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Ukrajinská 
gréckokatolícka cirkev

JJ Ján Krupa
J� foto: denvercatholic.org

Keď bola v roku 1620 vysvätená paralelná 
pravoslávna hierarchia, ktorú v roku 1632 
uznal aj Poľský štát, bolo definitívne speča-
tené rozštiepenie Kyjevskej metropolie. V 17. 
storočí nechýbali pokusy zmieriť súperiace 
cirkvi. Za nimi stáli pravoslávny metropolita 
Petro Mohyla (1633 – 1647) a gréckokatolícky 
metropolita Josyf Veljamyn Ruckyj (1614 – 
1637).

Metropolita Ruckyj videl šancu získať pra-
voslávnych pre cirkevnú úniu s Rímom vo vy-
tvorení Kyjevského patriarchátu. Vyhlásil, že 
je ochotný akceptovať pravoslávneho Mohylu 
ako patriarchu a odporučil ho vtedajšiemu 
pápežskému nunciovi v Poľsku. Ale Ruckého 
a Mohylove plány narazili na odmietnutie zo 
strany Ríma, ktorý požadoval, aby pravosláv-
ni biskupi a klérus najskôr zložili latinské 
vyznanie viery.

Mimoriadne dôležitá pre budúcnosť 
cirkevnej únie Kyjevskej metropolie s Rí-
mom bola akceptácia únie pravoslávnymi 
eparchiami Przemyšl (1691) a Ľvov (1700), 
ktorých biskupi v októbri 1596 v Breste ešte 
viedli synodu proti únii. 

Latinizácia východného obradu
V roku 1720 sa gréckokatolícki biskupi zišli 
v Zamošči, aby unifikovali cirkevný život vo 
svojich eparchiách podľa nariadení Trident-
ského koncilu (1545 – 1563) a podľa praxe 
potridentského katolicizmu. Táto synoda 

predstavovala významný medzník v proce-
se latinizácie Gréckokatolíckej cirkvi, lebo 
aprobovala medzičasom zavedené latinské 
učenia a zvyky a zavádzala ďalšie.

 

V priazni Habsburgovcov
Politické zmeny v druhej polovici 18. storočia 
mali nedozerné dôsledky pre osud únie 
v Kyjevskej metropolii. Gréckokatolícke cir-
kevné štruktúry, ktoré pripadli Všeruskému 
impériu po deleniach Poľska (počnúc rokom 
1772), boli postupne rozpustené prevádza-
ním gréckokatolíckych veriacich na ruské 
pravoslávie (1768 – 1769; 1839; 1875).

Územia, ktoré pripadli Dunajskej monar-
chii, naopak, zažívali dovtedy nepoznanú 
podporu zo strany viedenskej vlády. Osvie-

tenskej politike Habsburgovcov vďačia gréc-
kokatolíci za zrovnoprávnenie s latinskými 
katolíkmi, v dôsledku čoho gréckokatolícky 
klérus nadobudol rovnaké postavenie ako 
latinský klérus.

V tom období rakúska cisárovná Mária 
Terézia (1740 – 1780) zaviedla označenie 
gréckokatolík, aby sa rozlišovalo medzi kato-
líkmi byzantského, latinského a arménskeho 
obradu na území Haliče.

Podporované boli aj iné oblasti cirkevného 
života gréckokatolíkov. Od roku 1807 sa Ľvov 
stal centrom obnovenej Haličskej metropolie 
a nasledujúce dve storočia celej tejto východ-
nej katolíckej cirkvi.

Podporou vzdelávania, ktoré sa uskutoč-
ňovalo v rodnom jazyku, sa dosiahla integ-
rácia gréckokatolíkov do rakúskeho štátneho 
cirkevníctva. Niektorí predstavitelia Gréc-
kokatolíckej cirkvi zohrávali dôležitú rolu 
v ukrajinskom národnobuditeľskom hnutí 
19. storočia.

Na začiatku 20. storočia
Pre ukrajinských gréckokatolíkov bolo celé 
20. storočie so svojimi hlbokými a závaž-
nými zmenami politického a cirkevného 
života obdobím veľkej skúšky. Cirkevný život 
a sebavedomie východných katolíckych 
veriacich výrazne poznačili dve vyčnievajúce 
duchovné osobnosti, ktoré stáli na čele Ukra-
jinskej gréckokatolíckej cirkvi vyše 80 rokov: 
metropoliti Andrej Šeptyckyj (1901 – 1944) 
a Josyf Slipyj (1944 – 1984).

