zároveň v súlade s témou najbližšej synody 
biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri roku 
2018 s názvom Mladí, viera a rozlišovanie 
povolania. (RV, foto: krakow2016.com) 

J▌Senát vo Francúzsku chce umlčať 
linky pomoci tehotným ženám

Predseda Francúzskej biskupskej kon-
ferencie Mons. Georges Pontier zaslal 
22. novembra list prezidentovi Françoisovi 
Hollandovi. V ňom otvorene vystúpil proti 
prijatiu zákona, ktorým sa má aj na oblasť 
internetu rozšíriť možnosť trestne stíhať 
všetkých, ktorí odrádzajú ženu od potratu. 
Návrh zákona plánuje potrestať až dvo-
mi rokmi väzenia a pokutou 30-tisíc eur 
prevádzkovateľa takých webových stránok, 
ktoré „slobodne uvádzajú v omyl, zastrašujú 
alebo vyvíjajú psychologický či morálny 
nátlak“ na ženu, aby ju tak odradili od vyko-
nania abortu. 

Podľa Mons. Pontiera tak zákon pria-
mo vystupuje proti internetovým linkám 
pomoci, ktoré poskytujú zvlášť nečakane 
tehotným ženám psychoterapeutickú pomoc 
a kontakt na odborníkov pomáhajúcich 
riešiť konkrétne stresové situácie. Návrh 
zákona tak predstavuje vážny precedens pre 
obmedzenie slobody prejavu na internete. 

„Obmedzenie je 
o to vážnejšie, 
že sa dotýka 
otázok svedomia 
človeka. Z toho 
dôvodu sa zákon 
javí ako veľmi 
vážne porušenie 
princípov de-
mokracie,“ dodal 
Mons. Pontier.

Návrh zákona 
však aj napriek listovej intervencii bol 
1. decembra schválený dolnou komorou 
parlamentu a na jeho prijatie už stačí len 
schválenie francúzskeho senátu. Ako pozna-
menáva napríklad taliansky denník Avve-
nire, zákon predstavuje „skutočnú represiu 
a odopieranie slobody slova a základného 
pojmu slobody (liberté)“, ktorý je obsiahnutý 
v Ústave Francúzskej republiky. (La Croix/TS 
ČBK, foto: La Croix) 

�� Slávnostný akt prijatia Krista za Kráľa 
a Pána vykonali Poliaci 19. novembra 
v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva 
v Krakove-Lagievnikách a o deň neskôr vo 
všetkých svätyniach v Poľsku. Akt nebol 
vyhlásením Krista za Kráľa Poľska, ako to 
uviedli niektoré hnutia, ale bol uznaním 
toho, že Kristus je Pánom celého sveta. 
(EKAI)

�� 26. novembra vo večerných hodinách 
zomrel páter Peter-Hans Kolvenbach SJ, 
niekdajší generálny predstavený Spoloč-
nosti Ježišovej. Zomrel v Bejrúte vo veku 
nedožitých 88 rokov v dôsledku choroby. 
Pochádzal z Holandska a na čele spoloč-
nosti ježišovej bol 25 rokov až do roku 
2008, keď pápež Benedikt XVI. prijal jeho 
žiadosť o rezignáciu z dôvodu ubúdajúcich 
síl.

�� Prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi kardinál Leonardo Sandri slávil 
27. novembra svätú omšu v Bazilike svä-
tého Kríža jeruzalemského za talianskeho 
kňaza, ktorý bol zavraždený pred 10 rokmi 
v Turecku. Kardinál sandri vo svojej homílii 
uviedol, že nedávno „ukončené jubileum 
milosrdenstva nám pripomenulo, aby sme 
sa nenechali poraziť hriechom, lebo milosr-
denstvo Pána je silnejšie a večné, a s dôve-
rou môžeme otvoriť srdce, aby sme vždy 
mali na sebe jeho milosť“. don Andrea 
santoro prišiel o život v meste Trebison-
da (Trabzon) na severovýchode krajiny 
5. februára 2006, keď ho počas modlitby 
v kostole zastrelil mladý Turek.

�� Svätý Otec František zaslal posolstvo 
patriarchovi Bartolomejovi I., ktoré mu 
do Istanbulu doručila delegácia svätej 
stolice na čele s predsedom Pápežskej rady 
na podporu jednoty kresťanov kardinálom 
Kurtom Kochom. Posolstvo predstavite-
ľovi Konštantínopolskej cirkvi je súčasťou 
tradičnej návštevy zástupcov svätej stolice 
na sviatok apoštola Ondreja, zatiaľ čo pra-
voslávna delegácia sa 29. júna zúčastňuje 
na slávnosti sv. Petra a Pavla v Ríme. svätý 
Otec vo svojom posolstve pripomenul tzv. 
ekumenizmus krvi, ako aj vôľu po jednote 
kresťanov. (RV)

�� Grécko-melchitský patriarcha Gregor 
III. Laham navštívil 1. decembra írsky 
parlament. Vo svojom príhovore zhrnul 
momentálnu situáciu v sýrii, v ktorej ešte 
stále je množstvo veriacich vystavených 
rizikám plynúcich s neustálych oslobo-
dzovacích bojov. Vyzval poslancov, aby 
smerovali svoje úsilie k nastoleniu mieru 
v sýrii a k upokojeniu izraelsko-palestín-
skych vzťahov. (wesavesyria.com) 
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slovo svätého Otca

Na ceste
JJ Marek Baran
J� foto: japantimes.co.jp

Jasajúci v radosti
Svätý Otec vo svojej homílii upriamil 

pozornosť veriacich na dôležitý moment 
stretnutia sa s Kristom. Povedal: „Aké sú 
postoje, ktoré musím zaujať, aby som sa 
stretol s Pánom? Ako mám pripraviť svoje 
srdce na stretnutie s Pánom? V modlitbe 
na začiatku omše nám liturgia naznačuje tri 
postoje: bdelosť v modlitbe, činnosť v láske 
a radosť v chvále. To znamená, že sa musím 
modliť s bdelosťou; musím byť činný v láske, 
v bratskej láske: nielen dať almužnu, ale 
tiež tolerovať ľudí, ktorí sú mi nepríjemní, 
tolerovať doma deti, keď sú príliš hlučné či 
manžela, alebo manželku, keď sú ťažkosti, 
alebo svokru... Tolerovať. Vždy tu ide o lásku, 
ale činnú. A tiež radosť z chválenia Pána: 
,jasajúci v radosti‘. Tak musíme prežívať túto 
cestu, túto vôľu stretnúť Pána. No aby sme 
ho naozaj stretli, nesmieme stáť na mies-
te. Aj samotný Ježiš hovorieval, aby sme 
sa nezastavovali. A práve v tomto kráčaní 
za ním nás čaká prekvapenie, pretože on 
je Pánom prekvapení. Kráčam, aby som ho 
stretol, a on kráča, aby stretol mňa, a keď 
sa stretneme, uvidíme, že to veľké prekva-
penie je, že on ma hľadal skôr, než som ho 
začal hľadať ja. To je to veľké prekvapenie 
zo stretnutia s Pánom. On nás hľadal skôr. 
On je vždy prvý. On zdoláva cestu, aby nás 
stretol. Pán vždy kráča ďalej, vykročí prvý. 
My urobíme jeden krok, on ich urobí desať. 

Vždy. Hojnosť jeho milosti, jeho lásky, jeho 
nežnosti, ktorá sa nikdy neunaví hľadať nás. 
Boh, ktorý nás hľadá, čaká nás a žiada nás 
iba o malý krok dobrej vôle. Ak máme vôľu, 
on nám pomôže. Pán nás bude sprevádzať 
počas nášho života. A i keď nás uvidí toľko-
krát vzdialiť sa od neho, bude čakať ako otec 
na márnotratného syna. A mnohokrát nás 
uvidí priblížiť sa, a vtedy nám on sám bude 
bežať v ústrety. Toto je stretnutie s Pánom, 
toto je dôležité stretnutie. Vždy sa ma dotklo 

to, čo hovorieval emeritný pápež Benedikt, 
že viera nie je nejaká teória, filozofia, idea: 
je to stretnutie. Stretnutie s Ježišom. Ak si sa 
nikdy nestretol s jeho milosrdenstvom, mô-
žeš recitovať Krédo naspamäť, ale pritom ne-
mať vieru. Zákonníci vedeli všetko do detai-
lu, čo sa týkalo dogmatiky toho času, všetko 
z morálky vtedajšej éry. Všetko. Ale nemali 
vieru, lebo ich srdce sa vzdialilo od Boha. 
Vzdialiť sa alebo mať vôľu vyjsť v ústrety. A to 
je tá milosť, o ktorú dnes prosíme.

Ó, Bože, náš Otec, prebuď v nás vôľu ísť 
v ústrety tvojmu Kristovi prostredníctvom 
dobrých skutkov. Ísť v ústrety Ježišovi.

A preto si pripomíname milosť, za ktorú 
sme sa modlili: bdelosť v modlitbe, činnosť 
v láske a radosť v chvále. A tak sa stretneme 
s Pánom a bude nás čakať veľké prekvape-
nie.“ (úryvok homílie z 28. novembra 2016)

Boh uprostred nás
Svätý Otec František pred modlitbou 

Anjel Pána objasnil veriacim skutočnosť, že 
Božie kráľovstvo môžeme zakúšať už teraz 
na zemi. Povedal: „ ,Božie kráľovstvo je me-
dzi vami‘ (porov. Lk 17, 20), hovorí Ježiš. Toto 
slovo je veľmi dôležité. Ján ohlasuje to, čo 
potom povie Ježiš: ,Božie kráľovstvo prišlo, 
už dorazilo, je medzi vami.‘ Toto je ústredné 
posolstvo každej kresťanskej misie. Takto 
misionár pripravuje cestu Ježišovi, ktorý sa 
prichádza stretnúť so svojím ľudom. Ale čo je 
toto Božie kráľovstvo, toto nebeské kráľov-
stvo? Sú to synonymá. My hneď myslíme 
na niečo, čo sa vzťahuje na posmrtný život: 
večný život. Zaiste, toto je pravda, Božie 
kráľovstvo bude mať nekonečný rozsah 
presahujúci pozemský život, ale tá krásna 
správa, ktorú nám Ježiš prináša – a ktorú 
Ján anticipuje – je to, že Božie kráľovstvo 
nemáme očakávať v budúcnosti: priblížilo 
sa, určitým spôsobom je už prítomné a už 
odteraz môžeme zakusovať jeho duchovnú 
moc. ,Božie kráľovstvo je medzi vami!‘ povie 
Ježiš. Boh prichádza nastoliť svoje kraľovanie 
v našich dejinách, v každodennosti dneška, 
v našom živote. A tam, kde sa mu dostáva 
prijatie s vierou a pokorou, klíči láska, radosť 
a pokoj. Podmienkou vstupu a účasti na tom-
to kráľovstve je uskutočnenie premeny 
v našom živote, čiže obrátenie sa, každoden-
né obrátenie, každodenný krok vpred... Ide 
o zanechanie ciest, ktoré sú pohodlné, no 
odvádzajú od cieľa, zanechanie idolov tohto 
sveta: úspechu za každú cenu, moci na úkor 
slabších, smädu po bohatstvách, pôžitku 
za akúkoľvek cenu. A naopak, znamená to 
otvoriť cestu Pánovi, ktorý prichádza: on 
neodníma našu slobodu, ale darúva nám 
pravé šťastie. Narodením Ježiša v Betleheme 
samotný Boh prichádza prebývať medzi 
nami, aby nás oslobodil od egoizmu, od hrie-
chu a od skazenosti, od týchto postojov, 
ktoré sú od diabla: hľadať úspech za každú 
cenu, usilovať sa o moc na úkor slabších, mať 
smäd po bohatstvách a vyhľadávať pôžitok 
za akúkoľvek cenu. Vianoce sú dňom veľkej 
radosti aj navonok, ale predovšetkým to je 
udalosť náboženská, ku ktorej je nevyhnutná 
duchovná príprava. Vtedy pripravujeme Pá-
novi cestu a vyrovnávame mu chodníky, keď 
si spytujeme svedomie, keď skúmame naše 
postoje, aby sme odohnali preč tie hriešne, 
ktoré som spomenul a ktoré nie sú od Boha: 
úspech za každú cenu, moc na úkor slabších, 
smäd po bohatstvách, pôžitok za akúkoľvek 
cenu. Nech nám Panna Mária pomáha pri-
praviť sa na stretnutie s ,láskou, ktorá je vždy 
väčšia‘, čiže tou, ktorú prináša Ježiš a ktorá sa 
vo vianočnej noci stala celkom maličkou, ako 
semiačko padnuté do zeme. A Ježiš je týmto 
semiačkom: semiačkom Božieho kráľovstva.“ 
(úryvok príhovoru zo 4. decembra 2016)

„Všetci sme pozvaní vyjsť ako misionári 
a priniesť posolstvo Božej lásky každému 

človeku a do každého prostredia.“  
(twitter Svätého Otca Františka, 

3. december 2016)
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jUBilejNý rok  
Rádu sv. Bazila Veľkého
Apoštolská penitenciária dekrétom 592/16/1 z 27. októbra 2016 v mene Svätého 
Otca Františka vyhlásila Jubilejný rok baziliánskeho Rádu sv. Jozafáta, ktorý potrvá 
od 12. novembra 2016 do 25. novembra 2017. Jubilejný rok baziliáni slávia pri príležitosti 
400. výročia obnovenia rádu.

JJ Teodor Maroš Kosť OSBM
J� foto: archív OSBM

Za zakladateľa rádu sa považuje sv. Bazil 
Veľký (329 – 379), jeden z najvýznamnejších 
otcov východnej Cirkvi. Jeho širšie i kratšie 
pravidlá spolu s inými asketickými dielami 
dodnes slúžia ako základ štatútu rádu, hoci 

počas viac ako tisícročnej histórie sa spôsob 
života mníchov zásadne menil.

Keď sa Jozef Rutský (1574 – 5. december 
1637) stal metropolitom Gréckokatolíckej 
cirkvi na Haliči, ktorá v 1596 prijala úniu 
s Rímskou cirkvou, pozoroval jej vnútorný 
úpadok. Spolu so sv. Jozafátom Kuncevičom 
(† 1623) začali realizáciu obnovy Cirkvi. 
V roku 1617 zvolal do mestečka Novhorodo-
viči (bývalé Poľsko-litovské kráľovstvo) prvú 

kapitulu – stretnutie mníchov. Okolo sto 
mníchov piatich monastierov pod vedením 
metropolitu Rutského schválili spoločné 
pravidlá sv. Bazila Veľkého a partikulárne 
pravidlá. Na tejto kapitule bol tak obnovený, 
či presnejšie založený zjednotený rád pod 
vedením jedného predstaveného. Cieľom 
rádu bolo „cez obnovu mníchov obnoviť 
východnú Cirkev“.
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Z Haliče za Karpaty
Do 17. storočia sa mnísi žijúci podľa pravidiel 
sv. Bazila Veľkého nenazývali baziliáni. Boli 
to jednoducho mnísi. Jednotlivé monastiere 
boli vzájomne nezávislé a podliehali právo-
moci miestneho hierarchu. Reforma zjedno-
tenia ukrajinsko-bieloruských monastierov 
do jedného baziliánského rádu pod vedením 
kyjevského metropolitu Jozefa Rutského 
a hieromučeníka Jozafáta Kunceviča mala 
vplyv i na život monastierov na južnej strane 
Karpát vo vtedajšom Uhorsku.

V roku 1733 po smrti mukačevského bisku-
pa Juraja Genadija Bizanciho (zomrel 22. júla 
1733) dochádza k zjednoteniu karpatských 
monastierov: mukačevského, bereznického, 
imstičivského, zaričského a krásnobrodské-
ho. Vytvorila sa tak jedna provincia Rádu 
sv. Bazila Veľkého a igumen mukačevského 
Monastiera sv. Mikuláša otec Gregor Bulko 
OSBM sa stal jej prvým protoigumenom.

O skoro 150 rokov neskôr pápež Pius IX. 
pre povznesenie mníšskej disciplíny nariadil 
vykonať kanonickú vizitáciu všetkých kar-
patských monastierov. Za vizitátora určil pre-
šovského vladyku Jozefa Gaganca († 1875), 
ktorý v roku 1856 počas vizitácie zložil nové 
pravidlá, ktoré promulgoval na mukačevskej 
kapitule v roku 1858. Vladyka Gaganec podal 
mníchom praktické smernice, ktoré mali 
za cieľ povznesenie baziliánskeho mníšstva 
pod Karpatmi.

V roku 1920 sa uskutočnila reforma karpat-
ských baziliánov, ktorú viedli ich spolubratia 
z Haliče. Centrom obnovy sa stal Monastier 
sv. Mikuláša na Černečej (Mníšskej) hore pri 
Mukačeve. Táto reforma mala za následok 
zjednotenie karpatských monastierov s bazi-
liánským rádom v Haliči, a tým aj ich vyňatie 
spod právomoci biskupov v Užhorode a Pre-
šove a podriadenie priamo Apoštolskému 
stolcu. Z podkarpatských monastierov bola 
v roku 1932 dekrétom posvätnej kongregácie 
vytvorená Provincia sv. Mikuláša.

V roku 1939 následkom rozpadu prvej 
Československej republiky Podkarpatskú 
Rus okupovalo Maďarsko a všetci mnísi, 
ktorí boli nemaďarskej národnosti, mu-
seli opustiť jej územie. Prešovský vladyka 
blahoslavený Pavel Peter Gojdič OSBM 
zveril otcom baziliánom správu zadlženej 
farnosti v Medzilaborciach v blízkosti vojnou 
zničeného monastiera v Krásnom Brode. 
Odtiaľ ako zo svojho prvého sídla na území 
Slovenska začínajú otcovia baziliáni vyvíjať 
svoju činnosť. V roku 1942 sa začala stavba 
rehoľného domu na Bukovej hôrke a v roku 
1944 sa uskutočnilo slávnostné posvätenie 
monastiera v Trebišove za účasti prešovského 
vladyku bl. Pavla Petra Gojdiča OSBM. Ne-
skôr 22. marca 1947 bol erigovaný monastier 
otcov baziliánov v Prešove a 26. septembra 
1947 tu bol otvorený noviciát.

Erigovaním troch monastierov 
a otvorením noviciátu v Prešove 
boli splnené kánonické podmienky 
na vytvorenie samostatnej provincie 
Rádu sv. Bazila Veľkého. Stalo sa 
to na základe dekrétu Východnej 
kongregácie v Ríme zo 4. marca 
1948. Generálna kúria Rádu sv. 
Bazila Veľkého erigovala Provinciu 
sv. Cyrila a Metoda v Českosloven-
sku a osobitným listom vymenovala 
otca Štefana Sebastiána Sabola 
OSBM za jej prvého protoigumena. 
Vtedajší stav provincie tvorili tri 
monastiere, rezidencia, 19 otcov, 3 
bohoslovci, 9 bratia a 4 novici.

Jubilejný rok
Apoštolská penitenciária na základe 
právomoci od Svätého Otca Fran-
tiška určila, že v čase trvania tohto 
jubilea mnísi baziliáni i veriaci, 
ktorí spolu s nimi budú účastní 
na modlitbách, môžu dosiahnuť plnomocné 
odpustky. Veriaci môže získať plnomocné 
odpustky pre seba alebo pre jedného zomre-
lého za podmienok, ak:

– prebýva v milosti Božej posväcujúcej 
(preto treba vyznať svoje hriechy vo sviatosti 
zmierenia);

– bude prítomný na svätej liturgii a prijme 
Najsvätejšiu Eucharistiu;

– pomodlí sa na úmysel Svätého Otca.
Plnomocné odpustky spojené s jubilejným 

rokom môže získať i veriaci, ktorý z úprim-
ného srdca oľutuje svoje hriechy a pohnutý 
láskou navštívi ako pútnik cerkev alebo 
kaplnku, v ktorých slávia liturgie otcovia 
baziliáni (na Slovensku i v zahraničí), a tam 
sa nábožne zúčastní na bohoslužbách či 
nábožných modlitbách, aby oslávil svätých 
Bazila Veľkého a hieromučeníka Jozafáta, 
alebo istý čas (najmenej pol hodiny) sa v po-
kore pomodlí:

– za vernosť v kresťanskom povolaní;
– za mníšske a kňazské povolania;
– za ochranu inštitútu rodiny.
Na zakončenie sa pomodlí modlitbu Pána 

Otče náš, Nicejsko-carihradské vyznanie vie-
ry, a tiež modlitby k Bohorodičke a k svätým 
otcom Bazilovi (napr. tropár jeho sviatku) 
a Jozafátovi (napr. kondák jeho sviatku).

V prípade, že niekto z nábožných veriacich 
pre chorobu alebo inú vážnu príčinu nemôže 
navštíviť baziliánsky chrám, i tak môže zís-
kať plnomocné odpustky za podmienok, že:

– sa zriekne všetkých hriechov i úmyslu 
páchať hriech;

– vo svojom srdci bude živiť túžbu navští-
viť chrám;

– pomodlí sa vyššie spomínané modlitby;
– svoje utrpenie a neschopnosť obetuje 

v plnej dôvere Božiemu milosrdenstvu.

Program a akcie otcov baziliánov počas 
jubilejného roka sú aktualizované v bazilián-
skom časopise Blahovistnik.

