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Biskup Ipatij Potij (†1613)

Fotografia originálneho dokumentu, ktorý sa zachoval z Brestskej únie

predstavujeme

Ukrajinská
gréckokatolícka cirkev

Z poverenia synody Kyjevskej metropolie
koncom roku 1595 biskupi Ipatij Potij a Cyril
Terleckyj odovzdali pápežovi Klementovi
VIII. žiadosť o nastolenie jednoty s Rímskou
cirkvou.

Rozštiepenie Kyjevskej metropolie
Ján Krupa
foto: wikipedia.com
JJ

Najväčšia spomedzi východných katolíckych
cirkví je historicky spätá s Kyjevskou pravoslávnou metropoliou, ktorú na konci 10.
storočia na Kyjevskej Rusi zriadil konštantínopolský ekumenický patriarcha.
Kyjevská Rus zahrňovala územia, ktoré
dnes patria Ukrajine, Rusku a Bielorusku.
Po jej rozbití v 13. storočí Tatármi sa pravoslávni veriaci v západných častiach dnešnej
Ukrajiny (Halič a Volyň) stali súčasťou Poľského kráľovstva a Litovského veľkovojvodstva, od roku 1569 Poľsko-litovského štátu,
pričom naďalej boli podriadení kyjevskému
metropolitovi, ktorého ustanovoval Konštantínopol.

Okolnosti cirkevnej únie
Po dlhom období pokojného spolunažívania katolíkov a pravoslávnych nachádzala
idea cirkevnej únie Kyjevskej metropolie
s Rímom veľa stúpencov. V prekonaní cirkevného rozkolu pravoslávni biskupi videli
nielen prostriedok zmierenia medzi cirkvami, ale aj nadobudnutia rovnakého právneho a sociálneho postavenia s latinským
klérom a veriacimi v dominantne katolíckom
Poľsko-litovskom štáte, aby sa zastavili
konverzie pravoslávnych šľachtických rodín
na latinský obrad. Cirkevná únia mala tiež
zabezpečiť pomoc jezuitov pri úsilí vzdorovať šíreniu protestantizmu medzi východnými kresťanmi.

Podmienky uzavretia únie
V júni 1595 synoda Kyjevskej metropolie
aprobovala podmienky únie, spísané v tridsiatich troch článkoch v spolupráci s latinským biskupom Bernardom Maciejowským
z Lucku, pričom ich podstatnú časť tvorila
možnosť ponechať si východný obrad.
Teologickým pozadím bolo chápanie únie
podľa Florentského koncilu. Pravoslávni
biskupi boli presvedčení, že príslušníci
Kyjevskej metropolie a Rímskej cirkvi zostali napriek rozkolu synmi jednej a tej istej
„svätej všeobecnej Cirkvi“ (citát z dokumentu kyjevských biskupov k príprave únie
z 2. decembra 1594).

Poverenci synody nedokázali na rímskych
rokovaniach presadiť svoje podmienky
a s nimi spätý koncept jednoty. Narazili
na úplne iné predstavy o jednote s Rímom,
ktoré boli spísané v pápežských dokumentoch o únii. Bula Magnus Dominus pápeža
Klementa VIII. z 23. decembra 1595 nepozná
Kyjevskú metropoliu a nespomína, že to bola
synoda pravoslávnych biskupov, ktorá požiadala o cirkevné spoločenstvo. Bula neodpovedá na synodálne rozhodnutie, ale obracia
sa na určitých biskupov.
V tom čase Rím chápal úniu ako prijatie
„zablúdených ovečiek“ do pravej Cirkvi.
Takéto chápanie cirkevnej jednoty nemohlo
zostať bez následkov pre budúcnosť Kyjevskej metropolie, lebo už po návrate delegátov
do vlasti sa vytvorila silná opozícia pravoslávnych šľachticov proti rímskym postupom,
ktoré interpretovali ako zradu viery proklamovanej na Florentskom koncile.
Vrcholom vnútorných sporov v Kyjevskej
metropolii sa stali udalosti októbra 1596
v Breste (dnešné Bielorusko), kde zasadali
paralelne dve synody. Prvé zhromaždenie,
na ktorom sa okrem dvoch biskupov zúčastnili všetci hierarchovia Kyjevskej metropolie
na čele s metropolitom Michaelom Rohozom, schválilo zjednotenie s Rímom. Druhé
zhromaždenie exkomunikovalo metropolitu
a všetkých biskupov, ktorí súhlasili s úniou.
Pretože v Breste sa nedosiahol konsenzus,
rozhodnutia oboch zhromaždení viedli
k rozštiepeniu Kyjevskej metropolie na gréckokatolícku a pravoslávnu.

Erb vladyku Sviatoslava Ševčuka, kyjevsko-haličského vyššieho arcibiskupa
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Kresťanstvo
a ekológia
Čo môže mať spoločné kresťanstvo s ekológiou? Môže to byť otázka mnohých z vás.
A predsa, sú nadmieru vzájomne prepojené a hlboko spolu súvisia. Aby sme si
však vysvetlili tento súvis, vráťme sa o pár
desaťročí späť. Konkrétne do roku 1967, keď
v poprednom vedeckom časopise Science
vyšiel článok Lynna Whitea s názvom The
historical roots of our ecologic crisis. Americký profesor stredovekých dejín vo svojej publikácii poukazuje na to, že hlavnou príčinou
ekologickej krízy je kresťanstvo a jeho viera
v Božie zjavenie. Odvoláva sa pritom najmä
na dva úryvky z Knihy Genezis, teda na celkom úvodné texty Svätého písma. Podľa
prvého z nich (Gn 1, 26) Boh hovorí, že urobí
človeka na svoj obraz, zatiaľ čo v druhom
(Gn 1, 28) dáva Boh človeku významné poverenie: „Ploďte a množte sa, a naplňte zem!
Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora,
nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo
sa hýbe na zemi!“ Podľa Whitea sú práve tieto dva starozákonné texty prameňom, na základe ktorého si kresťania – teraz už veľmi
početní a rozšírení po celej Zemi – nárokujú
mať nadvládu nad stvoreným svetom. Chcú
byť ako Boh (teda „na Boží obraz“) a svojím
panovaním nad prírodou už celé stáročia
spôsobujú našej planéte značné ujmy. White
dokonca tvrdí, že kresťania svoje počínanie
obhajujú presvedčením, že je Božou vôľou,
aby človek vykorisťoval prírodu a využíval
stvorenstvo na svoje vlastné ciele.
Toto a ďalšie podobne nepochopené obvinenia sa stali doslova rozbuškou. Preto sa
od sedemdesiatych rokov minulého storočia
začali vynárať rôzne viac či menej extrémistické hnutia so „zelenou spiritualitou“ a namiesto kresťanstva sa na Západ začali šíriť
rôzne východné náboženstvá (budhizmus,
taoizmus a ďalšie), ktoré vraj mali k prírode
priateľskejší postoj. Rovnako aj kresťanstvo
cítilo potrebu vymedziť svoje vnímanie
ekologického problému, a tak došlo k vzniku

viacerých teologických smerov, ako napríklad teológia ekológie či teológia stvorenstva.
Keďže kríza stavu životného prostredia je
v prvom rade krízou človeka a jeho morálnych hodnôt, kresťanstvo pokladalo za nevyhnutné prehĺbiť si svoje postoje aj v tejto
oblasti. Výsledkom tohto úsilia je vznik
viacerých cirkevných dokumentov a komisií,
ktoré sa objavili v ostatných desaťročiach.
Nedávnym nesmierne významným počinom je aj publikovanie encykliky Laudato
si Svätého Otca Františka. Tento pápežský
dokument do veľkej hĺbky a mimoriadne
komplexne analyzuje súčasnú dramatickú
situáciu týkajúcu sa stavu životného prostredia a postoja človeka k nemu. Práve z neho sa
dozvedáme, že kresťanstvo má a musí venovať pozornosť ekológii a stvorenstvu, keďže
sú vzájomne úzko prepojené so životom
človeka a tvoria spolu integrálny celok.
Ak sme na začiatku spomenuli, že Lynn
White nesprávne interpretuje chápanie
dvoch úryvkov z Knihy Genezis, je viac než
potrebné, aby k nim kresťania pristupovali
adekvátne a podľa ich skutočného významu.
Človek bol stvorený na Boží obraz a má panovať nad stvoreným svetom. Aká obrovská
výzva sa ukrýva v týchto slovách! Výzva,
ktorá nás však zároveň má privádzať k nesmiernej pokore a citlivému zaobchádzaniu
so stvorenstvom. Boh nás predsa poveril,
aby sme sa o svet starali, vydávajúc zo seba
nekonečnú lásku a dobrotu nášho Stvoriteľa,
s akou sa o nás stará on. Kresťania sú preto
pozvaní osvojiť si „ekologickú spiritualitu“
(slovami Svätého Otca Františka i sv. Jána
Pavla II.) a k svojmu prostrediu sa postaviť
zodpovedne a citlivo... Teda doslova na Boží
obraz.

RNDr. Andrea Novomeská, PhD.
členka environmentálnej subkomisie KBS
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z kresťanského sveta


8. decembra zverejnil Vatikán nové
vymenovanie týkajúce sa Krakovskej
arcidiecézy. Svätý Otec prijal zrieknutie
sa duchovnej správy arcidiecézy zo strany
77-ročného kardinála Stanislava Dziwisza
a za nového arcibiskupa metropolitu Krakova vymenoval Mons. Marka Jędraszewského, doterajšieho arcibiskupa metropolitu
Lodže. Mons. Jędraszewski má 67 rokov
a pochádza z Poznane. V roku 1997 prijal
biskupskú vysviacku ako pomocný biskup
Poznane a v roku 2012 sa stal arcibiskupom
metropolitom Lodže. Je zároveň podpredsedom Konferencie biskupov Poľska
a členom viacerých grémií v rámci Poľska
i Európy.

V Bruseli vyvrcholili 8. decembra
Európske modlitebné raňajky. Ich súčasťou boli aj viaceré sprievodné duchovné
a kultúrne podujatia. Hlavné podujatie
spolumoderoval jeden zo slovenských
europoslancov Branislav Škripek. Na raňajkách sa zúčastnilo vyše 350 politikov z národných parlamentov a duchovných z celej
Európy a ďalších kontinentov. Témou
podujatia bol biblický verš: „Tu som, Pane!
Pošli mňa“ (Iz 6, 8). O hudobno-modlitebný
sprievod sa postarali členovia slovenskej
kresťanskej hudobnej skupiny ESPé.

Prefekt Kongregácie pre východné
cirkvi kardinál Leonardo Sandri predsedal 10. decembra v Mukačeve obradu
posviacky oltára a chrámu, ktorý je
zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Kardinála Sandriho pozval vladyka Milan Šášik,
eparcha Mukačevskej eparchie. Na trojhodinovom slávnostnom obrade sa zúčastnili
viacerí vladykovia, medzi ktorými bol aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha,
a viac než tisíc veriacich. (RV)

Vďaka akcii Arcidiecéznej charity
v Olomouci boli 12. decembra exportované na Ukrajinu vianočné darčeky pre viac
než 300 detí. Tie si ich rozbalili na sviatky
Kristovho narodenia, ktoré sa na Ukrajine
slávili podľa juliánskeho kalendára od 6. –
8. januára. Darčekmi boli obdarované deti
zo sociálne slabších rodín, detských domovov a tie, ktoré vyhnal z domovov vojnový
konflikt na východe krajiny. (TS ČBK)

Veľký úspech na sociálnych sieťach
zožalo video Svätého Otca Františka, cez
ktoré v posunkovej reči zaželal nepočujúcim na celom svete požehnané Vianoce,
poprosil o modlitby a udelil svoje apoštolské požehnanie. Video publikoval na internete jeden z osobných sekretárov Svätého
Otca Mons. Yoannis Lahzi Gaid, ktorý
pochádza z Egypta a je kňazom Koptskej
katolíckej cirkvi. (RV)
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z humenského gymnázia
▌▌Študenti
zdieľali skúsenosti v Nemecku
Už po desiatykrát sa študenti 1. a 2. ročníka
Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom
zúčastnili od 26. novembra do 5. decembra
na medzinárodnom pracovnom seminári
v meste Bad Marienberg v Nemecku.
V spoločenstve so študentmi gymnázia
v Krompachoch a s mladými ľuďmi z Česka,
Poľska, Maďarska, Talianska, Nemecka a Estónska pracovali počas deviatich dní na spoločnom projekte Zombieland Europe, ktorý
je finančne podporovaný Európskou úniou.
Spoločné aktivity sa týkali najmä problematiky EÚ, prístupu mladých k súčasným
problémom, ich postojov i návrhmi mladých
Európanov na ich riešenie. Práca v skupinách, prezentácie spoločných výtvorov i celá

komunikácia prebiehala v anglickom jazyku,
čo bolo prínosom pre využitie a zdokonalenie ich jazykových zručností v praktickom
živote.
Zážitkom pre všetkých bol celodenný výlet
do centra Kolína nad Rýnom, kde mali študenti možnosť prezrieť si film o danej téme
a zvyšok dňa stráviť prechádzkami po vianočnom Kolíne. Atmosféru dňa umocnila
aj návšteva majestátnej gotickej kolínskej
katedrály. Na stretnutí sa počas spoločného
večera prezentovala aj história a kultúra
jednotlivých krajín. Pri prezentácii Slovenska mali študenti z iných krajín možnosť
ochutnať aj tradičné slovenské jedlá a nápoje. (Simona Štecová)

gréckokatolíci si
▌▌Ukrajinskí
pripomenuli výročie únie v Breste
V pápežskej Bazilike sv. Jána v Lateráne slávil
15. decembra vladyka Sviatoslav Ševčuk, kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup, archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 420. výročia
Brestskej únie. Na slávnosti sa zúčastnil
aj vladyka Dionýz Lachovič, apoštolský
vizitátor pre ukrajinských gréckokatolíkov
v Taliansku a Španielsku, vladyka Irenej Bilyk, kanonik pápežskej baziliky Santa Maria
Maggiore, vyše 25 kňazov z rôznych gréckokatolíckych komunít v Taliansku a množstvo
ukrajinských veriacich žijúcich na Apeninskom polostrove. V homílii vladyka Sviatoslav poukázal na hlavné dôvody, ktoré predchádzali únii v Breste. Predovšetkým to bola
túžba obrodiť kresťanský život v Kyjevskej
metropolii, zrovnoprávniť byzantský obrad
s latinským a, samozrejme, vytvoriť puto
jednoty s Apoštolským stolcom. Pápežský
dokument, ktorý priniesli otcovia z Ríma,
„bol prvý dokument medzinárodného práva,
ktorý nielen uznal, ale aj obhajoval práva

kyjevskej cirkvi“.
V závere slávnosti
ešte zdôraznil, že
„treba ďakovať
Bohu za tento
dar jednoty, ale aj
mnohým príhovorcom v nebi,
známym či menej
známym mučeníkom z ukrajinských
a bieloruských
zemí“.
Dôležitosť slávnosti bola umocnená aj
samotným miestom, kde bola slávená svätá
liturgia. Bazilika sv. Jána v Lateráne je totiž
prvou a hlavnou spomedzi štyroch patriarchálnych bazilík v Ríme a historicky bola aj
prvou katedrou rímskych pontifikov, až kým
začiatkom 14. storočia nevyhorela. (ugcc.ua/
Michal Pavlišinovič, foto: ugcc.ua)
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Noc radosti a svetla
Marek Baran
foto: taiwannews.com.tw
JJ

Svätý Otec František na sviatok Narodenia
Pána povzbudil veriacich týmito slovami:
„,Zjavila sa Božia milosť, ktorá prináša spásu
všetkým ľuďom‘ (Tít 2, 11). Slová apoštola
Pavla zjavujú tajomstvo tejto svätej noci:
zjavila sa Božia milosť, jeho bezplatný dar.
V dieťati, ktoré nám je darované, sa stáva
konkrétnou Božia láska k nám. Je to noc
slávy, tej slávy, ktorú ohlasovali anjeli
v Betleheme a aj my ju ohlasujeme po celom svete. Je to noc radosti, pretože oddnes
a naveky Boh, večný, nekonečný, je Boh
s nami. Nie je ďaleko, nemusíme ho hľadať
v nebeských sférach alebo v nejakej mystickej myšlienke. Je blízko, stal sa človekom
a nikdy sa neodtrhne od nášho človečenstva,
ktoré si osvojil. Je to noc svetla: toho svetla,
o ktorom prorokoval Izaiáš, že zasvietilo
tým, čo kráčajú temnou krajinou, zjavilo sa
a zalialo betlehemských pastierov. Pastieri
jednoducho objavujú, že chlapček sa nám
narodil, a chápu, že všetka táto sláva, všetka
táto radosť, všetko toto svetlo sa sústreďuje na jediný bod, na znamenie, na ktoré
poukázal anjel: ,Nájdete dieťatko zavinuté
do plienok a uložené v jasliach‘ (Lk 2, 12).
Toto je trvalé znamenie, na základe ktorého
možno nájsť Ježiša. Nie iba vtedy, ale aj dnes.
Ak chceme oslavovať skutočné Vianoce,
meditujme o tomto znamení: krehká jednoduchosť malého novorodeniatka, tíško
odpočívajúceho, cítiaceho jemný dotyk
plienok, do ktorých je zavinuté. Tam prebýva
Boh. A cez toto znamenie nám evanjelium
odhaľuje jeden paradox: hovorí o cisárovi,
o vládcovi, o veľkosti tých časov, ale Boh neprichádza a neobjavuje sa vo vznešenej sieni
kráľovského paláca, ale v chudobe maštale.
Nie vo vznešenom zovňajšku, ale v jednoduchosti života. Nie v moci, ale v malosti, ktorá
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prekvapuje. A na to, aby sme sa s ním stretli,
musíme ísť tam, kde sa nachádza: treba sa
zohnúť, znížiť, stať sa malými. Narodené
dieťa je pre nás výzvou. Volá nás zanechať
chvíľkové ilúzie, aby sme kráčali k tomu,
čo je podstatné, volá nás zanechať naše
nenásytné nároky, zanechať neprestajnú
nespokojnosť a smútenie pre nejakú vec, čo
nám bude vždy chýbať. Urobí nám to dobre.
Ak zanecháme tieto veci, privedie nás to
k tomu, aby sme opäť našli v jednoduchosti
Boha dieťaťa pokoj, radosť, žiarivý zmysel
života. Nechajme si klásť otázky od dieťaťa v jasliach a nechajme si klásť otázky aj
od detí, ktoré dnes nie sú uložené v kolíske
a láskané milujúcou matkou a otcom, ale
spočívajú v úbohých nedôstojných hrantoch:
v podzemnom kryte, aby sa zachránili pred
bombardovaním, na chodníku veľkomesta,
Pán sa stáva človekom, aby s nami kráčal
každodenným životom. (twitter Svätého
Otca Františka z 23. decembra 2016)

v natlačenom podpalubí lode s migrantmi.
Nechajme si klásť otázky od detí, ktorým je
zabránené narodiť sa, od tých, čo plačú, lebo
nikto nechce uhasiť ich hlad, od tých, ktoré
nedržia v rukách hračky, ale zbrane. Tajomstvo Vianoc, ktoré sú svetlom a radosťou,
sa nás pýta a burcuje nás, pretože je súčasne tajomstvom nádeje i smútku. Nesie so
sebou chuť smútku, keďže láske sa nedostáva
prijatia, život sa vyraďuje. Tak sa to prihodilo
Jozefovi a Márii, keď našli dvere zatvorené a uložili Ježiša do jasieľ, ,lebo pre nich
nebolo miesto v hostinci‘. Ježiš sa narodil.
Niektorí ho odmietli, iní sa oň nezaujímali.
I dnes môže byť prítomný medzi ľuďmi ten
istý nezáujem. Vtedy, keď sa Vianoce stanú
sviatkom, kde protagonistami sme skôr my
než on. Keď svetlá trhu uvrhnú do tieňa svetlo Boha. Keď sa pachtíme za darčekmi a zo-

stávame necitliví k tomu, kto žije na okraji
spoločnosti. Táto svetskosť uchytila Vianoce
do zajatia. Treba ich oslobodiť!
Ale Vianoce majú predovšetkým chuť nádeje, pretože napriek našim temnotám Božie
svetlo žiari. Jeho príjemné svetlo nevyvoláva
strach. Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás
priťahuje svojou nežnosťou, keď sa rodí ako
chudobný a krehký uprostred nás. Ako jeden
z nás. Rodí sa v Betleheme, čo znamená
„dom chleba“. Zdá sa, že nám tým chce povedať, že sa pre nás rodí ako chlieb. Prichádza
do života, aby nám dal svoj život. Prichádza
do nášho sveta, aby nám priniesol svoju
lásku. Neprichádza požierať a rozkazovať,
ale živiť a slúžiť. Takto je tu priame spojenie
medzi jasličkami a krížom, na ktorom bude
Ježiš chlebom, ktorý sa láme: je to priame
spojenie lásky, ktorá sa dáva a zachraňuje
nás, ktorá dáva svetlo nášmu životu, pokoj
našim srdciam. V tú noc to pochopili pastieri, ktorí v tom čase patrili medzi vylúčených.
Ale v Božích očiach nikto nie je vylúčený,
a práve oni boli pozvaní k Vianociam. Kto si
bol istý sebou samým, sebestačný, ten zostal
doma pri svojich veciach. Pastieri, naopak,
,vykročili bez otáľaniaʻ (porov. Lk 2, 16). Aj
my sa nechajme v túto noc konfrontovať s Ježišom, aby nás zavolal a vzbudil v nás otázku. Poďme k nemu s dôverou, vychádzajúc
z toho, v čom sa cítime byť okrajoví, vychádzajúc z našich limitov, vychádzajúc z našich
hriechov. Nechajme sa dotknúť nežnosťou,
ktorá zachraňuje. Priblížme sa k Bohu, ktorý
sa stáva blízkym, postojme a prizrime sa
jasličkám, predstavme si v duchu Ježišovo
narodenie: svetlo, pokoj, najväčšia chudoba
a odmietnutie. Vstúpme do pravých Vianoc
s pastiermi, prinesme Ježišovi to, čím sme,
naše vylúčenia, naše neuzdravené rany, naše
hriechy. Takto v Ježišovi zakúsime pravého
ducha Vianoc: krásu toho, že sme milovaní
Bohom. S Máriou a Jozefom stojíme pred
jasličkami, pred Ježišom, ktorý sa rodí ako
chlieb pre môj život. Kontemplujúc jeho
pokornú a nekonečnú lásku povedzme mu
jednoducho ďakujem: ďakujem, že si toto
všetko pre mňa urobil.“ (homília z 25. decembra 2016)
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Udalosť