K úlohám, pred ktorými stála Gréckoka-
tolícka cirkev v západoukrajinskej Haliči 
na začiatku 20. storočia, patrila profilácia jej 
postavenia v spoločenskom živote, stabilizá-
cia cirkevnej infraštruktúry, lepšia formácia 
kléru a pastorácia haličských vysťahovalcov 
v Amerike.
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Metropolita Šeptickyj a vladyka Gojdič na audiencii u pápeža Pia XI. 
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Kedy ste naposledy držali v ruke nejaký od-
pad? Určite len nedávno. Odpady sú naším 
každodenným spoločníkom, často končia 
v koši. Pritom za každým odpadom je kus 
prírody a skrýva množstvo materiálu a ener-
gie, či je to papier, plast, alebo batéria. V koši 
na komunálny odpad by malo končiť čo 
najmenej odpadu, no pohľad do kontajnerov 
najmä na našich sídliskách tomu nenasved-
čuje. Pritom až viac ako 85 % odpadu by sme 
mali vytriediť!

Cirkev si naliehavosť tém životného pro-
stredia uvedomuje. V encyklike o ochrane 
spoločného domova Laudato si (Buď pochvá-
lený) Svätý Otec František kriticky opisuje 
javy dnešných čias, ako je konzumizmus 
a kultúra vyhadzovania: „Zdá sa, že zem, náš 
domov sa čoraz viac premieňa na obrovs-
kú skládku smetí. Na mnohých miestach 
planéty starší ľudia s nostalgiou spomínajú 
na krajinu minulých čias, ktorá je dnes zapla-
vená odpadkami. ... Okrem toho vieme, že sa 
vyplytvá približne tretina vyprodukovaných 
potravín, a potraviny, ktoré vyhadzujeme, 
ako by sme brali zo stola chudobným.“ Tento 
neudržateľný stav stále viac pociťujeme aj 
u nás na Slovensku, a, žiaľ, aj v našej vzácnej 
prírode pozorujeme množstvo nerozložiteľ-
ného odpadu. Podstata kultúry vyhadzova-
nia neexistuje mimo nás, začína sa v našich 
rozhodnutiach a každý z nás pritom môže 
kráčať cestou radostnej skromnosti. Ako? 
Treba začať tu a teraz postojom, že aj ja osob-
ne sa chcem čo najviac priblížiť dokonalému 
ekosystému stvorenstva, životu bez odpadov, 
so stopercentnou recykláciou. Stačí sa držať 
niekoľkých zásad zodpovedného nakladania 
s odpadmi u nás doma, v škole, v práci či vo 
farnosti.

Prvou zásadou je predchádzať vzniku 
odpadov, napríklad nakupovať len to, čo sku-
točne potrebujeme, používať vlastné tašky, 
kompostovať bioodpad, piť vodu z vodovodu 
či prameňa, využívať vratné obaly, vyhýbať 
sa jednorazovým nádobám, uprednostňovať 
darčeky, ktoré sa časom nevyhodia.

Druhou zásadou je opätovne využívať 
to, čo sa využiť dá, napríklad cez blízkych, 

darovaním alebo požičaním, cez požičov-
ne, bazáre, second handy, opravné servisy, 
podporovať trvanlivé a opraviteľné veci 
pred jednorazovými, medzi priateľmi alebo 
v komunite zdieľať knihy, CD/DVD, hračky, 
športové či domáce náradie.

Treťou zásadou je triediť vzniknutý odpad. 
Bežne sa v obciach zbierajú triedeným 
zberom plasty, papier, sklo, kovy, prípadne 
viacvrstvové kombinované materiály – tetra-
paky a bioodpad. Batérie, žiarovky a žiarivky 
sa spätne zbierajú v predajniach, pneumatiky 
v pneuservisoch, staré lieky v lekárňach, 
elektronika v elektropredajniach. Každá obec 
musí mať zavedený triedený zber odpadov 
a vlastný zberný dvor.

Štvrtou zásadou je zaobchádzať s potra-
vinami tak, aby sa nemuseli vyhadzovať. 
Vyžaduje to uvážený výber pri nákupe, 
primeranosť nákupu, spracovanie, vhodné 
uskladnenie, rozdelenie.

Piatou zásadou je odpady v žiadnom 
prípade nespaľovať ani nevyhadzovať do prí-
rody.

Tieto zásady by nám mali pomôcť znížiť 
produkciu komunálneho odpadu, ktorý 
končí na skládkach Slovenska z dnešných 
priemerných 330 kg na obyvateľa ročne 
na menej ako 50 kg. Dobrým triedením pod-
poríme recyklačný priemysel, pomôžeme tak 
vytvoriť dlhodobé pracovné miesta, zvýšime 
materiálovú sebestačnosť Slovenska, ktoré je 
dnes závislé od dovozu materiálov a energií. 
Dnes na Slovensku skládkujeme až 80 % 
komunálnych odpadov, pritom recyklovať 
a inak zhodnotiť by sa dalo viac ako 85 % 
z nich.

Začnime teda ešte dnes – doma, v práci, 
v škole, vo farnosti či v spoločenstve a neboj-
me sa ísť príkladom. Boh Stvoriteľ sa nám 
za to odmení materiálnym i duchovným 
úžitkom. 