Novokňaz
Prešovská archieparchia

Jozef Kavčák
diakonská vysviacka: 8. december 2016 
(16.00 h), Katedrálny chrám sv. jána Krstiteľa 
v Prešove
svätiteľ: Mons. ján Babjak sj
Kňazská vysviacka: 8. január 2017 (10.00 h),  
Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
vo Vranove nad Topľou-Čemernom
svätiteľ: Mons. ján Babjak sj
Vek: 31 rokov
primície: 15. január 2017 (10.00 h),  
Chrám Matky ustavičnej pomoci  
vo Vranove nad Topľou-Lomnici
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J▌V Rankovciach vladyka Milan Chautur  
posvätil kaplnku domu pre seniorov

Vladyka Milan Chautur, košický eparcha, 
26. novembra, posvätil v Rankovciach prestol 
a kaplnku v objekte, ktorý má v blízkej 
budúcnosti slúžiť ako domov pre starších 
ľudí. Na slávnosti sa zúčastnili otec Ján 
Ducár, farár farnosti Košický Klečenov, a otec 
Anton Mojžiš, výpomocný duchovný farnosti 

Prešov, sestry Rádu sv. Bazila Veľkého na čele 
s provinciálnou predstavenou Danielou 
Štefkovou OSBM, majiteľ budovy Juraj 
Štefanko s manželkou a vedenie neziskovej 
organizácie Dom seniorov pod Rankovskými 
skalami. (Josifa Helena Šimová OSBM, foto: 
Anna Ducárová)

J▌Relikvie sv. sestry Faustíny  
zavítali na sídlisko Vinbarg

20. novembra do spoločenstva veriacich far-
nosti Bardejov-Vinbarg na konci jubilejného 
Roka milosrdenstva natrvalo zavítali relikvie 
1. stupňa sv. sestry Faustíny Kowalskej, 
ktoré pred slávením svätej liturgie priniesli 
v procesii do chrámu miestni kňazi spolu 
s obrazom Božieho milosrdenstva. Vystave-
né boli vo vitríne na verejnú úctu. Pri tejto 
príležitosti boli zhotovené a požehnané aj 
prvé svetlé cirkevné zástavy ku cti patrónov 

farnosti – blahoslavených hieromučení-
kov P. P. Gojdiča a V. Hopka. Sestra Diana 
z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva 
v Krakove pri odovzdávaní relikvií povzbu-
dila veriacich, aby si vyprosovali milosti 
na príhovor sv. Faustíny, ktorá sa stáva ich 
novou farníčkou, ale aj priateľkou a duchov-
nou sprievodkyňou. Farnosť natrvalo prijala 
aj relikviu 1. stupňa sv. apoštola Jakuba. 
(Michal Sopko)

J▌Na GTF PU zavítali hostia  
z Konfederácie politických väzňov

Pri príležitosti osláv 17. novembra sa na pôde 
Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešo-
ve (GTF PU) uskutočnila 22. novembra pred-
náška predsedu Konfederácie politických 
väzňov Slovenska Petra Sandtnera, ktorý 
predstavil činnosť konfederácie a priblížil 
jej aktivity v prospech pamiatky utrpenia 
a hrdinstva prenasledovaných totalitným 
režimom. Na prednáške sa zúčastnil aj jeden 
z politických väzňov Cyril Ďurica, ktorý 

priblížil svoj životný osud a vplyv nespravod-
livého vykonštruovaného obvinenia na jeho 
osobu aj rodinu počas celého komunistic-
kého totalitného režimu v Československu. 
Podstatnú časť podujatia tvorila diskusia 
študentov s prednášajúcimi. Podujatie kona-
né v rámci Týždňa vedy a techniky organi-
začne zabezpečila Katedra historických vied 
GTF PU a Konfederácia politických väzňov 
Slovenska. (Peter Borza)

�� 9. novembra navštívil farnosť Jaku-
bany vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita. Cieľom návštevy 
bolo posvätenie nového oltára a oltárnych 
plachiet, ktoré slúžia pri slávení svätých 
liturgií v pastoračnom dome pre rómsku 
komunitu. Vladyka v homílii povzbudil 
prítomných veriacich k čnostnému životu 
a zdôraznil, že v nebi sú pripravené miesta 
aj pre Rómov. (Pavol Vaľko)

�� Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. 
Juraja v Trebišove zakončili Svätý rok 
milosrdenstva vo Vysokých Tatrách. 
28 žiakov 10. novembra pod vedením 
duchovného správcu školy otca Tomáša 
Haburaja a učitelky daniely Ferenčíkovej 
slávilo v drevenom Chráme Krista spasiteľa 
v dolnom smokovci eucharistiu. nasledo-
val turistický program na trase Popradské 
pleso – Štrbské pleso. (Laura Pesteňová, 
Barbora Vargová, Tamara Hrešková)

�� 12. – 13. novembra sa v Ruskej Kajni 
uskutočnila duchovná obnova pre členov 
arcibratstva ruženca, ktorú po deviatich 
rokoch viedol otec jozef Troja CssR. Prog-
ram sa začal modlitbou posvätného ružen-
ca s rozjímaniami, pokračoval modlitbou 
Molebenu k Presvätej Bohorodičke a svä-
tou liturgiou v staroslovienčine. na druhý 
deň v nedeľu sa veriaci spoločne pomodlili 
posvätný ruženec a Akatist k Presvätej Bo-
horodičke v slovenčine a obnova vyvrcho-
lila svätou liturgiou. duchovné slovo otca 
Troju o Presvätej Bohorodičke a modlitbe 
ruženca zanechalo v prítomných hlboký 
dojem. (Mária Burdová)

�� Belovežu navštívil vladyka Milan Lach 
SJ, prešovský pomocný biskup, spolu s vla-
dykom Jánom Eugenom Kočišom, eme-
ritným pražským pomocným biskupom, 
13. novembra. Pred odpustovou archije-
rejskou svätou liturgiou ich privítal starosta 
obce Peter Mikula. Po privítaní nasledovala 
posviacka obnoveného prestola, bohostán-
ku a ikonostasu a po nej svätá liturgia. Po li-
turgii sa miestny kňaz otec Michal Zorvan 
poďakoval aj svojim predchodcom, ktorí 
majú veľkú zásluhu na obnove chrámu 
v Beloveži – otcovi Vasiľovi Feckaničovi 
a Alfonzovi Bockovi, ktorí boli na slávnosti 
tiež prítomní. (dominik Petrík)

�� Farnosť Helcmanovce navštívil 
13. novembra pri príležitosti chrámového 
sviatku sv. archanjela Michala vladyka Mi-
lan Chautur CSsR, košický eparcha. Pred 
svätou liturgiou posvätil nové lavice a ikonu 
bl. P. P. Gojdiča, ktorý navštívil túto farnosť 
v roku 1942. (Martin Pavúk)

8 www.casopisslovo.sk
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J▌V Prešovskej archieparchii ukončili  
Svätý rok milosrdenstva

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ v bazilike v pútnickej Ľutine, pomocný 
prešovský biskup Milan Lach SJ v prešovskej 
katedrále a určení kňazi v ďalších piatich 
chrámoch zatvorili v Nedeľu Krista Kráľa 
20. novembra brány milosrdenstva. Sedem 
brán milosrdenstva bolo rozmiestnených tak, 
aby veriaci z jednotlivých častí Prešovskej 
archieparchie mali k nim čo najľahší prístup, 

aby azda vzdialenosť nebola prekážkou prej-
denia bránou milosrdenstva. Svätý rok milo-
srdenstva vnímali veriaci ako Boží dar, ktorý 
im jeho vyhlásením sprostredkoval Svätý Otec 
František. Aj keď zakončenie jubilejného roka 
bolo spojené so zatvorením brán milosrden-
stva, v skutočnosti tento rok nanovo dokorán 
otvoril bránu k Božiemu milosrdenstvu. 
(Ľubomír Petrík;  foto: Peter Ščerba)

J▌V Šumiaci hovorili  
o Pakistane

Na pozvanie farára v Šumiaci otca F. Takáča 
prišiel 7.  novembra do tunajšej ZŠ laický 
apoštol Štefan Patrik Kováč zo spoločenstva 
Živá voda v Piešťanoch. Žiakom priblížil ne-
ľahký život kresťanov v islamskom Pakista-
ne, kde spomedzi 200 mil. obyvateľov je asi 4 
mil. kresťanov. Mal možnosť istý čas pobud-
núť medzi nimi. Po prednáške nasledovala 
beseda. V podvečer sa brat Štefan zúčastnil 
na svätej liturgii, po ktorej sa stretol s veria-
cimi. (-ft)

J▌V  Zbudzi  
zrekonštruovali chrám

S Božou bázňou a s vierou prijímali veriaci vo 
filiálnej obci Zbudza 27. novembra najsvätej-
šiu Eucharistiu z nových liturgických nádob 
a posvätnosť chvíle umocňoval obnovený 
a novoposvätený interiér Chrámu Premene-
nia Pána. Posviacku vykonal a svätú liturgiu 
slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur 
CSsR spolu s kňazmi farnosti Michalovce 
za spevu farského chrámového i mládežníc-
keho zboru. Bola to prvá návšteva vladyku 
Milana v tejto obci. (Peter Kolesár)

J▌Žiaci CŠ s MŠ sv. Gorazda slávili sviatok  
sv. Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom

6. decembra navštívil vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, Cirkevnú základ-
nú školu s materskou školou sv. Gorazda 
v Košiciach. Pri príležitosti sviatku sv. 
Mikuláša slávil vladyka v priestoroch školy 
spolu s otcom Petrom Oreničom, riaditeľom 
Eparchiálneho školského úradu Košickej 
eparchie, otcom Markom Horňákom, du-
chovným správcom školy a otcom Martinom 
Mikulom, farárom farnosti Košice-Ťaha-

novce, za účasti žiakov a zamestnancov 
školy. V kázni vladyka poukázal na osobu sv. 
Mikuláša, ktorého svätosť spočíva v dávaní 
najväčšieho daru − daru lásky. Ilustroval lás-
ku príkladmi zo života, ktoré možno vidieť 
vo vzájomnom darovaní sa jeden druhému. 
Nadšenie žiakov sa prejavilo aj radostným 
spevom počas liturgie. Slávnosť sa ukončila 
poďakovaním, myrovaním a rozdávaním 
mikulášskych darčekov. (Marek Horňák)

�� 15. novembra navštívil Bratislavskú 
eparchiu otec Martin Korpitsch, generálny 
vikár rímskokatolíckej diecézy Eisen-
stadt z Rakúska. na eparchiálnom úrade 
sa stretol s vladykom Petrom Rusnákom, 
protosynkelom otcom Vladimírom skybom 
a bratislavským farárom otcom Rastislavom 
Čižikom. Po predstavení života eparchie 
i miestnej farnosti mu otec Vladimír skyba 
podaroval nemecký liturgikon a potom sa 
otec Martin Korpitsch zúčastnil aj na svätej 
liturgii v katedrálnom chráme. Ako poďako-
vanie zanechal rakúsky hosť svojim hostite-
ľom výber z najlepších burgenlandských vín 
a pozval ich na návštevu do Eisenstadtu. 
(M. seywerth)

�� 16. – 20. novembra sa 50 Rómov 
zúčastnilo na kurze Otcovo srdce, ktorý sa 
konal v juskovej Voli pod vedením manže-
lov Hoaxovcov a Proudlerovcov. Počas pia-
tich dní vovádzali do hĺbky Kristovho srdca, 
v ktorom je láska – Eucharistia. na konci 
kurzu mnohí vydávali svedectvá, ako Božie 
objatie zmenilo ich srdce. Kurz organizo-
valo Gréckokatolícke centrom pre Rómov 
za podpory sponzorov. (Radko Blichár)

�� Na sviatok Vstupu Presvätej Bohoro-
dičky do chrámu 21. novembra bol pre 
prvákov na Cirkevnej základnej škole sv. 
Juraja v Trebišove pripravený program, 
ktorého vrcholom bolo slávnostné „pa-
sovanie“ za prváka a svätá liturgia, ktorú 
slávil miestny protopresbyter otec dušan 
seman. V závere svätej liturgie nasledoval 
akt zasvätenia sa Presvätej Bohorodičke 
a požehnanie detí. slávnosť zavŕšilo odo-
vzdanie dekrétov zasvätenia sa s ikonou 
Presvätej Bohorodičky. (-vš)

�� 47 účastníkov Školy služby a 42 účast-
níkov Školy učeníka v Archieparchiálnej 
škole animátora dobrovoľníka (AŠAD) 
sa stretlo 25.  – 27. novembra v Grécko-
katolíckom mládežníckom centre Bárka 
v juskovej Voli. (Patrik Maľarčík)

�� Decembrová fatimská sobota v bazilike 
minor v Michalovciach sa 3. decembra 
niesla v znamení vyslania koledníkov 
Dobrej noviny. Vladyka Milan Chautur 
CssR, košický eparcha, v homílii vyzdvi-
hol myšlienku dôležitosti prípravy sŕdc 
na príchod spasiteľa. Po svätej liturgii 
a Molebene k Presvätej Bohorodičke svoje 
vinše a koledy predniesli deti z farnosti 
Rakovec nad Ondavou a Koromľa. Prežíva-
nie vianočných sviatkov v Afrike  priblížil 
hosť z Kene Geoffrey Kiplimo Bett, ktorý 
študuje na Technickej univerzite v Koši-
ciach. nakoniec vladyka Milan koledníkom 
udelil archijerejské požehnanie. (Katarína 
Potocká)
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J▌Na CZŠ s MŠ sv. Gorazda  
sa konala Dominikova vianočná pieseň

2. decembra do Cirkevnej základnej školy 
a materskej školy sv. Gorazda v Košiciach 
zavítal redemptorista otec Miroslav Bujdoš 
so spolubratom Alfonzom. Prišlo aj 20 žiakov 
z 5 rôznych škôl, aby sa naladili na via-
nočnú atmosféru a popritom si zasúťažili 
v speve vianočných kolied a vianočných 
piesní na treťom ročníku súťaže Dominikova 
vianočná pieseň.

V úvode všetkých privítala riaditeľka školy 
Mária Kokoruďová, duchovný správca školy 
otec Marek Horňák a Miroslav Bujdoš, ktorý 
predstavil svojho spolubrata Alfonza a roz-
prával o nebi a spolubratovi M. D. Trčkovi.

Speváci súťažili v troch kategóriach: 1. – 
2. roč., 3. – 4. roč. a duet, z ktorých porota  
(Miroslav Bujdoš, Ľudka Šaková a Daniela 
Popovičová) vybrala víťazov. Čakanie na vý-

sledky si žiaci krátili vyrábaním anjelikov 
a fotením sa s redemptoristom Alfonzom.

Prehľad výsledkov:
1. kategória (1. – 2. roč. ZŠ): 1. Justína Taká-

čová, Spojená škola sv. košických mučeníkov; 
2. Terézia Ogurčáková, ZŠ s MŠ sv. Marka 
Križina; 3. Tamara Blaževská, SŽŠ Dneperská

2. kategória (3. – 4. roč.): 1. Lívia Maťašová, 
CZŠ s MŠ sv. Gorazda; 2. Magdaléna Iľková, 
ZUŠ sv. Cecílie; 3. Ema Macichová, SŽŠ Dne-
perská; za výnimočný spevácky výkon: Anna 
Mária Pavlíková, ZŠ s MŠ sv. Marka Križina

3. kategória (duet): 1. Lívia Maťašová, 
Tamara Maťašová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda; 2. 
Alexandra Anna Ducárová, Viktória Helena 
Ducárová, ZŠ s MŠ sv. Marka Križina; 3. 
Daniela Rendeková, František Adam, SŽŠ 
Dneperská. (Soňa Chvostíková)

J▌Vladyka Milan Chautur  
navštívil Spišskú Novú Ves

Do farnosti Spišská Nová Ves zavítal na pas-
toračnú návštevu 4. decembra vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Svätú 
liturgiu slávil spolu s protopresbyterom Spiš-
ského protopresbyterátu otcom Jaroslavom 
Štefankom a  kaplánom otcom Františkom 
Engelom.

Po obede sa vladyka Milan Chautur s otca-
mi duchovnými, rodičmi, mládežou a deťmi 
vybral na prechádzku do Slovenského raja. 
Sprievodcu robila a odborný výklad podala 
Anna Leskovianská, dlhoročná pracovníčka 
správy národného parku. (František Engel 
foto: Paula Štefanková)

J▌Katechéti Košickej eparchie  
sa stretli na metodickom seminári 

Eparchiálny katechetický úrad Košickej epar-
chie zorganizoval 25. novembra metodický 
seminár pre katechétov vyučujúcich grécko-
katolícke náboženstvo v školách Košického 
kraja. Seminár sa začal modlitbou tretieho 
času, po ktorej sa katechétom prihovoril vla-

dyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. 
Prednášajúci otec Róbert Jáger, sekretár vla-
dyku, podal exegézu biblických kníh, ktoré 
sú predmetom biblickej súťaže a biblickej 
olympiády. (Monika Girovská)

�� Mladí Košického protopresbyterátu sa 
14. novembra stretli s kaplánom otcom 
Tomášom Fischerom a správcom cintorína 
pánom Fabíkom na večeri TeVe na tému 
pochovávania mŕtvych a modlitby za nich 
a modlili sa panychídu za zosnulých v kryp-
te seminárneho kostola na Hlavnej ulici 
v Košiciach. (ján Fedorišin)

�� Posviacka a obliečka podriasnikov 
seminaristov v druhom ročníku formácie sa 
konala 15. novembra v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča 
za prítomnosti prešovského arcibisku-
pa metropolitu jána Babjaka sj. (dominik 
Petrík)

�� žiaci, zamestnanci a rodičia Cirkevnej 
základnej školy sv. juraja vo svidníku sa po-
ďakovali za všetky prijaté milosti svätého 
roka milosrdenstva počas svätej liturgie, 
ktorú 16. novembra v Chráme Božej múd-
rosti vo svidníku slúžil svidnícky dekan otec 
ján Pavlík. (Katarína Hrižová ) 

�� Prešovský pomocný biskup Mons. Milan 
Lach sj 22. novembra slúžil v Prešove 
na Hlavnej 72 panychídu za obete komunis-
tického teroru.

�� s požiadavkou zabrániť prijatiu Istanbul-
ského dohovoru na slovensku a na úrovni 
Európskej únie sa 29. novembra na pred-
sedu vlády Roberta Fica (smer-sd) obracia 
viac ako 12 600 ľudí, ktorí sa podpísali pod 
petíciu organizovanú Alianciou za rodinu 
(AzR). (TK KBS)

�� 23. novembra zavítal vladyka Milan 
Lach sj na besedu na tému Prenasledova-
nie Gréckokatolíckej cirkvi medzi študentov 
Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

�� 2. – 4. decembra sa v GMC Bárka 
v juskovej Voli konal ďalší Kurz Filip, ktorý 
pre 56 účastníkov viedol tím Petra Liptáka 
z Košíc. (Patrik Maľarčík)

�� 4. decembra hora Zvir znova privítala 
pútnikov na malej púti, ktorej vyvrchole-
ním bola archijerejská svätá liturgia, ktorej 
predsedal prešovský arcibiskup metropoli-
ta ján Babjak sj. (Michal Pavliško)

�� Inštitút pre ľudské práva a rodinnú po-
litiku spustil informačnú kampaň o dôsled-
koch interrupcií, ktorá sa zameriava najmä 
na ženy v regiónoch s najvyššou potrato-
vosťou formou distribúcie jednorazového 
špeciálneho prolife letáku.

10 www.casopisslovo.sk
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J▌Do Kostola svätého Kríža v Devíne  
priviezli relikvie Klimenta Slovenského

Do Kostola sv. Kríža v mestskej časti Bratisla-
va-Devín 3. decembra z Ochridu priviezli re-
likvie svätého Klimenta Slovenského. Vnútri 
kostola sa konal slávnostný sprievod s relik-
viami s informáciami o svätom Klimentovi 
Slovenskom. Súčasťou slávnosti bola svätá 
omša ku cti svätých sedempočetníkov, ktorú 
celebroval devínsky farár Mons. Marián 
Gavenda. Počas svätej omše si veriaci uctili 
relikvie sv. Klimenta Slovenského. V kostole 
potom uviedli hudobno-slovné pásmo s náz-
vom Pochvala Konštantína Cyrila. Úryvky 
z diela Klimenta Slovenského čítal Jozef 
Šimonovič. Popoludní program pokračoval 
v dome kultúry. Slávnosť sa uskutočnila v sú-
vislosti s pamätným rokom svätého Klimenta 
Slovenského, ktorý vyhlásila organizácia 
UNESCO v roku 2016 pri príležitosti 1 100. 
výročia úmrtia svätca. (TASR).

J▌V Prešove na stretnutí s kresťanom zo Sýrie 
zaznel Otčenáš v jazyku Ježiša Krista

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) sa 
7. decembra uskutočnilo stretnutie s pánom 
Abdom El Haddadom, ktorý je kresťanom 
z mesta Maaloula v Sýrii, posledného miesta 
na zemi, kde sa hovorí staroaramejským 
jazykom, ktorým rozprával Ježiš Kristus 
a jeho apoštoli. Najdojímavejším momentom 
stretnutia bola chvíľa, keď sa pán Abdo po-
modlil modlitbu Otčenáš v jazyku, v akom ju 
Ježiš Kristus učil modliť sa svojich učeníkov. 
Abdo El Haddad je očitým svedkom zloči-
nov islamských teroristov Frontu Al Nusra, 
odnože Al-Káidy v Sýrii, ako aj ISIS a iných 
teroristických organizácií. Jeho vystúpenie 
bolo spojené s prezentáciou krátkych filmov 
s autentickou výpoveďou o udalostiach 
v Maaloule a s bohatou diskusiou.

Abdo El Haddad  chodí po svete, aby prav-
divo informoval o hrôzach, ktoré do Sýrie 
prišli zvonka. Na začiatku svojho vystúpenia 
vyznal: „Som kresťanom a verím v Ježiša 
Krista. Ale budem hovoriť ako Sýrčan. V Sýrii 
nejde o občiansku vojnu, ale o vojnu zvonka, 
aj keď na ňu boli zneužití i naši susedia, 
s ktorými sme celé generácie žili v zhode 
a priateľstve. Stali sa zradcami, pretože boli 
zvonku navádzaní na nenávisť a náboženskú 
neznášanlivosť. Často bola zneužitá ich ne-
vedomosť a nevzdelanosť. ... Maaloula bola 
často napádaná pre svoj nesmierny význam 
v kresťanskej histórii. Posledné útoky boli 

v septembri 2013, keď teroristi obsadili mesto 
na niekoľko mesiacov.“ Obyvatelia mesta 
museli utiecť a teraz, po oslobodení mesta 
v apríli 2014, sa postupne vracajú... Cieľom 
všetkých týchto teroristických útokov bolo 
vymazať Maaloulu z mapy sveta. Maaloula je 
jedným z najstarších miest na svete a naj-
starším obývaným mestom v Sýrii, s veľkým 
symbolickým významom. Ide o posvätné 
mesto s kresťanskou tradíciou. V Maaloule 
sa nachádza spolu 17 chrámov, zasvätených 
väčšinou svätým mučeníkom. Všetky pochá-
dzajú z byzantských  alebo ešte skorších čias. 
Väčšina z nich bola znesvätená alebo aj vy-
pálená. V meste sa nachádza najstarší kláštor 
sveta – svätých Sergeja a Bakcha, ktorý bol 
postavený na ruinách pohanského chrámu 
v 4. storočí. V ďalšom kláštore – svätého 
Sergeja sa nachádzajú dve z najstarších ikon 
sveta, z ktorých jedna vyobrazuje výjav z Po-
slednej večere a ikonostas, o ktorom bolo 
vedecky dokázané, že pochádza z obdobia 1. 
storočia. V Maaloule sa nachádza aj Kláštor 
svätej Tekly, ktorý tiež patrí medzi najstaršie 
na svete. Hosťovi zo Sýrie sa za autentické 
svedectvo poďakoval dekan GTF PU Mons. 
prof. Peter Šturák a pozval prítomných, aby 
aj počas blížiacich sa vianočných sviatkov 
nezabúdali cítiť s tými, ktorí trpia v Sýrii 
a na iných miestach vo svete. Po skončení 
stretnutia nasledoval krátky brífing s novi-
nármi.  (Ľubomír Petrík )

JJ Helena 
J� Krenická

Rozhovor s Martinom Hanusom, zástup-
com šéfredaktora konzervatívneho denníka 
Postoj, spoluautorom knižného rozhovoru 
s vladykom Cyrilom Vasiľom Kresťan by mal 
byť hrdinom.