Zmierenie
– ženie nás Kristova láska
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, spoločná iniciatíva komisie pre vieru a poriadok
Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, bol stanovený na 18.
– 25. januára ako povzbudenie k hľadaniu jednoty po celý rok.
KBS, Dada Kolesárová
foto: wcc-coe.org
JJ

Krajina luteránskej reformácie
V roku 1517 vyjadril Martin Luther znepokojenie nad tým, čo vo svojom čase považoval
za neprávosti v Cirkvi a zverejnil to v 95
tézach. Na rok 2017 pripadá 500. výročie
tejto kľúčovej udalosti reformného hnutia,
ktoré na stáročia poznačilo život západnej Cirkvi. O tejto udalosti sa veľmi dlho,
v neposlednom rade v uplynulých rokoch,
viedli v Nemecku kontroverzné diskusie.
Po intenzívnych a niekedy náročných diskusiách sa cirkvi v Nemecku zhodli na tom, že
spomienka na reformáciu v ekumenickom
spoločenstve by sa mala sláviť ako oslava
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Krista (Christusfest). Ak by sa kládol dôraz
na Ježiša Krista a jeho dielo zmierenia ako
centrum kresťanskej viery, potom by sa
všetci ekumenickí partneri (Rímskokatolícka cirkev a Pravoslávna cirkev, baptisti,
metodisti, menoniti a ďalší), mohli podieľať
na výročnej slávnosti.
Ak vezmeme do úvahy, že dejiny
reformácie boli poznačené bolestivým
rozdelením, znamená to významný úspech.
A tak si v roku 2017 luteránski a katolícki
kresťania po stáročiach vzájomného
odsudzovania a potupovania budú
po prvý raz spoločne pripomínať začiatok
reformácie.
V súvislosti so spomienkou na výročie
reformácie a na pozvanie Ekumenickej rady
cirkví prevzala Rada kresťanských cirkví
v Nemecku aj úlohu pripraviť materiály
na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Autori ich ponúkajú so zámerom, aby
boli prispôsobené využitiu na miestnej
úrovni, kedykoľvek to bude možné. Pritom
treba brať ohľad na miestne liturgické
a bohoslužobné zvyky i na celkovú
spoločenskú a kultúrnu situáciu.

Téma týždňa
Keď sa na jeseň v roku 2014 stretla nemecká
prípravná skupina, hneď bolo jasné, že materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
musí klásť dôraz na dve veci: na jednej strane
má ísť o oslavu lásky a milosti Boha, ktorý
človeka ospravedlňuje len z milosti, čím
sa zároveň zohľadní základná úloha cirkví
poznačených reformáciou Martina Luthera.
Na druhej strane treba pomenovať bolesť,
a to pre hlboké rozkoly, ktoré vyplynuli
z reformácie, a tiež treba otvorene si priznať

www.casopisslovo.sk

vinu. Tak sa otvára možnosť kráčať po ceste
zmierenia.
Text apoštolskej exhortácie Svätého Otca
Františka Evangelii gaudium (Radosť evanjelia) bol napokon rozhodujúci pri voľbe témy
Ženie nás Kristova láska.

Biblický text
„Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme
pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých,
všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto,
aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu,
ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto
odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj
keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz
už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi,
je novým stvorením. Staré veci pominuli,
nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás
zmieril so sebou skrze Krista a dal nám
službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril
svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.
V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby
Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme:
Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 14 – 20, ekum.
preklad)
V biblickom texte sa zdôrazňuje, že
zmierenie je Božím darom, ktorý sa udeľuje
celému svetu. V dôsledku Božieho konania
je človek zmierený v Kristovi poverený tým,
aby slovom i skutkom zvestoval zmierenie.
Zmierenie by sa bez obety neuskutočnilo.
Ježiš vydáva svoj život, zomrel za všetkých
a poslovia zmierenia sú povolaní, aby
rovnako v jeho mene dávali svoj život. Nech
prameň zmierenia, ktorý nám daroval Boh,
preteká, aby našli ľudia pokoj a mohli sa
stavať mosty. Nech ľudí a cirkvi ženie Kristova láska, aby žili zmierení a búrali múry
rozdelenia.

Symboly
Múr
V roku 1989 došlo k pádu Berlínskeho múru.
Začalo sa to akciou hnutia Peace Prayer
v bývalej Nemeckej demokratickej republike. Ľudia kládli sviečky do okien a dverí
a modlili sa za slobodu. Horst Sindermann,
ktorý bol do roku 1989 členom politbyra
ústredného výboru SED, k tomu podotkol:
„Všetko sme naplánovali. Na všetko sme boli
pripravení, len nie na sviečky a modlitby.“
Preto je symbolom rozdelenia kresťanov
a zmierenia, ktoré hľadáme, stavba a zbúranie múru.
Sviece
Horiaca svieca je hlbokým ľudským symbolom. Prináša svetlo do tmy, vytvára teplo,
bezpečie a spoločenstvo. Je znakom Krista,
Svetla sveta. Ako Kristovi vyslanci prinášame toto svetlo do sveta. Tam, kde temnota
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sporu, nesvornosti a rozkolu sťažuje spoločné svedectvo. Nech Kristovo svetlo prináša
do našich myšlienok, slov a skutkov zmierenie.
Plný text ekumenickej bohoslužby v elektronickej podobe možno nájsť na www.
ekumena.sk a www.kbs.sk.

Situácia v Nemecku
V Nemecku žije asi 81 miliónov obyvateľov,
z toho asi 50 miliónov kresťanov. V stredovekej rímsko-nemeckej ríši bolo mnoho
kráľovstiev a kniežatstiev, ktoré zjednocovala
spoločná Cirkev. Reformácia viedla k rozkolom v rámci západného kresťanstva, a to
k vojnám medzi katolíckymi a protestantskými mocnosťami. Augsburský náboženský
mier (1555) znamenal dočasné ukončenie
týchto konfliktov, pričom určil, že obyvatelia
kráľovstva či kniežatstva majú mať náboženstvo svojho pána. Ten, kto mal iné vierovyznanie, bol nútený konvertovať či odsťahovať
sa inde. Augsburský náboženský mier sa
dodržiaval až do vypuknutia tridsaťročnej
vojny (1618 – 1648), ktorá bola ukončená
Vestfálskym mierom. Dôsledkom toho bolo,

že obyvateľstvo v Nemecku žilo na konfesne
uzavretých územiach.
V 19. storočí sa v Nemecku udomácnili
ďalšie cirkvi a denominácie a po druhej
svetovej vojne sa cela situácia kresťanských
cirkví výrazne zmenila. Dvanásť miliónov ľudí nemeckého pôvodu ušlo či bolo
vyhnaných z východnej Európy. Keď sa
usadili v Nemecku, nezohľadňovala sa ich
náboženská príslušnosť. Hospodársky rast
v povojnovom období viedol k rastúcemu
dopytu po pracovných silách. Preto nemecká
vláda uzavrela dohody so stredomorskými
krajinami a v 80. rokoch sa zvýšil počet
prisťahovalcov nemeckého pôvodu z krajín
bývalého Sovietskeho zväzu. V Nemecku
tak vzrástol počet pravoslávnych kresťanov.
V uplynulých rokoch viedol teror a spoločenské nepokoje v mnohých ďalších krajinách
k silnému nárastu prílevu utečencov.
Dnes je Nemecko domovom pre ľudí pochádzajúcich z rozličných kultúr a náboženstiev alebo aj takých, ktorí sú bez vyznania.
Cirkvi v Nemecku spolupracujú, aby tak plnili svoje poslanie svedčiť slovom a skutkom
o evanjeliu. Pre Nemecko sú typické veľké
stretnutia členov cirkví, ako sú Katolícke dni
a Evanjelické cirkevné dni.

Denné meditácie
Biblický text tvorí aj podklad na denné meditácie:
1. deň: Jeden zomrel za všetkých (2 Kor 5, 14)
Položil svoj život ako obetu za vinu (Iz 53, 4 – 12); Hospodin ma nevydal smrti (Ž 118, 1.14
– 29); Kristus zomrel za všetkých (1 Jn 2, 1 – 2); Položiť svoj život za svojich priateľov (Jn 15,
13 – 17)
2. deň: Nežiť viac pre seba (2 Kor 5, 15)
Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré (Mich 6, 6 – 8); Boh mojej spásy, ukáž mi svoje
cesty (Ž 25, 1 – 5); My milujeme, lebo on nás miloval prvý (1 Jn 4, 19 – 21); Kto by stratil svoj
život pre mňa, nájde ho (Mt 16, 24 – 26)
3. deň: Neposudzovať už nikoho podľa ľudských meradiel (2 Kor 5, 16)
Hospodin si však všíma srdce (1 Sam 16, 1. 6 – 7); Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva
svetlo (Ž 19, 7 – 13); Šavol sa stáva Pavlom (Sk 9, 1 – 19); Blahoslavenstvá (Mt 5, 1 – 12)
4. deň: Staré pominulo (2 Kor 5, 17)
Neobzeraj sa (Gn 19, 15 – 26); Boh je verný (Ž 77, 5 – 15); Zabúdam na to, čo je za mnou
(Flp 3, 7 – 14); Polož ruku na pluh (Lk 9, 57 – 62)
5. deň: Začalo nové (2 Kor 5, 17)
Boh dá svojmu ľudu nové srdce (Ez 36, 25 – 27); Ústa sme mali plné smiechu (Ž 126); Obliekli ste si nového človeka (Kol 3, 9 – 17); Narodiť sa z Ducha (Jn 3, 1– 8)
6. deň: Boh nás zmieril so sebou (2 Kor 25, 18 – 19)
Hospodin uzatvára s Abrahámom zmluvu (Gn 17, 1 – 8); Svet uvidel víťazstvo Hospodinovo (Ž 98); Boh nás skrze Ježiša Krista zmieril so sebou (Rim 5, 6 – 11); Ohlasovanie
radostnej zvesti (Lk 2, 8 – 14)
7. deň: Služba zmierenia (2 Kor 5, 18 – 19)
Jozef sa zmieruje so svojimi bratmi (Gn 50, 15 – 21); Spravodlivosť a pokoj – znaky Božieho
kráľovstva (Ž 72); Božia láska nás poháňa milovať sa navzájom (1 Jn 3, 16b – 21); Ježiš sa
modlí za jednotu svojej Cirkvi (Jn 17, 20 – 26)
8. deň: Zmierení s Bohom (2 Kor 5, 20)
Na konci dní zavládne spravodlivosť (Mich 4, 1 – 5); Slávne chýry idú o Bohu (Ž 87); Boh
stvorí nové nebo a novú zem (Zjv 21, 1 – 5a); Zmŕtvychvstalý Kristus nám všetkým zveruje
poslanie (Jn 20, 11 – 18)
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spravodajstvo


Žiaci Cirkevnej základnej školy sv.
Juraja vo Svidníku získali za časopis
Tambolko 2. miesto v kategórii triedne
časopisy celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS
triednych a školských časopisov, ktorej
vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR
a Dom Matice slovenskej v Žiline. Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa konalo
30. novembra v Starej radnici mesta Žilina,
si prevzali cenu za prácu v časopise. Školu
zastupovala Terézia Strončeková, žiačka 9.
A triedy, šéfredaktorka školského časopisu.
(Helena Varchulová)

5. decembra sa na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo stretnutie so
sv. Mikulášom, ktorý zavítal medzi deti
zamestnancov fakulty a obdaroval ich sladkosťami. Program obohatili svojimi vystúpeniami deti a spevácky zbor ukrajinských
študentov. V úvode sa všetci pomodlili
časť Akatistu k sv. Mikulášovi a vypočuli
si krátky pozdrav dekana fakulty Mons.
prof. Petra Šturáka. S krátkym programom
o sv. Mikulášovi vystúpili aj bohoslovci
3. ročníka. Večer pokračoval priateľským
stretnutím pedagógov, zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov pri chutnej kapustnici. (Ľubomír Petrík)

Pedagógovia a žiaci Cirkevnej základnej
školy s materskou školou bl. P. P. Gojdiča
v Prešove sa spolu rodičmi rozhodli, že
potešia deti z detského domova vianočnými balíčkami. Tie osobne odovzdali
7. decembra v detskom domove na Požiarnickej ulici v Prešove. V balíčkoch sa
nachádzali anjeli a vianočné pozdravy
vytvorené v školskom klube detí. Nechýbali
ani hračky, spoločenské hry, knihy, písacie
pomôcky, sladkosti či oblečenie. (Ivana
Kmecová)

8. decembra, na sviatok Počatia
presvätej Bohorodičky svätou Annou, sa
v priestoroch Strednej zdravotníckej školy
sv. Bazila Veľkého v Prešove uskutočnilo
viacero simultánnych podujatí. Okrem
oslavy cirkevného sviatku škola sprístupnila priestory pre záujemcov o štúdium
a zároveň zrealizovala 9. ročník súťaže
o najlepšiu triedu. Program sa začal svätou
liturgiou, ktorú celebroval otec Milan
Kuzmiak, duchovný správca školy, a otec
Michal Pavlišinovič. Po svätej liturgii sa
študenti premiestnili na stanovištia, kde
súťažili v siedmich disciplínach, ktoré pre
nich pripravili pedagógovia konkrétnych
predmetov. Na aktivitách sa mohli zúčastniť aj návštevníci v rámci dňa otvorených
dverí. Príležitosť oboznámiť sa so špecifikom tejto strednej školy využilo 120
uchádzačov o štúdium. Podujatie vyvrcho-
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Košiciach sa uskutočnil jubilejný ročník
▌▌Vvianočného
benefičného koncertu
V Historickej radnici mesta Košice sa
9. decembra konal vianočný benefičný koncert Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme
vám, ktorý je súčasťou jubilejného 25. ročníka benefičných koncertov organizovaných
spoločnosťou Humanita pre život Spišské
Vlachy a Košickým folklórnym štúdiom pod
záštitou Košického samosprávneho kraja.
V programe koncertu zazneli trombity z Lúk
pod Makytou, fujary z Pohronia, koledy

a vinše z Pečovskej Novej Vsi, Oravy, Ponitria, Zemplína a zo Šariša, ale aj betlehemská
hra a vianočná elégia.
V závere koncertu zástupca humanitnej
spoločnosti Jozef Janikov daroval šeky s výťažkom z koncertu gréckokatolíckej farnosti
v Kojšove, Helcmanovciach a Skladu solidarity v Trebišove. Výťažok podporí aktivity pre
deti, rodiny v núdzi a neúplné rodiny. (Anna
Ivanková, foto: Jaroslav Girovský)

privítalo
Rómovia sa stretli
▌▌Medvedie
▌
▌
vladyku Milana Lacha
na biblickom bdení
Filiálku farnosti Krajná Bystrá Medvedie
27. novembra navštívil prešovský pomocný
biskup Milan Lach SJ. Pred svätou liturgiou
za všetkých dobrodincov požehnal obnovený
Chrám sv. veľkomučeníka Demetra. Aj malá
komunita, štedrosť darcov a vytrvalosť predchádzajúceho správcu farnosti otca Martina
Tkačina dokázali pomôcť vzrastu Božieho
diela. (Pavol Burda)

10. decembra sa v Centre pre Rómov v obci
Soľ uskutočnilo biblické bdenie. V neskorých večerných hodinách 60 Rómov zotrvalo
v modlitbách, chválach a v počúvaní Božieho slova. Bdenie, na ktorom odzneli aj dve
katechézy, bolo súčasťou série prípravných
akcií Gréckokatolíckeho centra pre Rómov
k Vianociam 2016. (Radko Blichár)

sv. Cyrila a Metoda
▌▌Viceprovincia
má nové vedenie
Sestry baziliánky Viceprovincie sv. Cyrila
a Metoda so sídlom v Sečovciach, ktoré sa
30. novembra – 2. decembra zišli na svojej
kapitule, si zvolili nové vedenie. V programe
boli voľby novej viceprovinciálnej predstavenej a jej rady, ktorým predsedal bazilián otec
Peter P. Haľko OSBM. Za novú predstavenú
bola zvolená sr. Naukracia Závacká OSBM
a za jej zástupkyňu sr. Helena Šimková

OSBM. Zvolené boli aj dve radkyne: sr.
Veronika Vislocká OSBM a sr. Pavla Dutková
OSBM. Nové vedenie bolo potvrdené generálnou predstavenou z Ríma. Na kapitule
zhodnotili aj duchovný, apoštolský i administratívny stav viceprovincie a vypracovali
program na päťročné obdobie. (Veronika H.
Vislocká OSBM)
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festival
▌▌Medzinárodný
v Bardejove
Občianske združenie na šírenie kresťanskej
kultúry v Bardejove a gréckokatolícky farský
úrad zorganizovali 10. ročník medzinárodného festivalu pod názvom VIERA – NÁDEJ
– LÁSKA, ktorý sa 10. decembra uskutočnil v Chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove
s finančnou podporou mesta Bardejov a obce
Zborov. Program sa začal svätou liturgiou,

lilo vyhlásením najlepšej triedy na školský
rok 2016/2017, ktorá sa stala držiteľom
putovného chorobopisu. (-szš)
ktorú sprevádzal Zbor sv. Petra a Pavla v Bardejove. Po skončení sa predstavilo päť zborov
zo Slovinska, Poľska a Slovenska. Zbory
pripravili krásny zážitok v podobe repertoára od cirkevnoslovanských až po moderné
prevedenie chorálových piesní. Po skončení
programu sa zbory stretli na posedení v obci
Zborov. (Tomáš Molčan)


Odborno-metodický seminár venovaný
edukácii rómskych žiakov v predmete
náboženstvo/náboženská výchova sa
uskutočnil 12. decembra v Prešove. Na seminári sa zúčastnilo 22 kňazov a katechétov z Prešovskej archieparchie. Lektorka
seminára Andrea Vaľková vychádzala
z osobnej pätnásťročnej skúsenosti. Priblížila špecifiká a atribúty rómskej rodiny a jej
výchovy. V druhej časti vyzdvihla potrebu
využitia špecifík rómskej kultúry a na základe nich dala praktické podnety v edukácii
týchto žiakov. (DKÚ PA)

V Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka v Juskovej Voli sa 16. –
18. decembra stretlo 50 účastníkov Školy
služby a 42 účastníkov Školy učeníka
v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka (AŠAD). O účastníkov sa staral
tím dvoch kňazov a desiatich animátorov.
Výnimočnosťou stretnutia bola návšteva
otca arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka
SJ. Víkend vyvrcholil v nedeľu slávnostnou
archijerejskou svätou liturgiou. (Patrik
Maľarčík)

Vianočný večierok so štedrou večerou
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári
bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove pripravili seminaristi 18. decembra. Po spoločnej
štedrej večeri nasledoval duchovno-zábavný program pod taktovkou seminaristov
5. ročníka. Scénky priblížili udalosti, ktoré
sú spojené s narodením Ježiša Krista.
Po programe si každý našiel pod stromčekom aj svoj darček. (Dominik Petrík)