�� Váš konzervatívny denník Postoj ne-
dávno vydal knižný rozhovor s prefek-
tom Kongregácie pre východné cirkvi 
vladykom Cyrilom Vasiľom Kresťan by 
mal byť hrdinom. Čo vás inšpirovalo?

Osoba Cyrila Vasiľa. V ostatných rokoch 
sme počuli niekoľko jeho homílií, s kolegom 
jozefom Majchrákom sme s ním na vrcho-
le utečeneckej krízy urobili rozhovor pre 
Postoj. napadlo nám, že ide o človeka, 
s ktorým by sa dal spraviť pútavý knižný 
rozhovor. A ako sa napokon ukázalo, náš 
odhad bol viac než dobrý.

�� Čo všetko kniha ponúka a čím môže 
čitateľa upútať?

je fascinujúca tým, ako Cyril Vasiľ doká-
že plynulo prechádzať zložitými otázkami 
dneška, uvažovať o nich a provokovať všet-
ky ideologické tábory, ktoré chcú mať vo 
všetkom jasno. na jednej strane je to špič-
kový teológ, ktorý v zneistených a všetko 
spochybňujúcich časoch presvedčivo 
obhajuje tradičné učenie Cirkvi o nerozlu-
čiteľnosti manželstva. Keď hovorí o voj-
nách na Blízkom východe, je zaujímavejší 
než mnohí naši zahraničnopolitickí experti. 
Alebo keď uvažuje o tom, kde má stáť 
v 21. storočí slovensko, dejinami stláčané 
v priestore medzi Západom a Východom, 
ale aj o tom, či z Putinovho Ruska možno 
čakať konzervatívnu spásu, odhaľuje svoj 
rozmer vnímavého intelektuála. A súčasne 
je to biskup, ktorý otvorene pomenúva, 
v čom musí ostať Cirkev rovnaká a záro-
veň iná, aby dokázala osloviť moderného 
človeka.

�� Ako vy osobne vnímate osobnosť 
vladyku Cyrila?

Ako kompletného človeka a kňaza, pri 
ktorom si naplno uvedomíte, že byť kresťa-
nom je radosť. na slovensku sme niekedy 
až príliš bolestínski, optimizmus Cyrila 
Vasiľa je v tomto liečivý.

112017 / 1
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V životnom rytme človeka, jeho práce a odpočinku má 
sviatočný deň – deň Pána privilegované miesto. Prerušuje 
každodenné práce a umožňuje oddych. Je to deň protestu 
proti otroctvu práce a kultu peňazí. Božie konanie je vzo-
rom pre ľudské konanie. Ak Boh odpočíva v siedmy deň, 
aj človek má prestať pracovať a nechať aj iných, aby si od-
dýchli (porov. KKC 2172).

JJ P. Tirpák, J. Gradoš
J� foto: wikimedia.org; s3.amazonaws.com

Slávenie sviatočného dňa u Židov sa po-
stupne stalo predmetom množstva príkazov 
a zákazov, ktoré obmedzovali človeka. Proti 
tomuto stavu sa postavil Ježiš a nad zacho-

vanie odpočinku postavil prvenstvo lásky 
(porov. Mk 3, 2 – 6; Lk 13, 10 – 17). Ak je 
príkladom pre človeka práca Boha, rovnako 
je pre neho príkladom aj jeho odpočinok (Gn 
2, 2). Odpočinok Boha nie je jeho nečinnosť. 
Boh nikdy neprestáva pracovať (porov. Jn 5, 
17). Tento odpočinok zdôrazňuje dokonalosť 
zavŕšeného diela. Boh sa na svoje dielo chcel 
pozrieť pohľadom plným radostného zaľúbe-

nia, nasmerovaného ku všetkým veciam, ale 
najmä k človekovi ako vrcholu stvorenia. Je 
to pohľad, v ktorom možno určitým spô-
sobom vycítiť zásnubnú dynamiku vzťahu, 
ktorý Boh chce mať s človekom, a pozýva ho 
uzavrieť zmluvu lásky.

Sviatočný deň bol určený na odpočinok 
pre človeka a skrze neho aj pre zvieratá. 
Pôvodne mal čisto sociálny ráz (porov. Ex 23, 
12). Zákon chápal odpočinok veľmi prísne: 
zakazoval zapaľovať oheň (porov. Ex 35, 3), 
zbierať drevo (porov. Nm 15, 32n), pripravo-
vať jedlo (porov. Ex 16, 23n). Približne v Ježi-
šových časoch esséni (židovská náboženská 
komunita) zachovávali sviatočný deň v celej 
jeho prísnosti, zatiaľ čo učitelia z radov 
farizejov vypracovali o tom podrobný súbor 
predpisov.

Boh však vyzýva veriaceho odpočívať 
nielen tak, ako odpočíval on, ale odpočívať 
v ňom. Zveril Izraelu sviatočný deň, aby ho 
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zachovával na znamenie večnej zmluvy. 
Bol to deň pre Pána, na chválu Boha, jeho 
stvoriteľského diela a jeho spásnych skutkov 
v prospech Božieho ľudu. Tento postoj nemá 
v žiadnych iných kultúrach podobu. Nap-
ríklad v Babylone boli podľa astrologických 
výpočtov dni voľna dňami nešťastia. Práca 
v dňoch voľna bola nebezpečná, a preto 
zakázaná. Boli to dni strachu. Naopak, pre 
veriacich v Boha je deň odpočinku dňom 
radosti; človek smie prerušiť prácu a radovať 
sa s Bohom.

Nedeľa v kresťanstve
Kresťania si uvedomovali záväznosť za-
chovania slávenia sviatočného dňa. Ale pre 
Kristovo zmŕtvychvstanie prijali ako sviatoč-
ný deň prvý deň po sobote, deň vzkriesenia. 
Vo veľkonočnom tajomstve totiž ľudská 
prirodzenosť a s ňou i celé stvorenie spoz-
nala oslobodenie Božích detí. Toto vnútorné 
spojenie nedele s Pánovým zmŕtvychvsta-
ním veľmi zdôrazňujú takmer všetky cirkvi. 
Nedeľa každý týždeň znovu a znovu pripo-
mína veriacim veľkonočnú udalosť, v ktorej 
pramení spása sveta.

Postoj k nedeli je obrazom nášho postoja 
k Bohu. Pre mnohých je nedeľa deň spánku, 
cestovania, výletov, zábavy a športu. Nede-
ľa však má byť predovšetkým dňom Pána. 
Boh je naším Stvoriteľom a udržiavateľom. 
Od neho závisíme. Nábožná a osobná účasť 
na svätej liturgii v nedeľu nás zaväzuje vo 
svedomí. Vážne dôvody nás od tejto povin-

z PASTIERSKEHO LISTu BISKuPOv SLOvENSKA O SväTENÍ NEDELE
V snahe pripraviť sa na rozhodujúci Pánov deň posväcujeme svoje životy slávením 
sviatočného dňa, ktorý nazývame dňom Pána. Tento deň nám pomáha nezabudnúť 
na pôvod a zmysel nášho života. je pre nás príležitosťou zastaviť sa, upriamiť pozor-
nosť na Boha. „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni“ (KKC, str. 504), hovorí nám tretie 
Božie prikázanie. Týmito sviatočnými dňami sú pre nás nedele, pripomínajú nám deň 
Pánovho zmŕtvychvstania a deň Zoslania svätého ducha. Zároveň sú pre nás odkazom 
na biblickú správu o stvorení sveta, po ktorom Boh na siedmy deň odpočíval.

V minulosti bolo svätenie nedele v našej spoločnosti samozrejmosťou. dnes to 
tak, bohužiaľ, nie je. Mnohí v nedeľu pracujú alebo chodia na nákupy − neraz na úkor 
návštevy chrámu. Vzniká tak atmosféra, v ktorej sa prežívanie sviatočného dňa nesvia-
točným spôsobom javí ako bežné a prijateľné, dokonca aj pre veriacich katolíkov. s tým 
však nemožno súhlasiť. Rešpektovanie tretieho Božieho prikázania aj dnes znamená 
zasvätenie nedeľného dňa, teda oddych od práce a vzdanie vďaky Pánovi prostredníc-
tvom bohoslužby. Máme za čo Bohu ďakovať a máme ho za čo chváliť.

Pritom je zrejmé, že každý človek potrebuje aj oddych od práce, ktorú koná počas 
týždňa. Potrebuje venovať čas svojim blízkym, svojej rodine. Cez týždeň máme veľa 
povinností a menej času jeden na druhého. V nedeľu by mala byť rodina spolu, nemalo 
by chýbať spoločné stolovanie počas obeda, u veriacich spoločná modlitba. Všade 
naokolo však vidíme, že mnoho otcov musí pracovať na stavbách či developerských 
projektoch. Aj dva − tri týždne bez prestávky. Viaceré ženy matky nemôžu nedele prežiť 
s rodinou, ale trávia ich v obchodných prevádzkach. uvedomme si, že prvou obeťou 
stierania rozdielov medzi pracovnými dňami a nedeľou je rodina.

Ak vlastník podniku či obchodu necháva bežať prevádzku aj v nedeľu a vo sviatok, 
nedáva svojim zamestnancom možnosť, aby náležite prežili sviatočný deň. Keď toto 
konštatujeme, chceme poďakovať tým podnikateľom, ktorí sviatočný charakter nedele 
a sviatkov rešpektujú. na pleciach živnostníkov v tejto oblasti leží len jedna časť zodpo-
vednosti. dôsledky na slávenie nedele má totiž konanie každého z nás. Ak neváhame 
v nedeľu betónovať, píliť drevo či dovoliť firme, aby nám prišla obkladať kúpeľňu, 
nebude nám prekážať, ak zostanú otvorené obchody. naopak, príde nám to vhod. Pre 
naše nároky a požiadavky však potom musia do práce nastúpiť aj ďalší.

K tomu možno dodať, že aj liberálny prístup spoločnosti, najmä samospráv, k ot-
váracím hodinám v obchodoch má negatívny vplyv na rodinný život. Pripomeňme si, 
že neprítomnosť otca a mamy počas nedele rodinu vždy ochudobňuje. Kde chýba čas 
budovať medziľudské vzťahy, tam rodinné spoločenstvo zostáva vystavené rozličným 
nebezpečenstvám. navyše, dlhodobá nepretržitá práca má aj svoje zdravotné dôsledky 
a je menej efektívna.

Úprimne nám záleží na tom, aby v našej spoločnosti bolo čím viac šťastných a spo-
kojných ľudí. Aby otcovia a mamy mohli prežívať nedeľu so svojimi deťmi doma a nie 
na stavbe alebo medzi regálmi v obchode. Obraciame sa preto na vás, drahí veriaci, 
aby ste nás podporili v úsilí o lepšie prežívanie nedele. Apelujme spoločne na pred-
staviteľov politických strán, ale aj na miestne samosprávy a podnikateľov, aby pri 
rozhodovaní o otváracích hodinách neposielali v nedeľu matky a otcov do zamestna-
nia. nezabudnime však ani na to, že ak ako kresťania katolíci nezmeníme svoje návyky 
a s nimi súvisiace nároky na druhých, nadarmo budeme vyzývať občianskych predstavi-
teľov, aby upravili pravidlá nedeľného predaja.

Preto vás, drahí bratia a sestry, prosíme: venujme nedeľu Bohu a svojej rodine. Zú-
častnime sa na bohoslužbe. navštívme príbuzných a priateľov, najmä starých, chorých 
a nevládnych. Oddýchnime si. nechoďme v nedeľu nakupovať. nezabúdajme, že aj 
predavač má svoju rodinu a v nedeľu niekomu chýba. Majitelia obchodov a firiem, 
nevyžadujte, prosím, od svojich zamestnancov nedeľnú prácu, ak nie je spoločensky 
nevyhnutná. Všimnime si na príklade viacerých európskych štátov, že prežívanie nedele 
ako voľného dňa je nielen uskutočniteľné, ale aj všeobecne prospešné.

Obraciame sa aj na vás, drahí bratia kňazi. V mnohých farnostiach jestvovala užitoč-
ná prax doplniť nedeľnú bohoslužbu slávením večierne. dnes je toto slávenie, bohu-
žiaľ, na ústupe. Tam, kde je to možné, pokúste sa obnoviť tradíciu nedeľných večierní 
alebo iného hodnotného duchovného programu.

„Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu Pánovho!“ tak čítame v 122. 
žalme. Tieto slová azda najjednoduchšie vyjadrujú to, k čomu by sme vás, drahí bratia 
a sestry, chceli povzbudiť týmto pastierskym listom. Aby ste znovu objavili radosť z os-
lavy trojjediného Boha, ku ktorej nás pozýva aj slávenie sviatočného dňa. Aby ste nado-
budli väčšiu radosť z rodinného života, a túto radosť dopriali aj druhým. V tomto duchu 
sa, spolu so žalmistom, modlíme za vás a prosíme o šťastie pre vás i pre vaše rodiny. 
nech vás neustále požehnáva a ochraňuje všemohúci Boh Otec i syn, i svätý duch!
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nosti môžu ospravedlniť (vážna choroba, 
náhla nevoľnosť, veľká vzdialenosť od chrá-
mu, nutná neodkladná práca a služba lásky 
k blížnym, ako je napríklad opatera cho-
rých). Nedeľnú liturgiu nemožno nahradiť 
počúvaním bohoslužieb v rozhlase alebo 
sledovaním v televízii.

Človek nie je stroj. Má dušu, ktorá len 
v Bohu nachádza pokoj. Má však aj telo. 
Aj ono potrebuje oddych. Podľa Božej vôle 
nedeľa má slúžiť aj blahu človeka. Práve pre 
dnešného človeka je to dôležité. Telo i duch 
sú úmornou a jednotvárnou prácou vyčer-

pané. Potrebujú oddych. Po Francúzskej 
revolúcii sa v roku 1793 rozhodli zaviesť vo 
Francúzsku revolučný kalendár, kde týždeň 
mal desať dní. A hoci v piaty deň tohto týž-
dňa mali robotníci pol dňa voľno, postavili 
sa proti novému kalendáru, a ten nevydržal 
ani dva roky. Človek potrebuje oddych a ten 
nezíska, ak sa nedeľa vyplní stálou honbou 
za zábavou, vyčerpávajúcou jazdou, nadmer-
ným športom. Týmto sa nedeľa ľahko stane 
bežným pracovným dňom.

Nedeľa nemala vždy charakter voľného 
dňa. Až vo štvrtom storočí uznal občiansky 
zákon Rímskej ríše týždenný rytmus a na-
riadil v nedeľu voľno. Tak sa mohli kresťania 
v tento deň konečne bez prekážok venovať 
spoločnej modlitbe. Pápež Lev XIII. ozna-
čil v encyklike Rerum novarum sviatočný 
odpočinok ako právo pracujúceho, ktoré má 
zabezpečiť štát.

Vďaka nedeľnému odpočinku môžu nájsť 
to správne miesto aj každodenné starosti 
a úlohy; hmotné veci, o ktoré sa znepokojuje-
me, uvoľňujú miesto duchovným hodnotám; 
osoby, s ktorými žijeme, nadobúdajú v tomto 
pokoji svoju pravú tvár. Nedeľa je tak dňom 
pokoja človeka s Bohom, so sebou samým 
i so svojím blížnym.

Veriaci často zabúdajú, že nerešpekto-
vaním nedele ako Pánovho dňa ubližujú 
sami sebe. Nedeľná účasť na liturgii nie je 
povinnosťou preto, že by to nejako potrebo-
val Boh. Je to nutnosť pre nás podobne ako 
pitie tekutín. Zanedbávaním pitia tekutín 
poškodzujeme seba samých a rovnako 
zanedbávaním účasti na liturgii ubližujeme 
sebe samým. Náš príklad však môže zvádzať 
k podobnému konaniu aj tých, ktorí sú 
od nášho svedectva života závislí, najmä deti.

Podobne aj nerešpektovanie nedele ako 
dňa odpočinku v konečnom dôsledku uškodí 

tomu, kto ho nerešpek-
tuje. Psychológovia hovo-
ria o potrebe psychickej 
očisty od pracovného 
vyťaženia, o potrebe „vy-
pnúť“. Toto stíšenie však 
nemožno nájsť v hluku 
zábavy ani v pasívnom 
sledovaní televízie či 
v návšteve rôznych ob-
chodných centier. Všetko 
to, čo nás odrádza od po-
kojného prežitia nedele, 
vedie k väčšej psychickej 
záťaži, k väčšiemu stresu 
a nervovému vypätiu. 
A následne ku kolapsu 
psychiky i celého orga-
nizmu. A potom i rodiny.

Nedeľa v službe 
lásky

Práve tá stojí často na konci záujmu o ne-
deľu. Cez týždeň v rýchlom pracovnom 
tempe niet času sa skutočne zaujímať jeden 
o druhého. V prvom rade o členov rodiny, ale 
aj o členov komunity, v ktorej žijeme. Svätý 
pápež Ján Pavol II. dáva konkrétne nápady, 
ako možno vo sviatočný deň rozmnožiť 
lásku k blížnemu: „Pozvať k vlastnému stolu 
nejakú osamelú osobu, navštíviť chorých, 
postarať sa o jedlo nejakej chudobnej rodine, 
venovať nejakú hodinu špecifickým inicia-
tívam dobrovoľníckeho hnutia a spolupat-
ričnosti by bol určite jeden zo spôsobov, 
ako vnášať do života Kristovu lásku čerpanú 
z eucharistického stola.“

Konanie nerešpektujúce nedeľu však vedie 
k následnému nutnému nerešpektovaniu 
nedele tými, ktorí sú „povinní“ zabezpečovať 
servis. Sú tak povinní vykonávať úlohy, ktoré 
ich oberajú o možnosť sláviť nedeľu ako 
deň Pána a odpočinku. A tak sa špecifickým 
spôsobom spĺňajú slová Ježiša Krista: „Beda 
vám, ... pokrytci, lebo zatvárate nebeské 
kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchá-
dzate, a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte.“ 
(Mt 23, 13) A tak nedeľný nákup v obchode, 
posedenie v kaviarni či reštaurácii, návšteva 
rôznych športovo-relaxačných centier, kín 

a divadiel má za následok narúšanie vzťahov, 
rozpad rodín, ba neraz i rôzne závislosti 
a v niektorých prípadoch i smrť človeka. 
Nerešpektovaním nedele prispievame k vzni-
ku novodobých otrokov, a tým potierame 
rovnosť človeka s človekom.

A hoci „sobota bola ustanovená pre člove-
ka, a nie človek pre sobotu“ (Mk 2, 27), re-
špektovanie sviatočného dňa vedie k rešpek-
tovaniu človeka, jeho dôstojnosti, hodnoty 
v spoločnosti i originality. A tak sa sviatočný 
deň stáva naozaj dňom pre človeka, pre jeho 
vzrast v sociálnych vzťahoch, pre načerpanie 
sily i múdrosti do ďalšieho pracovného dňa. 
Nie je dňom povinností tak často chápaným 
v tradičnej náboženskosti, ale dňom mož-
ností, ako sa zlepšiť, ako nájsť cestu a pokoj 
v hluku a chaose tohto sveta.

Dies Domini – Deň Pána
Dôležitosť významu nedele zdôraznil aj 
svätý pápež Ján Pavol II., ktorý 31. mája 1999, 
na sviatok Zoslania Svätého Ducha, vydal 
apoštolský list s názvom Dies Domini – Deň 
Pána. V liste približuje veľkosť tohto dňa 
v týždni, ktorý je pre kresťanov prvotným 
sviatkom. Zároveň ponúka čitateľom mož-
nosť naplnenia a vnímania nedele, v ktorej 
prostredníctvom nedeľného odpočinku 
môžu nájsť svoj správny rozmer. 

Nedeľa, deň pokoja človeka s Bohom, 
so sebou samým i s blížnymi, je aj chvíľou, 
v ktorej je človek povolaný venovať nejaký 
pohľad obdivu prírode a dať sa strhnúť do tej 
obdivuhodnej a tajomnej harmónie. Nedeľa 
nie je podľa svätého Jána Pavla II. iba dňom 
Pána či dňom Ježiša Krista a jeho vzkriese-
nia, ako učí zvlášť tradícia východných cirkví. 
Je aj dňom Cirkvi, ale aj dňom človeka, 
radosti, odpočinku a spolupatričnosti. „Nech 
je zvelebený ten, ktorý vyzdvihol veľký deň 
nedele nad všetky dni. Nebo i zem, anjeli 
i ľudia plesajú v radosti.“ Tieto slová maro-
nitskej liturgie dobre vystihujú živé zvolania 
radosti, ktoré charakterizuje nedeľu.

Podľa pápeža pre kresťanov nie je normál-
ne, aby nedeľa, sviatočný deň radosti, nebol 
aj dňom odpočinku, a preto zostáva pre nich 
ťažké „zasvätiť“ nedeľu, keď nemajú na to 
dostatok voľného času.

V duchu evanjelia a zlatého pravidla 
kresťanstva: „Všetko, čo chcete, aby ľudia 
robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7, 12) by mal 
každý kresťan rešpektovať právo na nedeľný 
odpočinok pre druhého človeka rovnako, 
ako očakáva rešpektovanie tohto práva 
od iných ľudí. Upieraním tohto práva nabáda 
a ospravedlňuje vykorisťovanie seba samého 
a preberá tak zodpovednosť za následky 
plynúce zo zbytočne premrhaného času, 
ktorý mal stráviť so svojím Otcom uprostred 
svojej rodiny.
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Teodor Koriatovič
JJ Juraj Gradoš
J� foto: wikimedia.org

Osoba Teodora Koriatoviča je úzko prepo-
jená s počiatkami Mukačevskej eparchie, 
a teda aj našej cirkvi. Význam tohto veľmoža 
však prekračuje územie Uhorska a dotýka 
sa viacerých štátov v tejto oblasti. Teodor 
sa narodil pravdepodobne v roku 1331 a bol 
posledným kniežaťom Podolia z rodu Gedy-
mina. To získal jeho rod za chrabrosť v boji 
s Mongolmi. Je málo pravdepodobné, že by 
Teodor nebol kresťanom. Jeho krst treba 
klásť ešte do obdobia pokrstenia otca a nie 
do roku 1386, keď Litva prijala oficiálne krst 
od hniezdenského arcibiskupa v súvislosti so 
spojením Litvy a Poľska. Neskôr sa postavil 
na odpor kráľovi Vladislavovi Jagelovskému 
pre mocenské snahy nového kráľovského 
rodu. Táto vzbura nebola úspešná, Teodor 
bol zajatý a neskôr vypovedaný z kráľovstva.