Malčiciach obnovili
▌▌Vstarobylú
kaplnku
11. decembra navštívil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, Malčice a posvätil obnovenú kaplnku. Ako mladý bohoslovec sem
chodieval na bohoslužby, ktoré v tom čase
slúžieval gréckokatolícky redemptorista otec
Michal Majovský. Vladyku privítal starosta
obce František Lopašovský chlebom a soľou
a prezentoval opravený chrám. Pred svätou
liturgiou sa uskutočnila posviacka obnovenej kaplnky, prestola a antimenziona, ktorý
uchováva relikvie bl. mučeníka M. D. Trčku
CSsR. Pri príležitosti posviacky slávil vladyka
archijerejskú svätú liturgiu so správcom
farnosti otcom Matúšom Marcinom, otcom
Františkom Pucim, michalovským protopresbyterom, a kňazmi z blízkeho okolia.
Po svätej liturgii nasledovalo posvätenie
pamätnej tabule, ktorá je inštalovaná pri
vstupe do kaplnky a informuje o histórii
národnej kultúrnej pamiatky.
Kaplnka je postavená na základoch hradu
z druhej polovice 13. storočia. V roku 2016


Tradičná vianočná akadémia žiakov
školy Hody lásky sa v Cirkevnej základnej
škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnila
19. decembra. Hlavnou myšlienkou programu bolo ukázať, že Vianoce nie sú len
o darčekoch, stromčeku, koláčoch, ale hlavne o rodine, láske a pokoji, ktorý tomuto
svetu môže dať hlavný hrdina vianočného
príbehu – Ježiš Kristus. Po vystúpení sa
zamestnanci, rodičia s deťmi i hostia stretli
v školskej jedálni pri vianočnom perníku
a punči. (Katarína Hrižová)
kaplnku zrekonštruoval Obecný úrad v Malčiciach v spolupráci s miestnou gréckokatolíckou cirkvou. (Jozef Havrilčák, Matúš
Marcin, foto: MP)

www.facebook.com/grkatslovo
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25. decembra sa zbor Stauros a Katedrálny zbor Jána Krstiteľa stretli v Chráme
Povýšenia sv. Kríža na prešovskom sídlisku
Sekčov, kde sa konala jasličková pobožnosť
za prítomnosti detí farnosti, pani Anny
Servickej aj mládežníkov, ktorí hrou na gitarách spríjemnili milú slávnosť. Po programe
nasledovalo posedenie v pastoračnom
centre. (Anna Tabačáková)
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jednou vetou


6. decembra navštívil sv. Mikuláš 300
detí v centrách pre Rómov v Soli, Jastrabí
a Čičave s programom, ktoré si pre ne
pripravili starí rodičia. (Radko Blichár)

Mladí z farnosti Staškovce 6. decembra
obdarovali mikulášskou nádielkou deti
z Centra sociálnych služieb Garden v Humennom, ktoré trpia nielen mentálnym či
fyzickým postihnutím, ale aj tým, že svoj
život žijú bez rodičovského objatia. (-ver)

8. decembra v prešovskom katedrálnom chráme prijalo z rúk vladyku Jána
Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa
metropolitu, nižšie a vyššie svätenia 16
seminaristov Prešovskej archieparchie.
(Dominik Petrík)

9. decembra sa v Soli začala biblická
škola pre vyše 30 detí pod vedením Moniky
Frišničovej a otca Radka Blichára z Centra
pre Rómov v Čičave. (Radko Blichár)

V rámci adventných nedieľ, ktoré
organizuje Mestské kultúrne stredisko
v Humennom, sa študenti Gymnázia sv.
Jána Zlatoústeho 11. decembra zúčastnili
na zapálení tretej adventnej sviece, pri
ktorom si pripravili pásmo slova a piesní.
(Antónia Chovanová SNPM)

Gréckokatolícka farnosť v Liptovskom
Mikuláši 11. decembra slávila odpustovú
slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša
za prítomnosti bratislavského eparchu
Mons. Petra Rusnáka. (Igor Suchý)

16. decembra sa uskutočnila v komunitnom pastoračnom centre v Starej Ľubovni
vianočná akadémia, ktorú pripravili žiaci
a učitelia Špeciálnej základnej školy sv.
Anny v spolupráci s Domom sv. Anny v Starej Ľubovni. (Mária Starinská)

19. – 20. novembra navštívili Eparchiálny úrad v Bratislave bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. Teodora
Romžu z Užhorodu spolu s rektorom
seminára Petrom Bérešom, a stretli sa
s bratislavským eparchom Mons. Petrom
Rusnákom. (-sg)

21. decembra sa konalo stretnutie
v obci Soľ, kde 30 rómskych žien pripravovalo vianočné ozdoby, hralo spoločenské
hry a nechalo sa viesť Božím slovom. Program zakončili chvály. (Radko Blichár)

Cirkevná základná škola sv. Juraja
v Svidníku 22. decembra pripravila na pešej
zóne tradičný vianočný trh s názvom Daruj
svetlo, na ktorom ponúkala svoje výrobky.
(Katarína Hrižová)
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Ján Babjak SJ
▌▌Metropolita
požehnal koledníkov Dobrej noviny
11. decembra sa v Katedrálnom chráme sv.
Jána Krstiteľa v Prešove konala archijerejská
svätá liturgia pri príležitosti vyslania a požehnania koledníkov Dobrej noviny Prešovskej archieparchie s priamym prenosom
v TV Lux. Na vysielacej liturgii sa zúčastnilo
vyše 300 koledníkov zo 16 farností. Hlavným
celebrantom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Koncelebroval vladyka
Milan Lach SJ, prešovský pomocný biskup,
a viacerí kňazi Prešovskej archieparchie.
Liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv.
Romana Sladkopevca. Mládežníckymi

piesňami aj koledami obohatil slávnosť zbor
mladých z Banského a z Vyšného Kazimíra.
V závere liturgie vladyka Ján požehnal a vyslal koledníkov ohlasovať Kristovo narodenie. Koledníckym pásmom vinšov a kolied sa
predstavili deti a mladí z farnosti Malcov.
Vysielacia liturgia bola spojená so zbierkou
trvanlivých potravín pre núdzne a vojnou
sužované rodiny na Ukrajine. Obetný dar
prevzala sr. Štefánia Blichová OSBM, ktorá
zároveň sprostredkuje aj jeho distribúciu
rodinám na Ukrajine. (Beáta Baranová)

bigbandová skupina Bararas
▌▌Rómska
zavítala do Jarovníc
17. decembra sa v Jarovniciach konal koncert rómskej bigbandovej skupiny Bararas,
ktorá je zložená z rómskych hudobníkov,
divadelníkov a spevákov. Vyše 100 rómskych
umelcov chcelo pripomenúť, že Vianoce
sú o prijímaní, dávaní a najmä o pomáhaní. Koncert nadväzoval na bratislavské

vystúpenie projektu Bararas pod záštitou
Gréckokatolíckeho formačného centra pre
Rómov, ktoré sa uskutočnilo 16. decembra
v rámci predsedníctva Slovenskej republiky
v EÚ, na ktorom sa uskutočnilo aj symbolické objímanie Rómov slovenskou majoritou.
(Radko Blichár)

spevácky zbor
▌▌Bratislavský
Kyrillomethodeon oslávil okrúhle výročie
Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon oslávil 80. výročie vzniku vianočným
koncertom. V Katedrále Povýšenia svätého
Kríža 18. decembra zazneli cirkevno-slovanské liturgické skladby a mariánske piesne
známych skladateľov. Nechýbali ani tradičné
rusínske a ukrajinské vianočné koledy. Prog-

ram slovom sprevádzala Alena Jancurová,
dirigoval Ladislav Sabolčák. Členov zboru
pozdravil aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Po koncerte sa konala slávnostná
recepcia v priestoroch eparchiálneho úradu.
Koncert svojou účasťou poctila aj známa slovenská herečka Božidara Turzonovová. (-sg)
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Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) v zastúpení riaditeľa Petra Valička 20. decembra
prevzala z rúk predsedu ocenenie v podobe
gotickej brány Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) za povzbudenie viery, dlhoročnú angažovanú pomoc ľuďom v núdzi
a pri príležitosti 25. výročia založenia počas

galaprogramu v Divadle Jonáša Záborského.
Spomedzi dvanástich nominácií vybrali poslanci krajského parlamentu troch laureátov
ceny. Prešovský župan sa výnimočne v tomto
roku rozhodol udeliť aj jedno mimoriadne
ocenenie pre zahraničného partnera – Vologodskú oblasť. (Silvia Popovičová)

Milan Chautur sa stretol
▌▌Vladyka
s gréckokatolíkmi činnými vo verejnom živote
18. decembra sa v Košiciach stretli gréckokatolíci pôsobiaci vo verejnom, kultúrnom
a spoločenskom živote. Svätú liturgiu v košickom katedrálnom chráme slávil vladyka
Milan Chautur CSsR. V druhej časti programu odznela prednáška otca Martina Mráza,

duchovného správcu pri UPJŠ, v ktorej priblížil históriu a súčasnosť Košickej eparchie
vo svetle výročí, ktoré si bude pripomínať
v roku 2017. Záverečná diskusia patrila informáciám o aktivitách Košickej eparchie v roku
2017. (Martin Mráz)

Narodenia nášho Pána
▌▌Sviatky
v katedrálnych chrámoch na východe
Prešov
Aj tohtoročné sviatky Narodenia Pána
v gréckokatolíckej katedrále v Prešove slávili
veriaci spolu so svojimi biskupmi – prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom
Babjakom SJ a pomocným biskupom Milanom Lachom SJ.
Na Štedrý deň popoludní počas Veľkej
večierne vladyka Milan v homílii povedal,
že dnes, keď ľudia prežívajú strach, my
kresťania sme povolaní, aby sme tomuto
svetu ukázali pokoj a radosť, ktoré pramenia
v Bohu, ktorý je s nami. Obaja vladykovia
v noci spoločne slávili aj Veľké povečerie.
Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka Ján
archijerejskú svätú liturgiu o 08.00 h a vladyka Milan o 10.00 h. Prešovský arcibiskup
v homílii povedal, že na Vianoce oslavujeme veľké veci – začiatok nášho vykúpenia.
„Svet, ktorý hovorí v súvislosti s Vianocami
o materiálnych veciach, nedá človeku to, čo
dáva Kristus, lebo on dáva plnosť všetkého.“
Pomocný biskup v homílii siahol po typológii, keď poukázal na podobnosť medzi Mojžišom a novým Mojžišom – Ježišom Kristom.
„Podobne ako starozákonný Mojžiš vyviedol
svoj ľud z poroby otroctva, Ježiš Kristus
vyviedol Boží ľud z poroby hriechu.“
Popoludní deti a mládež katedrálnej farnosti predstavili obom vladykom a veriacim
svoj pohľad na vianočné tajomstvo v jaslič-
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kovej pobožnosti. Potom spoločne slávili
večiereň.
Druhý vianočný deň, sviatok Zhromaždenia k presvätej Bohorodičky, slávil vladyka
Ján v Chráme sv. archanjela Michala v Závade
a vladyka Milan v Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Ľubici. (Ľubomír Petrík)

Košice
Vianočné sviatky v košickom katedrálnom chráme sa 24. decembra začali slávením Veľkej večierne, po ktorej nasledovala
archijerejská Liturgia sv. Jána Zlatoústeho.
Obradom predsedal vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha. V kázni poukázal
na dôveru Jozefa a Márie v Božie riadenie aj
počas nepriaznivých okolností života, vďaka
ktorej prišla na tento svet obrovská radosť
z narodenia Božieho Syna.
Sviatočný program pokračoval Veľkým povečerím a sviatok vyvrcholil 25. decembra archijerejskou svätou liturgiou, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur CSsR. V príhovore
pripomenul fakt, že človek dneška zabúda
na pravé hodnoty a je zmätený modernou
dobou. Poukazujúc na Krista v jasličkách pripomenul, že v tento deň sa narodilo Svetlo,
ktoré chce každého viesť po cestách života
k pokoju a vnútornej radosti. (TSKE)

JJ

krátky rozhovor

charita Prešov získala ocenenie
▌▌Gréckokatolícka
Prešovského samosprávneho kraja
Helena

Krenická
Rozhovor s prešovským pomocným biskupom Mons. Milanom Lachom SJ o novom
poslaní delegáta vizitátora
V septembri 2016 ste boli kardinálom
Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme,
vymenovaný za delegáta vizitátora pápežských rímskych kolégií východných
katolíckych cirkví. Čo to znamená?
Mojou úlohou je pomôcť Kongregácii pre
východné cirkvi, aby mala lepší prehľad
o živote študentov v týchto kolégiách. Predovšetkým počúvam, čo hovoria, čím žijú
a ako sa formujú. Pri vizitácii sa skúmajú
hlavne štyri základné rozmery: duchovný,
intelektuálny, komunitný a apoštolský. Moje
pôsobenie sa netýka len kolégií v Ríme,
ale ak bude treba, aj východných kolégií či
kňazských seminárov kdekoľvek vo svete.
Z akých cirkví pochádzajú študenti,
ktorí bývajú v rímskych kolégiách?
Skoro všetci študenti pochádzajú z niektorej z 23 východných katolíckych cirkví.
Ale bývajú v nich aj kňazi či seminaristi
z Rímskokatolíckej cirkvi aj z pravoslávnych
cirkví, ako je to napríklad v Pápežskom ruskom kolégiu. Ďalšími kolégiami sú etiópske,
rumunské, ukrajinské, sýrsko-malabarské,
arménske, maronitské, grécke či Kolégium
svätého Jána Damascénskeho. Patria medzi
ne aj dva rehoľné domy, kde sú rehoľnici vo
formácii.
Má príprava študentov aj ekumenický
rozmer v ich budúcom poslaní v krajinách, odkiaľ pochádzajú?
Pobyt i štúdium študentov v kolégiách
v Ríme má aj ekumenický charakter pre ich
budúce poslanie. Týka sa to hlavne oblastí
štúdia na tamojších pápežských univerzitách. Členovia pravoslávnych či protestantských cirkví tam študujú tie isté teologické,
liturgické i duchovné pramene, tak ako ich
spolužiaci katolíci z rôznych východných
cirkví. Štúdium týchto spoločných prameňov je veľkým dôkazom toho, že na počiatku bola jedna nerozdelená Cirkev. Veď aj
Kristus sa modlil, aby všetci boli jedno.
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slovo na tému
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Maaloula

– mesto, kde bolo
možno počuť reč Ježiša
Maaloula je mesto v Sýrii iba 56 km severovýchodne od Damasku, ktoré je vybudované
v skalnej rozsadline. Dnes je posledným mestom, kde sa hovorí v západnej aramejčine,
jazyku, ktorým rozprával kedysi Ježiš Kristus, aj keď dnešná a vtedajšia aramejčina nie sú
úplne zhodné jazyky. Predsa ich len delia dve tisícročia.
Juraj Gradoš
foto: archív A. Haddada
JJ

Pomenovanie mesta vychádza zo sýrskeho pomenovania slova vstup. V roku 2004
v Maaloule žilo skoro tritisíc obyvateľov, ale
počas leta sa sem vždy prisťahovalo zhruba
desaťtisíc ďalších „hostí“. Unikali z rušného
a horúceho Damasku a hľadali oddych, ktorý
im toto mesto ponúkalo. Mnohí tu majú
svoje korene, domy..., veď v Maaloule pred
polstoročím žilo okolo pätnásť tisíc obyvateľov.

Náboženský život
Nábožensky obyvateľstvo Maalouly tvoria
najmä tri denominácie – veriaci gréckej
pravoslávnej cirkvi, gréckokatolícki melchiti
a moslimovia. Títo moslimovia však ešte
v 20. storočí neboli arabizovaní na rozdiel
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od ostatných Sýrčanov, a tak si zachovali svoju kultúrnu a jazykovú identitu. Pred vojnou
boli gréckokatolíci melchiti najpočetnejšou
komunitou v meste.
Veriaci všetkých týchto vyznaní v Maaloule sa zúčastňovali na slávnostiach, ktoré
sa v meste konali. V meste sa v septembri
maľovali domy na bielo a bledomodro. Výber
týchto farieb je spojený s mariánskym kultom v meste a veľkou sochou Presvätej Bohorodičky, ktorá sa nad ním vypína. Termín
súvisí zasa so sviatkom Narodenia Presvätej
Bohorodičky.
14. septembra sa tu koná slávnosť na počesť svätého Kríža. V noci predtým za zapália
na troch vrcholoch obklopujúcich mesto
kríže. Tento sviatok sa tu slávi nepretržite
od 4. storočia, keď našli v Jeruzaleme svätý
Kríž. Jediný rok, keď tam nebolo, bol rok
2013, keď bolo mesto okupované teroristami.
Ďalšie dve veľké slávnosti sú na sviatok svätej
Tekly 22. septembra a 7. októbra, na sviatok
svätého Sergeja. Táto tradícia veľkých sláv-

ností je podopretá aj zbierkou jedinečných
náboženských a slávnostných piesní, ktoré sa
v meste uchovávali.

Monastiere
Pre kresťanov v Maaloule vždy mali zásadný
význam monastiere. Pre pravoslávnych to
bol Monastier svätej Tekly, po arabsky Mar
Thekla, a pre gréckokatolíkov Monastier
svätého Sergia, po arabsky Mar Sarkis. Tento
monastier stojí na mieste dávneho pohanského chrámu a jeho architektonické prvky
ho kladú do 5. – 6. storočia. Domáci však
hovoria, že vznikol omnoho skôr. Dôkazom
môže byť oltár v chráme, ktorý je okrúhly.
Prvý nicejský koncil v roku 325 takéto typy
oltárov zakázal. Je preto možné, že chrám
pochádza ešte zo začiatku 4. storočia a je tak
jedným z najstarších kresťanských chrámov
na svete, rovnako ako priľahlý monastier.
V tomto monastieri sa nachádzali dve najstaršie ikony na svete.
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Svätý Sergius bol rímsky vojak popravený
za svoju kresťanskú vieru. Za cisára Maximiliána bol veliteľom vojenskej školy v Terste.
Keď odmietol obetovať Jupiterovi, bol
degradovaný, ponížený, mučený a sťatý. Nad
jeho hrobom bol neskôr vybudovaný chrám
a vzniklo tu prvé biskupstvo v Sýrii.
Monastier svätej Tekly bol postavený nad
jej hrobom. Svätá Tekla bola prvou ženou
mučeníčkou a bola prenasledovaná vojakmi svojho otca práve pre svoju kresťanskú
vieru. Pochádzala pravdepodobne z mesta
Ikónium, dnes Konya v južnom Turecku. Pri
hlásaní sv. Pavla v tomto meste sa stala
kresťankou a jeho učeníčkou. Tým, že sa tak
rozhodla žiť, navyše v panenstve, pobúrila
matku a snúbenca, ktorý ju udal rímskemu
prokonzulovi ako kresťanku. Teklu odsúdili
na upálenie, ale ona zázračne unikla smrti.
Podľa legendy prišla k horám a modlila sa.
Nato sa hora roztrhla a ona mohla uniknúť.
Mnohí od tejto legendy odvodzujú aj pomenovanie mesta. Monastier je postavený vo
viacerých úrovniach. V tej najvyššej je mo-
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derný grécky chrám, kde pramenila voda so
zázračnými účinkami. Preto bolo toto miesto
navštevované v hojnej miere aj moslimami.

Jazyk Ježiša Krista
„Ibla jatita!“ – takto nejako pred viac ako
dvoma tisíckami rokov znel pozdrav Ježiša
Krista v aramejčine. Maaloula bola s ďalšími
dvomi blízkymi dedinami jediným miestom
na svete, kde obyvatelia bežne používali
moderný západoaramejský jazyk. Napriek
svojej relatívnej blízkosti Damasku ako
centra arabského vzdelania v regióne si tieto
lokality dokázali uchovať svoju autenticitu.
Tá je dnes už výrazne ohrozená, pretože
mladšie generácie žijú v arabsky hovoriacom
Damasku, a tak medzi sebou používajú
v bežnej reči arabčinu. Rovnako sa na tomto
jave neúmyselne podieľajú tlačové i elektronické štátne i súkromné médiá používajúce
arabský jazyk.
A hoci Ježiš Kristus používal iný dialekt
tohto jazyka a navyše pred dvomi tisíckami

rokov, Maaloula je jedinečným miestom
na zemi, ktoré ponúka možnosť antropologického lingvistického štúdia tohto jazyka.
Pôvodnou aramejčinou, teda jej rôznymi
dialektmi, hovorili obyvatelia dnešnej Sýrie
ešte v 6. storočí. Keď sa moslimom podarilo
Levant, teda dnešnú Sýriu, dobyť, postupne
islamizovali a následne arabizovali miestne
obyvateľstvo. Tieto tri lokality si po dlhé stáročia zachovávali náboženskú jednotu a držali sa kresťanstva, čo im pomohlo uchovať si
aj jazyk ich predkov. V ostatných storočiach
však obe dediny boli značne islamizované.
Pred vojnou Maaloula nemala z týchto
troch lokalít najčistejší aramejský jazyk.
Ale po tom, čo sa v Sýrii v ostatných rokoch
stalo, je dnes jediným miestom, ktoré týmto
jazykom, i keď už poznačeným arabčinou,
hovorí. Od roku 2007 tu sídlil Inštitút
aramejčiny univerzity v Damasku, ktorý sa
snažil zachrániť tento jazyk a vyučovať ho.

Sýrska vojna
Pokojné mesto bolo obsadené 4. septembra 2013 niekoľkými stovkami príslušníkov
Al-Nusry a slobodnej sýrskej armády, ktorá
bojuje proti prezidentovi Ašádovi. Ich počet
rýchlo narástol na štyri tisíc. V priebehu
prvých dní boli cez kanalizáciu evakuované do Damasku najmä ženy a deti. Tak sa
zachránilo množstvo ľudí. V decembri sa
do bojov zapojili aj jednotky tzv. DAEŠu – Islamského štátu. Šesť mesiacov bolo
obsadené jednak rebelmi, jednak Al-Nusrou
či DAEŠ-om. Nad mestom prebiehali celý čas
boje. Jeden z najstarších oltárov na svete bol
rozbitý na dve časti, domy, chrámy, školy –
všetko bolo zničené.
Mesto oslobodili dobrovoľníci v spolupráci
so sýrskou vládnou armádou. Najprv tam
vnikla päťdesiatčlenná skupina dobrovoľníkov. Dnes tam žije tisíc päťsto ľudí. Vláda im
pomohla s plynom a vodou. Budovy si však
opravujú postupne sami.

www.casopisslovo.sk
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Juraj Gradoš
Prešovské arcibiskupstvo je dnes iba jednou
z eparchií, ktorých historické korene siahajú
do dnes pre nás vzdialeného Mukačeva
ležiaceho na území niekdajšej Podkarpatskej, dnes Zakarpatskej Ukrajiny. Toto
mesto, vzdialené od slovenských hraníc asi
50 kilometrov, bolo kedysi sídlom jedného
z najstarších monastierov, ktorých kontinuita pretrvala až dodnes.
Podľa tradície i falza, ktoré vzniklo
začiatkom 14. storočia, založil mukačevský
Monastier sv. Mikuláša knieža Teodor Koriatovič, ktorý dostal miestny hrad Palanok.
Podľa tradície, ktorú si neskôr uchovávali
otcovia baziliáni, tu na opačnej strane mesta
nad riekou Latorica založil monastier na počesť svätého Mikuláša, kde sa mali mnísi
modliť za spásu jeho duše. Podľa tradície sa
to stalo v polovici 14. storočia, ale najnovšie
výskumy hovoria najskôr o období prelomu
14. a 15. storočia. Niektorí historici uvažujú
o existencii iného, staršieho monastiera
na tomto území až z 11. storočia, ktorý
zanikol počas vpádu Mongolov do Uhorska

v roku 1242. Ich tvrdenie však nie je podložené ani listinnými, ani archeologickými
dôkazmi.
Monastier prešiel počas svojho obdobia
rôznymi zmenami. Pôvodná stavba bola, ako
to bolo na celom území zvykom, drevená.
Dokonca aj v 18. storočí boli minimálne niektoré budovy kláštora, ako i chrám z dreva.
Preto nebolo ničím nezvyklým, že takáto
stavba bola počas vojen, ktoré tento región
zažil, zničená. Stalo sa to aj v rokoch 1537
a 1657.
Kláštor bol pôvodne sídlom igumena Lukáša, ktorý si vyžiadal od kráľa Mateja Korvína listinu potvrdzujúcu jeho úrad a držbu
obcí Bobovište a Lauka. V neskorších časoch
práve s týmito obcami a ich majetkom, ako
aj cirkevnými desiatkami súviselo množstvo
sporov, ktoré zachycujú dobové listiny.
Po igumenovi Lukášovi listiny spomínajú
igumena Jána, ktorý nahradil Lukáša pravdepodobne v roku 1491. Tento Ján však už nie je
iba igumenom, ale aj biskupom. Rok 1491 je
teda prvým rokom existencie Mukačevskej
eparchie, i keď jej územie bolo podstatne
menšie než v roku 1771, keď bola nanovo kánonický zriadená. Mukačevskí biskupi sídlili
práve v monastieri a ich úrad bol spojený
s úradom igumena až do 18. storočia. Prvým
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Mons. Ján Babjak SJ
Na začiatku nového roka sa patrí bilancovať
ten starý. V jeho úvode prešovskú katedrálu
navštívili relikvie svätej Terézie s Lisieux. Počas
odpustovej slávnosti sme v katedrále 24. júna
oslávili požehnané deväťdesiatiny emeritného
pražského pomocného biskupa Jána Eugena
Kočiša. S veľkým duchovným ohlasom navštívila
Prešovskú archieparchiu sýrska mystička Myrna
Nazourová a neskôr aj emeritný grécky exarcha
Dimitrij Salachas.
V marci sa konalo v Ľutine 8. stretnutie
podnikateľov a ikonopisecký kurz. 23. apríla sa
tam konali modlitby matiek a celoslovenské
večeradlo. Po odpustovej slávnosti, na ktorej sa
zúčastnilo vyše 15-tisíc veriacich, tam v septem-
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bri po ôsmykrát putovali kňazské rodiny, ktoré
popoludní navštívil kardinál Mauro Piacenza
z Ríma. V jeseni sa v Ľutine konal 5. maliarsky
plenér.
Aj na iných pútnických miestach sa uskutočnili slávnosti s početnými veriacimi. Do Litmanovej prišlo na hlavnú púť okolo 10-tisíc veriacich. Mnoho z nás putovalo v máji do Lagievník
počas 7. gréckokatolíckej metropolitnej púte
a v októbri do Jaroslavi v Poľsku. 15. apríla som
sa v Ríme zúčastnil na biskupskej vysviacke
Manuela Nina, aténskeho apoštolského exarchu, a v októbri na stretnutí gréckokatolíckych
biskupov vo Fatime.
V tomto roku sa konalo historicky prvé
metropolitné zhromaždenie, ktoré sa venovalo trom otázkam: pastorácii rodín, pastorácii
Rómov a prijímaniu Eucharistie deťmi po krste.
Otec Juraj Gradoš objavil stratený dokument
Užhorodskej únie z 24. apríla 1646, čomu sa 10.

slovo metropolitu

Ako sme prežili rok 2016

historické miesta

Monastier sv. Mikuláša

biskupom, ktorý vôbec nebol igumenom
monastiera, bol až Andrej Bačinský.
V rokoch 1766 až 1772 monastier bol prebudovaný, ako stavebný materiál bol použitý
kameň. Následne v rokoch 1798 až 1804 bol
za Bačinského postavený aj kamenný Chrám
sv. Mikuláša. Ale v roku 1862 monastier
postihol požiar. Jeho následky boli odstránené o tri roky neskôr. V roku 1920 prešiel
kláštor reformou a prispôsobil sa haličským
monastierom. V kláštore sa nachádza cenná
knižnica s viac ako šesťtisíc titulmi a archívom. Práve tu istý čas pôsobil aj blahoslavený
Pavel Peter Gojdič OSBM.
V roku 1947 bol osud kláštora spätý tak
ako vždy s osudom eparchie. Tá bola pravoslavizovaná a monastier sa stal majetkom
Pravoslávnej cirkvi. Všetkých 33 monachov
bolo prevezených do Imstičeva. Tento stav
trvá i naďalej. Mužský monastier však prešiel
zmenou a dnes v priestoroch, kde sa modlili gréckokatolícki mnísi, žijú pravoslávne
mníšky.
V monastieri sa nachádzajú aj ostatky
svätého Mojseja Uhrína. V roku 1926 daroval
pápež Pius XI. monastieru ikonu Presvätej
Bohorodičky z roku 1453. Otcovia baziliáni
však dali namaľovať kópiu ikony a v roku
1947 ikony zamenili. Originál potom ukrývali dlhé roky na území eparchie. V roku
2009 bola táto ikona Záchrankyne Mukačeva
umiestnená v novovybudovanom gréckokatolíckom Monastieri sv. Mikuláša v Mukačeve.

júna venovala aj tlačová beseda. V tomto roku
sa podarilo nahrať dokumentárny film s názvom
Biskup Gojdič, láska nadovšetko a pokračovať
druhý rok vo vysielaní Gréckokatolíckeho magazínu zo života Cirkvi.
V našej cirkvi nám tohto roka pribudlo sedem
novokňazov a dvaja diakoni. Nové dispozície
dostalo 50 kňazov. V nádeji vo vzkriesenie nás
tohto roka opustil otec Pavol Litavec, ako aj
prvý prezident SR Michal Kováč. Zomrel aj môj
veľký priateľ, bývalý rektor Katolíckej univerzity
v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa.
Osobne som sa zúčastnil na ôsmich fatimských sobotách v Ľutine alebo Litmanovej.
Počas návštev farností som slávil 68 archijerejských svätých liturgii. Začiatkom roka som posvätil prístavbu Domu sv. Anny v Starej Ľubovni
a v septembri sme tam pre hendikepované deti
zriadili Cirkevnú špeciálnu základnú školu sv.
Anny. V Malcove som otvoril rómske centrum
a v Šarišskom Čiernom, Humennom-Dubníku
a v Renčišove som posvätil tri nové farské budovy. Vďaka Pánu Bohu za všetko, čo nám minulý
rok požehnal.
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ZA Lepší
zajtrajšok
Abdo El Haddad je 41-ročný melkita, gréckokatolík,
ktorý žije v Maaloule a snaží sa priblížiť ľuďom mimo
Sýrie skutočný príbeh, ktorý prežil so svojím mestom.
Opustil prácu vo veľkej spoločnosti v Dubaji, aby sa vrátil
domov bojovať s krízou a bol očitým svedkom udalostí
v Maaloule.

Juraj Gradoš
foto: J. Blaščák a archív A. Haddada
JJ


Ako sa to celé začalo?
V roku 2013 sme žili v mieri. Sýria nemala
veľké vojsko. V Maaloule boli iba dvaja
policajti bez zbraní s obuškami pre celé
niekoľkotisícové mesto. Vtedy sa rozhodla
armáda, ktorá bojovala proti prezidentovi
spolu s Al-Nusrou, ktorá patrí k Al-Káide,
ako aj ďalšími vojenskými zoskupeniami financovanými zvonku, že Maaloula
potrebuje oslobodenie. A využili na to aj
miestnych ľudí. Týmto krokom sa rozhodli
zničiť dvetisíc rokov starý historický odkaz,
ktorý mesto symbolizovalo.
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Tieto vojská napadli Maaloulu, aby ju oslobodili od jej vlastných obyvateľov. Niektorých trýznili, iných uniesli a ďalších zabili.
Vzdorovali sme a bránili sme sa. Nakoniec
sme uspeli, ale cena, ktorú sme museli zaplatiť, bola vysoká. Za niekoľko mesiacov,
počas ktorých okupovali Maaloulu, zničili
všetky jej monastiere a chrámy.
Cítili sme to o to bolestnejšie, že keď sme
videli, čo sa deje v Sýrii, stretli sa zástupcovia náboženských obcí u nás a dohodli
sa, že vojna neovplyvní naše vzťahy. Ale
peniaze a dezinformácie deformujú charakter človeka.


Až tak sa ľudia zmenili?
Zmenili sa najmä ľudia, ktorí mali slabé
vzdelanie. Práve títo sú najviac ovplyvniteľní. Tí chceli „slobodu“. Keď som sa
ich pýtal, či mali vo svojej dedine veľa
policajtov, ktorí ich terorizujú, povedali, že
nevideli ani jedného policajta. Ľudia tu žili
slušne na základe etického kódexu. Dnes
si môžeme kúpiť dva kilové bochníky chleba za päť centov. Doprava v rámci okolia
Damasku (90 km) je za 50 centov. Nemocnice sú úplne zadarmo. Aj školy vrátane
učebníc a univerzity.
Keď boli na Sýriu uvalené sankcie OSN,
naši ľudia nemali múku na chlieb, nemali
teplo v zime. To sú veci, ktoré každá ľudská
bytosť potrebuje. Tí, čo uvalili sankcie,
uvalili ich na ľudí. Ľudia potom chceli zmenu, chceli slobodu. Keď sme sa ich pýtali,
čo myslia pod slobodou, nevedeli povedať.
Nedostali sme priamu odpoveď. Tá prišla

neskôr, keď mesto padlo. „Sloboda“ pre
nich znamenala robiť si, čo chcú – beztrestne.


Bolo to až také zlé?
Títo „osloboditelia“ zašli až do takých
extrémov, že pod Monastierom sv. Tekly
otvorili jej hrob, vykopali jej ostatky a s jej
lebkou sa hrali ako s loptou. Zvyšné kosti
rozhádzali po okolí. Ukradli všetky ikony,
historické artefakty a zvony. Zostal iba jeden jediný zvon, na ktorom sme s radosťou
zvonili, keď sme mesto v apríli 2014 znovu
získali. Keď ľudia počuli ten zvon, vedeli,
že boj sa skončil a že pôvodní obyvatelia
Maalouly sa vrátili a zvíťazili. Niektoré
domy v meste mali aj vyše dvetisíc rokov
a boli budované kameň po kameni. Teraz
bolo zničené všetko.


Čo chceli títo teroristi? Ako sa
správali?
Prišli do Sýrie a chceli si ju rozdeliť – rozdeliť si našu vlasť. Chceli nám zobrať naše
ženy a deti. Mnohým islamským chlapcom nasľubovali práve naše ženy a deti
ako odmenu za zabíjanie. Posvätili im to
v mene islamu. Mohli beztrestne kradnúť,
znásilňovať, zabíjať a zotročovať. Prebudili
v nich zlo.
Títo ľudia, ktorí prišli do Sýrie zvonku,
začali spolupracovať s moslimami v meste. Po tomto čine zakričali a vyzvali ľudí
v dome, aby vyšli von. Keď ta vyšiel prvý
z mužov, Sarkis (Sergej), univerzitný
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študent informatiky, ktorý mal 19 rokov,
dostal od teroristov jedinú požiadavku:
„Konvertuj na islam!“ Tieto slová počul
od svojho vlastného suseda Omara. Ak by
to neurobil, tak ho čaká smrť. Mladík sa
nezľakol a odmietol konvertovať. Zastrelili
ho strelou do hlavy. Po ňom vyšiel Anton,
ktorý pracoval v chráme. Nikdy nemal
žiadnu zbraň a všetci v Maaloule vedeli
o jeho mierumilovnej povahe. Prikázali mu
to isté. Keď videl mladíka krvácajúceho
pred sebou, povedal Omarovi ukazujúc
na mŕtveho Sergeja: „Pozri sa! Pozri sa!
Narodil som sa ako kresťan a zomriem ako
kresťan.“ A Omar ho zastrelil. Potom vyšiel
vonku Michal. Vyšiel a prosil teroristov,
aby nechali týchto dvoch mužov ošetriť.
Myslel si, že ešte môžu žiť. Ale i on čelil
tomu istému čo oni a zastrelili ho. Potom
vhodili granát do domu a utiekli. Dom
vybuchol.


Odkiaľ to viete?
Prv než teroristi vstúpili do tohto domu,
vytiahli z neho ženu a postrelili ju. Mysleli
si, že je mŕtva. Ona však krvácajúc v bolestiach bola ticho a všetko sledovala. Keď
výbuch otriasol mestom, zbehli sa ľudia
a tých troch už nemohli zachrániť. Zachránili však ju a ďalších štyroch, ktorí sa ešte
skrývali v tomto dome.


V akom stave ste našli mesto?
Keď sme ta prišli, nebolo tam nič. Nebola
voda – zničili vodovodné potrubia. Dva
mesiace sme sa umývali v jedinej fontáne
v meste. Inde voda nebola. Žiadna. Nebola
elektrina – pokradli rozvodné elektrické
káble. Domy boli zničené. Za tých niekoľko
mesiacov vytvorili z krásneho mesta miesto, kde sa skoro nedalo žiť. Na počiatku nás
bolo dvanásť, ktorí sme sa rozhodli vrátiť.
Nebolo nás veľa, ale bol to signál pre
ďalších, ktorí sa sem vracali, i keď nemali
strechu nad hlavou. Začali sme si budovať domy, chrámy a školy. Dnes, dva roky
po oslobodení, je to vždy zložité. Ľudia
nemajú sklenené okná, nemajú dostatok
vody, nemajú kúrenie, no odísť už nechcú. Chcú zostať, bojovať a dúfať v lepší
zajtrajšok.


Kto sa do mesta vracia, kresťania aj
moslimovia?
Tí, čo sa vracajú, sú poväčšine kresťania.
Moslimovia sa podľa mňa hanbia a boja.
Nikto im nevie zaručiť bezpečie. Dnes
nevieme nič o šiestich mladých mužoch,
ktorých uniesli ich susedia. Pre tie rodiny
je to veľká bolesť, prežívajú dennodenne
strach o svoje deti. Vláda dovolila mos-
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limom sa sem vrátiť, no my čakáme, že
po vojne príde i spravodlivosť. Že každý
bude súdený za svoje činy a ponesie svoj
diel zodpovednosti. A že sa nám vráti, čo je
naše. A toho sa boja.


Kde sú títo moslimovia dnes?
Niektorí žijú v oblastiach kontrolovaných
vládou. Ďalší sú v Európe. Viem o ľuďoch,
ktorí sa podieľali na zabíjaní našich ľudí
a sú dnes utečencami vo Švédsku či Nemecku. Tí sa nebudú chcieť vrátiť domov
do Sýrie, lebo tu ich čaká spravodlivosť.


Kde vidíte príčinu celej tejto
vojny?
Tá tkvie v peniazoch, v túžbe po rope
a plyne, po ziskoch. Pozrite sa, ako zbroja
islamské krajiny. Načo, ak chcú mier? Kde
končia tieto zbrane? A odkiaľ ich kupujú?
Zo Spojených štátov. Za všetkým je chamtivosť.


Ako je to s artefaktmi?
Patrím k ľuďom, ktorí hľadajú artefakty
z Maalouly po celom okolí. Veľa sa mi
podarilo zaistiť v Libanone, a to vďaka priateľom a kontaktom. Ale je to iba zlomok
toho, čo sa stratilo. Nebojoval som na počiatku, keď sa boj začal. Bojoval som pri
oslobodení mesta a bojujem teraz za lepší
život v ňom aj tým, že sa pokúšam vrátiť
do Maalouly to, čo tam patrí. Viete, obetoval by som čokoľvek, keby som mohol
zachrániť tie deti, ženy...


Po čom dnes túžia ľudia v Maalou
le?
To, čo sa udialo v Maaloule, sa deje aj
v iných miestach v Sýrii. Tak, ako dnes
vyzerá Maaloula, vyzerá celá Sýria. Ako

Sýrčan verím, že buď sa vzchopíme ako
jeden národ, alebo postupne všetci padneme. Na prvý pohľad sa zdá, že by sme
mali túžiť po nových domoch. Tie si ale
postavíme. Táto vojna nebola iba o zničených domoch. Bola o zničených ľuďoch,
o mŕtvych, o nezvestných. Preto ľudia
dnes žiadajú mier pre Maaloulu a pre celú
Sýriu, pre svoj domov. A ten je možný, iba
ak príde spravodlivosť. My sme sa nedotkli
mešít ani domovov moslimov. Neprenasledujeme ich, nezabíjame ich. Chceme iba
spravodlivosť, nie pomstu. Sme ochotní
za mier a spravodlivosť zaplatiť odpustením, ale nie zabudnutím.


A čo emigranti?
Ľudia, ktorí opustia Sýriu, postupne prestanú byť Sýrčanmi. Prispôsobia sa okoliu.
Stratia časť svojej duše a to nie je dobré
pre nich ani pre Sýriu ako krajinu, ani
pre nás, čo tam žijeme. Chceme, aby sa
vrátili. Aby pomohli budovať našu krajinu.
Môžeme nanovo vybudovať svoje domovy – moslimovia, kresťania. Žili sme spolu
štrnásť storočí a stále sme na začiatku. Ale
chceme spolu žiť. Ľudia mimo Sýrie nikdy
nepochopia dušu Sýrčana.