Spolu s kňazom Bazilom a svojou dru-
žinou sa uchýlil medzi rokmi 1392 – 1397 
do Uhorska, kde najneskôr v roku 1398 získal 
od uhorského kráľa Žigmunda Mukačevský 
hrad i celé panstvo a bol nadžupanom žúp 
Berehovo (1400 – 1412) a Ujvar (1404 – 1408). 

S ním podľa legendy prišlo okolo štyridsať-
tisíc duší. Tí vraj založili tristo osád a osídlili 
tak nehostinný kraj v Karpatoch. Niektorí 
z nich sa usadili i v južnom Zemplíne. Práve 
tu dal raziť drobné strieborné mince s cyril-
ským písmom.

Podľa najstarších záznamov Teodor založil 
aj mukačevský monastier. Nasledoval by tým 
príklad mnohých šľachticov i svojich pred-
kov, ktorí pri svojom sídle založili monastier 
ako miesto modlitby za spásu vlastných duší. 
Vyplýva to z tvrdení gréckokatolíckych histo-
rikov 18. a začiatku 19. storočia. Dnešný stav 
výskumu to však nepotvrdzuje, ale ani úplne 
nevyvracia. Po jeho smrti v roku 1414 ho po-
chovali podľa tradície práve v mukačevskom 
monastieri. Po jeho smrti ovládala štyri roky 
Mukačevo jeho vdova Valja a neskôr do roku 
1428 členovia jeho družiny.

Práve jeho meno sa nachádza na azda 
najznámejšom historickom spise 18. a 19. 
storočia Brevis notitia fundationis Theodori 
Koriathovits, olim ducis de Munkacs od Jo-
annika Baziloviča, ktoré vyšlo v piatich zväz-
koch. Na Koriatoviča sa odvolávali nielen 
historici, ale najmä cirkevní predstavitelia, 
ak chceli dokázať svoju najstaršiu históriu 
i majetkové práva. Dokument o založení 
monastiera napísaný vraj Koriatovičom 

8. marca 1360 mal pre kánonické erigovanie 
Mukačevskej eparchie v roku 1771 strategický 
význam, pretože práve ku kláštoru sa viazali 
neskoršie privilégiá i vznik samotnej epar-
chie. Vo svetle iných dokumentov sa dnes 
javí táto listina ako falzum z neskoršieho 
obdobia vytvorené krátko po smrti Teodora 
Koriatoviča, ktoré iba listinným spôsobom 
zaznamenalo aktuálnu situáciu ohľadom 
materiálneho zabezpečenia Monastiera sv. 
Mikuláša na Černečej hore.

V roku 1922 bol o ňom natočený nemý film 
s názvom Koriatovich alebo Kúzelný prsteň 
Karpaty. Bola to jedna z prvých prác filmo-
vého štúdia neskôr známeho pod názvom 
Barrandov. Premiéra filmu bola 9. novembra 
1922 v Prahe a zúčastnil sa na nej aj vtedajší 
prezident Československa Tomáš Garrique 
Masaryk.

Na úvod nového roka

JJ
Mons. ján Babjak sjJ�

drahí čitatelia! Zo srdca vám prajem požehnaný 
nový rok. Z Božej lásky sme sa ho dožili. je to čas, 
ktorý dostávame od Boha na konanie dobra. Čas, 
keď ho môžeme spoznať, zamilovať si ho, slúžiť 
svojim blížnym, a tak dozrievať v láske. Predpo-
kladám, že tento nový rok 2017 bude v Grécko-
katolíckej cirkvi veľmi rušný, aktívny. Pripomína-
me si 20. výročie rozdelenia Prešovskej eparchie 
a vznik Košického apoštolského exarchátu. 
Tento rok je ale aj bezprostrednou prípravou 
na oslavu 200. výročia ustanovenia Prešovskej 
eparchie a 50. výročie obnovenia činnosti našej 
cirkvi. Ďakujem Bohu aj za obdobie tejto veľkej 
skúšky, keď Gréckokatolícka cirkev bola násilne 
zlikvidovaná komunistickým režimom. jej biskupi 

a mnohí kňazi vo väzeniach a vo vyhnanstve 
vydali hrdinské svedectvo vernosti Bohu, sväté-
mu Otcovi, našej cirkvi i vlastnému svedomiu. 
Hrdinsky sa zachovali aj naši veriaci, keď boli po-
nechaní napospas ako ovce bez pastiera. Cirkev 
z tejto skúšky vyšla síce počtom veľmi umenše-
ná, ale s vynikajúcim morálnym a spoločenským 
kreditom. Plodom tohto svedectva je dar troch 
blahoslavených hieromučeníkov. Zomreli pre 
nás, a preto isto nájdu pochopenie pre naše 
prosby vyslovené v modlitbách. Mám túžbu, aby 
cez tieto nové zázraky mohli byť oslavovaní celou 
Cirkvou ako svätí. 

Arcibiskupská kúria spolu s profesormi Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulty Pu pripravuje 
edíciu kníh o našej cirkvi, z ktorej doposiaľ vyšli 
tri diely. Edícia má za úlohu zmapovať dote-
rajšiu činnosť Gréckokatolíckej cirkvi, spoznať 
klady i zápory, svetlé i tienisté stránky jej života, 

aby sme vedeli správne odpovedať na Božie 
volanie v dnešných časoch.

Milí čitatelia slova, dúfam, že so mnou 
zdieľate rovnaký názor na kvalitu tohto nášho 
časopisu. snaží sa nám poskytnúť aktuálny ob-
raz života našej Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. 
Ak sa vám časopis páči, šírte jeho dobré meno 
medzi svojich priateľov a známych. je vhodným 
darčekom pre dospelé deti, ktoré si založili 
svoje rodiny a možno sa odsťahovali za prá-
cou aj do zahraničia. Takto im viete aj naďalej 
pomáhať žiť vo viere. deľme sa o svoje dojmy 
i zážitky, aby boli povzbudení aj iní. 

Vážme si svoju cirkev a milujme ju, lebo Pán 
Boh nám cez ňu udeľuje mnohé dary a milosti. 
A keď vidíme jej nedostatky a chyby, riešme 
ich v duchu evanjelia. Chráňme svoje rodiny! 
dokážme prijať aj viacero detí a dbajme na ich 
dobrú formáciu, v čom nám môžu pomôcť cir-
kevné školy, a buďme pre ne živým príkladom 
viery a lásky k Bohu. 

K tomu všetkému každej rodine i každému 
čitateľovi nášho časopisu udeľujem archijerej-
ské požehnanie. 

152017 / 1

slo
v

o
 M

etro
po

litU
H

isto
r

ic
k

é o
so

BN
o

sti



Veľký odkaz 
jeDNoty
Uplynulo už sto rokov od momentu, keď do ukrajinského 
gréckokatolíckeho Chrámu sv. Barbory vo Viedni boli 
prenesené ostatky svätého Jozafáta Kunceviča, polockého 
arcibiskupa. Mnohým veriacim je osoba tohto svätca 
takmer neznáma. Aj preto sa gréckokatolícky kňaz otec 
Peter Iľko, farár a protopresbyter v Orlove, rozhodol 
rozvíjať úctu k tomuto mučeníkovi za jednotu Cirkvi.

JJ Michal Pavlišinovič
J� foto: archív Petra Iľka

�� otec peter, spomínaš si, kedy prvý-
krát si počul o svätom jozafátovi?

Prvýkrát mi zarezonovalo meno svätca 
v ušiach počas eucharistickej pobožnosti, 
keď som mal desať rokov. Po spomínaní 
Božej Matky, sv. Jozefa a sv. Cyrila a Meto-
da hneď nasledovalo meno sv. Jozafáta. 
Hneď ma to ako malého chlapca oslovilo: 
Čím je tento svätec taký veľký, keď má 
také popredné miesto? Kňaz, ktorý v tom 
čase u nás pôsobil, mi to ako zvedavcovi 
v krátkosti vysvetlil a ani neviem sám 
povedať, prečo sa vo mne usídlila úcta 
k tomuto svätcovi.

�� čím všetkým ťa oslovil jeho život?

Všetkým. Aj keď je veľmi málo dostupnej 
literatúry o jeho živote, tak aj z toho mála 
som mal možnosť dozvedieť sa o jeho 
horlivosti pre jednotu Cirkvi. Verím, že 
všetkým veriacim ide o túto jednotu. 
Myslím si, že sv. Jozafát je dnes najvhod-
nejším svätcom, ku ktorému by sme sa 
mali utiekať. Všetko robil s pokojom. Ľudia, 
ktorí ho nenávideli, boli jeho pokojom 
konfrontovaní a často podľahli práve 
tomuto pokoju, ktorý z neho vyžaroval. 
Mňa cholerika J práve toto silno oslovilo. 
A keď mám pravdu povedať, tak si myslím, 
že som si nevybral ja Jozafáta, ale Jozafát 
si vybral mňa.

�� skrze udalosti a následky tzv. pre-
šovského sobora sa ponúka určitá 

analógia mučeníctva našej cirkvi 
a svätého jozafáta.

Neviem, či by som radšej nepovedal, že to 
bolo totožné. Narušenie jednoty s Rímom. 
Tak ako to bolo v čase sv. Jozafáta, tak sa to 
isté udialo aj o 350 rokov neskôr v Prešo-
ve. V jednom z jeho životopisov nájdeme 
aj fakt, že Jozafát pochopil to, o čo sa Ježiš 
modlil vo svojej veľkňazskej modlitbe: 
„Aby všetci boli jedno“. Je to Božia vec. Je 
veľkým hriechom trhať mystické Kristovo 
telo na malé kúsky. Nemožno z evanje-
lia vymazať Ježišove slová o Petrových 
kľúčoch. Je len jedna hlava – sám Kristus 
a na zemi viditeľný zástupca, rímsky 
biskup. To isté vidíme v myšlienkach 
a živote nášho blahoslaveného biskupa 
Pavla Gojdiča. Naši biskupi a kňazi ukázali 
na svojich životoch, že im záleží na jednote 
s apoštolským stolcom.

�� ktorá z etáp jeho života je pre 
teba viac inšpirujúca? jozafát ako 
horlivý kazateľ a dušechvat alebo 
jozafát ako mučeník, ktorého spô-
sob odchodu do večnosti pripomí-
na ranokresťanské obdobie?

Jozafáta musíme brať ako celok. Keby 
nebol premodleným askétom (často už aj 
ako biskup), bičujúcim sa pôstnikom a hor-
livým kazateľom, neprijal by mučeníctvo, 
ktoré v tejto pôsobnosti predpovedal. 
Mňa osobne sv. Jozafát udivuje v každej 
etape svojho života. Teológom sa stáva ako 
samouk, a pritom si to kontroluje podľa 
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spisu svätých otcov. Miluje svoju liturgiu, 
ktorú tiež ukazuje ako vzor, a učí aj kňazov, 
aby to nebola len robota, ale aby slávenie 
liturgie bolo pre nich ponorenie sa do ta-
jomstva Kristovho vykúpenia. Aby dodržia-
vanie rubrík nebolo len akýmsi farizejským 
dodržiavaním predpisov, ale pomáhaním 
hlbšie prežiť toto tajomstvo. Svätý Jozafát 
je veľmi aktuálnym poslom pre dnešný 
svet. Je poslom pre kňazov, aby boli horliví 
vo svojej službe. V jednom životopise sa 
spomína, ako Jozafát videl, že kňazi boli 
nevzdelaní. A preto ľudí nijako neoslo-
vovali. Ale keď sa pustil vyučovať klérus 
sám Jozafát, ľudia s radosťou prichádzali 
do chrámov, vážili si svojich kňazov, lebo 
počuli o slove, ktoré má moc.

�� keď som hľadal patrocíniá sv. 
jozafáta, našiel som jednu baziliku 
minor v Usa, množstvo chrámov 
v severnej amerike, na Ukrajine 
či v poľsku, ale aj jednu novopo-
stavenú cerkev v malej dedinke 
na východe slovenska, v andrejov-
ke. Nebude prekvapením, že ide 
o filiálnu obec v tvojej farnosti. 
čo všetko predchádzalo tomuto 
zasväteniu?

Už ako kňaz som si povedal, že ak raz 
budem pri stavbe nového chrámu, tak 
patrónom by bol určite sv. Jozafát. V tom 
čase sme ešte nemali blahoslaveného 
biskupa Pavla. Po jeho beatifikácii sa mu 
začalo zasväcovať veľa chrámov. Vždy 
som mal v sebe myšlienku, ktorá znela: 
„Keby nebolo sv. Jozafáta, tak by nebola 
ani naša Gréckokatolícka cirkev“. A tak 
som mu chcel zasvätiť aspoň jeden chrám. 
Po schválení vladykom Jánom, ktorý bol 
trocha prekvapený, som neváhal a zavolal 
do firmy, ktorá robila skelet, že do projek-
tu môžu napísať názov – Chrám svätého 
Jozafáta. Keďže výroba prefabrikátov bola 
v Čechách, s prekvapením zareagovali, či 
som to napísal správne. J
 

�� ako toto rozhodnutie prijímali 
veriaci?

Pravdu? Nie veľmi. J Na začiatku ani 
nevedeli, čo to bolo za meno. Potom som 
im povedal jeho životopis. Najviac ich asi 
oslovil Moleben k sv. Jozafátovi, ktorý som 
učil ľudí všade, kde som slúžieval, a hlavne 
jeho medzispev (v cirkevnej slovančine), 
ktorý je taký chytľavý, že si ho pospevovali 
kedykoľvek. Možno si niektorí ani doteraz 
neuvedomujú, akú veľkú osobnosť majú 
za patróna chrámu. Prijali to s láskou. A ve-
rím, že si uvedomujú, že taká malá obec, 
akou Andrejovka je, by nikdy nemala svoj 

chrám bez pomoci svojho patróna. Keď 
som im povedal o živote sv. Jozafáta, kto-
rého by som rád chcel ako patróna chrámu, 
tak sa od začiatku stavby začali k nemu 
úpenlivo modliť pri každej svätej litur-
gii. Posviacka chrámu bola v roku 2011. 
Keďže ešte bolo dosť roboty do novembra, 
tak sme sa modlili, aby nám vyšiel čas 
na vonkajšie úpravy a ja osobne verím, že 
bolo to vďaka sv. Jozafátovi, že po všetky 
dni od augusta, keď sme robili v exteriéri, 
nepršalo. Deň posviacky – krásny slneč-
ný deň. Hneď na druhý deň začalo pršať 
a pršalo, a pršalo.

�� lenže ty si nezostal iba pri cerkvi, 
ale aj svojmu synovi si dal meno 
podľa vzoru svätého jozafáta. Bol 
si takto rozhodnutý už na začiatku 
svojho manželstva? a musel si 
dlho presviedčať svoju manželku?

Manželku som dlho nepresviedčal. 
Do pôrodnice som jej priniesol životopis 
na niekoľkých stranách, lebo stále som jej 
hovoril iba o tom, aký je to veľký svätec. 
Aby si prečítala jeho posolstvo. Keby bolo 
na mne, tak už prvému synovi by som toto 
meno dal, ale Juraj bol tiež veľká osobnosť 
a hlavne – dedo J. Tu musím spomenúť 
aj situáciu, keď sa malý Jozafát narodil. 
Volal som príbuzným a medzi prvými, 
samozrejme, rodičom. Otcovi som povedal: 
„Narodil sa ti vnuk a volá sa Jozafát. Všetko 
je v poriadku. Zavolám ti potom neskôr.“ 
Hneď som volal ďalším, ale medzitým som 
našiel zmeškaný hovor od otca. Volám mu 
naspäť a on mi na to: „Čo je to za meno? 
Daj iné.“ Nakoniec som ho presvedčil, že 
je to super meno. A keď kňaz v rodnej far-
nosti neskôr spomínal veľkosť sv. Jozafáta, 
mama mi povedala, že bola hrdá na to, že 
máme v rodine meno tohto svätca. Ale 
moja „viditeľná“ úcta sa začala farským 

časopisom, dvojtýždenníkom, ktorý niesol 
meno sv. Jozafáta.

�� Určite si navštívil aj Baziliku sv. 
petra a miesto, kde sú uložené 
jeho ostatky.

Pri jeho ostatkoch v Bazilike sv. Petra 
v Ríme som bol už viackrát. Keď som mal 
možnosť byť v Ríme, tak som nikdy nevy-
nechal návštevu pri jeho oltári. Dokonca aj 
keď opravovali oltár, tak som si vyprosíkal 
od strážcov, aby ma cez lešenie nechali ísť 
pomodliť sa k jeho ostatkom. No jeden deň 
bol pre mňa zvlášť výnimočný. V novembri 
2012 som bol v Ríme s perfektnými ľuďmi. 
V deň sviatku svätého Jozafáta sme mali 
skoro ráno odchádzať na Slovensko. Dosta-
la sa mi správa, že ráno bude na oltári sv. 
Jozafáta v Bazilike sv. Petra svätá liturgia. 
Keď som predostrel svoju túžbu slúžiť 
na oltári sv. Jozafáta, celá partia sa vybrala 
na svätú liturgiu so mnou. Liturgii pred-
sedal vladyka Sviatoslav Ševčuk, hlavný 
arcibiskup. No povedzte, kedy ešte budete 
mať takú možnosť? Chlapci z partie sa 
vyspovedali a ich zážitkom bolo to, že boli 
v bazilike nielen turistami, ale aj účastník-
mi bohoslužby. Od otcov baziliánov som 
dostal relikvie tretieho stupňa pre chrám 
aj pre rodinu. Veľmi som sa potešil, aj keď 
stále mám túžbu získať pre chrám v Andre-
jovke ostatky prvého stupňa.
 

�� čo ti najviac chýba v rámci úcty 
k sv. jozafátovi na slovensku?

Chýba mi väčšia osveta o tomto svätcovi, 
ktorý podľa histórie zanechal veľký odkaz 
pre jednotu Cirkvi a spečatil ju svojou 
mučeníckou smrťou. Aj keď nežil priamo 
na našom území, veľmi ovplyvnil udalosti 
v našej miestnej cirkvi.
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Atmosféra lásky
JJ Anastázia Kováčová
J� foto: i.ytimg.com

Je tu vianočný čas, keď sa mnohí stíšia. 
Hovorí sa, že tento čas prebúdza našu dušu. 
Často sa v spomienkach vraciame do det-
ských čias. Znovu by sme chceli prežiť to 
krásne očakávanie vianočných sviatkov a te-
šiť sa z narodeného Ježiška. Tešiť sa tak, ako 
to vedia iba deti. Na svoje detstvo si veľmi 
rada spomínam. Na svojich rodičov, na star-
kú a starkého – tak sme so sestrou oslovovali 
starých rodičov, s ktorými sme spolu bývali 
v starom vodnom mlyne ďaleko za dedinou. 

Mlyn už síce dávno nemlel, lebo tlkot mlyn-
ského kolesa zastavila vtedajšia moc tým, že 
mlyn zaplombovala. V tom čase už všetko, 
čo mohlo slúžiť ľuďom, bolo nepotrebné. 
Ľudia, ktorí boli šikovní a nepochlebovali 
vtedajšej moci, boli označení za nepriateľov. 
Vo veľkej izbe, ktorú sme volali chyža, už 
nesedeli ľudia na dlhých drevených laviciach 
ako v časoch, keď sa v mlyne mlelo a čakali 
na svoju múku. Na lavici pod oknom sedela 
už iba starká so starkým a každý deň popo-
ludní otvárali veľmi starú svätú knihu Život 
Pána Ježiša. Aj dnes počujem, ako nás so 
sestrou zvolávali: „Dievčatá, ideme čítať.“ Tak 
sme si doniesli stolčeky vyrobené starkým, 
sadli si a počúvali. Najviac nás zaujímala 

časť Ako sa Ježiš na svet narodil. Tak sme 
počúvali každý deň až do Štedrého dňa, 
ktorý sme túžobne očakávali. Večerali sme 
vo veľkej izbe, teda v chyži, celá rodina. Stôl 
bol prikrytý najkrajším obrusom. Utkala ho 
naša mama. Uprostred stola bola položená tá 
vzácna svätá kniha a vedľa nej horela veľká 
svieca. Potom tam boli všetky jedlá, ktorých 
chute a vône vie vyčariť iba ten najlepší ku-
chár. Nesmel chýbať čerstvo napečený chlieb, 
koláč a makovník, to sa pieklo vo veľkej 
peci. Pri štedrovečernej večeri sa zachovával 
zvláštny obrad. Začal sa modlitbou. Každé 
jedlo malo svoj význam. Strúčiky cesnaku, 
ktoré sme mali so sestrou pred sebou, sme 
museli všetky zjesť pre zdravie, aj keď tak 
štípali, že nám tiekli slzy z očí. Zachránili 
to sladké makové opekance a kapustnica 
s hubami. Nechýbalo ani starkého povestné 
hriatô – pálenka s cukrom a rascou. Nám 
bolo dovolené namočiť do hriateho prst 
a oblízať ho. Všetky jedlá boli bezmäsité, 
lebo do polnoci sa zachovával pôst. Večera 
sa skončila modlitbou a spievali sme starú 
pesničku Koli jasna zvizda. Darčeky sme 
nedostali a ani sme ich neočakávali. Najväč-
ším darčekom pre nás bol úžasný vianočný 
stromček, ktorý bol v prednej izbe. Vysoká 
jedlička, ktorej vôňa zaplavila celú izbu. Tak 
krásne vyzdobený vianočný stromček bol pre 
mňa iba v mlyne. Už si nepamätám, odkiaľ 
boli tie krásne vianočné ozdoby, z ktorých si 
dodnes pár kúskov opatrujem. Opatrujem si 
aj spomienky na tú nezabudnuteľnú vianoč-
nú atmosféru plnú lásky, pohody a pokoja. 
Veľmi by som si priala, aby tá láska a pokoj 
zavládli nielen v našich rodinách, ale hlavne 
v tomto nepokojnom svete. Pokoj ľudom 
dobrej vôle!

Z LISTU FILOZOFOVI EUSTATHIOVI

nežičlivý osud nastrojil vždy dajakú novú prekážku, aby sme sa nemohli stretnúť a pozhovárať, 
a tak už celkom vyhasil moje nádeje, ale vtedy ma tvoj list, sťaby zázrakom, povzbudil a upoko-
jil. Veru, dával som si už aj otázku, či to, čo mnohí ľudia pretriasajú v rozhovoroch, nie je naozaj 
pravda: že totiž jestvuje akýsi osud, nevyhnutnosť, ktorá riadi naše konanie, a to v malých i veľ-
kých veciach, a my ľudia sami nie sme pánmi ničoho. Alebo aspoň, že akási sudba do poslednej 
bodky diriguje ľudský život. ...

„nie je to dielo osudu?“ spýtal by si sa azda aj ty sám. nie je to nevyhnutnosť? ... Vravím, že 
máme ďakovať Bohu, keď nám dáva svoje dobrá, no nesťažovať sa a nerozhorčovať, keď nimi 
šetrí. Práve tak aj ja: ak mi dožičí s tebou sa stretnúť, budem to považovať za to najväčšie dobro 
a súčasne za najpríjemnejšie potešenie, ak však naše stretnutie odsunie, pokojne znesiem tú 
stratu. Lebo on spravuje naše záležitosti rozhodne oveľa lepšie, než ako by sme sa o ne mohli 
postarať my.

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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spoločenské zamyslenie

Silvester

JJ
Adriana KrotkáJ�

Posledný deň roka. deň so svojím posolstvom? 
Chcem veriť, že je o tom, aby nám pripomenul, 
že skôr, ako buchneme šampanské a oslávime 
nový rok, máme sa zastaviť a zamyslieť nad 
uplynulým rokom. spomenúť si na svoje víťaz-
stvá a neúspechy, na dané i porušené sľuby, 
na chvíle, keď sme sa otvorili neznámemu 
alebo sa obrnili pred svetom zo strachu, že nám 
ublíži. Koniec niečoho je vždy časom bilanco-
vania. A silvester je čas bilancovania našich 
celoročných snažení i rozhodnutí, ktoré sme 
urobili alebo, naopak, neurobili.

A nový rok? Ten je tu možno práve preto, aby 
sme dostali ďalšiu šancu – šancu byť lepší, odpus-
tiť, viac sa snažiť, viac dávať, viac milovať, prestať 
sa báť, čo by sa mohlo stať, a prijať to, čo príde.

O polnoci na silvestra vítame nový rok, pri-
píjame si na to, aby bol lepší ako rok predchá-
dzajúci. sme k sebe dobrí, láskaví. Vstupujeme 
doň so staronovými želaniami a predsavzatiami: 
pokúsiť sa splniť si čo najviac zo svojich snov, 
mať odvahu žiť svoj život čo najviac podľa 
seba, nie tak, ako sa od nás očakáva, nebáť 
sa ísť za tým, čo chceme, nebáť sa zmien, 
mať odhodlanie i odvahu vymaniť sa z kruhu 
zlozvykov a strachov, mať odvahu povedať, čo 
si myslím, čo cítim. želáme si, aby sme si vedeli 
vždy starostlivo, múdro a úprimne vybrať, 
želáme si, aby sme mali dostatok lásky pre 
najbližších a trávili s nimi viac času, želáme si 

byť dobrými/lepšími rodičmi, kolegami či šéfmi, 
byť vnímavejší i citlivejší voči potrebám svojich 
detí, milovaných i blízkych. želáme si nezabúdať 
na priateľov, na to, aby sme boli k sebe dobrí 
nielen na Vianoce či nový rok, ale po celý rok. 
Väčšinou, teda skoro vždy sú naše predsavzatia 
našimi verejnými alebo tajnými túžbami a sna-
mi. A s pribúdajúcimi rokmi súvisia stále viac 
so subjektívnym pocitom šťastia, vnútorného 
naplnenia a vždy sa točia okolo vzťahov.

na svete je veľa vecí, ktoré neovplyvníme. 
Tak nezabúdajme, na čo vplyv máme – na od-
púšťanie, na druhé šance, na nové začiatky... 
A to jediné, čo dokáže svet premeniť na nád-
hernejšie miesto – na lásku vo všetkých podo-
bách. Pretože tá dáva nádej. I nádej do nového 
roka. Šťastný nový rok! Plný lásky a zdravia.

Učiť sa! Učiť sa! Učiť sa!
JJ Juraj Gradoš
J� foto: upload.wikimedia.org

Toto známe heslo vodcu októbrovej revolú-
cie Vladimíra Iľjiča Lenina sa udomácnilo 
v mnohých starších generáciách. Mladí už 
na heslá nie sú, azda iba na tie na fejsbuku. 
Napriek tomu je odkaz tohto hesla zrejmý 
– lepšia budúcnosť má koreň v trpezlivom 
učení. I keď sa nechce. Učiť sa však dnes ako-
si u mladých nie je v móde. Ale ak si dáme 
ruku na srdce, neraz sme aj my boli podobní. 
Naproti tomu dnes máme magistrov a inži-
nierov tak hojne ako maku. Malo by sa nám 
dariť, no opak je pravdou. Mnohí študenti 
študujú pre tituly. Niekedy je to kvôli práci, 
inokedy iba vec imidžu. A dakedy zaúrado-
vali rodičia, ktorí chceli mať vysokoškoláka. 
Ale titul z nikoho múdreho človeka neurobí.

Najhoršie je, ak slepý vedie slepého (porov. 
Mt 15, 14b). Obaja nakoniec narazia na dno. 
Dnes to takto vyzerá s naším školstvom. 
Učitelia, absolventi nesystémového školstva, 
nevedia ako a čo majú deti učiť. A z nich 
vyrastajú ďalší absolventi nesystémového 
školstva, z ktorých niektorí budú učiť ďalšie 
generácie. Ak to takto pôjde ďalej, poctivý 
titul bude mať pre nepoctivých prázdny 
obsah. Bude iba zbytočným predĺžením 
mena za vlastné peniaze či peniaze rodičov 

a ostatných daňových platcov, teda zvyšku 
spoločnosti. A aj keď sa medzi nimi nájdu 
naozajstní nasledovníci Jána Amosa Komen-
ského, nestačia na zmenu.

Zmena je však potrebná. Veľká zmena 
musí prísť zhora. Zmena spôsobu učenia 
i jeho obsahu. Na takúto zmenu treba 
odvahu. Treba zmeniť celé školstvo, prístup 
žiaka i učiteľa, ako aj rodiča. Zmeniť osnovy, 
aby sa učilo postupne a tak, aby sa rozvíjali 
vedomosti žiakov, a tí sa neučili neprimera-
né učivo bez nadväznosti medzi ročníkmi. 
Treba učivo preosiať a ak treba, urobiť rázne 
kroky. Osobne by som v tom išiel až do zme-
ny jazyka, veď absolvent učňovky v Medzi-
laborciach neporozumie slovám absolventa 
učňovky v Malackách. Ani naopak. Možno 
treba oprášiť nielen Komenského slová, ale 
i to Bernolákovo „píš, ako počuješ“.

Ale to nestačí. Škola očakáva, že rodičia 
budú doma deti učiť aj vychovávať. Akosi 
sa zabudlo, že tí istí rodičia pracujú, varia, 
vozia deti po krúžkoch... A ak majú so svojou 
ratolesťou stráviť niekoľko hodín prípravy 
na ďalší deň, nemajú voľný čas na plnohod-
notnú výchovu. Niektorí učitelia totiž došli 
k presvedčeniu, že stačí učivo odprednášať, 
nadiktovať poznámky a zadať úlohy. A nieke-
dy sú tie úlohy skôr pre rodičov ako pre dieťa. 
Ale na to netreba absolvovať pedagogickú 
fakultu. Učiteľ má učiť. Zvlášť dnes, keď 
rodič často ani nevie, ako má dieťa pripra-

vovať bez učebníc a zrozumiteľného jednot-
ného postupu. Bolo by načase, aby učitelia 
žiakov skutočne učili. V Európe, v mnohých 
krajinách zostávajú učitelia so žiakmi aj 
popoludní, aby sa pripravili na ďalší deň. Ak 
treba, osobne vysvetlia látku tak, aby to žiak 
pochopil. Áno, odchádzajú zo škôl neskôr, 
pracujú viac v škole a menej doma. Tomu 
však treba prispôsobiť aj stabilitu učiva, aby 
sa nemenilo, a učiteľ tak nemusel každý rok 
prerábať učebný plán. Potom rodinný čas 
nezaťažujú školské povinnosti a v rodine 
sa môžu venovať jeden druhému. A dieťa 
pokojne usne a ráno príde do školy vyspaté, 
plné pozitívnych emócií a nie vystresované 
z dlhej noci strávenej nad knihami.
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Otázky bioetiky si dnes vyžadujú čoraz hlbšie poznanie 
a rozlišovanie. Už dávno nie sú ohraničené iba na priestory 
výskumných laboratórií alebo na ťažko zrozumiteľné debaty 
filozofov či teológov. Svojou naliehavosťou a závažnosťou 
vstupujú dnes prakticky do života každého človeka, 
každej rodiny. Ide doslova o otázky života a smrti, zdravia, 
šťastného a naplneného života. Nemožno sa im vyhnúť. 
Lepšie poznanie bioetiky však môže človeku pomôcť 
k lepšej rozumovej orientácii v dnešnom komplikovanom 
svete. Prináša totiž nové, hlbšie pohľady na život ako taký. 
Na život rastlín, zvierat, ale najmä na náš – ľudský život 
v jeho rôznych obdobiach. Od počatia po (prirodzenú) smrť. 
Pomáha tiež lepšie chápať rôzne ohrozenia namierené proti 
životu.

JJ Jozef Glasa, Ján Ďačok SJ
J� foto: pexels.com; wikimedia.org

Bioetika je novou vednou disciplínou. Vznik-
la v šesťdesiatych rokoch minulého storočia 
na pomedzí filozofie, teológie, medicíny 
a biologických vied. Od počiatku sa snažila 
hľadať riešenia pre nové morálne problémy, 
ktoré prinášajú najnovšie objavy biomedicín-
skych vied a nových technológií. Základnou 
otázkou ostáva, či všetko, čo prináša dnešný 
rýchly vedecký a technologický pokrok, 
naozaj slúži dobru konkrétneho človeka, 
jeho blízkych, ľudského spoločenstva – alebo 
nie. Do úvahy pritom treba vziať aj ozajstné 
dobro ľudí, ktorí budú na našej Zemi žiť 
v budúcnosti, ako nás na to často upozorňuje 

aj súčasný Svätý Otec František (encyklika 
Laudato si).

Veriaci, ktorí chcú dnes v morálnych 
otázkach žiť verne podľa evanjelia, v súlade 
so svojím svedomím (správne orientovaným 
a formovaným) a morálnou náukou Cirkvi, 
potrebujú porozumieť najmä bioetickým 
problémom každodenného života. 
V mnohých dnešných povolaniach sa však 
od nich vyžadujú aj hlbšie znalosti bioetiky. 
Ide napríklad o lekárov, sestry, pracovníkov 
iných zdravotníckych a pomáhajúcich 
profesií, učiteľov, právnikov, vedcov, žurnal-
istov – a tiež o predstaviteľov zákonodarnej 
a výkonnej moci. Viaceré bioetické otázky sa 
totiž stali aj predmetom rozličných právnych 
predpisov.

Bioetika a neveriaci
Ako každý vedný odbor, aj bioetika je tu pre 
všetkých ľudí bez ohľadu na ich náboženské 
presvedčenie. Poukazuje na to už samotný 
termín bioetika. Je odvodený z gréckych 
slov bios (život) a éthos (spôsob myslenia, 
konania vzhľadom na mravné hodnoty) – 
„etika života“. Súčasná bioetika predstavuje 
rozmanitý súbor rozličných prúdov, smerov 
a škôl. Podľa toho, čím sa rozumové uvažo-
vanie v bioetike inšpiruje, možno rôzne 
smery súčasnej bioetiky rozdeliť do dvoch 
veľkých prúdov: náboženská bioetika – 
inšpiruje sa náboženstvom, Božím zjavením 
a sekulárna bioetika (svetská, laická) – nepri-
jíma náboženskú inšpiráciu ani Božie zjave-
nie a riadi sa výlučne ľudským rozumom. Ak 
bioetika do stredu svojho záujmu osobitne 
kladie ľudskú osobu (persona), označuje sa 
ako personalistická. Zjednodušene možno 
povedať: aký je pohľad na človeka, taká je aj 
bioetika. Aká antropológia (veda o človeku), 
taká bioetika.

Zložitosť bioetických problémov
O bioetických problémoch sa niekedy hovo-
rí, že sú príliš zložité a ťažko pochopiteľné 
pre „bežného človeka“. Je to čiastočne pravda, 
ale pokiaľ má človek naozaj záujem niečo 
sa dozvedieť a niečomu porozumieť, možno 
už dnes nájsť kvalitné informačné zdroje 
– knižky, časopisy či internetové stránky, 
kde sa o bioetických otázkach píše zrozumi-
teľným a súčasne odborne kvalifikovaným 
spôsobom. Takýmto užitočným zdrojom 
serióznych odpovedí na praktické bioetické 
otázky by sa postupne chceli stať aj pravidel-
né stránky nášho časopisu. Ide o spoločnú 
iniciatívu redakcie a Mons. Milana Lacha SJ, 

BIOETIKA
v našom každodennom živote
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predsedu subkomisie pre bioetiku teologic-
kej komisie KBS.

Život nás dnes neustále núti učiť sa 
(napríklad nový počítač alebo softvér, 
smartfóny, nové zákony a predpisy, 
udržiavanie či rekvalifikácia v konkrétnom 
odbore, alebo povolaní). Tým viac by sme sa 
mali zaujímať o závažné bioetické otázky, 
ktoré môžu zásadne ovplyvniť náš život – 
napríklad ochrana dôstojnosti ľudskej osoby, 
hodnota ľudského života, výhrada svedomia, 
umelé oplodnenie, ochrana života, možnosti 
liečenia dieťaťa už pred narodením, 
darovanie orgánov, dostupnosť a kvalita 
liečby pre všetkých, starostlivosť o starých 
a dlhodobo chorých ľudí, zloženie potravín, 
ktoré si kupujeme, čistota vzduchu, ktorý 
dýchame, a životného prostredia, v ktorom 
žijeme, pestrosť rastlinných a živočíšnych 
druhov, zodpovednosť za našu planétu pred 
Stvoriteľom i pred budúcimi generáciami 
a mnohé iné.

Bioetika využíva poznatky mnohých 
iných vied (interdisciplinárny prístup), aby 
sa lepšie pochopili osobitné otázky, ktorými 
sa zaoberá – napríklad biológie, genetiky, 
medicíny, vied o životnom prostredí, práva, 
teológie, sociológie, demografie, ekonómie, 
rôznych disciplín filozofie atď. Zaiste, 
nemusí byť vždy ľahké vysvetliť zložité 
veci a vzťahy jednoduchým spôsobom, ale 
pokúsiť sa o to treba aj na poli bioetiky.

Prvá etická komisia 
Bioetika pôvodne vznikla z potreby riešiť 
naliehavé praktické etické problémy, ktoré 
priniesol vývoj novodobej medicíny (bio-
medicínska etika). Napríklad jedna z pr-
vých etických komisií vznikla v nemocnici 
v severoamerickom meste Seattle (začiatkom 
šesťdesiatych rokov minulého storočia). 
Bolo totiž treba rozhodnúť, ktorých pacien-
tov zaradiť (alebo nezaradiť) na dlhodobú 
liečbu novo vyvinutou „umelou obličkou“. 
Spočiatku boli v celých USA na takúto liečbu 

k dispozícii iba tri prístroje, ktoré mala k dis-
pozícii práve nemocnica v Seattli. Pritom 
v starostlivosti nemocnice bolo oveľa viacej 
pacientov, ktorí by liečbu nutne potrebovali. 
Samotná liečba však bola zároveň aj dosť 
nepríjemná a mala omnoho viac nežiaducich 
účinkov a rizík, ako je to dnes pri bežnej 
obličkovej dialýze. Bolo treba zvažovať 
všetky dôvody pre a proti. A bolo (sa) treba 
rozhodnúť. Aj o tom, či pre daného človeka, 
súhrnne vzaté, išlo o dobrú vec. Mohol – či 
mal pacient takúto rizikovú, zaťažujúcu 
liečbu podstúpiť? Mohol (by) ju s dobrým 
svedomím odmietnuť? Na riešenie týchto 
a ďalších ťažkých otázok vznikla osobitná, 
vtedy dokonca tajná komisia (neskôr nazva-
ná pobúrenými novinármi „Božia komisia“).

Dnešné etické komisie už nemusia praco-
vať v utajení. Ich náročná činnosť je regu-
lovaná zákonnými predpismi a odbornými 
odporúčaniami. Bioetické otázky, s ktorými 
sa môžu ich členovia pri svojej práci stretnúť, 
však nemusia byť o nič menej náročné než 
tie, čo musela riešiť ich prvá predchodkyňa.

Bioetika a praktický život 
Možno povedať, že bioetické otázky preni-
kajú čoraz viac do našich životov, do roz-
hodovania našich rodín, domácností. Aj 
do politiky. A do zákonov, ktoré potom 
ovplyvňujú celú spoločnosť. Aj naše vzťahy 
čoraz častejšie ovplyvňujú rozhodnutia, 

ktoré spadajú do oblasti bioetiky – napríklad 
prirodzené alebo „asistované“ počatie dieťa-
ťa, antikoncepcia, genetické vyšetrenia pred 
narodením, súhlas s darovaním orgánov, 
súhlas alebo nesúhlas s určitým vyšetrením, 
liečbou, operáciou, starostlivosť o chorých 
alebo umierajúcich príbuzných a mnohé iné.

Budúcnosť človeka, samotný osud ľudskej 
civilizácie stále viac ovplyvňujú rozhodnu-
tia, o ktorých sa dnes argumentuje na poli 
bioetiky – napríklad génové manipulácie, 
genetické zlepšovanie či kyborgizácia člove-
ka, zobrazovanie biochemických mozgových 
procesov, farmakologická alebo elektromag-
netická manipulácia psychiky, dlhovekosť, 
klonovanie, opatrenia v oblasti životného 
prostredia, nanotechnológie atď.

Tieto a mnohé podobné problémy sa 
napokon vždy pýtajú na mravný zmysel či 
hodnotu našich skutkov, rozhodnutí. Tu 
špeciálne vo vzťahu k medicíne, zdravot-
nej starostlivosti, životnému prostrediu 
a podobne. Pýtame sa, či v danom prípade 
ide o dobro, alebo nie. Či sa niečo má urobiť; 
či niečo máme, musíme, smieme urobiť, 
alebo (radšej) nie.

Bioetika by nám teda mohla pomôcť pri 
rozhodovaní v situáciách, dnes stále časte-
jších aj v bežnom živote, keď naozaj ide 
o život alebo smrť, či o budúcnosť a zdravie 
nás a našich blízkych. V otázkach, na ktoré 
sme v súčasnosti akosi horšie pripravení, 
a keď nám ich život prinesie, bývame nimi 
zaskočení. Sú totiž neraz veľmi konkrétne, 
nové...

Bioetika pôvodne vznikla z potreby riešiť naliehavé praktické etické 

problémy. Pýtame sa, či v danom prípade ide o dobro, alebo nie. Či sa niečo 

má urobiť; či niečo máme, musíme, smieme urobiť, alebo (radšej) nie.
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go(o)dbook Hľadaj si priateľov, a ak ich máš, váž si ich! Božie dieťa

Len dve cesty sú v živote:  
cesta pýchy a cesta pokory.

UDALOSTI

 
Bárka   gmcbarka.sk   057/449 02 90 

 juskova Voľa   skolacentrum@centrum.sk 
02. – 05.01. Zimný detský tábor – štvordňový 
pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov
07. – 08.01. Ples animátorov 
13. – 15.01. Víkend v Bárke – vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Vranov nad Topľou, Vranov-
-Čemerné. Veková kategória účastníkov je 
od 9 do 30 rokov.
20. – 22.01. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
27. – 29.01. Evanjelizácia v Božej moci. Ak 
túžiš, aby ľudia mohli spoznať ježiša, ak ti leží 
na srdci spása ľudí a chcel by si sa dozvedieť 
viac o tom, ako ježiša ohlásiť, ako hovoriť 
ďalším, čo urobil v tvojom živote, príď. (Peter 
Lipták & otec slavomír Palfi)

 
GMPC   gmpc.grkatpo.sk   gmpc@grkat-
po.sk  Prešov, Hurbanistov 3

utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá 
liturgia (Katedrálny chrám sv. jána Krstiteľa) 
Štvrtok 15.00 Študentské stretko pre stredo-
školákov (Šarišanka, Hurbanistov 3)

 
UNIPAS   unipas.grkatke.sk   057/449 02 90 

 Košice, dominikánske nám. 2/A  
 mraz.martin@grkatke.sk

streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám narodenia Presvätej 
Bohorodičky)

 
UPeCe   upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

 staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
sobota 19.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)
nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov 
(kaplnka, Mlynská dolina)

Cirkevné školy

PRE E-MLADýCH
Zaujímavé aplikácie
Obľúbené stránky
diskusné fóra
Štuchnutia

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 28. júl 2016

drahí mladí, za roky, ktoré som prežil ako biskup, som sa naučil jednu 
vec: nie je nič krajšie ako s rozjímaním hľadieť na túžby, nasadenie, 
vášeň a energiu, s akou mnohí mladí žijú svoj život. To je krásne! Od-
kiaľ pochádza táto krása? Keď sa ježiš dotkne srdca mladého človeka, 
chlapca, dievčaťa, sú schopní naozaj veľkolepých činov. je povzbudzu-
júce počuť ich, ako sa delia o svoje sny, o svoje otázky a o svoju túžbu 
vzoprieť sa všetkým tým, ktorí hovoria, že veci nemožno zmeniť.
ja sa vás pýtam: Možno veci zmeniť? je to dar z neba môcť vidieť 
mnohých z vás, ako sa s vašimi vlastnými otáznikmi usilujete o to, aby 
boli veci inak. je to krásne a potešuje mi to srdce, keď vidím, ako to 
z vás prekypuje. Cirkev na vás dnes hľadí a chce sa od vás učiť, aby 
obnovila svoju dôveru v milosrdenstvo Otca, ktorý má vždy mladú tvár 
a neprestáva nás pozývať byť súčasťou jeho kráľovstva. 

 Páči sa mi to  3  Komentáre  Zdieľať

Michal Pavlišinovič, duchovný správca GMPC v Prešove 
Páči sa mi to . Odpovedať

V živote sme stáli viackrát pred situáciou, keď naša dôvera 
v zmenu stroskotala na našej nemohúcnosti, slabej viere či 
rýchlom zápale, ale ešte rýchlejšom vychladnutí. svätý Otec 
sa pýta: „Možno veci zmeniť?“ určite áno. Možno ty sám to 
nedokážeš, ale daj priestor tomu, kto má moc. Moc premieňať 
aj vyprahnutú púšť na oázu života. Moc vracať zrak slepým či 
uzdravovať chromých. Má moc aj nad tvojím hriechom. Preto 
sa neobzeraj naspäť, ale uháňaj za tým, čo je pred tebou.

Martin Mráz, duchovný správca pri uPjŠ v Košiciach 
Páči sa mi to . Odpovedať

Zahľadeli ste sa už niekedy do očí  zamilovaného človeka? Čo ste 
v nich videli? V takýchto očiach možno vidieť nákazlivú túžbu 
meniť svet, túžbu prekročiť hranice nemožného, len aby sme 
tomu druhému priniesli do života trocha svetla. V evanjeliách 
často nachádzame zmienku o tom, ako sa ježiš zahľadel na svo-
jich učeníkov. Bol to pohľad, ktorý menil a mení srdcia. A tieto 
srdcia menia svet. skúsme sa dnes pozrieť do ježišových očí.