Aké prinášate posolstvo?
Vážte si svoj domov, svoju krajinu. Je vaša
omnoho viac než nejaká zem v Nemecku,
Anglicku či Amerike. Je s ňou spojená vaša
história. Ja sa tu cítim ako doma, bol som
prijatý srdcom a vidím tu dobrých ľudí.
Toto sa nedá importovať zo západu. To
srdce je vaše. Starajte sa o svoju kultúru,
o svoju identitu. Táto krajina je vaša a vy
ste ľudia tejto krajiny. Buďte verní svojim
princípom.
Hovorte pravdu bez ohľadu na to, aká
zložitá tá pravda je. Bojujte proti zlu bez
ohľadu na to, aké silné je.
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svedectvo

Studňa
Andrea
foto: turistika.cz
JJ

slovo svätého bazila

September. Mesiac, ktorý so sebou prináša
veľa zmien do ľudských životov. Noci sa
rýchlo predlžujú, dni sa krátia, slnko už nepáli, lístie začína meniť farbu, vtáky odlietajú
zimovať do teplých krajín, detičky opúšťajú
na čas svoje mamky a po prvýkrát nastupujú
do škôlok, staršie deti do škôl, rodičia sa tešia
novým dňom, keď sa poobede z práce vrátia
k svojim ratolestiam. Autobusy, obchody,
cesty a chodníky sú zrazu plnšie, prichádza
zmena, prázdniny sa skončili.
Aj u nás má život rýchly spád. Dávid rastie
ako z vody, už pekne rozpráva, vie novú
básničku, mne sa každým dňom zväčšuje

bruško ostošesť, do pôrodu zostáva už len
pár týždňov a manžel v montérkach každý
deň pracuje s robotníkmi na stavbe nášho
vysnívaného domu. Už sme skoro v cieli,
azda si už novonarodené bábätko prinesieme
s Dávidkom do novopostaveného domu.
Čoskoro už prinesú okná a dvere, v interiéri
prebiehajú ukončovacie práce, vonku sa
dorába vyvŕtaná studňa.
Vyvŕtať studňu dnes nie je vôbec problém.
Sadnete si za internet, nájdete firmu, ktorá
ponúka studňu na kľúč vrátane šachty a prípojky do objektu. Inak povedané, prídu páni
s prístrojom na vŕtanie a kde im ukážete, tam
začnú pracovať. Nič zložité, až na jeden malý
háčik. Kde?
Na túto otázku sme si museli dať odpoveď
aj my. Preto manžel špekuloval nad možnosťami, ako určiť miesto vrtu, prípadne

Z LISTU PRIATEĽOVI GREGOROVI Z NAZIANZU (1)
Treba sa usilovať, aby sme nestratili pokoj duše. Ako oko, ktoré ustavične blúdi sem a tam,
hneď sa obzerá z boka na bok, hneď sa obracia bez oddychu nahor či nadol, nie je schopné
zreteľne vidieť predmet, ktorý má bezprostredne pred sebou, ale musí oprieť svoj pohľad
o vec, ktorú má vnímať, a iba takto si o nej urobí jasný obraz, podobne aj ľudská myseľ, ktorou
zmieta tisíc svetských starostí, nenachádza prostriedok, ako sa dôsledne upnúť k pravde. Toho,
kto ešte nie je zviazaný manželskými putami, vyrušujú zúrivé chúťky, neskrotné pudy a istá
nežiaduca žiadostivosť. Toho, ktorý je už zapriahnutý v jarme manželského zväzku, ovláda zasa
iný druh nepokoja v starostiach: ak je bezdetný, túži mať deti, v prípade, že deti už má, trápi ho
myšlienka, ako ich vychovať..., vystavovať sa riziku podnikania, umárať sa pri poľných prácach.
Príchod každého dňa so sebou prináša osobitné zatemňovanie duše a noci preberajú odo dní
ich starosti a mätú myseľ rovnakými preludmi. Jestvuje iba jeden spôsob, ako uniknúť tomuto
zlu: odlúčiť sa od celého sveta.
(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))

výdatnosť prameňa. Po mnohých telefonátoch, čítaní rôznych informácií na internete
a komunikácii s odborníkmi sme zistili, že
na Slovensku, ako aj inde, máme iba jednu
možnosť. Tá možnosť sa nám však vôbec
nepáčila. Zavolať prútikára, ktorý pomocou
prútika určí, kde sa voda nachádza. Prútikár totiž tvrdí, že je schopný vnímať nejaké
zmeny akejsi sily vyvolanej prítomnosťou
vody, ktoré nie sú ničím podložené. Nijakým
prístrojom na svete sa určiť nedajú, nemôžu
sa ani nijako vedecky opísať. Žiadne vedecky
podložené možnosti teda nie sú. A čo na to
hovorí Boh? Aký postoj k tejto veci máme
zaujať?
Studňu vŕtať potrebujeme, vodu v našom
vysnívanom dome chceme mať.
V Božom slove, v Biblii je jasne napísané:
„Môj ľud sa pýta svojho dreva, jeho prútik
mu predpovedá: tak ho zvádza duch smilstva. Smilstvom sa odvracia od svojho Boha.“
(Oz 4, 12) Spoľahnúť sa na drevo prútika,
vložiť svoju nádej na nájdenie vody do okultných praktík, ktorou prútikárstvo je, sa nám
vôbec nepáčili. A tak opäť nastáva otázka čo
teraz.
Spôsob, ako nájsť vodu, nie je. Prútikár
neprichádza do úvahy, lebo sme kresťania
a s okultnými, inak diabolskými možnosťami nechceme mať nič spoločné. Pýtali sme
sa susedov, ľudí, ktorí kopali alebo vŕtali
studňu (veď na dedine je úplne bežná vec
mať studňu)... Boli sme prekvapení. Celá dedina, kde bývame, je totiž veriaca. V dedine
máme dva kostoly, jeden je rímskokatolícky,
druhý gréckokatolícky. Kostoly sú nádherne
vyzdobené a cez sviatky plné ľudí. Zistili
sme, že všetci naši susedia si domov zavolali
prútikára, ktorý hľadal vodu. Bežný, normálny, štandardný postup. Ľudia dokonca ani
nevedeli, že prútikárstvo je okultná vec.
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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Súcit je prejavom
ľudskosti človeka
JJ

Juraj Gradoš

foto: independent.co.uk
Slováci majú veľa prísloví na tému múdry
a hlúpy. Väčšinou sú tieto dve vlastnosti či
danosti človeka dávané do protikladu. Jedno
z nich ale mám osobne veľmi rád. Nie preto,
že sa vysmieva z hlúpeho, ale preto, že mi
hovorí, že vo svojom živote som raz ten
múdry a inokedy hlúpy, no väčšinou niekde
uprostred. Píšem o prísloví: „Múdry sa učí
na chybách druhých, hlúpy sa nepoučí ani
na vlastných.“
Keď pred dvomi rokmi radikálni islamskí
teroristi zaútočili na redakciu francúzskeho
časopisu Charlie Hebdo, tak sa celý svet
spojil a vyjadril im súcit a podporu. Bolo to
o ľudskosti. Nie každý zdieľal ich spôsob
komentovania vecí a schopnosť urážať každé
náboženstvo. Ale jedna z posledných viet
Nového zákona znie: „Hľa, prídem čoskoro
a moja odplata so mnou; odmením každého
podľa jeho skutkov“ (Zjv 22, 12). Niežeby som
si prial Božiu pomstu alebo prial ju niekomu
z toho časopisu, ale pomsta či odplata patrí
Bohu a človek by nikdy nemal siahnuť na ži-

vot iného človeka. Nemal by. A ľudia to vtedy
chápali. Hoci mnohí predtým nikdy tento
časopis nemali v rukách, v Paríži na manifestácii sa ich zišli tisíce. A ďalšie tisíce podporili túto myšlienku cez internetové sociálne
médiá. Prečo? Lebo sme ľudia a súcit je nám
vlastný.
Dúfal som, že sa redaktori poučia a uvedomia si, že sloboda slova nie je bezhraničná,
a končí sa tam, kde sa začína sloboda slova
druhého človeka. Môžeme spolu polemizovať, ba sa i hádať, no nie urážať. No nepoučili
sa. Ba zašli ešte ďalej. Vysmiali sa z utrpenia.
To boli moje prvé myšlienky, keď som
zbadal ich karikatúru na pád ruského lietadla s Alexandrovcami pri meste Soči. Tam
zomreli otcovia, synovia, bratia, priatelia...
Zomreli ľudia, ktorí dávali radosť, napĺňali
srdcia iných krásou spevu. Ľudia, na ktorých
ich národ bol a je právom hrdý. Vo vodách
Čierneho mora zahynulo niekoľkonásobne
viac ľudí ako v parížskej redakcii. Ľudí, ktorí
si ničím nevyprovokovali svoju smrť. Ľudí,
ktorí šli rozdávať radosť a potechu tam, kde
jej je ako šafranu. Nikoho neprovokovali.
Súdni ľudia ostali v zármutku a prejavili súcit.

JJ

Daniela Vrabľová
V nedávno prežitom sviatočnom čase sme sa
opäť stali svedkami „aktu náhradného rodičovstva“. Jozef sa stal pestúnom Ježiša, Božieho
Syna. Rozhodol sa prijať ho – aj celá Jozefova
rodina ho prijala, aj keď bol dieťaťom, pre ktoré
chcel Máriu pôvodne prepustiť. Týmto rozhodnutím dal mu aj svoj rod. Keď čítame rodokmeň Ježiša Krista, čítame rodokmeň pestúna.
Podľa toho teda bol Ježiš dieťaťom, ktoré žilo
s pestúnskym otcom. V tom čase to bola ťažká
a vážna vec prijať, netrestať ukameňovaním
ženu, ktorá počala predtým, ako začali spolu bý-
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vať. No teraz to vnímame tak prirodzene: Jozef
– pestún. Svätá rodina – pestúnska rodina.
Čo vlastne znamenajú pojmy osvojenie,
adopcia, pestúnstvo? Osvojiť znamená urobiť
svojím, vziať za svoje – v zmysle prevziať
zodpovednosť (a pritom ponechať potrebnú
slobodu). Adopcia má svoj slovný pôvod v latinčine: ad – optio znamená vyvoliť si. Opce je
právo (a možnosť) slobodnej voľby. Pestúnstvo
má svoj pôvod v slove pestovať – nechať rásť
(čo zahŕňa odstraňovanie buriny, vyživovanie –
hnojenie, zaistenie prístupu svetla...).
Formu Jozefovho pestúnstva by sme ťažko
hľadali v zákone. Pestúnskemu dieťaťu spravidla
ostáva pôvodný rodný list s menami biologických rodičov. No pestún Jozef dal Ježišovi viac.

návrat radí

Svätá rodina – náhradná rodina

A ako sa zachovali redaktori časopisu
Charlie Hebdo? Prejavili súcit, ktorý bol pred
dvomi rokmi prejavený im? Nie! Čo sa dostalo pozostalým namiesto súcitu? Výsmech!
A hoci jedna z posledných viet Nového
zákona znie: „Hľa, prídem čoskoro a moja
odplata so mnou; odmením každého podľa
jeho skutkov“ (Zjv 22, 12), vo mne sa búri krv.
Mám chuť ich donútiť si spomenúť na bolesť,
na ktorú zabudli, keď predčasne zomreli ich
priatelia, kolegovia. Ale možno je to zbytočné. Lebo ako kameň nevie cítiť, tak aj srdcia
niektorých ľudí sú tak ďaleko od Boha, že nie
sú schopné naučiť sa súcitu. Ani keď sa týka
bytostne ich samých.

Mnoho detí prijatých v akejkoľvek vyššie
opísanej forme si kladie otázku: „Kto som?
Pochádzam z tých, ktorí sa o mňa nemohli,
nechceli, nevedeli starať? Môžem však byť
potomok tých, ktorí ma prijali do svojho srdca,
v ktorom som sa znovu narodil? Som ten, kto
dostal nové meno, alebo aj ten, ktorého meno
bolo pripojené k rodine, ktorá ma vzala do svojho kruhu a prijala za svojho.“
Prijať „zavrhované“ je Božia cesta – to zjavil
anjel Jozefovi. Boh zveril svojho Syna pestúnovi.
A nás, zavrhnutiahodných, si vzal za svojich,
ponúka nám synovstvo ad – optio – vyvolenie
s právom slobodnej voľby.
Výzva prijať odmietnuté nemusí znamenať
hneď záväzok voči opustenému dieťaťu. No každý môže niečo pestovať a niečo si osvojiť, vidieť
potrebu opusteného. Lebo to máme v sebe:
www.mastovsebe.sk.
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Človek budúcnosti, obývajúci Zem a jej vesmírne okolie, žijúci v kastách, ktoré prišli
na svet klonovaním a následným vývinom v prostredí umelých inkubátorov. Obrazy zo
súčasných dobrodružných filmov či vedecko-fantastickej literatúry. Aká je realita a čo
môžeme očakávať? Je klonovanie morálne?
Jozef Glasa
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Klonovanie znamená vytváranie kópií. V laboratóriu dnes môžeme klonovať gén, jeho
časti, ba i celý genóm (súbor génov) vybraného mikroorganizmu, rastliny alebo živočícha. V živej prírode ide o vytváranie jedincov
s rovnakou genetickou identitou: majú
prakticky rovnakú genetickú informáciu (genóm) v jadrách svojich buniek. V záhradke
klonujeme pri vegetatívnom rozmnožovaní
rastlín (napríklad jahôd) alebo štepení, či
očkovaní ovocných stromov. V živočíšnej ríši
vznikajú klony nepohlavným rozmnožovaním – napríklad delením, ako u jednobunkových mikroorganizmov, alebo dorastaním
kúskov z „materských“ jedincov, ako napríklad u nezmara alebo nižších červov.
U človeka sú „prirodzeným klonom“
jednovajcové dvojčatá, trojčatá, pätorčatá... – sú si preto navzájom telesne podobné
až na nerozoznanie. Predpokladá sa, že
vznikajú rozdelením raného embrya, teda pri
prvých deleniach buniek nového organizmu po oplodnení zrelého vajíčka spermiou.
Presný biologický mechanizmus ich vzniku
zatiaľ nie je známy – a o chápaní samotnej
„individuácie” sa vedú zaujímavé filozofické
i teologické diskusie.
Na rozdiel od prirodzeného klonovania,
ktoré sa odohráva v skrytosti a v plnej réžii
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„matky prírody“, biológovia koncom minulého storočia vymysleli oveľa komplikovanejší
postup, ktorým vytvorili geneticky identické
mladšie „dvojča” vopred vybraného organizmu – či už živého, alebo mŕtveho. Použili
na to jadro jeho živej (alebo mŕtvej) bunky.

Dolly, prvá klonovaná ovca:
ako sa to stalo
Keď ovcu Dolly ukázali 22. februára 1997
novinárom, mala za sebou už sedem mesiacov ovčieho života. Jej vznik, na ktorom
sa podieľali tri „ovčie matky“ a tím výskumníkov v Roslinovom inštitúte v Edinburgu
(Škótsko, Veľká Británia), sa udial približne
takto: vedci zobrali jadro z telovej bunky
(z kože vemena) ovce, ktorú chceli klonovať.
Toto jadro vložili do zrelého vajíčka inej ovce,
z ktorého predtým odstránili jeho pôvodné
jadro. Potom vajíčko s novým jadrom ovplyvnili (elektricky stimulovali) tak, aby sa začalo
deliť. Vzniknuté ovčie embryo preniesli
do maternice ďalšej ovce, ktorá ho donosila
a v danom čase priviedla na svet. Malá Dolly
bola úspešným klonom prvej ovce. Keby sa
vedci rozhodli radšej klonovať barana, mali
by sme malého baránka.
Dolly bola prvým cicavcom, ktorého
klonovali metódou „prenosu bunkového
jadra“. Odvtedy sa týmto komplikovaným
a nákladným spôsobom podarilo naklonovať
už viac než štyri desiatky živočíšnych druhov.

Chybovosť metódy zatiaľ spôsobuje u dnešných klonov viaceré zdravotné problémy
či predčasný úhyn. Metóda sa ale technicky
neustále zlepšuje. Existujú aj iné, menej
komplikované postupy klonovania– napríklad rozmnožovanie živočíchov prostredníctvom rozdelenia raného živého zárodku
(embrya). Aj pri tomto spôsobe vznikajú
geneticky identické organizmy.

Klonovanie zvierat – potrebná
možnosť alebo nezmysel?
Klonovanie zvierat môže už dnes priniesť
mnoho dobrého. Očakáva sa jeho širšie využitie pri rozmnožovaní kvalitných hospodárskych zvierat. Zaujímavosťou je klonovanie
špičkových športových zvierat – napríklad
dostihových koní. Otvárajú sa možnosti
klonovania ohrozených alebo dokonca
vyhynutých živočíšnych druhov (ak sa podarí
získať ich nepoškodenú genetickú informáciu). Perspektívou je klonovanie úžitkových
zvierat v spojení s génovými manipuláciami:
mali by vo svojom genóme žiaduci gén alebo
gény vlastného, alebo iného živočíšneho
druhu (tzv. transgénne živočíchy). Už dnes
sú k dispozícii geneticky modifikované kravy,
schopné „vyrábať“ a vylučovať do mlieka
cenné ľudské bielkoviny alebo peptidy (napríklad ľudský albumín, inzulín), a podstatne
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Prečo nie klonovaniu človeka?
Klonovanie človeka pokladajú dnes takmer
všetci zdravo uvažujúci ľudia za morálne
(eticky) neprípustné. Z etického hľadiska
by totiž klonovanie znamenalo také počatie
človeka, ktoré hlboko odporuje dôstojnosti
a dobru ľudskej osoby. Dôvodov je viacero.
Nielenže by sa klonovaný človek „nenarodil
z manželstva“ – bol by „produktom“ laboratórnej techniky, vecou „vyrobenou“ na uspokojenie niečích nárokov či túžob; ale už pred
jeho počatím by iný človek – podľa vlastnej
ľubovôle a definitívne – rozhodol o jeho
genetickej identite. Tá by však zároveň bola
zhodná s genetickou identitou iného človeka
(či už živého, alebo mŕtveho). Klonovaný
človek by sa teda narodil ako genetická
„kópia“ niekoho iného, na niečie želanie
a do určitých očakávaní. Asi najmä takých, že
sa bude vo svojom živote čo najviac podobať
svojmu predchodcovi, ktorého je mladším
genetickým, biologickým dvojčaťom: vzhľadom, výkonmi, životnou dráhou, úspechmi.

vyklonovať „vlastné“ dieťa – a použiť pritom
bunku jedného alebo druhého z nich. V skutočnosti by však takéto dieťa bolo iba genetickou kópiou, oneskoreným súrodencom –
dvojčaťom jedného alebo druhého z rodičov
(„dcéra“ dvojčaťom „matky“, „syn“ mladším
dvojčaťom „otca“). Nebolo by to teda geneticky, biologicky ich dieťa, ale dieťa rodičov
týchto „rodičov“ (z jednej alebo z druhej
strany). Iným prípadom by boli rodičia, ktorí
by si chceli nechať vyklonovať dieťa, ktoré im
nešťastne zomrelo – aby sa im „vrátilo späť“.
Tu by však nešlo o návrat toho istého dieťaťa,
ale o narodenie jeho mladšieho dvojčaťa. Bol
by to teda nielen klam voči týmto rodičom,
ale takýto postup by bol veľmi nespravodlivý
aj voči zomrelému dieťaťu: nové dieťa – klon
by ho zdanlivo, v očiach jeho rodičov, nahradilo – a to by bolo azda ešte horšie, ako keby
naň celkom zabudli.

Aké dôsledky by malo
klonovanie ľudí?
Išlo by, podľa dnešného chápania a vedomostí, o veľmi závažné následky: biologické,
zdravotné, psychické, sociálne aj právne, a to
nielen pre samotného klonovaného človeka,
ale aj pre jeho „najbližších“ a pre celú spoločnosť. Ba i pre ľudskú civilizáciu, ako ju dnes
poznáme. Mali by sme tu dosiaľ nepoznané, bizarné medziľudské vzťahy, súvislosti
a dôsledky pre život rodiny, jednotlivcov

Ovca Dolly

uľahčiť aj zlacniť ich výrobu na použitie
v medicíne.
Na druhej strane, medzi skutočné módne
nezmysly v bohatých krajinách patrí nákladné komerčné klonovanie „domácich miláčikov“ (najmä psíkov a mačičiek). Niektorí
ľudia sú totiž presvedčení, že im klonovacie
firmy vyklonujú „presne toho ich mŕtveho
miláčika“. Tak to však nie je – bude to zas
len jeho genetické dvojča: iný psík, ktorého
budú musieť naučiť všetky tie jeho „kúsky“
odznova.

i danej komunity. Mnohé dôsledky ešte ani
nevieme celkom domyslieť. Predstavme
si napríklad už spomínanú situáciu, keď
„syn“ je vlastným genetickým bratom svojho
„otca“ a genetickým „synom“ svojich „starých
rodičov“.
Z týchto a mnohých ďalších dôvodov väčšina európskych i mimoeurópskych štátov
akékoľvek klonovanie človeka zakazuje.
Na pôde Rady Európy bol v roku 1998 prijatý
dodatkový protokol o zákaze klonovania
človeka, ktorý je doplnením medzinárodného Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (Oviedo 1997). Slovenská republika
patrila medzi prvé európske krajiny, ktoré
tento protokol i spomínaný medzinárodný
dohovor podpísali a ratifikovali. Niektoré
štáty, bohužiaľ, pripúšťajú tzv. klonovanie
na vedecké účely (neprávne označované ako
„terapeutické klonovanie“). Pritom výskumným pracovníkom ukladajú povinnosť
klonované ľudské embryo do dvanásteho
alebo štrnásteho dňa jeho existencie usmrtiť
– a znemožniť tak jeho prípadné narodenie.
Ide o neúctu voči človeku a ľudskému životu
už pred jeho počatím a o cynizmus takzvaného práva či takzvanej výskumnej etiky,
prevrátených naruby.
Katolícka cirkev akékoľvek klonovanie
človeka jednoznačne odsúdila vo viacerých
významných dokumentoch – napríklad v encyklike Jana Pavla II. Evangelium vitae (1995)
a v inštrukciách Kongregácie pre náuku viery
Donum vitae (1987) a Dignitatis personae
(2008).