Ján Burda SJ, duchovný pre vysokoškolákov v Bratislave 
Páči sa mi to . Odpovedať

Meniť veci je fajn. Teda – meniť k lepšiemu. Ťažšie je však 
meniť ľudí, hoci tá zmena by im podľa nás určite prospela. A asi 
najťažšie je meniť seba, postoje svojho srdca. Preto Boh nikoho 
nemení – on čaká, miluje a často trpí spolu s nami. Začína sa 
nový rok. Ozývajú sa v nás túžby, dávame si predsavzatia. Maj-
me teda odvahu meniť tento svet k lepšiemu. Majme rešpekt 
k druhým a nedávajme rady, o ktoré nestoja. Ale najmä, majme 
srdce otvorené Bohu. Povedzme mu áno ako Mária. Zmeny 
nech robí on.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTý JÁN PAVOL II.
Filozof a lingvista, zbožný muž s múdrosťou mnohých 
profesorov a priateľ mladých, v roku 1984 založil sve-
tové dni mládeže. snažil sa s mladými často zhovárať 
a pozýval ich poznávať ich miesto v Cirkvi.

Ples animátorov
Každoročná akcia Grécko-
katolíckeho mládežníckeho 
centra v juskovej Voli 
Bárka pre animátorov Pre-
šovskej archieparchie, ktorí 
svoj čas venujú vedeniu 
detí a mladých na stretnu-
tiach v centre počas celého 
roka, ale zvlášť počas 
letných stretnutí mladých. 
Aj tohto roka sa animátori 
stretnú na svojom tradič-
nom plese 7. januára.

Víkend v Bárke
Prvé vzdelávaco-relaxačné 
podujatie v roku 2017 
na tému Milosrdní ako 
Otec v lone nádhernej 
východniarskej prírody 
určené pre deti a mladých 
od 9 do 30 rokov z pro-
topresbyterátu Vranov nad 
Topľou a Vranov-Čemerné, 
ktoré sa stretnú počas 
víkendu 13. – 15. ja nuára. 
na účastníkov čaká 
bohatý program vyplnený 
zaujímavými katechézami, 
duchovnými aj zábavnými 
aktivitami, spoločným 
slávením svätých liturgií 
a ponúka aj možnosť 
duchovných rozhovorov 
a sviatosti zmierenia.
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Neverný priateľ
JJ

Pavol BurdaJ�

V núdzi poznáš priateľa. To, čo prežíva kráľ 
Dávid v 55. žalme, by sa naozaj ako núdza 
dalo označiť. Popisuje mesto, v ktorom 
panujú nezhody a zmätok, škriepky a úklady. 
Boh, ktorý Dávida vyvolil za kráľa, sa pre 
ľudí mesta stal druhoradým, pri riešení svo-
jich sporov nepotrebným. Kráľ pociťuje skla-
manie, beznádej, pretože je to ľud, ktorý mu 
bol zverený a nesie za neho zodpovednosť. 
A aby toho nebolo málo, uprostred týchto 
pochybností o vlastnej schopnosti učiť ľud 
a viesť ho Dávidovo  vnútorné prežívanie 
rozbúri aj sklamanie z najlepšieho priateľa.

Poznáme to. Keď sa v našom živote začne 
diať niečo, čo sa v danej chvíli javí ako úplná 
katastrofa – neurobená skúška na vysokej 
škole v poslednom termíne, rozpad vzťa-
hu, hádka s rodičmi, nepodarené výberové 
konanie do vytúženej práce či ukradnutá 
peňaženka, zažívame sklamanie, beznádej, 
hnev, rozčarovanie, krivdu, chce sa nám 
plakať alebo niečo rozbiť. A náš dobrý pria-
teľ nezdvíha mobilný telefón, rieši niečo 
menej dôležité alebo nemá na nás čas. Vo 

víre okolností a negatívnych emócií sme 
zrazu sami.

Potrebu niekoho blízkeho pociťuje aj kráľ. 
Dávid opisuje vzťah s priateľom nevšedným 
prirovnaním: „ ... s tebou ma spájal veľmi 
nežný zväzok...“ (v. 15) Kráľ, bojovník, ktorý 
zabil Goliáša a utekal pred zlobou Šaula, sa 
nebojí ľudskej nežnosti! A je to taká vzácna 
emócia, že v Biblii toto slovo nájdeme už len 
raz. Opisuje nežnosť krásnej ženy, ktorá tiež 
zažíva podvodnú zradu (Dan 13). Nežnosť je 
ochotou obetovať sa kvôli tomu druhému, je 
uvedomovaním si hodnoty človeka. Nežnosť, 
ktorá, ako vidíme, nie je rezervovaná len 
pre manželstvo, ale aj pre blízkosť priateľov. 
Napriek špeciálnosti tohto vzťahu však aj tu 
prichádza sklamanie. Priateľ, s ktorým cho-
dievali aj do chrámu, zradí dôveru, a Dávid 
to nesie veľmi ťažko. Je znechutený z ľudí 
okolo seba aj najbližšieho tak, že nechce mať 
s týmto svetom nič spoločné a najradšej by 
niekam uletel, aby si od všetkého odpočinul: 
„Ktože mi dá holubičie krídla, aby som mo-
hol odletieť a odpočinúť si? Aby som mohol 
utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? Vy-
čkávam, kto by ma zachránil pred búrkou 
a víchricou.“ (v. 7 – 8)

Osamelí, len s hnevom, smútkom, rozhor-
čením či krivdou – to naozaj vyzerá, akoby 

sme stáli uprostred búrky. A zdá sa nám, 
že sa nemáme o čo oprieť. Keď nechávame 
prehovárať emócie, vytvoria svet, v ktorom 
vládnu ony. Najlepšou možnosťou sa zdá 
utiecť, pretože tam – v diaľke – sa od problé-
mov oslobodíme, ony zostanú a my uletíme. 
(Je tiež zaujímavé, že Dávid má túžbu nielen 
poodísť, jeho potrebu znásobuje obraz verti-
kálneho vzdialenia sa – pohyb nahor).

Dávid si však zrazu uvedomí, kto je jeho 
pánom – že to nie sú pocity, vzťahy a ani on 
sám. A urobí rozhodnutie: „Ja však budem 
volať k Bohu a Pán ma zachráni.“ (v. 17) 
Je rozhodnutý odovzdať situáciu Bohu. 
V ďalších veršoch žalmu čítame o odhodlaní 
modliť sa večer, ráno aj napoludnie – teda 
neustále. Nepoddávať sa pocitom, pretože 
neprinášajú riešenie a spôsobujú len zmätok 
a tvrdosť srdca. A čo bude ovocím Dávidovho 
privinutia sa k Pánovi?

Nevieme, či sa ľudia v meste polepšili – či 
prestali klebetiť, kradnúť a podvádzať. Rov-
nako sa nedozvedáme, či sa priateľ Dávidovi 
ospravedlnil a ich priateľstvo sa podarilo 
zachrániť. V čo však kráľ dúfa a čo sme mno-
hokrát zažili aj my vo vlastnom živote, je, že 
s modlitbou a zotrvávaním v Pánovi prichá-
dza pokoj. Pretože slovami žalmistu – náš 
Boh je Bohom, ktorý nedovolí, aby sme boli 
zmietaní – naše problémy spolu s ním mož-
no nezmiznú, ale upokojí naše srdce, urovná 
roztrasený pohľad a upevní naše nohy, lebo 
on je skala. My kresťania totiž oveľa viac ako 
v priateľa, ktorého spoznáme v núdzi, veríme 
v Boha, ktorý sa v núdzi postará.

Svätý archanjel Michal 

JJ
Antónia HaľkováJ�

„na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli 
bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, 
ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto 
v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá 
diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnu-
tý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí 
jeho anjeli.“ (Zjv 12, 7 – 9)

svätý Bazil Veľký hovorí, že archanjel Michal 
je najvyšší spomedzi všetkých anjelov. Meno 
Michal z hebrejského slova Micha‘el znamená 
„Kto je ako Boh“, „Bohu podobný“. Často sa 
vyobrazuje ako rytier v brnení stojaci na dra-
kovi. je pomocníkom v boji proti pokušeniam 
a diablovi.

Vo svete sa traduje viacero udalostí, keď sa 
sv. archanjel Michal zjavil a pomohol k víťazstvu 
či ochránil pred možným nebezpečenstvom. 
V roku 492 sa v jaskyni na talianskej hore 
Gargano zjavil archanjel Michal biskupovi mesta 
siponto a vyzval ho, aby zasvätil toto miesto 
Bohu. Biskup neposlúchol, pretože na hore 
pretrvával pohanský kult. O dva roky neskôr 
napadol mesto barbar Odoacer. Biskup a veriaci 
sa spojili v modlitbe. Archanjel Michal sa zjavil 
biskupovi a prisľúbil mu víťazstvo. Počas boja 
sa zdvihla prudká búrka, piesok spolu s krú-
pami zasypal barbarov, a tí sa dali na útek. 
Biskup s obyvateľmi mesta vystúpili v ďakovnej 
procesii na horu, kde sa opäť zjavil archanjel 
Michal. V jaskyni našli červený oltár s krištáľo-
vým krížom. Biskup Laurentius dal pri vstupe 
do jaskyne vybudovať chrám zasvätený sväté-
mu archanjelovi Michalovi. jaskyňa nesie názov 

Nebeská bazilika a v jej 
okolí vyrástlo mestečko 
Monte sant Angelo sul 
Gargano. Nebeská bazi-
lika sa stala pútnickým 
miestom a je zaradená 
medzi poklady svetového 
dedičstva unEsCO.

V tejto rubrike upozorňujeme na nástrahy 
zlého, ktoré sú každodennou súčasťou našich 
životov. Všetci môžeme volať na pomoc mocné-
ho ochrancu proti úkladom zlého ducha: „svätý 
Michal Archanjel, ochraňuj nás!“ a modliť sa 
k nemu.

Modlitba k sv. archanjelovi Michalovi: svätý 
archanjel Michal, bráň nás v boji, buď nám 
ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Po-
korne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. 
A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou 
zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, 
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
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Misericordia et misera

JJ
jozef Miňo J�

na konci Mimoriadneho svätého roka milo-
srdenstva svätý Otec napísal apoštolský list 
Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda). 
Cez niekoľko slov skúsme vidieť milosti a dary 
času, ktorý sme prežívali. List v 8. bode pozýva 
k prijímaniu sviatosti zmierenia: „Milosrden-
stvo sa osobitným spôsobom slávi vo sviatosti 
zmierenia. To je okamih, v ktorom pociťujeme 
objatie Otca vychádzajúceho nám v ústrety, 
aby nám navrátil milosť byť znova jeho deťmi. 
sme hriešnici a nesieme si so sebou bremeno 
protirečenia medzi tým, čo chceme robiť, a čo, 

naopak, skutočne robíme (porov. Rim 7, 14 – 
21); milosť nás však vždy predchádza a berie 
na seba tvár milosrdenstva, ktoré sa prejavuje 
v zmierení a odpustení. Boh nám dáva pochopiť 
jeho nesmiernu lásku práve zoči-voči nášmu 
hriešnemu stavu. Milosť je silnejšia a preko-
náva každý možný odpor, pretože láska víťazí 
nad všetkým (porov. 1 Kor 13, 7). Vo sviatosti 
odpustenia nám Boh ukazuje cestu obrátenia 
k nemu; pozýva nás znovu okúsiť jeho blízkosť. 
je to odpustenie, ktoré môže byť dosiahnu-
té tak, že sa najskôr žije láska. Pripomína to 
tiež apoštol Peter, keď píše, že „láska zakrýva 
množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 8). Iba Boh odpúšťa 
hriechy, no aj od nás žiada, aby sme boli pri-
pravení odpúšťať tým druhým... Aké smutné je, 
ak ostávame uzavretí sami v sebe a neschopní 

odpúšťať! Vtedy nadobúda prevahu nenávisť, 
hnev, odplata, ktoré robia život nešťastným 
a maria radostné úsilie o milosrdenstvo.“  V 9. 
bode  zasa pripomína: „Kňazom znovu opaku-
jem výzvu, aby sa veľmi starostlivo pripravovali 
na službu spovedania, ktorá je pravým kňaz-
ským poslaním.“

Aj naďalej dáva „všetkým kňazom z moci 
ich úradu fakultu odpustiť tým, čo spáchali 
hriech potratu“. Ale zdôrazňuje: „Chcel by som 
čo najsilnejšie zdôrazniť, že potrat je vážnym 
hriechom, pretože ukončuje život nevinného. 
Rovnako dôrazne však musím a smiem tvrdiť, 
že neexistuje nijaký hriech, ktorý by Božie 
milosrdenstvo nemohlo dosiahnuť a zničiť, keď 
nájde kajúce srdce... Každý kňaz má preto byť 
radcom, oporou a posilou pri sprevádzaní pe-
nitentov na tejto ceste osobitného zmierenia.“ 
učme sa aj naďalej v škole Božieho milosrden-
stva.

Zosnutie Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: globalauctionplatform.com

V súvislosti s ikonou sviatku Zosnutia 
Bohorodičky je namieste poukázať aj 
na západný spôsob zobrazovania tejto 
udalosti, kde kompozícia prechádza 
ďalšou fázou vývoja s dôrazom na nane-
bovzatie a oslávenie Božej Matky, ktoré 
vrcholí v scéne korunovania Márie. Re-
alistické zobrazenia západného umenia 
pretvorili túto počiatočnú myšlienku 
na výjav, ktorý sa prezentoval aj v iných 
formách, ako napr. korunovanie Márie 
vykonané Otcom a neskôr troma osoba-
mi Svätej Trojice. Keďže výjavy koruno-
vania Márie sa nachádzajú v mnohých 
chrámoch nielen gréckokatolíckej 
metropolie na Slovensku, ale aj niekdaj-
šej Haliče (dnes územie juhovýchodné-
ho Poľska a západnej Ukrajiny), treba 
sa pri západnej interpretácii zosnutia 
Bohorodičky pristaviť. Tento západný vplyv 
je v prostredí východnej cirkvi byzantskej 
tradície evidentný od 18. storočia.

Korunovanie Márie, ktoré vyjadruje jej 
dôstojnosť v kráľovstve Syna, sa tesne spája 
s teológiou nanebovzatia. Ale vo východnej 
ikonografii nachádza teológia iný spôsob 
vyjadrenia než v prostredí západu. V zá-
padnej Cirkvi sa idea korunovania Márie 
za kráľovnú neba a zeme vyvinula v stredo-

vekej mariológii, čo sa evidentne prejavilo 
aj v ikonografii: západnú scénu zosnutia 
Bohorodičky završuje v hornej časti obrazov 
výjav nanebovzatia a korunovania. Koruna 
symbolizuje veľkosť božského materstva, 
veľkoleposť tej, ktorá je Matkou Kráľa 
vesmíru, Matkou Pantokratora. V nesko-
rom stredoveku na západe tému zosnutia 
postupne vytláča scéna korunovania Márie, 
ktorá sa osamostatňuje a tematicky sa spája 

so zobrazovaním novozákonnej Svätej 
Trojice. Táto téma pretrvala s nepatrný-
mi zmenami aj v kompozíciách novo-
vekej ikonografie. Treba však zdôrazniť, 
že korunovanie Márie nie je doložené 
ani biblicky či tradíciou Cirkvi. Niektorí 
však vidia typologický vzťah koruno-
vania Božej Matky s Betsabe, ktorej sa 
dostalo tohto povýšenia od jej kráľov-
ského syna Šalamúna (porov. 1 Kr 2, 19), 
či Ester, ktorú korunoval kráľ Xerxes 
(porov. Est 2, 17).

Popis kompozície  
korunovania Márie
Najrozšírenejší námet zobrazuje Boha 
Otca v podobe starca s dlhou bradou 
s trojuholníkovým nimbom okolo hlavy. 
Sedí na oblakoch a v ruke drží kráľov-
ské jablko. Po jeho pravici je Kristus 
s krížom a medzi nimi biela holubica 
Svätého Ducha. Otec a Syn držia spoloč-
ne v pozdvihnutých rukách nad hlavou 

Márie kráľovskú korunu. Mária je zobrazená 
frontálne o čosi nižšie ako Otec a Syn. Buď 
kľačí, alebo stojí so zbožne zloženými ruka-
mi v geste modlitby. V niektorých prípadoch 
je ústredný motív doplnený o zbory anjelov, 
niekedy aj s hudobnými nástrojmi. Nechýba-
jú ani ďalšie postavy: patriarchovia, cirkevní 
otcovia, mučeníci a ostatní kresťanskí svätci. 
Niekedy sú svätci sprevádzaní aj kľačiacimi 
donátormi.
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Pani Katka
JJ Marta Gromošová
J� foto: rpta-activities.blogspot.sk

Dva zmeškané hovory mi pripomenuli, že 
pani Katku treba pravidelne „monitorovať“, 
čiže občas jej nenápadne zatelefonovať, lebo 
dámy v jej veku sú nevyspytateľné. Len tak 
si odídu. Či už k deťom, do ústavu, alebo ich 
pozvú priamo do večnosti. Nikomu nič ne-
povedia, len ich odrazu niet. Čo si pamätám, 
mala veľa rokov. V čase nášho zoznámenia 
a pravidelných telefonických kontaktov mala 
po sedemdesiatke. V akejsi relácii v rádiu 
rozprávala už na prvé počutie veľmi „akčná“ 
dôchodkyňa o lepre. „Moje nervy, to je teda 
téma,“ pomyslela som si. Čo už len môže taká 
pani vedieť o malomocných! Azda toľko ako 
ja z evanjeliového čítania. Pozornejšie som 
sa započúvala do slov starej dámy. Hovorila 
so slabým maďarským akcentom o svojom 
metodistickom cirkevnom zbore. Veľmi 
rýchlo som pochopila, že sa budem mať ešte 
veľa učiť o dobročinnosti, láske k blížnemu 
a ostatným hodnotám od tejto protestantky, 
ktorej navyše pred krátkym časom tragicky 
zahynul syn. Pani Katka rozprávala o lodi, 
ktorá niekoľkokrát do roka vypláva z Bu-
dapešti naložená ručne pletenými dekami, 
ponožkami a obväzmi pre malomocných. 
Na konci relácie celkom prirodzene nechala 
telefonický kontakt a s poslucháčmi sa rozlú-
čila so želaním Pánovho požehnania.

Do práce som sa pustila aj bez pomocní-
kov. Klbko bielej bavlnenej priadze po krát-
kom čase zmenilo farbu na šedivú. Koľkokrát 

som nabrala očká, kým mal obväz požado-
vanú dĺžku? Pani Katka mi prízvukovala, 
že robiť treba z čistej bavlny, lebo obväzy sa 
vyvárajú na ďalšie použitie. Chodila som 
s deťmi na pieskovisko a na ihrisko a tenučké 
ihlice mi boli tým najlepším spoločníkom. 
Bol to nekonečný príbeh, skúška mojej 
trpezlivosti a chvíľami aj tvrdohlavosti.

Košická dôchodcovská skupina pracovala 
kolektívne: časť žien plietla štvorce, ďalšia 

ich zošívala, kým deka nemala rozmer tej 
bežne dostupnej, akú si kúpite v obchode.

„Prečo sa toľko trápiš,“ vyzvedala moja sta-
rostlivá mama, keď ma videla obracať obrov-
ský kus pleteniny na dlážke našej obývacej 
izby. Už dávno sa mi budúca deka nezmestila 
do košíčka na pletenie a musela sa teda váľať 
po byte. Za desať rokov, počas ktorých som 
uplietla asi päť diek a tri obväzy, som nenašla 
spriaznenú dušu, ktorú by môj projekt 
nadchol. Nevedela som nikomu vysvetliť, že 
má zmysel pliesť pre človeka, ktorého nikdy 
nestretnem, pre ktorého je deka odo mňa je-
diným majetkom, a že ak sa nepoponáhľam, 
môže dotyčný zamrznúť. Nepredstavovala 
som si tých ľudí s ich diagnózou, s ich rana-
mi na tele i na duši, s ich príšernou biedou, 
myslievala som na nich s modlitbou, v nádeji 
na ich uzdravenie.

Pani Katka telefón zodvihla, aj keď to 
trvalo dlhšie ako kedykoľvek predtým. 
Po jej unavenom tešik sme strávili niekoľko 
minút v rozhovore dvoch priateliek, lebo 
ju trúfalo považujem za svoju osemdesiat-
ročnú priateľku. Necíti sa už veľmi dobre, 
dokonca odmietla pomáhať v letnom tábore! 
Aj projekt sa skončil, lebo dnes chce každý 
peniaze, utečenci, chorí a aj my ostatní. Pani 
Katka rozprávala o svojich blízkych, o svojich 
nadaných vnúčencoch, ktorým Pán pomohol 
vyštudovať a ktoré jej robia iba radosť. Lúči-
me sa a ja uvažujem, či dokážem nadchnúť 
svojou prácou a životom tak, ako to dokázala 
pani Katka, či dokážem byť vďačná za všetko 
z Božej dlane, podeliť sa, odovzdať z toho, čo 
som dostala.

Hrob pána biskupa Gojdiča na väzenskom cintoríne v Leopoldove si väzni dobre zapamätali 
a tiež veliteľstvo väznice hroby väzňov katalogizovalo. V októbri 1968 boli telesné ostatky pána 
biskupa Pavla prevezené do katedrály v Prešove.

V roku 1960, na májovú amnestiu, bolo prepustené veľké množstvo väzňov aj z Leopoldo-
va. Z nášho kňazského oddelenia asi 30. Aj väčšina našej desaťčlennej skupiny rehoľníkov išla 
domov. Ostalo nás na kňazskom oddelení asi 50 – 60, nuž sa malo aj kňazské oddelenie zrušiť. 
Ale bolo treba ešte dokončiť prácu – opraviť deravé vrecia, ktoré už boli prijaté v Leopoldove. 
A tak všetci kňazi, ktorí ešte pracovali, sme museli pri tom pomáhať. Práca sa skončila v júli 
a 26. júla, ak sa dobre pamätám, sme opúšťali Leopoldov.