Mohol by mať azda niekto
o klonovanie človeka záujem?
Z rôznych pomýlených dôvodov áno. Napríklad rodičia, ktorí by chceli mať dieťa, ktoré
by bolo kópiou úspešného tenistu, hokejistu,
vedca, politika, modelky či bankára. Alebo
bezdetní rodičia, ktorí by si chceli nechať
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slovo mladým

go(o)dbook

6

6

Hľadaj si priateľa na celý život!

Božie dieťa

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 28. júl 2016

Jedno poriadne objatie je niekedy viac ako tisíc
slov!
udalosti
Bárka gmcbarka.sk 057/449 02 90
Juskova Voľa skolacentrum@centrum.sk
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)
10. – 12.02. AŠAD – Archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
17. – 19.02. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život
skôr len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo
povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom. Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov.
Veková kategória účastníkov je od 14 rokov.
(Peter Lipták & tím)
GMPC gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.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
04.02 17.00 Svätá liturgia a 13. gréckokatolícky ples (veľká sála UPeCe)
Utorok 19.30 Greko stretko (Mlynská dolina)
Sobota 19.00 Liturgia pre vysokoškolákov
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov
(kaplnka, Mlynská dolina)
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Milosrdenstvo má vždy mladú tvár. Lebo milosrdné srdce má odvahu
zanechať pohodlie, milosrdné srdce vie ísť v ústrety iným, dokáže objať
všetkých. Milosrdné srdce vie byť útočiskom pre toho, kto nikdy nemal
domov alebo ho stratil, vie vytvoriť atmosféru domova a rodiny pre
toho, kto musel emigrovať, je schopné nehy a spolucítenia. Milosrdné
srdce sa vie podeliť o chlieb s tým, kto hladuje, milosrdné srdce sa
otvára, aby prijalo utečenca a migranta. Vysloviť milosrdenstvo spolu
s vami znamená vysloviť šancu, vysloviť zajtrajšok, záväzok, dôveru,
otvorenosť, pohostinnosť, spolucítenie, sny. Ste schopní snívať? Keď je
srdce otvorené, je schopné snívať. Je tam miesto pre milosrdenstvo,
pre pohladenie tých, ktorí trpia. Je tam miesto stáť vedľa tých, ktorí
nemajú pokoj v srdci, a pre tých, ktorým chýbajú potrebné veci na život alebo im chýba tá najkrajšia vec – viera.
Páči sa mi to

3

Komentáre

Zdieľať

Igor Cingeľ, farár a protopresbyter v Trenčíne
Páči sa mi to . Odpovedať
Predpokladám, že na akúkoľvek misiu, poslanie či službu musí
byť človek pripravený. Niekedy sa mi však zdá, že sa tak dlho
pripravujeme, až nevykročíme. Stopercentná príprava neexistuje.
Vždy ťa prekvapí niečo, s čím si nerátal. Boh však nehľadá perfekcionizmus ani ideálne podmienky. Boh hľadá v tebe a vo mne
pokorné a túžiace srdce. A nakoniec, misia nie je o nás. Je o ňom.
Čakať na stav, keď budeš pripravený na sto percent, spôsobí, že
nikdy nevykročíš. Ver teda tomu, kto ti misiu dáva. A choď!
Patrik Maľarčík, duchovný v Centre pre mládež v Juskovej Voli
Páči sa mi to . Odpovedať
Je krásne vidieť snívajúcich mladých ľudí odhodlane kráčať
za svojím cieľom. Milosrdenstvo má mladú tvár, lebo ani ono sa
nezastaví pred žiadnou prekážkou na ceste za snom. O čom sníva
Boh? Iste o tom, aby bol človek s ním, aby v jeho srdci našiel
svoje miesto hladný, odmietnutý, spútaný... i požehnaný človek.
Vstúpme do jeho srdca, kde zažijeme naplnenie najväčšieho sna
– rajskú blaženosť. Buďme mladou tvárou milosrdenstva, milujme ako on, aby každý mohol zažiť kúsok raja. Snívajme jeho sen.
Milan Kmec, predseda rady pre mládež Košickej eparchie
Páči sa mi to . Odpovedať
Možno už ani nedúfame, že by tento svet mohol byť milosrdný
– ohľaduplnejší, menej krutý. No pokiaľ budú žiť srdcia, ktoré
zakúšajú Božiu blízkosť, jeho štedrosť, prijatie, objatie či odpustenie, je tu vždy nádej, že tu budú ľudia, ktorí milosrdenstvom
budú premieňať svet. Preto vyslovme: „Milosrdenstvo.“ Najprv
ako prosbu k Bohu pre nás samých, a potom ako požiadavku
do sveta na milosrdný zajtrajšok. Koľko snov sa už naplnilo,
prečo by sa nemohol naplniť aj sen o milosrdnom svete?

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
SVÄTÝ DOMINIK SAVIO
Prvý chlapec v dejinách Cirkvi, ktorý bol vyhlásený
za svätého bez toho, aby bol mučeník. Jeho život mal
jediný cieľ: stať sa svätým! Mal záväzok: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť“.

Gréckokatolícky ples
v Bratislave
Už 13. ročník gréckokatolíckeho plesu organizovaného mládežou
z Farnosti Povýšenia sv.
Kríža v Bratislave sa uskutoční 4. februára v priestoroch veľkej sály UPeCe
v Mlynskej doline. Okrem
dobrého jedla, kultúrneho
programu a skvelej zábavy
v rytmoch rezkej slovenskej hudby sa ponúka aj
príjemná rodinná atmosféra pri pohári dobrého
vína. Organizátori si dávajú
za cieľ, aby každý z účastníkov odchádzal obdarovaný,
ak nie darčekom z tomboly, tak aspoň novou radosťou v Kristovi. Preto je jeho
slovo prítomné na každom
plese, aby aj on mohol byť
pozvaný do sŕdc všetkých
prítomných.

Evanjelizácia v Božej moci
Keďže evanjelizácia nie
je len odovzdávanie
informácií, ale ako Božie
slovo hovorí v Rim 1, 16:
„... evanjelium je Božou
mocou na spásu“, tento
kurz má za cieľ s pomocou
Svätého Ducha pretvoriť
mladého človeka na nástroj ohlasovania radostnej zvesti celému svetu.
Skúsený tím pod vedením
Petra Liptáka a otca
Slavomíra Palfiho vás bude
čakať od 27. do 29. januára
v Bárke v Juskovej Voli.

www.casopisslovo.sk

Juraj Danko ml.
foto: freestockphotos.name
JJ

Dnešok, aspoň v našich končinách, je v mnohom odtrhnutý od reality. Pomaly fungujeme
iba na bezhotovostných platbách a ľahko
sme si zvykli na supermarkety a rôznych kuriérov chodiacich, kamkoľvek si udáme. Pre
toto všetko strácame kontakt s ľuďmi i mnohými vecami, ktoré ešte pre našich starých
rodičov a možno i rodičov boli samozrejmé,
ba mnohokrát bytostne dôležité. Niečo

z týchto veci nám môže priblížiť listovanie
v trebníku. Takto sa nazýva kniha, kde sú
súborne pozbierané okrem obradov sviatostí
a modlitieb i rôzne posvätenia.
Niektoré sú širokej verejnosti známe,
napríklad veľké posvätenie vody, ktoré ešte
máme čerstvo v pamäti, alebo posvätenie pokrmov, bez ktorého si mnohí nevedia predstaviť sviatky Paschy. Povedome ešte možno
znie i posvätenie sviec na sviatok Stretnutia
Pána alebo bahniatok na Kvetnú nedeľu.
Tie sa viac-menej opakujú pravidelne každý
rok. Dobre znie i posviacka chrámu, čo je pre
spoločenstvo veriacich osobitná udalosť, ale-

JJ

Antónia Haľková
V biblickej knihe, Prvej knihe kráľov, čítame:
„Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky,
Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky, teda z národov, o ktorých Pán povedal
synom Izraela: ,Nevchádzajte k nim a ony nech
nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce
k cudzím bohom!‘ A Šalamún za nimi lipol
s láskou. Mal sedemsto kniežacích žien a tristo
vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. Keď bol
Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími bohmi, jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. Tak
si Šalamún uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu
a ohavu Amončanov Molocha. Šalamún robil,
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čo sa nepáčilo Pánovi a nebol celkom oddaný
Pánovi ako jeho otec Dávid. Vtedy Šalamún
postavil výšinu Kamošovi, ohave Moabčanov,
na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, aj
Molochovi, ohave Amončanov. Podobne robil
všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili
tymian a prinášali obety svojim bohom. Preto
sa Pán rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od Pána, Izraelovho Boha, ktorý sa
mu dva razy zjavil a dal mu v tejto veci príkaz,
aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval
Pánov príkaz. Preto Pán povedal Šalamúnovi: ,Pretože je to s tebou takto a nezachoval
si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal,
odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu
sluhovi.‘“ (1 Kr 11, 1 – 11)
Je dôležité, aby sme dávali pozor na to, čo
nás zvádza, pretože od zvádzania vedie krátka
cesta k zrádzaniu, a to sa týka každej oblasti
života, nielen duchovnej. Šalamúna viedla túž-

varovanie

Od zvádzania k zrádzaniu

katechéza

Poriadok posvätenia

bo posviacka nového, či obnoveného domu
dôležitá zasa pre rodinu.
To je však iba zlomok oproti tým ostatným, ktoré sa tam nachádzajú. Veď v trebníku z roku 1926, vydanom v ukrajinskej
Žovkve, je ich celkovo 95. Keď vynecháme
posvätenia chrámových potrieb, ostáva 41,
ktoré sa týkali každodenného života mimo
chrámu. A práve niektoré z nich si priblížime. Dnes to bude požehnanie domu proti
ohňu.
Oslovilo ma to hlavne preto, lebo nedávno sme na jeden z chrámov dávali robiť
bleskozvody. Pri dokončení mi majstri povedali: „Otče, už môžete pokojne spávať.“ Takéto technológie však ľudia v minulosti nemali,
a tak boli odkázaní len na Božiu ochranu.
A práve o ňu sa prosí v tomto posvätení,
kde sú tiež pozývaní Boží anjeli, aby bývali
v danom dome. Modlitba rozumie úder blesku ako jeden z útokov démona, preto voči
nemu stavia meno Ježiša Krista, jeho vtelenie
a vládu slovami: „Slovo sa stalo telom, Boh sa
vtelil. Kristus víťazí, Kristus kraľuje, Kristus
prikazuje, Kristus nech tento dom uchráni
pred plameňmi ohňa a údermi blesku, teraz
i vždycky, i na veky vekov.“
Myslím si, že táto modlitba môže byť i pre
dnešného človeka inšpiratívna a je prejavom
našej viery. Iste, máme seba i svoj majetok
chrániť pre nás dostupnými možnosťami.
Nad ne však postavme nášho milujúceho
Boha, ktorý nad nami stále bdie. Veď samotný bleskozvod nám počas búrky nezaručí
pokojný spánok, ten dáva iba Boh svojim
miláčikom (porov. Ž 127, 2).

ba po kráse, po niečom novom k tej najväčšej
zrade. Zradil Boha, začal sa klaňať iným bohom.
Diabol nás denne zvádza k hriechu pestrou
ponukou pokušení. Každý má nejakú slabosť:
alkohol, cigarety, časopisy, filmy, telo, krása,
práca... Svet nás zvádza rôznymi náukami,
ideológiami. Boh však chce, aby mu patrilo celé
naše srdce.
Ježiš hovorí: „Ak by ťa zvádzala na hriech
tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď
vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť
s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha,
odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života
krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami
hodiť do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje
oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš
do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby
ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla.“
(Mk 9, 43 – 47) Najistejšia cesta, ako zvíťaziť
nad pokušením a príležitosťou na hriech, je
od nej utiecť, dištancovať sa, lebo príležitosť
robí zlodeja.
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slovo o ikone

Zosnutie Bohorodičky
Milan Gábor
foto: thegoodheart.blogspot.sk
JJ

Po analýze ikony aj so zreteľom na tendenciu
zobrazovania v prostredí západného umenia
je vhodné, aby sme zamyslenie nad ikonou
sviatku Zosnutia Bohorodičky zavŕšili.

Zhrnutie
Vo vývoji ikonografie udalosti zosnutia
Bohorodičky nachádzame analógiu so zobrazovaním zostúpenia do podsvetia. V oboch
prípadoch tradičné byzantské schémy, ktoré
boli známe aj v prostredí západného umenia,
boli v období renesancie a baroka nahradené
novými. Zostúpenie do podsvetia nahrádza

Vzkriesenie Krista a Zosnutie Bohorodičky Nanebovzatie Panny Márie a s tým súvisiace korunovanie Božej Matky.
Ikonografia zosnutia Bohorodičky verne
odráža vývoj dogmy, ako aj bohoslužby sviatku. Ikona, podobne ako dogma, je ovocím
ustavičného uvažovania Cirkvi o vlastnej
viere a tajomstve tej, ktorá jediná je Božou
Matkou, ale aj dokonalým stvorením, v ktorom môžeme čítať zavŕšenie Božieho plánu
ohľadom ľudstva. Nebo i zem sú plné obdivu
voči tomuto zázraku. Vzkriesenie Panny,
podobne ako vzkriesenie Syna, je prameňom
radosti pre celý svet, lebo ona je pre ľudí
nádejou a vzorom, pre Boha uskutočnením
jeho lásky k ľuďom. Takto je Pánova služobníčka navždy pri svojom Synovi. Od tejto
chvíle sa svojimi modlitbami a príhovormi
ešte viac zúčastňuje na jeho diele, ktoré je

z cirkevného práva

Pôstna disciplína
JJ

Jozef Miňo
Východný kódex v titule XVI – Boží kult hovorí
o pôstnej disciplíne.
„Počas dní pokánia veriaci v Krista sú viazaní
povinnosťou pôstu alebo zriekania sa, ktoré
treba zachovávať spôsobom stanoveným
partikulárnym právom vlastnej cirkvi sui iuris
(CCEO, Kán. 882). Kódex priamo nedefinuje
pôstnu disciplínu, ale odvoláva sa na disciplínu
definovanú partikulárnym právom. V dnešnom
svete sa môžeme stretnúť s tým, že ak sme
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mimo územia svojej cirkvi, tak môžeme spoznať
odlišnosti v pôstnej disciplíne. Naša metroplitná
cirkev sui iuris má pôstnu disciplínu presne stanovenú v zmysle dekrétu Posvätnej kongregácie
pre východné cirkvi č. 379/65 z 21. februára
1969. Zachovávať túto pôstnu disciplínu majú
všetci kňazi, rehoľníci a veriaci Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.
Kódex predpokladá aj situáciu, keď veriaci sú
mimo hraníc svojej cirkvi sui iuris, a dovoľuje
zachovávať pôstnu disciplínu a cirkevné sviatky
miesta, na ktorom sa nachádzajú, keďže pôstna
disciplína tejto miestnej cirkvi môže byť odlišná
od pôstnej disciplíny našej cirkvi (porov. Kán.
883 § 1). Táto situácia je dnes veľmi častá,

spásou sveta. Veľkosť a dôstojnosť Božej
Matky nádherne ospevuje aj bohoslužba
večierne z obdobia po sviatku: „Tvoj Syn
a Boh náš, Bohorodička, dokázal nám, že má
dve prirodzenosti: lebo ako človek umiera,
ale ako Boh vstáva z mŕtvych. Aj teba, Matka
Božia, podľa zákona prirodzenosti necháva
zomrieť, aby veriaci nevideli v tom podvod.
Ale prešla si, nebeská nevesta, do nebeských
končín, vzatá ako z lôžka svojho príbytku.
Ako zem si posvätila svojím narodením,
tak tvojím odchodom do neba si posvätila
oblohu. Apoštoli ťa na cestu poslali, anjeli
na nebesiach prijali. Keď pochovali tvoje
presväté telo a spievali nadhrobné piesne,
s úžasom pozerali a s bázňou šepkali: ,Takú
odmenu dáva pravica Najvyššieho. Pán
je uprostred teba a nikdy sa nezakolíšeš.
Nesmiernym bohatstvom obdarená Matka,
nezabúdaj na nás. Veď my sme tvoj ľud
a ovce tvojej pastvy. Vzývame tvoje meno.
Tvojím prostredníctvom si vyprosujeme
spásu a veľké milosti‘.“
Keďže počas analýzy ikony sme často
citovali fragmenty z homílie sv. Jána Damaského na sviatok Zosnutia Bohorodičky,
bude vhodné, ak pri tomto zhrnutí zaznejú
slová tohto významného cirkevného otca.
„Ak nič nepoctí Boha tak ako milosrdenstvo,
kto bude proti tomu, aby bola jeho Matka
poctená rovnakým spôsobom? Je to ona, kto
súhlasil so zakúsením nevýslovnej hĺbky
Božej lásky k nám. Vďaka nej bolo zrušené
staré nepriateľstvo voči Stvoriteľovi. Jej
zásluhou bolo potvrdené zmierenie s ním,
boli darované pokoj a milosť, ľudia a anjeli
sa spojili v tom istom chóre, a my, predtým
hodní opovrhnutia, stali sme sa Božími
synmi... Je to ona, kto sa pre nás stal sprostredkovateľom všetkých dobier. V nej sa Boh
stal človekom a človek Bohom.“

a preto veriaci východných cirkví nachádzajúci sa mimo hraníc svojej cirkvi sui iuris môžu
zachovávať pôstnu disciplínu katolíckej cirkvi
územia, kde sa zdržiavajú.
Kódex zohľadňuje situáciu rodín, kde obaja
manželia patria Katolíckej cirkvi, ale rozdielnych
obradov (na našom území sú časté obradovo
zmiešané manželstvá rímskokatolík s gréckokatolíčkou alebo opačne). Preto ohľadom
dodržiavania pôstnej disciplíny a sviatočných
dní (prikázaných a odporúčaných sviatkov) v obradovo zmiešaných rodinách je dovolené kvôli
jednote v rodine zachovávať disciplínu jednej
alebo druhej manželskej strany. „Ohľadom dní
sviatkov a pokánia je v rodinách, v ktorých sú
manželia zapísaní do rozličných cirkví sui iuris,
dovolené zachovávať predpisy jednej alebo
druhej cirkvi sui iuris.“ (Kán. 883 § 2)
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Marta Gromošová
foto: babycenter.com
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„Môžem spať dnes pri vás?“ ozvala sa veta,
ktorú som už niekoľko rokov nepočula.
Novej situácii som sa zatiaľ nevedela správne
prispôsobiť. Skúsenosti sem, skúsenosti tam,
deti chodievali na nočné prepadovky do veku
cca 10 rokov.
Literatúra takéto prípady síce nepopisuje,
autori uvádzajú veľmi presné údaje o dĺžke
spánku jednotlivých vekových kategórií.
U dojčiat ide dokonca o 20 hodín spánku,
u väčších detí, žiaľ, postupne narastá potreba
denného bdenia. Dieťa však podľa autorov
prespí zväčša pokojne celú noc, a tak nie je
dôvod na paniku. Neviem, či je to detskou
negramotnosťou alebo všeobecnou medzinárodne uznanou a certifikovanou čitateľskou negramotnosťou nášho národa ako
takého, ale daný stav spánku počas celej noci
poznám naozaj iba z literatúry.
Podľa mojej rodičovskej skúsenosti a ústne
tradovaných informácií sa tieto aktivity
vyskytujú vo viacerých verziách.
Prvá – mierumilovná – znamená, že vo
dverách zastane postavička, len o čosi vyššia
od vedra, chvíľu pozerá smerom k manželskej posteli, vlezie do nej, pritúli sa a spinká
až do bieleho rána. Po prebudení je prekvapená, ako sa ocitla vo vašom náručí, vybozkáva vám tvár a ešte rozohriata odchádza
na chvíľu do svojej postieľočky, kým ju odtiaľ
nevyženie jedna z biologických potrieb. Pokiaľ chce urýchliť proces vášho prebúdzania
zvlášť krutým, priam opovrhnutiahodným
spôsobom, ohlási záverečnú fázu vylučovania a je len na rodičovi, či to ešte v limite
stihne zachrániť.

Horší je dupľovaný spôsob, keď dieťa,
ktoré sa bojí spať v izbe samo, zobudí svojho
mladšieho súrodenca a privedie ho do spálne tiež, aby sa nebodaj nezačal báť aj on.
Tandem je horší, lebo v stave rozospatosti
robíte miesto ešte pre jedny ľadové nožičky, upravujete ešte jedny drobné ručičky
a do tváre vám dýcha nie celkom voňavá
pravidelnosť otvorených ústočiek. Občas sa
pritrafí slinka na líce, štuchanec a niekoľko
kopancov do žalúdka.

príbeh

Nočná návšteva

Najhoršia verzia je plačúce dieťa. Ani netuší, čo ho vyhnalo z postieľky, prečo potrebuje
rodičov.
Tej noci zárubňu podopierala naša dospelá
dcéra, ktorej sa zažiadalo reprízovať detské
zlozvyky. Manžel bez slova odišiel do obývačky a ja som zbystrila pozornosť, ak vôbec
možno čosi také povedať uprostred nočného
sídliska. Aký bol dôvod nočnej návštevy? Čo
sa deje? Dcéra skôr zo spánku odvrkovala
na moje otázky, prehadzovala sa na posteli,
chvíľu sa zahrabávala do periny, chvíľu ju
odkopávala. Okolo štvrtej mi porozprávala
o čudnom chlapíkovi, ktorý sa nervózne
triasol a celý večer rozprával o „čistej karme“
a o tom, že by s ňou chcel pracovať. Toto
duchovné „scestie“ vyľakalo aj mňa. Chytila som dcéru za ruku, modlili sme sa, ale
spánok neprichádzal. Pomaly svitalo, a tak
som sa už zaspať ani nesnažila. Triednej som
poslala sms a odišla som si do kuchyne uvariť
kávu.
Tento nočný život... Myslieť si, že iba bary
a iné druhy ponocovania dokážu človeka
nivočiť, je veľký omyl. Oveľa horšie formy
mučenia poznajú väznitelia a deti, ktoré
treba utišovať, vyrábať štráfiky do ucha, nosiť
vodu, odháňať škaredé sníčky, schovávať
zmrznuté nožičky pod teplučkú perinu,
hladkať a škrabkať chrbátik, aby bolo jasné,
že rodič nezaspí skôr ako dieťa zasiahnuté
niektorou z vyššie spomínaných nepríjemností...
Hurá! Už len posledné roky puberty a univerzita stredného veku!

Z pánov biskupov tam boli súčasne alebo postupne pán biskup Vojtaššák, pán biskup Zála
(olomoucký svätiaci biskup), pán biskup Hopko, pán biskup Hlad (tajne vysvätený biskup
z Čiech), z provinciálov tam bol náš vsdp. otec Dr. Suchomel, z našich otcov otec Holakovský,
otec Miklík Ignác, otec Daňha Alojz, otec Líkař, otec Čverčko a iní.
V roku 1962 bola dosť veľká amnestia a väzni, aj kňazi s malými trestami, išli na slobodu.
Na samotách sme potom dostali aj prácu v celách a kto ju vykonal na sto percent, kto bol
plničom, mal určité výhody. Dostal malé vreckové, za ktoré si mohol raz za 14 dní prikúpiť
nejaké prilepšenie, najčastejšie marmeládu a cukor. A mal právo chodiť na kultúrne podujatia:
asi dvakrát týždenne smel pozerať televíziu a raz za štrnásť dní film. Ja som ťažko zvládal plniť
dosť vysoké normy, to bol jeden z dôvodov, prečo som nemohol byť „plničom“. Azda za 12 –
14 hodín by to bol človek dokázal. Ale chýbal materiál. Chodbári zásobovali materiálom skôr
privilegované cely.
No na druhej strane našli sa zas šikovní dobrodinci, ktorí mi svojou prácou pomohli stať sa
plničom. Využíval som príležitosť chodiť raz za štrnásť dní na filmy. Zo Sovietskeho zväzu, ale
aj západné filmy, veľmi kvalitné a humánne. Právo na televíziu som využil len raz, zámerne,
v roku 1964, keď bola olympiáda v Tokiu. Chcel som raz vidieť to „čudo sveta“. Sledoval som
týždeň všetko, čo nám umožňovali vidieť z olympiády. A som za to vďačný. Bývali sme dvaja
spolu s otcom biskupom Vojtaššákom asi tri mesiace a potom k nám dali jedného mladého
kriminálneho väzňa. Hovorili o ňom, že sa dopustil „beštiálnej vraždy“. V základe to bola dobrá
duša, ale psychicky nevypočítateľná, takže nám pripravil nejednu krušnú chvíľu.
Ale na dôkaz jeho dobrej duše uvediem toto: Tesne pred Vianocami prehovoril s ním jeden
významný politik, ktorý bol v susednej cele a ktorého si vážil i náš Láďa. Povedal mu: „Láďa,
teraz cez tieto sviatky daj pokoj týmto starým ľuďom.“ A náš Láďa naozaj Vianoce zväčša ticho
preležal na podlahe – lebo cez deň nebolo dovolené ležať na lôžku, okrem chorých, a zapodieval sa svojimi myšlienkami.
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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na každý deň

PONDELOK 16. január

Poklona reťaziam apoštola Petra
Čítania: Sk 12, 1 – 11 zač. 29; Jn 21, 15 – 25 zač. 67 (apoštolovi); Hebr 11,
17 – 23. 27 – 31, zač. 329; Mk 9, 42 – 11, 1, zač. 42 (z 31. týždňa)
Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka... (Mk 9, 43 – 48)
Stratiť akýkoľvek orgán je strašná skutočnosť a každý sa tomu snaží
vyhnúť. Niektorí rodičia sa radšej rozhodnú pre potrat, akoby
prijali postihnuté dieťa. A tu zrazu počujeme Ježišovo slovo o tom,
že je lepšie prísť i o to najcennejšie, ako sa dopustiť hriechu. Aké
vzdialené je naše myslenie od myslenia nášho Spasiteľa! Zvykli sme si
na hriech, a preto Ježišovo slovo znie hrozivo. Zamyslime sa nad tým,
aké sú naše ciele, aké sú naše hodnoty.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Poklony (HS: 351; PZ: 328; HP: 340)

UTOROK 17. január

Prepodobný Anton Veľký
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač.
335. Lk 6, 17 – 23a, zač. 24.
(prep.); Hebr 12, 25 – 26; 13,
22 – 25, zač. 333; Mk 10, 2 – 12,
zač. 43 (z 31. týždňa)
Pre tvrdosť vášho srdca...
(Mk 10, 5)
Zvykneme lamentovať, aký
je dnes hrozný svet, aká zlá
je situácia v našej krajine, že
mladí utekajú do zahraničia,
zvyšuje sa rozvodovosť, rodí
sa menej detí... Mohli by sme
hovoriť o svojich manželoch,
manželkách, deťoch, rodičoch, nevestách, svokrách... Dnes nám Ježiš
zjavuje príčinu všetkých kríz, vojen a nešťastí – tvrdosť nášho srdca.
Nie tí vedľa mňa, nie to všetko okolo mňa, ale tvrdosť môjho srdca
je to, čo treba uzdraviť. Prosme Pána, aby nám vzal kamenné srdce
a daroval srdce z mäsa.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 352; PZ: 330; HP: 342)

STREDA 18. január

Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Čítania: Jak 1, 1- 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, zač. 44 (z 31. týždňa); Hebr
13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)
Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa... (Mk 10, 15)
Pri veľkých udalostiach alebo pri návšteve vzácnych hostí zvykneme
kamsi „upratať“ deti, aby nevystrájali, nekládli nevhodné otázky,
nepojedli všetko zo stola, skrátka, aby neobťažovali hostí. A práve
taká situácia nastala v dnešnom evanjeliu. Ježišova reakcia je však
odlišná od tej našej, ba priam opačná. Deti dáva za príklad. V čom sú
pre nás vzorom? Deti úplne dôverujú rodičom, spoliehajú sa a veria
im vo všetkom, ale hlavne nič (okrem svojej láskyplnej prítomnosti)
im nedávajú. Ale zato vždy a všetko bez ostychu berú. Čo od nás teda
Boh očakáva? Nič, iba aby sme boli a aby sme si od neho brali ako
deti. Až potom budeme schopní dávať.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätiteľom (HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

ŠTVRTOK 19. január

Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 27, zač. 45 (z 31. týždňa);
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)
Ježiš naňho pozrel s láskou... (Mk 10, 21)
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Škaredo sa pozeráme na niekoho, kto nekoná podľa našich predstáv.
Dovolávame sa spravodlivej odplaty pre tých, ktorí konajú zle. Mladík
nebol schopný zriecť sa bohatstva, Peter trikrát zaprel Ježiša...
A koľkokrát sme zradili my? Ako na to zareaguje Ježiš? Ježiš na nás
hľadí s láskou, lebo sme Božie deti a pozná našu slabosť. Pozerajme
sa do jeho láskavých očí, aby sme videli Kristovu lásku, a nie bratovo
previnenie.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 20. január

Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: Hebr 13, 17 – 21 zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Eutymiovi);
Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24 – 32a, zač. 46 (z 31. týždňa)
... Bohu je všetko možné. (Mk 10, 27c)
Skús si predstaviť svoj chrám nie vo vodorovnej, ale v zvislej polohe.
Svätyňa je nebo a loď chrámu zem. Vieš teraz vystúpiť do svätyne iba
pomocou vlastných síl? Nikto z nás nemôže iba svojimi vlastnými
silami dosiahnuť nebo. Čo na to náš Boh? Zostupuje na zem, stáva
sa človekom, aby nás priviedol, napriek našej úbohosti, do neba (to
symbolizuje kňaz, ktorý vystupuje zo svätyne do lode chrámu), lebo
Bohu je všetko možné.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Eutymiovi. Voľnica (HS: 355; PZ: 332; HP: 345)

SOBOTA 21. január

Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: Kol 1, 1 – 6, zač. 349; Lk 16, 10 – 15, zač. 81 (z 31. týždňa);
Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; Mt 15, 32 – 39, zač. 64 (sv.)
... lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné. (Lk 16, 15c)
Iste ste už boli niekedy na nejakom koncerte, festivale alebo ste ho
sledovali v televízii. Vystupovali tam nejakí zahraniční hostia, ktorí
predstavovali svoju kultúru, jazyk... Aj vám sa už stalo, že sa vám síce
to predstavenie cudzincov páčilo, ale kdeže ho porovnávať s našimi
zvykmi, folklórom!? Je to prirodzené. Vyrástli sme v inom svete.
A presne to sa deje, keď sa snažíme zapáčiť Bohu „naším“ spôsobom.
Na svätej liturgii nádherne spievame, ale Bohu spievajú anjeli. Ak sa
chceme zapáčiť Bohu, prijmime jeho „kultúru“.
Liturgia: Každoden. antif. Menl. časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 22. január

Tridsiata šiesta (Tridsiata prvá) nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý
apoštol Timotej
Čítania: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 35 – 43, zač. 93 (31. nedeľa)
Čo chceš, aby som ti urobil? (Lk 18, 41a)
Azda každý pozná rozprávku o zlatej rybke. Pretože deduško daroval
zlatej rybke, ktorú chytil, život, plnila mu jeho priania. Udalosť
z dnešného evanjelia nám túto tému trocha pripomína. Ježiš, syn
Dávidov, sa pýta slepca: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Počuli sme,
ako odpovedal slepec. A čo my? Čo si žiadame od Krista? Slepec
žiadal schopnosť vidieť. Získať zrak bolo pre neho viac, ako len vidieť
hmotný svet. V tých časoch panovala predstava, že zdraví, bohatí,
mnohodetní ľudia boli Bohom požehnávaní, a chromí, mrzáci,
chudobní, bezdetní boli trestaní Pánom za svoje hriechy alebo
hriechy svojich predkov. Slepec bol hriešny, lebo ho Boh opustil. Keď
získal zrak, získal i štatút požehnaného, Boh ho znova prijal.
Túžime i my po Božej priazni, jeho láske, odpustení alebo ho
potrebujeme ako „zlatú rybku“, aby plnil naše priania? Boh sa
každého jedného z nás dnes pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 145; PZ: 99; HP: 100)
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PONDELOK 23. január

Hieromučeník Klement
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, zač. 48 (z 32. týždňa)
Mnohí ho okrikovali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal.
(Mk 10, 48)
Často sa stane, že sa koná nejaká neprávosť a my s ňou vo svojom
srdci nesúhlasíme, ale nahlas nepovieme nič, aby sme neprišli
o dobré miesto, priateľov alebo aby sme nevyšli na smiech, skrátka
nechceme mať zbytočné nepríjemnosti. Nie však slepý Bartimej. Ide
o veľa. Chce vidieť. Nedbá, že ho okrikujú, aby mlčal. Verím, že aj
my by sme bojovali, keby nám išlo o veľa. Božie hodnoty sú viac ako
názory druhých. Nie tí druhí, ale Ježiš zomrel za naše hriechy. Preto
nech nám záleží hlavne na tom, čo si o našom konaní myslí Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 24. január

Prepodobná Xénia Rímska
Čítania: Jak 3, 1 – 20, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, zač. 50 (z 32. týždňa)
Peňazomencom poprevracal stoly... (Mk 11, 15b)
Trocha netypický obraz Krista. Zvykli sme si na Ježiša jemného
a empatického, ktorý odpúšťa hriechy, uzdravuje, ba dokonca
kriesi z mŕtvych. Peňazomenci boli potrební, aby menili pohanské
peniaze za chrámové a aby predávali zvieratá slúžiace na obetu. Ale
oni to robili v nádvorí určenom pre pohanov. Bola to veľká pýcha
vyvolených a pohŕdanie tými ostatnými. Ježiš zjavuje Božiu túžbu
po ľuďoch všetkých národov. Len vďaka tejto jeho láske sa môžeme
dnes tešiť z toho, že i my sme vyvolení.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 25. január

Arcibiskup Gregor Teológ
Čítania: 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.); Jak 3, 1 - 4,
6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, zač. 51 (z 32. týždňa)
A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak
máte niečo proti niekomu... (Mk 11, 25)
Často sa pohoršujeme nad tými, ktorí
spravujú našu krajinu. Nad tým, že namiesto
toho, aby pomáhali nám, sami sa obohacujú.
Ale ruku na srdce. Keby nás vzali medzi seba,
bránili by sme sa? Ide nám teda skutočne
o spravodlivosť? Dúfame a prosíme Boha
o odpustenie našich previnení, ale sami
často odpustiť nechceme. Ide nám skutočne
o milosť?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, I teraz,
podľa predpisu. Ostatné svätému (HS: 356;
PZ: 334; HP: 346)

ŠTVRTOK 26. január

Prepodobný Xenofont, jeho manželka
Mária a synovia
Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33,
zač. 52 (z 32. týždňa)
Pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš?“ (Mk 11, 28a)
Môžeme sa pýtať: „Prečo im Ježiš neodpovedal?“ A chceli to naozaj
vedieť? Ježiš protiotázkou o pôvode Jánovho krstu usvedčuje farizejov
z ich neúprimnosti a pretvárky. Ak chceme vstúpiť do Božej pravdy,
musíme zahodiť každú faloš a klam.
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 27. január

Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho
Čítania: Hebr 7, 26 –28. 8, 1 – 2, zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.); 1
Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (z 32. týždňa)
To je dedič. Poďte, zabime ho a dedičstvo bude naše! (Mk 12, 7)
Aké šialenstvo! Ako mohli byť vinohradníci takí zaslepení? Veď je
jasné, že takým spôsobom dedičstvo nezískajú! Práve naopak. A nie
sme im podobní? Či nezabúdame, že patríme Bohu, a svoj život i celú
Zem máme iba ako nájom? Či nekonáme tak, ako by nám všetko
patrilo? Aké šialenstvo! Aká zaslepenosť!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému, I teraz, podľa predpisu. Ostatné svätému. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 301; PZ: 275; HP: 348)

SOBOTA 28. január

Prepodobný Efrém Sýrsky
Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, zač. 84 (z 32. týždňa);
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)
Sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.
(Lk 17, 10b)
Koľko námahy nás niekedy stojí presvedčiť svoje deti, aby nám
pomáhali s domácimi prácami. A potom sa často dožadujú rôznych
odmien alebo protislužieb. Sme pohoršení, aké sú deti nevďačné!
Toľko sa o nich staráme, toľko sme im obetovali, a ony si nič nevážia!
Či nekonáme často podobne? Či nám Boh nedaroval život? Nestal sa
človekom, aby mohol zomrieť namiesto nás? A akí vieme byť urazení,
keď nás ľudia nedocenia. Niekedy sa dokonca hneváme i na Pána,
že nám nedáva presne tak, ako by sme chceli! Vážime si to, čo sme
dostali od Boha?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 29. január

Tridsiata siedma (Tridsiata druhá) nedeľa
po Päťdesiatnici – o Zachejovi. Prenesenie
ostatkov hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa
Čítania: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 –
10, zač. 94
Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim
štvornásobne. (Lk 19, 8)
Dlhé rady ľudí čakali pred Vianocami
na svätú spoveď, aby im boli odpustené
hriechy. Mnohí to robíme roky a možno
už i trocha rutinne. Napadlo nám niekedy,
že ovocím pokánia je aj túžba po náprave?
Najpodstatnejšou časťou svätej spovede je
ľútosť nad hriechmi – pokánie. V dnešnom
čítaní vidíme úžasné ovocie pokánia – túžbu
po náprave chýb. Ježiš hovorí: „Dnes prišla
spása do tohto domu.“ Mzdou hriechu je smrť
a mzdou pokánia je spása. Nezabúdajme
na nápravu po svätej spovedi, veď práve vtedy zožneme nádherné
plody odpustenia.
Liturgia: Hlas 4. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Ostatné z hlasu
(HS: 147; PZ: 100; HP: 101)
Jaroslav Matoľák
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Slovo deťom

detská
Kde je vaša viera? (Lk 8, 25)
Ahoj, deti! V tomto roku budeme lúskať oriešok našej viery. Pokúsime sa dostať
k jadru toho, v čo ako kresťania katolíci veríme.

Kríž

Viera

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)

Slovo viera v jazyku, ktorým
hovoril Pán Ježiš, znamená
približne nechať sa viesť, nechať sa riadiť.
Aj Božie slovo hovorí, že sa treba zrieknuť 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. Vyskúšajte, či sa oplatí Bohu dôverovať. Kráčajte
s vierou v každej situácii.

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 nasledujúcemu 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.

1

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

2

4

5
3
Komiks

Príbehy poslušníka

Zašiel som do pivnice priniesť
trocha...
... ovocia
Kde si
bol,
synku?

Pozrite,
ako sa naše
talenty rozmnožili.
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Stonožka

Niečo sa vám nepozdáva, otec Šimon?

Však sú tie jablká
výborné?
Hm.

Nie, nie.
Iba som
premýšľal,
...

Ktorý to len
môže byť?

?

S vierou,
ktorú nám
dal.

... , čo
sme urobili
s najdôležitejším...