Autobusmi sme cestovali do Ilavy, kde sme sa zdržali asi 2 hodiny počas obeda. Za celých 
15 rokov pobytu v ÚnZ v Ilave, tejto povestnej a veľkej väznici, som pobudol len 2 hodiny. 
A potom – bezpochyby po prevzatí niekoľkých väzňov z Ilavy – sme nabrali smer „z uher 
do Moravy“, a potom ďalej do Čiech. Išli sme hornou trasou. Bol krásny deň a pamätám si, 
ako nám na severnej Morave z diaľky kynula slnkom ožiarená mariánska svätyňa v Králikoch. 
K večeru sme vyrazili do Valdíc-Kartúz pri jičíne. dali nás do vyprázdnených spoločných izieb. 
V najbližších dňoch nás roztriedili do práce. najväčšiu pracovnú kapacitu poskytovali brusiarne 
skla, pobočka severočeských sklární. Tam roky pracovalo veľa kňazov. ja som sa dostal s inými, 
chorľavými alebo práceneschopnými na samoty, dobre známe samoty, kde som prežil niečo 
vyše roka (1950 – 1951).  
Terajší režim na samotách bol však oveľa, oveľa miernejší ako v predchádzajúcich rokoch. Asi 
tri- až štyrikrát sme chodili nepravidelne na vychádzku na ohradený dvor okolo samôt a mohli 
sme chodiť, s kým sme chceli. Väčšinu väzňov tvorili duchovní. Boli tam viacerí páni biskupi, 
asi šesť provinciálov a jeden generálny predstavený českej rehole.

(z knihy ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. Rímsky pápež Silvester
Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, zač. 54 (z 33. týždňa)
Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu. (Mk 12, 17)
Farizeji chceli Ježiša podchytiť v reči, preto sa ho zlomyseľne 
spýtali, či majú platiť dane. Dnes už žijeme v iných časoch a v inom 
prostredí. Dane nás štátna moc prinúti platiť zákonmi, takže im 
uhnúť nemôžeme. Ale čo občas radi obídeme, je druhá časť Ježišovej 
požiadavky: a čo je Božie, Bohu. Uvedomme si, že celý náš život so 
všetkým, čo máme a sme, patrí Bohu! Naša rodina, práca či štúdium, 
všetko naše je jeho. Ak sa budeme snažiť byť dobrými kresťanmi, 
bude nás naša viera pobádať, aby sme boli dobrými občanmi, otcami, 
matkami, ktorí budú žiť čnostný život, a vždy a všade sa budú snažiť 
žiť podľa Božích noriem.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z pondelka (HS: 154, 339; 
PZ: 108, 316; HP: 109, 328)

Utorok 3. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. Prorok Malachiáš
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, zač. 55 (z 33. týždňa)
On nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Mk 12, 27)
Často chceme žiť, ale život, ktorý by nám neobmedzoval Boh. Je 
predsa aj pre kresťana výhodnejšie, ak sa nám Boh nemieša do života. 
Vtedy je pre nás mŕtvy. No Boh prišiel, aby sme mali život.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák z obdo-
bia pred sviatkom. Ostatné z utorka (HS: 155, 339; PZ: 109, 316; HP: 110, 328)

streDa 4. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia 
Zbor sedemdesiatich apoštolov
Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, zač. 56 (z 33. týždňa), 
(radové); Rim 8, 2 – 13, zač. 96; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (apoštolom)
Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? (Mk 12, 28)
Človek potrebuje k životu lásku. Ľudia dokážu žiť aj tam, kde nie je 
zavedená elektrina či vodovod, ale prestávajú žiť plnohodnotný život 
vtedy, ak im chýba láska. Milovať Boha a blížneho sú podľa Ježiša dve 
najdôležitejšie veci, ktoré môžeme uskutočňovať. Dvomi rozvitými 
vetami nám povedal všetko, čo treba robiť, aby sme dosiahli večný 
život. Je to Božie povolanie pre všetkých.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné zo stredy (HS: 156, 339; PZ: 
111, 316; HP: 112, 328)

Štvrtok 5. január
Predvečer Bohozjavenia 
Mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika
Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Ex 14, 15 – 18. 21 – 23. 27 – 29; 3. Ex 15, 22 – 16, 
1; 4. Joz 3, 7 – 8. 15 – 17; 5. 2 Kr 2, 6 – 14; 6. 2 Kr 5, 9 – 14; 7. Iz 1, 16 – 20; 
8. Gn 32, 2b – 11; 9. Ex 2, 5 – 10; 10. Sdc 6, 36 – 40; 11. 1 Kr 18, 30 – 39; 
12. 2 Kr 2, 19 – 22; 13. Iz 49, 8 – 15; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; Lk 3, 1 – 18, 
zač. 9
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! (Lk 3, 4)
Na toto evanjelium môžeme reagovať rôzne. Musíme si však 
uvedomiť, že začať vyrovnávať chodníky do nášho srdca musí každý 
sám. Aké veľké úsilie musíme vynaložiť, aby sme zo svojho života 
odstránili čo i len malý nedostatok, sklon k zlému! Ale poďme hľadať 
s Božou pomocou východiská z našich zlých sklonov a hriechov. Dnes 
je ten čas urobiť si plán.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Menlivé časti 
z Predvečera Bohozjavenia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst (HS: 339; PZ: 
316; HP: 329)

piatok 6. január
SVÄTÉ BOHOZJAVENIE
Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7 zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6
Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. (Mt 3, 17)
Ježiš nepotreboval krst, no predsa vošiel do Jordánu a dal sa Jánom 
pokrstiť. Urobil to pre nás. Tým, že prijal krst, úplne sa s nami 
stotožnil a vyslal signál, že ochotne berie na seba všetky hriechy 
sveta. Tak prečo máme živoriť ako deti tohto sveta, keď máme 
možnosť žiť ako deti svetla, deti nebeského Otca?
Liturgia: Menl. časti zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí 
ste v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos 
z utierne. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

soBota 7. január
Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Čítania: Sk 19, 1 – 8 zač. 42; Jn 1, 29 – 34 zač. 3 (Zhromaždeniu); Ef 6, 
10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, zač. 7 (sobota po Bohozjavení)
Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech 
sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je... “ 
(Mt 4, 3 – 4)
Je pre nás ťažko pochopiteľné, že Boh dovolil zlému, aby ho pokúšal. 
Prečo? Aby ukázal okrem úžasnej pokory aj spôsob, ako bojovať 
s pokušeniami diabla. Keď diabol pokúša, obyčajne využije slabosti 
ľudskej prirodzenosti. Využíva naše egoistické ja, ambície niečo 
dosiahnuť, niečo okúsiť a vlastniť. Každá naša spolupráca s diablom 
sa však končí skôr či neskôr rozčarovaním. Bojujme proti pokušeniam 
diabla tak dôrazne, ako nám to ukazuje sám Boží Syn.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
sviatku a tretia každ. s pripivom sviatku). Vchod Poďte, pokloňme sa... 
Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár z Bohozjavenia a Jánovi (z utorka), 
Sláva, kondák Jánovi, I teraz, z Bohozjavenia. Ostatné zo sviatku a Já-
novi. Spieva sa Svätý Bože. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne. (HS: 341, 347; PZ: 318, 324; HP: 330, 334)

NeDeĽa 8. január
Nedeľa po Bohozjavení. Prepodobný Juraj Chozebita. Prepo-
dobná matka Dominika. Prepodobný Emilián Vyznávač
Čítania: Ef 4, 7 – 13 zač. 224b; Mt 4, 12 – 17 zač. 8 (ned. po Osvietení)
Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo 
tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. (Mt 4, 16 – 17)
Dnešnou terminológiou povedané dnes stretávame Ježiša na začiatku 
jeho „kariéry“. Svoje povolanie začína v Galilei. Ľud bývajúci 
v temnotách uvidel veľké svetlo. Ako dobre, že ho môžeme vidieť aj 
v dnešných časoch! Ako veľmi potrebujeme do nášho života Kristovo 
svetlo! Do tmy hriechu sa niekedy dostaneme odrazu, inokedy 
postupne. Dlhotrvajúci hriech, neustále odkladaná sviatosť zmierenia 
na neurčito tiež môže naakumulovať tmu v našom srdci. S hriechom 
sa budeme v živote motať, možno aj potkýnať dovtedy, kým 
neprijmeme Kristovo svetlo odpustenia. Nech nás trápi akýkoľvek 
neduh alebo čokoľvek by nás vzdialilo od Pána, vedzme, že Ježiš nás 
chce uzdraviť tak, ako uzdravoval tých, ktorí k nemu prichádzali. 
Keď vojdeme odrazu do tmavej miestnosti, hľadáme spôsob, ako 
sa zorientovať. Postupne si na tmu zvykáme, ale hneď sa snažíme 
hľadať spôsob, ako sa čo najrýchlejšie z tmy dostať. 
Žijem v Kristovom svetle alebo sa potkýnam v tme hriechu?
Liturgia: Hlas 1. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá 
a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). 
Po nedeľnom vchode tropár z hlasu a z Bohozjavenia, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, kondák z Bohozjavenia. Ostatné z nedele po Bohozja-
vení. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utier-
ne sviatku. (HS: 148, 345; PZ: 101, 323; HP: 102, 336)
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poNDelok 9. január
Mučeník Polyeukt
Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, zač. 33 (z 30. týždňa)
Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa! (Mk 
8, 15)
Čo myslel Kristus pod kvasom farizejov? Aké bolo to farizejské 
nebezpečenstvo? Neobmedzujeme sa len na to, čo sme povinní 
konať? Nemyslíme si, že môžeme prísť k Bohu, aj keď obídeme 
blížneho? Nemáme ambíciu iných ovládať? Nemaríme Božie slovo 
pridŕžaním sa svojich tradícií? Neredukujeme náboženstvo iba 
na modlitby či obrady? 
Chráňte sa kvasu farizejov!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Po vcho-
de Poďte... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár, Sláva, I teraz kondák 
Bohozjavenia. Ostatné zo sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

Utorok 10. január
Biskup Gregor Nysský. Prepodobný Domicián
Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34 (z 30. 
týždňa)
On vzal slepca za ruku, vyviedol ho za dedinu, poslinil mu oči, 
vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ (Mk 8, 23)
Pri tomto zázraku vidíme určitý postup. Toho z Betsaidy mu priviedli 
iní: tí, ktorí videli. Aj dnes vedie človeka Boh k sebe skrze iného 
človeka. Prostredníctvom tých, ktorí Ježiša poznajú. Úbožiaka potom 
Ježiš vyviedol z mesta preč od ľudí. A to robí aj dnes. Usiluje sa 
chorého dostať z prostredia, ktoré ho zaslepuje. Potom mu naslinil 
oči a vložil na neho ruky. Vždy v takýchto prípadoch dáva Ježiš 
čosi zo seba. Vždy sa slepého dotkne svojou milosťou. Ale na záver 
uzdraveného napomína: „Do dediny ani nevchádzaj!“ Aby si nestratil 
nadprirodzený pohľad.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára

streDa 11. január
Prepodobný Teodóz
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15 zač. 176; Mt 11, 27 – 30 zač. 43 (Teodózovi); 
Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, zač. 36 (z 30. týždňa), (radové)
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a na-
sleduje ma. (Mk 8, 34)
Čomu sa žiadny človek nevyhne? Krížu. Ježiš nikomu nechce pokaziť 
náladu. Naopak. Chce, aby sme objavili zmysel svojho života. Kto 
chce byť Ježišovým učeníkom, musí ho nasledovať po tejto ceste 
kríža. Na kríži nás Pán vykúpil. Krížom posväcuje človeka. Kde 
berú silu trpiaci, chorí, skúšaní? Ukážu na kríž. Kríž je našou silou 
i zárukou spásy. Kríž nám patrí.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
antifóna sviatku a tretia každodenná s pripivom sviatku). Po vchode 
Poďte, pokloňme sa... Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár z Bohozjave-
nia a Teodózovi, Sláva, kondák Teodózovi, I teraz, kondák z Bohozja-
venia. Ostatné z Bohozjavenia a Teodózovi. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 349; PZ: 326; 
HP: 338)

Štvrtok 12. január
Svätá mučenica Tatiana
Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 16, zač. 39 (z 30. týždňa)
On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví.“ (Mk 9, 12)
Predstavme si, že aj nás Boh zapojil do evanjelizácie. Sme jedným 
z kruhov na hladine sveta, aby sme svojím životom vplývali na okolie, 
v ktorom žijeme. Nemusíme byť najväčšou vlnou. Dôležité je, že 

chceme bez veľkého obdivu okolia prinášať ľuďom radosť, pokoj, 
porozumenie, istotu, lásku, uznanie. Ak budeme vytrvalí, pomaly 
a isto sa svet okolo nás začne meniť. Pane, chcem, aby sa cezo mňa 
dostala do sveta tvoja láska.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára

piatok 13.január
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik
Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 41, zač. 41(z 30. týž-
dňa); Rim 8, 28 – 39, zač. 99; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv.)
Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všet-
kých. (Mk 9, 35)
Keď sa pozrieme do dnešného sveta, tiež môžeme byť zneistení 
a nervózni, komu pomáhať, kde začať. Boh od nás nečaká heroické 
výkony ani horúčkovitú snahu pomôcť naraz všetkým. Stačí mať 
snahu plniť jeho prianie: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo 
všetkých. Dnes vo svete platia iné hodnoty. Ten je prvý, kto niečo 
znamená, kto je bohatý, populárny. A čo ja? Ochotne sa dávam denne 
do služieb iných?
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára. Zdržanlivosť od mäsa

soBota 14.január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia 
Prepodobní mučeníci zo Sinaja a Raity
Čítania: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 74 (z 30. týždňa)
Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde 
ten, čo ťa pozval, a povie ti: „Priateľu, postúp vyššie!“ (Lk 14, 10)
Dnešný svet preferuje ľudí, ktorí niečo znamenajú, ktorí niečo 
vlastnia... Podobenstvo nám pripomína nevyhnutnosť správneho 
miesta v našom živote. Nemá to nič spoločné s karierizmom, honbou 
za vyššími postami. Skôr nás vedie k plnému poznaniu talentov, ktoré 
máme správne využívať pre seba, pre svoje rodiny, pre nám zverených 
ľudí. Pokora, ktorej sa denne učíme, nám nedovolí namýšľať si, že 
sme niečo viac. Vďaka nej si uvedomujeme, že naše schopnosti sú 
nám darované.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára

NeDeĽa 15.január
Tridsiata piata (Tridsiata) nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 18, 18 – 27, zač. 91 (30. nedeľa)
Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý. (Lk 18, 23)
Popredný muž už vedel, že prikázania sú na moste do neba iba 
zábradlím, ktoré neslobodno prelomiť, že nie sú pohybom vpred. 
Popri ich rešpektovaní treba rozhodne ešte konať čosi viac, aby 
sme dosiahli večný život. Čo je to? Choď, predaj, čo máš, rozdaj 
chudobným... To je jedna časť podmienky. A druhá: A potom 
vykroč za mnou a rozdávaj aj seba. To „jedno ti chýba“ nemusí byť 
u každého to isté. Môžu to byť peniaze, pohodlie, ale aj istá osoba 
alebo príležitosť. V každom prípade žiada však odpútanie sa. Žiada 
milovať aj tých, čo nás nemilujú, dávať svoju jemnosť drsným, 
trpezlivosť požadovačným a, keby bolo treba, aj svoj život tým, ktorí 
nám nič nedali. Ak stojím medzi zábradlím príkazov, ešte jedno mi 
chýba. Keď neviem, čo to je, srdce mi to prezradí. Ono vie, k čomu je 
silnejšie viazané, kvôli čomu sa stáva ťarbavým v pohybe za Kristom. 
A toto „jedno“, čo mám, to je práve to, čo mi ešte chýba, aby som mal 
večný život. Ježiš je náročný. Na to, aby sa človek stal jeho učeníkom, 
si ho žiada celého.
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu 
(HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

František Kuzmiak
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detská

Niečo sa vám nepozdá-
va, otec Šimon?

Komiks

Zašiel som do pivnice priniesť 
trocha...
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Ktorý to len 
môže byť?

Príbehy poslušníka

3

42

... ovocia

Však sú tie jablká 
výborné?

Ahoj, deti! V tomto roku budeme lúskať oriešok našej viery. Pokúsime sa dostať 
k jadru toho, v čo ako kresťania katolíci veríme.

Symbolom viery v kresťanstve je kríž. 
Aby si nezabudol, komu a čomu veríme, 
urob si netradičný kríž na stenu 
so slovami, ktoré sú základom našej 
viery. Potrebuješ: kríž (stiahni si ho 
z fejsbukovej stránky Slova a vytlač 
na papier A4), kartón, lep, orezávač, 
1 čajovú lyžičku instantnej kávy (alebo 
čierneho čaju), 2 polievkové lyžice vody, 
štetec, kúsok šnúrky. (1) Do pohára daj 
kávu a zalej vodou, dobre rozmiešaj
a štetcom vymaľuj kríž (nemusí to byť 
rovnomerne). (2) Nechaj vyschnúť 

a vystrihni. Kríž potom nalep 
na kartón a poriadne zaťaž, aby 
sa vyrovnal. (3) Po vyschnutí ho 
orež pravítkom a orezávačom. 
(4) Zo zadnej strany prilep 
pomocou kúska kartónu 
do stredu hornej časti šnúrku 
(najlepšie papierovú) 
na zavesenie. (5) 

Kde si 
bol, 

synku?

Iba som 
premýšľal, 

...

S vierou, 
ktorú nám 

dal.

5

Pozrite,
ako sa naše

talenty rozmnožili.

... , čo
sme urobili 
s najdôleži-
tejším...

Kde je vaša viera? (Lk 8, 25)

Slovo viera v jazyku, ktorým 
hovoril Pán Ježiš, znamená 
približne nechať sa viesť, nechať sa riadiť. 
Aj Božie slovo hovorí, že sa treba zriek-
nuť seba samého a darovať sa Ježišovi, 
tak ako to urobil on. Je to viac ako viera, 
o ktorej sa bežne vo svete hovorí. Nejde 
len o tvrdenie, že Boh existuje. Božie 
slovo hovorí aj o tom, že aj diabli veria 
a trasú sa. Viera človeka musí ísť ďalej. 
Mohli by sme ju skôr nazvať dôverou – 
niečím, čo tvorí viera + aspoň jeden 
odvážny krok v Božom mene. Vyskúšaj-
te, či sa oplatí Bohu dôverovať. Kráčajte 
s vierou v každej situácii.

Viera

Vyskúšajte si, aká je viera dôležitá 
a zároveň náročná. Zahrajte sa spolu 
s kamarátmi alebo spolužiakmi hru 
na stonožku. Najprv si pripravte cestu – 
vytvorte v priestore (v miestnosti alebo 
na dvore) niekoľko nenáročných 
(bezpečných) prekážok, ktoré musí 
stonožka prekonať. Vyberte si hráča, 
ktorý bude hlava stonožky, ostatní 
hráči si zaviažu alebo zatvoria oči 
a chytia sa v zástupe za sebou za pás. 
Hlava vyberá cestu cez prekážky a vždy 
podáva čo najlepšie informácie nasle-
dujúcemu hráčovi, ten zasa upozorní 
ďalšieho v zástupe. Keď prekážky 
prekonajú, hlava ide na koniec zástupu 
a hlavou sa stáva druhý hráč v poradí. 
Po skončení si posadajte a povedzte si, 
čo bolo na hre najťažšie, a vyberte 
najšikovnejšiu 
hlavu. Stonožka

Kríž

1

 ... talentom od Pána.

Nie, nie. 
Hm. ?
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup 
Apoštolského exarchátu v Prahe, na odpočinku v Pre-
šove – 1. január – 66 rokov kňazstva; Vladimír Dráb, 
farár farnosti Kyjov – 3. január – 60 rokov života; Fran-
tišek Čitbaj, stavroforný protojerej v Košiciach – 22. ja-
nuár – 60 rokov života; Michal Džatko, titulárny dekan, 
výpomocný duchovný farnosti Vranov nad Topľou-Če-
merné – 25. január – 75 rokov života; Anton Verbov-
ský, redemptorista v Michalovciach – 26. január – 45 
rokov života; František Fedor, titulárny arcidekan, vý-
pomocný duchovný farnosti sabinov – 31. január – 30 
rokov kňazstva; Rudolf Jakub, výpomocný duchovný 
farnosti Humenné – 31. január – 30 rokov kňazstva

Zo srdca želáme 
Mnohaja lita, blahaja lita!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 � Svätá liturgia
01.01. Kostol sv. jána Krstiteľa, soľná Baňa (11.15 h)
06.01. Kostol sv. jána Krstiteľa, soľná baňa (11.15 h)
08.01. Kostol sv. jána Krstiteľa, soľná baňa (11.15 h)
15.01. Kostol sv. jána Krstiteľa, soľná baňa (11.15 h)
22.01. Kostol sv. jána Krstiteľa, soľná baňa (11.15 h)

 �Večer chvál
26.01. sPŠ drevárska v Prešove, Bardejovská 24 
(18.00 h), spoločenská miestnosť

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

OZNAM

Záverom roka 2016 sa stal Gréckokatolícky magazín 
zakladajúcim členom nášho spolku. Za túto iniciatívu 
ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

výbor spolku

Jubilanti – január

50 rokov: Andrea Kellőová, sobrance; danka Križová, 
Abranovce; Alžbeta Šatalová, Ľubica
60 rokov: jozefína Bajcurová, Vydraň; Ing. Michal 
Kurťak, Humenné; Ing. jozef Oleniač, Tibava; ján slá-
vik, Koňuš; Ing. Bohuslav Valiga, Tatranská Kotlina
70 rokov: Magda Hamorská, sobrance; Mária Hor-
ňáková, Vysoká nad uhom; Vlasta Hujdičová, Kaluža; 
Anna Lemešová, dlhé Klčovo; doc. Ing. Marcel Mojzeš, 
Phd., Bratislava; Anna Petrenková, Hrabské; Mgr. Oľga 
Rozkošová, juskova Voľa; Gabriela saksunová, Vranov 
nad Topľou-juh; Eva senkovičová, dlhé Klčovo; Eduard 
Šepeľák, Krásnovce
75 rokov: Mária Capková, svidník; Anna drobňáková, 
sečovce; Michal džatko, Trebišov; Anna Hrušková, Ma-
tiaška; Andrej jancura, Bratislava; Pavol naď, Kysta
80 rokov: Veronika Baranová, sačurov; Emil Kandráč, 
slivník; jozef Lagaňa, Levoča; Phdr. Ernest sirochman, 
Michalovce-Močarany
85 rokov: Mária Balogová, Brezina; Helena Baňasová, 
Cejkov; Paulína Geryková, Hromoš; jolana Hohošová, 
sečovce; Anna savková, Milhostov; Anna Tarčinská, 
Vranov nad Topľou; Anna žužová, Zbudza

Mnoho rokov, šťastných rokov!