... talentom od Pána.

www.casopisslovo.sk

Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup
Apoštolského exarchátu v Prahe, na odpočinku v Prešove – 1. január – 66 rokov kňazstva; Vladimír Dráb,
farár farnosti Kyjov – 3. január – 60 rokov života; František Čitbaj, stavroforný protojerej v Košiciach – 22. január – 60 rokov života; Michal Džatko, titulárny dekan,
výpomocný duchovný farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné – 25. január – 75 rokov života; Anton Verbovský, redemptorista v Michalovciach – 26. január – 45
rokov života; František Fedor, titulárny arcidekan, výpomocný 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
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, Prešov, Bardejovská 24 (18.00 h),
spoločenská miestnosť
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
01.02. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)
Večer mladých
02.02. SPŠ drevárska, Prešov, Bardejovská 24 (16.30 h),
spoločenská miestnosť
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
OZNAM

BLAHOŽELÁME
Duchovný otec Anton Uhrín oslávi 27. januára svoje
okrúhle štyridsiate narodeniny. Ďakujeme nebeskému Otcovi, že vás ako novokňaza v roku 2000 poslal
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Duchovný otec Anton Uhrín oslávi 27. januára krásne jubileum – 40 rokov života. Drahý náš otec Anton, k vášmu okrúhlemu jubileu chceme zapriať pevné
zdravie vám i celej rodine. Na vašej duchovnej ceste
vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, darov Svätého Ducha, pomoc a starostlivú ochranu presvätej
Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita!
s úctou a modlitbou veriaci z Hlinného
Krásneho životného jubilea – 80
rokov sa 1. januára dožila naša
drahá mamka, babka a prababka Anna Sisáková z Nechválovej
Polianky. Do ďalších rokov nech
vám dá nebeská Matka sily dosť
a v srdci vašom nech Pán Ježiš
bude stále hosť. Mnohaja lita len pre vás znie, že radi
vás máme, nech každý vie!
K vašim narodeninám srdečne blahoželajú, Božie požehnanie a ešte pevné zdravie do ďalších rokov vyprosujú syn Tibor s manželkou Martou, vnučka Martina
s manželom Jánom, vnuk Tibor, vnuk Branislav s manželkou Martou. Pravnúčik Damián a pravnučka Simonka vás v mene celej rodiny sladko bozkávajú a vrúcne
objímajú.
OZNAMY
Fotosúťaž 2016/2017
Ostáva ešte niekoľko dní do ukončenia Fotosútaže
2016/2017 časopisu Slovo. Svoje príspevky môžete
posielať do redakcie do konca januára 2017. Oceníme, ak nám pošlete aj vaše vianočné fotografie (betlehemy, koledníkov, slávenie v chráme aj mimo chrámu, vianočné zvyky, vianočnú výzdobu, štedrovečerný
stôl a vianočné jedlá). Nielen víťazné fotografie, ale aj
ďalšie kvalitné fotografie vieme využiť ako ilustračné
v časopise Slovo a v publikáciách vydavateľstva Petra.
redakcia
Seminár pre ženy
Seminár pre ženy sa uskutoční od 23. – 26. januára
2017 v Melčiciach u sestier františkánok Premenenia
Pána. Témou seminára bude Obnovenie pravej identity
v Kristovi. Prednášať bude Sue Farrugia spolu s tímom
Talitha Qum z Malty. Talitha Qum patrí a pracuje vnútri
Maltskej katolíckej charizmatickej obnovy, je pod záštitou Diecéznej komisie exorcistov a pod vedením pátra
Eliasa Vellu. Sue Farrugia spolu s jej tímom majú poverenie od maltského arcibiskupa Charlesa Juda Scicluna
slúžiť službou vyučovania, vnútorného uzdravovania
a oslobodzovania. Ďalšie informácie a prihlasovanie
na tel. č.: 0902 809 955 a 094 951 80 17 alebo cez
mail: mechackova.daniela@gmail.com a hruskovaj@
gmail.com

Národný týždeň manželstva
V týchto dňoch sa rozbiehajú prípravy budúcoročného
Národného týždňa manželstva (NTM). Pôjde o 7. ročník 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.
Kurz Zbav nás zlého (1. časť)
Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom Jozefom
Marettom sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici 24.
– 26. marca.
Cena seminára s ubytovaním:
1. apartmány (pre rodiny, 2 – 3 osoby): 79 eur
2. v jedno-, dvoj-, troj-, štvorposteľových izbách (bunkách) (pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu;
dvojposteľové izby prednostne pre manželov): 79 eur
3. v päť- a šesťposteľových izbách (začlenenie k cudzím osobám, samostatne ženy a muži): 69 eur
Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne.
V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu a plná
penzia.
Bližšie informácie: Erik Zbiňovský, 0905 635 380,
0907 932 400, zksilurus@gmail.com
redakcia
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
Je revízor alebo pracovník SBS, ktorý ho sprevádza, oprávnený požadovať doklad totožnosti,
brániť pasažierovi vystúpiť alebo inak obmedzovať jeho osobnú slobodu?

právna poradňa

Na expedovanie podielov členom Spolku sv. Cyrila
a Metoda na rok 2017 vydávame tieto pokyny:
− člen je povinný v súlade so stanovami spolku zaplatiť
členské na rok 2017 v sume 5 eur;
− po zaplatení členského prijme člen podielovú knihu
a kalendár na príslušný rok, teda na rok 2017;
− pri úmrtí člena spolku žiadame dôverníkov, resp.
kňazov, aby sa snažili získať namiesto zosnulého člena
nového člena buď z rodiny, alebo iného člena, ktorý
zaplatí členské, a tak prijme podiely;
− nový člen spolku vyplní prihlášku vo všetkých údajoch a predloží ju prostredníctvom dôverníka do ústredia spolku v Michalovciach;
− sumu členského za celú farnosť treba uhradiť v stanovenom termíne, t. j. do 28. februára 2017 na účet
spolku prevodným príkazom, prípadne odovzdať
do ústredia v Michalovciach osobne;
− členské nevkladajte v hotovosti do pobočky banky
samostatne, pretože sú z toho poplatky navyše;
− prihlášky pre nových členov spolku si vyžiadajte v ústredí spolku alebo si stiahnite z internetu;
− žiadame dodržať termín zaplatenia členského;
− neplatiči členského za rok 2016, ktorých je takmer
sto, majú možnosť vyrovnať členské spolu s členským
na rok 2017. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
výbor spolku

do novozriadenej farnosti Humenné-Pod Sokolejom. Prišli ste
do novej farnosti bez chrámu
a fary, ale s Božou pomocou ste
vo farnosti veľa urobili po každej
stránke, za čo vám patrí naše
Pán Boh zaplať! Do ďalších rokov
vám vyprosujeme veľa Božích milostí, pevné zdravie
a ochranu Presvätej Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita! Blahoželajú bývalí kurátori z farnosti HumennéPod Sokolejom.

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

Dobrý deň! Podľa môjho názoru môže revízor
cestujúcemu bez platného cestovného lístka
uložiť pokutu a povinnosť preukázať svoju totožnosť, nie požadovať od neho doklad totožnosti.
SBS-kár s revízorom pravdepodobne chodí len
kvôli ochrane revízora. Voči cestujúcemu však
nemá žiadne oprávnenia. Doklad totožnosti
teda od nikoho požadovať nemôže. Revízor ani
príslušník SBS nie sú oprávnení obmedzovať
osobnú slobodu cestujúceho. Ani brániť mu vo
vystúpení z dopravného prostriedku. Nezakúpenie si cestovného lístka nie je trestným činom
ani priestupkom. Je to len porušenie zmluvného
vzťahu zo zmluvy o preprave zo strany cestujúceho, a preto dopravca si svoj nárok môže uplatniť
výlučne v občiansko-právnom konaní.

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

29

program

TV LUX

slovo v kultúre

J13.01. (piatok) 04.05 Sviatočný príhovor – príhovor
Mons. Cyrila Vasiľa 11.50 Prehľad kresťanských periodík
(PKP) 19.50 PKP R
J14.01. (sobota) 14.00 Akatist P 16.45 Gréckokatolícky
magazín (GkM) 17.20 PKP R 20.30 Život za život – film
22.30 Rozsievač lásky – dokument o jezuitovi pátrovi
Porubčanovi
J15.01. (nedeľa) 09.40 GkM R 14.40 Môj názor: Kresťania
na Východe – Mons. Cyril Vasiľ
J16.01. (pondelok) 09.20 Ichtis: antivírus pre deti – detský
program
J17.01. (utorok) 10.55 Odložené v čase – dokument 14.20
Uganda: Krehké životy – dokument 20.50 Gréckokatolícky magazín
J18.01. (streda) 01.50 GkM R 02.35 Môj názor: Kresťania
na Východe – Mons. Cyril Vasiľ 14.40 GkM R 20.15 PKP R
20.25 Kresťan v spoločnosti – vzdelávací program P
J19.01. (štvrtok) 03.00 Bez hraníc: Nemecko, páter Mojžiš
z Ghany – dokument 16.30 Papua – Nová Guinea: Na cestách so sestrami misionárkami – dokument P 17.05 New
Age v kinematografii – publicistika P 17.20 PKP R 21.50
Štefan – dokument P
J20.01. (piatok) PKP R 16.00 Vzťahy: Uhol pohľadu –
vzdelávací program P 16.30 Vietnam: Nádej na zmenu
– dokument P 19.50 PKP R 21.25 Chvály

J21.01. (sobota) 16.00 Univerzita tretieho veku – vzdelávací program P 16.45 GkM R 17.20 PKP R 20.30 O bohoch
a ľuďoch – film P 2
J22.01. (nedeľa) 08.00 Klbko – detský program 09.40
GkM R 16.00 V škole Ducha – vzdelávací program P 20.30
Duchovná poradňa P
J23.01. (pondelok) 09.20 Ichtis: antivírus pre deti – detský
program 14.35 Správy zo Svätej zeme P 16.45 Vatikánsky
magazín – spravodajstvo P 20.30 V Samárii pri studni –
náboženský program P
J24.01. (utorok) 10.10 Z prameňa – náboženský program P
16.30 Egypt: Unesené nevesty – dokument P 2 20.25
V kontexte P 20.50 Gréckokatolícky magazín
J25.01. (streda) 01.50 GkM R 02.35 Môj názor: Kresťania
na Východe – Mons. Cyril Vasiľ R 14.40 GkM 20.15 PKP R
J26.01. (štvrtok) 21.50 Jozef – dokument o Jozefovi Fečovi,
Rómovi, umelcovi žijúcemu v Kračúnovciach
J27.01. (piatok) 11.50 PKP R 17.30 Ján Pavol Veľký: Pápež,
ktorý zmenil dejiny – dokument
J28.01. (sobota) 03.35 Egypt: Unesené nevesty – dokument 14.00 Akatist 16.45 GkM R 20.30 Ester – film P 2
J29.01. (nedeľa) 09.40 GkM R 21.45 Bez hraníc: Kňazi
tmavej pleti – dokument

TV NOE
J13.01. (piatok) 12.50 Chudoba – Sestra Ráchel – príbeh
16.20 Bulharsko: Život ve skrytosti – dokument o práci
sestier v Bulharsku

Collen Cobleová:
Raz a navždy
Bree Nichollsová a jej pátrací pes Samson si získali
dobré meno pri zachraňovaní nezvestných osôb
a riešení záhad v nespútanej divočine michiganského
Horného polostrova. Bree však o sebe stále pochybuje, oplakáva smrť manžela a túži po synovom odpustení. Pri stavebných úpravách v pivnici jej majáka
sa nájdu dôkazy k prípadu, ktorý rockharborská polícia už dávno prestala
vyšetrovať. Vzápätí sa Breeina rodina stane terčom útokov. Niekto sa
chce zmocniť niečoho z jej domu a možno aj niekoho. Na scéne sa objaví
ranger Kade Matthews, získa si Breeino priateľstvo a rýchlo nadväzuje
vzťah aj s jej synom Davym. Kdesi v Rock Harbore sa však stále pohybuje
vrah. Bree a Samson musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby ochránili
svoju rodinu. (i527.net)

Domov je tam, kde je Ježiš
Film plný emócií o kresťanoch z utečeneckého 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)
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J14.01. (sobota) 09.00 Animované biblické příběhy: Šalomoun 00.45 Řeckokatolický magazín (ŘkM)
J15.01. (nedeľa) 08.50 Nikaragua – Matka všech – dokument o úcte Panny Márie v Nikarague 11.30 ŘkM R
J16.01. (pondelok) 18.30 Klaunský pohádkový kufřík (7)
– rozprávka 20.00 Angola: Vstaň a choď, Angolo – dokument o pomoci misionárov a Angole
J17.01. (utorok) 18.50 Animované biblické příběhy: Elijáš
21.05 Řeckokatolický magazín
J18.01. (streda) 13.25 Dealer Božího slova – príbeh Petra,
ktorý našiel cestu od drog, k novému životu
J19.01. (štvrtok) 14.20 Mosambik: Bom Padre – dokument 16.20 ŘkM R 21.15 Klášter karmelitek v Cornwall
v Anglicku
J20.01. (piatok) 08.40 Angola: Vstaň a choď, Angolo – dokument o pomoci v Angole 23.20 Útulek svatého Juana
Diega – dokument
J21.01. (sobota) 07.05 Transport – dokument o púti dvoch
mladých ľudí do Osvienčimu 20.00 Svatá Františka Římská – hraný dokument 00.45 ŘkM R
J22.01. (nedeľa) 10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba
v Trnavě 11.15 ŘkM R 11.30 Gavran – dokument o chorvátskom režisérovi 13.25 Svatá Františka Římská – hraný
dokument
J23.01. (pondelok) 18.30 Klaunský pohádkový kufřík (12)
– rozprávka 20.00 Magadan: ďáblovo hřiště – dokument
J24.01. (utorok) 12.35 Kazachstán: Slib – príbeh 20.00
Papež František: Můj život – autobiografický dokument
21.30 Řeckokatolický magazín

5

Sedem statočných

Zastať sa slabých a ochrániť bezbranných nie je len
evanjeliový odkaz či posolstvo Robina Hooda, alebo
z našej histórie známeho Jánošíka, ale aj dej nového
remaku filmového westernu Sedem statočných. Už
veľa projektov bolo natočených s osvedčeným scenárom z minulosti, ale mnohé dopadli katastrofálne.
Aj keď režisér Antoine Fuqua sa veľmi snažil, osobne
si myslím, že kvalitu filmu z roku 1960 sa mu nepodarilo prekonať. A nič
na tom nemení ani prítomnosť charizmatického Denzela Washingtona
v hlavnej úlohe. V čom však určite vyhráva táto nová verzia, je množstvo
vystrieľaných nábojov a právom aj úchvatná hudba od dnes už nebohého
skladateľa Jamesa Hornera. (Michal Pavlišinovič)

Peter Milenky & band:
Spomeň si na mňa
Štvrtý zárez v hudobnej diskografii si pripísala kapela
Peter Milenky & band. Názov albumu Spomeň si
na mňa je inšpirovaný liturgickou modlitbou pred
svätým prijímaním. Je to zároveň aj volanie kajúceho lotra k Ježišovi
na Golgote. A presne takéto je aj nové CD. Pozýva človeka spomenúť
si na svojho Spasiteľa a záchrancu a zároveň uisťuje, že Boh je ten, kto
na neho neprestáva myslieť. Album poňal otec Peter ako chválu a urobil veľmi dobre. Zvlášť skladby Len tebe patrím a Tvoja láska sú silnými
vyhláseniami o zverení života do Božích rúk. Zaujímavo znie aj modlitba
121. žalmu v skladbe Zdvíham svoje oči. A dôkaz, že cirkevnoslovanský
jazyk sa dá poňať aj moderne, ponúka skladba Christos voskrese. (Michal
Pavlišinovič)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
J14.01. (sobota)

09.30 Kláštory a rehoľný život v stredoveku: Vrcholné obdobie pôsobenia karmelitánov 20.15
Kolednícka akcia Dobrá novina
J15.01. (nedeľa) 13.00 Svadba v Káne – rozhlasová hra
14.00 Ako otec ovplyvňuje vieru v Boha a čo môže pre
lepšiu výchovu k otcovstvu urobiť Cirkev? – hosť: Juraj
Sedláček
J16.01. (pondelok) 20.00 Predstavenie Slovenskej akademickej informačnej agentúry
J18.01. (streda) 11.10 Túlavé topánky Ľubice Tomkovej, učiteľky z Banskej Bystrice, o jej zážitkoch z ciest
po celom svete 20.00 Rímskokatolícka farnosť Valča

Súčasť
zvonice

1
q

RTVS
DVOJKA
J13.01. (štvrtok) 12.30 Páter Mikuláš – dokumentárny
film o zosnulom rehoľnom bratovi, dominikánovi Mikulášovi Jozefovi Lexmanovi

Autor:
Indická matka Značka Ruský súhlas Vladimír
Poľské mesto
bohov
ruských aút
Komanický

Lyžiarska
disciplína

Zlostne

2
q

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J15.01. (nedeľa) 09.05 Svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku z Chrámu bl. biskupa mučeníka P. P. Gojdiča
v Prešove na Sídlisku 3 – slávi otec Peter Kačur (Regina)
/ 09.05 Archijerejská svätá liturgia z Gréckokatolíckeho
kňazského seminára bl. biskupa mučeníka P. P. Gojdiča
v Prešove – slávi Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
J22.01. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Bratislavy-Rače
J29.01. (nedeľa) 09.05 Bohoslužba kresťanských zborov
v Bratislave-Rači

Venovalo

Sudba
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J15.01. (nedeľa) 13.45 Dary vám nesieme – všetky
obrazy, v ktorých zohrávalo obdarovanie dôležitú úlohu,
sú obsahom záverečného galaprogramu Folklórnych
slávností pod Poľanou v Detve
J16.01. (pondelok) 12.40 Televízny posol R 16.15
Encyklopédia slovenských obcí: Osturňa R 22.30 Nahý
medzi vlkmi – vojnová dráma inšpirovaná skutočnými
udalosťami R
J18.01. (streda) 12.30 V mene rasy a vedy, Štrasburg
(1941 – 1944) – film ponúka divákovi doteraz nevidené
archívne zábery a dokumenty z dávno zabudnutého
zločinu spáchaného skupinou nacistických vedcov. R
J19.01. (štvrtok) Poklady sveta II.: Krakov, tajné hlavné
mesto Poľska – nemecký dokumentárny seriál R
J22.01. (nedeľa) 14.10 Orientácie P 19.50 Slovo P 01.35
Slovo R

relax

Pomôcky:
Aditi, Guta,
Opole, Eman

21.00 Na návšteve expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea
J19.01. (štvrtok) 20.00 Vývoj cirkvi na Cypre – hosť: otec
Ján Krupa, redaktor Rádia Lumen
J21.01. (sobota) 09.30 Ženská vetva rehole karmelitánov
10.00 Matka a syn, vzťah plný dobrodružstva (2)
J22.01. (nedeľa) 13.00 Cézarov väzeň – rozhlasová hra
14.00 Demografické a sociokultúrne trendy – hostia:
Marek Michláčik, Karol Pastor 15.30 Spomienka na kňaza
Elemíra Nickela 20.30 Spomienky na biskupa Pavla Hnilicu očami jeho tajomníka v Ríme kňaza Šebestiána Košúta
J23.01. (pondelok) 20.00 Predstavenie projektu Hlava 20
J26.01. (štvrtok) 16.30 História a my: 95 rokov od narodenia Alexandra Dubčeka
J28.01. (sobota) 09.30 Karmelitáni na území Slovenska
v období stredoveku 10.00 Matka a syn, vzťah plný
dobrodružstva (3) R 18.00 Emauzy – gréckokatolícka
svätá liturgia z Prešova
J29.01. (nedeľa) 13.00 Údel matky – rozhlasová hra
20.30 Krása čipkou zdobená – o čipkárstve na Turci

Zmena programu vyhradená.

J25.01. (streda) 10.55 Zázrak v pralese – dokument o misionároch 18.55 Obnovitelné zdroje energie na Slovensku
– dokument
J26.01. (štvrtok) 06.05 Nikaragua – Dobrý pastýř, biskup
David Zywiec 15.10 ŘkM R 17.15 Propast – dokument
rozoberajúci bielu mágiu, reiki a exorcizmus
J27.01. (piatok) 06.20 Na hranici pekla – dokument o prenasledovaných kresťanoch v Iraku
J28.01. (sobota) 19.10 ŘkM R
J29.01. (nedeľa) 08.40 Chudoba – Sestra Ráchel – príbeh
09.00 Irák – Země světců a mučedníků 10.00 ŘkM R
18.30 Animované biblické příběhy: Daniel 22.55 Soňa –
dokument o žene, ktorá napriek slepote rozdáva radosť

Montovaný
dom
Latinská
spojka

Bolekov
priateľ

Legenda: ARBOD, BAŠTA, BELIZE, BEŽEC, BIEDA, BRANKÁR, DVERE,
ELITY, HRADY, KANYLA, KARAMEL, KONANIE, KONATEĽ, LÁTKA,
LEKÁR, LIBRA, LUPIČ, MATKY, MELASA, OBEDY, OVOCIE, PALCE,
PANNY, PASTY, PIATOK, PLÁNY, PLYNY, POCIT, POCTA, PORIADOK,
POTERY, PRÁCA, ROBOT, ROKYTOV, SEMTEX, SILÁK, SINICE, SONETY,
STAVBA, STOKA, STRAVA, STVOR, SVÄTEC, TEPNA, TIENE, ÚSTIE,
UTOROK, VEŽIAK, ŽELEZO, ŽEZLO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Chemická
značka
neónu
Keď

Správne riešenia z dvojčísla 26: Krížovka: Po spovedi budeme
znovuzrodení. Osemsmerovka: Proti zlu treba ísť iba láskou
a dobrom.
Výherca: Mária Šimková z Breziny
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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LEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiána

ZĽAVA V DEŇ
AKCIE 20%
Promo akcie

s darčekmi a špeciálnymi zľavami:

Hlavná 1, Prešov

oproti Hotelu Dukla
v budove arcibiskupského úradu

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
13.01. Modlitby exorcizmu (17.00 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
04.02. Fatimská sobota (10.30 h)
05.02. Malá púť (10.30 h)
26.02. Večiereň na začiatku Veľkého pôstu (17.00 h)

051 / 756 26 27

lekaren@ grkatpo.sk

OTVÁRACIE HODINY
©

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.01. Ruženec, Moleben k bl. Metodovi s čítaním
poďakovaní a prosieb, svätá liturgia, pomazanie
a modlitby pri relikviách bl. Metoda (08.30 h
a 16.30 h)

pútnické miesta

Vaša nová lekáreň na známom mieste

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
04.02. Fatimská sobota, archieparchiálna púť zasvätených osôb (10.00 h)
12.02. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h)
19.02. Katedra svätého apoštola Petra (10.00 h)

Pondelok – Piatok:
8.00 – 18.00 hod.

S

Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových
známok v rámci vašich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. 1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či pohľadnicou.
NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená.
Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo doručiť
do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD,
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Trpíš popotratovým syndrómom?
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.

Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
19.01. Svätá omša a adorácia v minoritskom kostole Ducha Svätého v Levoči (17.00 h)

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
14.01. Biblická škola – pastoračné centrum, Soľ
21.01. Ples rómskeho spoločenstva – Soľ

ČIČAVA

Čakáš nečakané dieťa?

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

CENACOLO

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok. Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh
miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou
a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás
zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii a úprimne vám
ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš
C:\Users\sefredaktor\Desktop\SLOVO 2014\inzerat A6 lezato_oktober_tlac
Folder\Links\eucerin-ok.psd

sigord

pápežské misijné diela

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
20. – 22.01. MMM1 – Manželstvo Misia Možná. Víkend pre manželské páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend
vedie tím SNE – Spoločenstvo novej evanjelizácie
Dolný Kubín. Príspevok je 95 eur za manželský pár.
27. – 29.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo.
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
10. – 12.02. Duchovné cvičenia pre kňazské manželské páry
24.02. – 01.03. Škola Otcovo srdce B (Father Heart
School B)