Na spolok darovali: bohuznáma, Michalovce – 5 eur; 
Mária Kločanková, Michalovce – 5 eur; Teréria Šalapo-
vá, Lesné – 10 eur; Helena Veliká, jastrabie nad Topľou 
– 10 eur

BLAHOŽELÁME

Pán je môj pastier, nič mi nechýba...(žalm 23,1) Veriaci 
z Farnosti blahoslaveného Vasiľa Hopka v stropkove, 
ženy z Modlitieb matiek, biblická škola a deti blaho-
želajú duchovnému otcovi Slavomírovi Tarasovičovi 
k životnému jubileu − 33 rokom, ktoré oslávil 12. de-
cembra. Milý otec slavo, ďakujeme nebeskému Otcovi 
za dar kňazstva, modlitby, homílie, výklad Božieho slo-
va, ktoré prežiarilo naše srdcia láskou, pokojom a ra-
dosťou. dovoľte nám duchovným deťom vyprosiť vám 
hojnosť darov svätého ducha, aby vás na príhovor 
Presvätej Bohorodičky napĺňala ježišova láska.

OZNAMY

Prehliadka vinšov a kolied

spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Gréckokato-
lícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda nacina Ves 
a obec nacina Ves vás srdečne pozývajú na regionálnu 
duchovnú prehliadku vinšov, kolied, duchovných pies-
ní a vianočných hier Christos raždajetsja. Prehliadka sa 
uskutoční v pondelok 26. decembra o 14.00 h v dome 
kultúry v nacinej Vsi.
Program:
14.00 Prezentácia účinkujúcich
14.30 Vystúpenie domácej žFsk Radosť a ďalších pri-
hlásených skupín
17.30 ukončenie podujatia a poďakovanie
18.00 Agapé pre účinkujúcich a pozvaných hostí

Iniciatíva Zo srdca Európy

Modlitby za Maltu: 2. – 8. január

Najbližší Národný týždeň manželstva na tému 
Manželstvo – spolu na ceste

V týchto dňoch sa rozbiehajú prípravy budúcoročného 
národného týždňa manželstva (nTM). Pôjde o 7. roč-
ník na slovensku a jubilejný dvadsiaty od jeho vzniku 
v Anglicku. Opäť sa uskutoční vo valentínskom týždni 
– 13. – 19. februára 2017. na slovensku bude jeho 
témou myšlienka Manželstvo – spolu na ceste. NTM 
je kampaň prinášajúca dobré správy a inšpirácie pre 
tých, ktorí sa v tomto vzťahu nachádzajú, aj pre tých, 
ktorí sa na to, čo ich spolu čaká, ešte len tešia.

Výberové konanie

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, zriaďovateľ 
Špeciálnej základnej školy sv. Anny v starej Ľubovni, 
v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výbe-
rové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Špeciál-
nej základnej školy sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 stará 
Ľubovňa.
Kvalifikačné predpoklady: špeciálno-pedagogická spô-
sobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky 
MŠ sR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi-
kačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnan-
cov a odborných zamestnancov, najmenej päť rokov 
výkonu pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z. z.), prvá atestácia (§ 34 ods. 2 zákona č. 
317/2009 Z. z.).
Prihlášku do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi v zalepenej obálke s označením Výbe-
rové konanie a názov školy treba poslať doporučenou 

poštou do 31. 12. 2016 na adresu: Gréckokatolícky 
arcibiskupský školský úrad, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 
081 35 Prešov. Podrobnejšie informácie: http://www.
grkatpo.sk/?akcie&id=859, http://www.skolskyurad.
grkatpo.sk/.

Fotosúťaž 2016/2017 (dodatok)

Redakcia slovo k 31. januáru ukončí fotosúťaž. Chce-
me prípadných záujemcov o súťaž povzbudiť, aby 
do súťaže prihlasovali fotografie s vianočnou temati-
kou: z betlehema v chráme i doma, koledníkov v chrá-
me aj mimo chrámu, vianočné zvyky, výzdoby aj jedlá. 
nielen víťazné fotografie, ale aj ďalšie kvalitné fotogra-
fie vieme využiť ako ilustračné v časopise slovo a pub-
likáciách vydavateľstva Petra.

redakcia

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. nové strechy. 
demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344

CENNíK INZERCIE

http://casopisslovo.sk/redakcia/
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Chcem sa opýtať, ako môžem bezpečne kúpiť 
nehnuteľnosť, a pritom sa nebáť, že prídem 
o peniaze.

dobrý deň. Kúpa nehnuteľnosti bytu, domu, 
pozemku je dôležitým krokom. Aby ste predišli 
v budúcnosti problémom, odporúčam zistiť 
si špecifikáciu nehnuteľnosti a podľa údajov 
z katastra nehnuteľností, ktoré sú verejne 
prístupné, zistiť, či predávajúci je skutočne vlast-
níkom, či náhodou nie je v časti C na príslušnom 
liste vlastníctva poznámka o exekučnom konaní, 
záložnom práve, vedení súdneho konania 
a iné. Zistiť reálny stav nehnuteľnosti najatím 
príslušných odborníkov – znalcov v príslušnom 
odbore, ktorí vám nielen ocenia nehnuteľ-
nosť, ale aj podajú analýzu o reálnom stave 
nehnuteľnosti a možných chybách. Zabezpečiť si 
kvalitnú prehľadnú zmluvu o kúpe nehnuteľnos-
ti najatím kvalifikovaného advokáta, ktorý vie 
zabezpečiť vaše finančné prostriedky aj formou 
napr. začlenenia notárskej, resp. bankovej 
úschovy do takejto zmluvy. Zabezpečiť finan-
covanie nehnuteľnosti. V danom prípade vám 
však odporúčam obrátiť sa na kvalifikovaného 
advokáta, ktorý vám zabezpečí hladký priebeh 
takéhoto úkonu.

judr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária  sLAMKA  & Partners, 

s. r. o.
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TV LUX

J30.12. (piatok)  03.20 Narodzil še nám Spasiteľ – hudobný 
program 15.30 Akatist požehnania rodín – pobožnosť 
pred ikonou Svätej rodiny 18.30 domov je tam, kde je 
ježiš – film P
J31.12. (sobota)  09.05 Vianoce v Ríme – dokument 
o symbolike betlehemov a ich histórii 13.00 Laura: Veľká 
láska – film 2 20.40 Evanjelium podľa jána – film P 
2 (2) 22.00 Trojkráľový koncert – hudobný program P
J01.01. (nedeľa)  10.00 svätá omša z Vatikánu so svätým 
Otcom Františkom P 
J02.01. (pondelok)  11.40 život v Turkane – dokument 
o projekte eRka
J03.01. (utorok)  20.50 Gréckokatolícky magazín 21.15 
Zvečnené šúpolím – dokument o šúpoliarke Antónii 
dvorščíkovej
J04.01. (streda)  01.50 GkM R 20.25 František: Ľudový 
pápež – kým bol jorge Mario Bergoglio pred tým, ako 
sa stal pápežom?
J05.01. (štvrtok)  16.30 Bez hraníc: Čína – dokument 
o misionárovi jozefovi Freinademetzovi 17.05 Donnerov 
Martin – dokument o monumentálnom olovenom súsoší 
svätého Martina v Katedrále svätého Martina v Bratislave
J06.01. (piatok)  07.40 Ichtis: Antivírus pre deti P 10.00 
svätá omša z Vatikánu pri príležitosti sviatku Zjavenia 
Pána P 17.30 Páter Mikuláš – dokument P 20.10 Svia-
točný príhovor – príhovor Mons. Cyrila Vasiľa P 20.30 
jozef – film P 2 (1)

J07.01. (sobota)  14.00 Akatist k Presvätej Bohorodičke 
– modlitbu vedie vladyka Peter Rusnák P 20.30 jozef 
– film P 2 (2)
J08.01. (nedeľa)  14.40 Sviatočný príhovor – príhovor 
Mons. Cyrila Vasiľa R 22.15 si jedna z nás – dokument 
o misijnej dobrovoľníčke Kataríne Pajerskej, ktorá pôsobí 
medzi Rómami na ukrajine P
J09.01. (pondelok)  11.40 Sviatočný príhovor – príhovor 
Mons. Cyrila Vasiľa R
J10.01. (utorok)  16.30 Rozsievač lásky: Páter jozef Po-
rubčan – dokument P 20.50 Gréckokatolícky magazín
J11.01. (streda)  01.50 GkM R 14.40 GkM R 20.15 Prehľad 
katolíckych periodík (PKP)  20.25 Odložené v čase – do-
kument o sestrách cisterciánkach 
J12.01. (štvrtok)  16.30 Bez hraníc: Páter Mojžiš z Ghany 
– dokument 17.20 PKP R
J13.01. (piatok)  11.50 PKP R 17.30 Odpusť mi, sergej – 
príbeh 19.50 PKP R
J14.01. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 GkM R 17.20 PKP R 
20.30 život za život – film P 2
J15.01. (nedeľa)  09.40 GkM R 14.40 Môj názor: Kresťania 
na východe – hosť: vladyka Cyril Vasiľ

TV NOE

J30.12. (piatok)  09.00 Papež František: Můj život 20.00 
Matka Tereza: Pero v Boží ruce (2) – hraný film

J31.12. (sobota)  09.00 Animované biblické příběhy: 
samuel 20.00 Osmý den – francúzsky hraný film 00.00 
Mše svatá z Baziliky nanebevzetí Panny Marie na Hostýně
J01.01. (nedeľa)  09.05 Řeckokatolícky magazín (ŘkM) 
10.00 Mše svatá ze slavnosti Matky Boží Panny Marie 
z Baziliky sv. Petra v Římě 21.25 Most – krátkometrážny 
hraný film ocenený Oscarom
J02.01. (pondelok)  06.15 Poslány sloužit – dokument 
o sestrách františkánkach v Afrike
J03.01. (utorok)  18.45 Animované biblické příběhy: david 
a Goliáš 21.00 Řeckokatolícky magazín
J04.01. (streda)  08.30 Kibeho – mariánske pútnické miesto 
v Afrike 12.50 Arménie – Víra hory přenáší
J05.01. (štvrtok)  14.35 ŘkM R 21.25 Putování po evrop-
ských klášterech
J06.01. (piatok)  07.05 nábožné združenie svätého jozefa 
– dokument 10.00 Mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně 
18.00 Pražská Loreta – dokument 19.10 Putování po ev-
ropských klášterech: Trapistický klášter v Orval, Belgie
J07.01. (sobota)  09.00 Animované biblické příběhy: david 
a Goliáš 21.50 Purimový zázrak – poľská filmová komédia 
00.35 ŘkM R
J08.01. (nedeľa)  09.30 Mše svatá ze svátku Křtu Páně ze 
sixtinské kaple 11.30 ŘkM R 20.00 Bella – mexický film
J09.01. (pondelok)  10.45 Misie skrze svědectví: slovensko
J10.01. (utorok)  13.15 nikaragua – Matka všech – doku-
ment o úcte k Panne Márii 18.45 Animované biblické 
příběhy: Šalomoun 21.05 Řeckokatolický magazín

30 www.casopisslovo.sk
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Jozef Majchrák, Martin Hanus:  
Cyril Vasiľ. Kresťan by mal byť hrdinom

Kto je najvyššie postavený slovák vo Vatikáne a ako 
vidí svet okolo seba? Arcibiskup Cyril Vasiľ hovorí 
v knižnom rozhovore o svojom živote, o stave Cirkvi 
na slovensku, ale reaguje aj na aktuálne spoločenské 
a politické problémy súčasnosti, ako sú utečenecká 
kríza, konflikty na Blízkom východe či vnútrocirkevná 
debata o rodine, ktorú otvoril svätý Otec. Tento roz-
hovor odhaľuje rozmer špičkového teológa a intelek-
tuála, ale aj kňaza, ktorý trávi veľa času na periférii 
Ríma s tínedžermi a často sa s nimi brodí s ruksakom v blate na skaut-
ských výletoch. Aj preto u neho nenájdete banálne cirkevnícke frázy. 
naopak, vie sa s fascinujúcim rozhľadom vyjadriť k širokému spektru tém, 
jeho svieže formulácie vás budú provokovať aj baviť. (www.postoj.sk)

Domov je tam, kde je Ježiš

Film plný emócií o kresťanoch z ute-
čeneckého tábora v Iraku a o malej 
krajine v srdci Európy, ktorá ich prijala. 
Prenasledovaní irackí kresťania mohli 
nájsť nový domov na slovensku vďaka 
obetám tisícov Američanov. niektorí 
poslali svoje celoživotné úspory, iní 
svadobné obrúčky, malý chlapec poslal všetky peniaze zo svojej banky 
v prasiatku. dokument si môžete pozrieť 30. decembra večer o 18.30 
na TV Lux. (TV Lux)

Hacksaw Ridge

nový film režiséra Mela Gibsona zobrazuje skutočný 
príbeh adventistu desmonda dossa, ktorý sa počas 
druhej svetovej vojny v odhodlaní slúžiť Bohu a svojej 
krajine prihlásil do americkej armády s tým, že 
odmietal nosiť zbraň a zabíjať. napriek počiatočnému 
posmechu a ponižovaniu zo strany spolubojovníkov si 
nakoniec získal veľký rešpekt, keď uprostred smrtiacej 
nepriateľskej paľby na skalnatom útese zvanom Hacksaw Ridge (Pílový 
hrebeň) zachránil desiatky zranených vojakov. desiatnik doss si za svoje 
hrdinstvo a odvahu vyslúžil najvyššie vyznamenanie – Medailu cti (Medal 
of Honor), ktorú si prevzal od prezidenta Harryho Trumana. Zo 16 milió-
nov amerických vojakov bojujúcich v druhej svetovej vojne dostalo toto 
významné ocenenie iba 431. (csfd.cz)

Sima Martausová Band: 
Smej sa, duša moja

sima Martausová vydala koncom septembra svoj 
nový album, na ktorom opäť ponúka autorskú tvorbu 
so svojskou výpoveďou o dnešnom svete. nadväzuje 
ním na predošlé dva albumy, ktorými očarila celé slovensko a ktoré sa 
stali multiplatinovými. „nový album je v mnohom podobný predchá-
dzajúcim, ale v niečom odlišný. Podobný je v tom, že piesne s kapelou 
aranžujeme v podobnom duchu ako doteraz. Odlišný zasa v tom, že sa 
na ňom objavujú aj piesne, ktoré sme spracovali čisto len s klavírom alebo 
len s gitarou. sú to veselé, hĺbavé, smutné, pokojné aj zaľúbené piesne,“ 
povedala o svojom novom albume s úsmevom sima Martausová. nahráv-
ka obsahuje aj duet s Richardom Müllerom. (pantarhei.sk)
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J11.01. (streda)  06.25 Bol som mimo: ján Kolár – svedec-
tvo 13.10 Redemptoristé na slovensku – dokument 18.20 
Kardinál Štěpán Trochta – krátky dokument
J12.01. (štvrtok)  07.55 Obnovitelné zdroje energie na slo-
vensku 16.20 ŘkM R
J13.01. (piatok)  16.20 Bulharsko: život ve skrytosti – doku-
ment o práci sestier karmelitánok v Bulharsku 19.05 soňa 
– dokument o žene, ktorá napriek slepote rozdáva radosť
J14.01. (sobota)  22.30 Evropští katolíci v utajení – Kosovo 
00.45 ŘkM R
J15.01. (nedeľa)  11.30 ŘkM R 19.30 jezuité: Exorcismus – 
dokument 22.55 Irák: Země světců a mučedníků

LUMEN

J30.12. (piatok)  20.00 dobrovoľníctvo a jeho význam
J31.01. (sobota) 10.00 Milosrdenstvom Boh zjavuje svoju 
lásku (3); hosť: don Marián Husár 16.00 Emauzy – svätá 
omša 18.00 Rozhlasová hra: Škriatok 21.00 na návšteve 
u Lukáša Latináka R 23.45 Ďakovná pobožnosť na konci roka
J01.01. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 10.00 
svätý ján Pavol II.: Pápež rodiny – hosť: Marek Iskra 13.00 
Rozhlasová hra: Z Egypta som ho povolal 14.00 svätá zem 
očami súčasníka – (Marián Gavenda) 18.00 Emauzy – svätá 
omša 20.30 Hľadanie prístrešia pre Boha v živote človeka
J02.01. (pondelok)  16.30 Rodičovská zodpovednosť k bu-
dúcim ženíchom a nevestám
J06.01. (piatok)  10.00 darček ľudom dobrej vôle – sviatoč-
né rozprávanie s kňazom Martinom Šafárikom a speváč-

kou Luciou Bílou R 11.30 Hviezda – pohľad do zákulisia 
práce astronóma Pavla Gábora sj 13.00 Rozhlasová hra: 
Šavol 14.00 narodeniny pre nebo – svedectvo rehoľnej 
sestry z hospicu o Vianociach R 15.15 Trojkráľové vysiela-
nie 16.30 s lampášikom do rozprávky – séria vianočných 
rozprávok 18.00 Emauzy – svätá omša 20.00 Pri tvojom 
krste v Jordáne – prežívanie sviatku Bohozjavenia 
v Gréckokatolíckej cirkvi; hosť: prof. Vojtech Boháč 
21.00 nazaret: Priblíženie svätej zeme a miest, ktoré 
súvisia s narodením ježiša

RTVS

JEDNOTKA
J06.01. (piatok)  06.50 Kováč z Podlesia – rodinná rozprávka 
20.20 František z Assisi (1) – príbeh svätého Františka 
z Assisi 21.50 František z Assisi (2)
J07.01. (sobota)  11.15 František z Assisi (1) R 12.50 Fran-
tišek z Assisi (2) R

DVOJKA
J30.12. (piatok)  07.05 Laurina vianočná hviezda – detský 
seriál
J01.01. (nedeľa)  20.05 sviatočné slovo
J02.01. (pondelok)  08.30 Po stopách ľudových tradícií pod 
Tatrami – dok. o zvykoch a zachovaných remeslách P
J05.01. (štvrtok)  14.15 deti tundry – dokument o živote 
ľudí na Ďalekom východe
J06.01. (piatok)  06.40 Tak prišli Vianoce – dokumentárny 
film o vianočných zvykoch 07.10 Radostná zvesť – hudob-

ný dokument 09.15 Horehronské impresie – filmový do-
kument o ľudových zvykoch na Horehroní 09.45 Cerkev, 
ikony a pamätník – dokument o pravoslávnom chráme 
v Medzilaborciach R 10.00 služby Božie na Troch kráľov P
J07.01. (sobota)  09.25 Kolíska a kríž – hudobná drama-
tická skladba o narodení ježiša Krista 10.10 Pravoslávne 
Vianoce – dokument 19.50 Slovo: Pravoslávne vianoce

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J01.01. (nedeľa)  09.05 svätá omša z Kostola svätej rodiny 
v Bratislave 10.10 Encyklopédia spravodlivých – príbeh 
manželov Hajtášovcov z Bratislavy, ktorí počas vojny 
pomohli šestnástim židom a priamo zachránili matku 
s dieťaťom
J06.01. (piatok)  09.05 svätá omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici 10.30 Traja králi – biblický 
pohľad na sviatok Troch kráľov a ich duchovnom odkaze 
do dnešných dní 22.00 Pravoslávne Vianoce – o histórii 
a súčasnosti Vianoc v dedinke Osadné na východnom 
slovensku

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
RÁDIO DEVíN
JNedeľa  07.00 Krajina duše

 K U R T Y O M I A T S Y C L A Y O

 V A A S L A M P Y R I L O V I T D

 A E S L A N C A T Y B O P O C I T

 K K A Y O L N I S S I T D R Á M A

 A V N B K I O O N K L P J T R I K

 E N E U D N V Z A D A Š I S T L O

 N T N A Š A A B U D Ú C N O S Ť T

 A J L A B O S O E B Ú R Á D U E S

 V H F R P I N R B S V Á P B L T B

 A U A E V I N N D E A E A O Ú E C

 R L R N A I N Í L V H L D U K L A

 O A M I S I A K N Á A Y R E M A K

 O K A L I N O V Ý Z N A M S C B Ť

Legenda: ALIBI, BALET, BRALO, BUZOLA, CYSTA, DOLET, DRÁMA, 
DUKLA, FARMA, HLADINA, KALINOV, KAMERY, KOALY, KURTY, 
KVAKA, KYSAK, LABUŤ, LAMPY, LIMITY, LÍNIA, LUSTRÁCIA, MISIA, 
NÁPAD, NIVEA, OBEHY, OBETA, ODPAD, OMASKA, OPERA, ORAVAN, 
OSOBA, OSTROV, PANNA, POBYT, POCIT, PRÚDNICA, SADBA, 
SNAHA, STOKA, SÚCIT, ŠUNKA, TIVOLI, ÚVAHA, VEDEC, VIOLA, 
VÝZNAM, ZÁVES, ZBORNÍK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 24-25: Krížovka: Po spovedi budeme 
znovuzrodení. Osemsmerovka: Ticho sa rodí z krásy a kontempluje 
čistým srdcom.

Výherca: Mária Masárová zo Zvolena

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

Pomôcky:  
Gass, Lín

Platidlo Saud. 
Arábie
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
07.01. Fatimská sobota (10.00 h)
15.01. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha, 
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145

31.12. Silvester: svätá liturgia (07.00 h, 17.00 h); Ďa-
kovný akatist (23.30 h)
01.01 Obrezanie Pána: utiereň (07.00 h); sväté litur-
gie (08.00 h, 09.30 h, 11.00 h, 18.00 h)
05.01. Predvečer Bohozjavenia: Kráľovské hodinky 
(08.00 h); Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou 
a veľkým svätením vody (17.00 h); veľké povečerie 
(21.00 h)
06.01. Bohozjavenie: utiereň (07.00 h); sväté litur-
gie (08.00 h, 09.30 h, 11.00 h, 18.00 h)
07.01. Fatimská sobota: ruženec, tretí čas, prednáš-
ka (08.30 h); archijerejská svätá liturgia (09.30 h)

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

06.01. Bohozjavenie (10.30 h), jordánske svätenie 
vody pod horou Zvir (12.00 h)
07.01. Fatimská sobota (10.30 h)
08.01. Malá púť (10.30 h)

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903  983  316-7 
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

20. – 22.01. MMM1 – Manželstvo Misia Možná. Ví-
kend pre manželské páry túžiace obnoviť si manžel-
skú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend 
vedie tím snE – spoločenstvo novej evanjelizácie 
dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
27. – 29.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz 
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť 
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom pozna-
nia a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo. 
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
10. – 12.02. Duchovné cvičenia pre kňazské man-
želské páry
24.02. – 01.03. Škola Otcovo srdce B (Father Heart 
school B)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach 
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo svidníku
21.12. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-sekčove (17.00 h)
19.01. Svätá omša a adorácia v minoritskom kosto-
le ducha svätého v Levoči (17.00 h)

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

Pondelok 08.00 – 20.00 Reťazové modlitby v cen-
trách v Čičave a soli. V jastrabí v kaplnke popoludní
nedeľa 10.00 Svätá liturgia, soľ – centrum pri 
cintoríne

0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,  
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

Požehnaný nový rok 2017 
naplnený láskou, nádejou  
a vierou v milujúceho Otca, 
ktorá roztápa 
chladné srdcia,
vám zo srdca prajú  
a za dôveru 
i pomoc ďakujú

       redaktori časopisu Slovo