Ing. Daniel Lešinský, PhD.
člen environmentálnej subkomisie KBS

poklaD ukrytý 
v odpade
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J▌Súd v Taliansku oslobodil farmaceutku,  
ktorá konala podľa svojho svedomia

Súd v talianskej Gorizii oslobodil 15. decem-
bra farmaceutku, ktorá v roku 2013 odmietla 
predať abortívnu tabletku. Bola obvinená zo 
zanedbania služobných povinností, pretože 
ako farmaceutka, čiže vo verejnej službe, 
počas nočnej pohotovosti odmietla vydať 
abortívnu tabletku, aj keď jej bol predložený 
lekársky predpis.

Advokát Simone Pillon, ktorý farmaceutku 
v súdnom procese obhajoval, sa pre Vati-
kánsky rozhlas vyjadril, že ide o „inovatívny 
rozsudok“, ktorý v Taliansku po prvý raz 
uznáva farmaceutom výhradu vo svedo-

mí voči poskytnutiu abortívnej tabletky. Ako 
vysvetlil, spomínaná farmaceutka, ktorá sa 
rozhodla konať na základe svojho svedomia, 
je matkou piatich detí a tento proces ju stál 
tri roky života. Simone Pillon sa podelil 
s osobnou skúsenosťou: „Bolo pre mňa cťou 
obhajovať ženu, ako je táto, a nemôžem 
nevysloviť prianie, aby sa čím skôr dospelo 
k schváleniu zákona, ktorý uzná prvora-
dé právo každej ľudskej bytosti, ktorá má 
po práve na život prvoradé právo na slobo-
du.“ (RV; foto: ilgiornale.it)

J▌V roku 2016 zomrelo  
90-tisíc kresťanov pre svoju vieru

V priemere každých šesť minút zomiera vo 
svete násilnou smrťou niekto z kresťanov. 
Údaj vyplýva z najnovšej štatistiky uplynulé-
ho roka. Pre svoju vieru bolo počas roku 2016 
usmrtených okolo 90-tisíc kresťanov. Ďalších 
500 až 600 miliónov kresťanov vo svete 
nemôže vyznávať svoju vieru v plnej slobode. 
Tieto údaje uviedol renomovaný taliansky 
sociológ prof. Massimo Introvigne, riaditeľ 
Centra pre štúdium nových náboženstiev 
(CESNUR) so sídlom v Turíne a ďalšími 

pobočkami v USA. Najviac až 70 percent, 
čiže 63-tisíc kresťanov, bolo zabitých 
v kmeňových konfliktoch v Afrike. Americké 
centrum ich zahŕňa do štatistiky, pretože ako 
tvrdí, z veľkej časti tu ide o kresťanov, ktorí 
odmietli nastúpiť do zbrane z dôvodov sve-
domia. Ďalších 30 percent, čiže 27-tisíc, po-
chádza z teroristických atentátov, plienenia 
dedín kresťanov a prenasledovaní zo strany 
vlády v diktátorsky riadených krajinách, ako 
v prípade Severnej Kórey.

J▌Patriarcha Kirill sa vyjadril  
k téme 100. výročia VOSR

22. decembra na stretnutí najvyššieho 
vedenia Ruskej pravoslávnej cirkvi v Moskve 
patriarcha Kiril okrem zhodnotenia roku 
2016 hovoril aj o nastávajúcom roku 2017, 
ktorý bude pre Rusko významný tým, že si 
pripomenie 100. výročie Veľkej októbrovej 
revolúcie. Revolučný proces v období od feb-
ruára do novembra 1917 viedol k zvrhnutiu 
cára a k nastoleniu diktatúry proletariátu. 
Patriarcha Kirill sa vyjadril, že tu nejde 

o výročie v zmysle oslavy, ale skôr o pripome-
nutie si tejto dejinnej udalosti, o zamyslenie 
sa nad ňou a poučenie sa z toho, čo priniesla. 
Podľa jeho slov sa treba poučiť z tragických 
udalostí 20. storočia. Patriarcha ďalej vyzval, 
aby sa rok 2017 stal rokom modlitieb za náro-
dy, ktoré tvorili jeden štát. I keď v súčasnosti 
sú tieto štáty politicky samostatné, ich his-
torické, duchovné a kultúrne väzby sú veľmi 
silné. (TASS)

�� 24. decembra, na Štedrý deň, prišiel 
Svätý Otec František zablahoželať k Viano-
ciam emeritnému pápežovi Benediktovi 
XVI. Do jeho rezidencie v kláštore Mater 
Ecclesie (Matky Cirkvi) v areáli Vatikán-
skych záhrad zavítal krátko popoludní, aby 
mu tak ako po iné roky zaželal požehnané 
vianočné sviatky.

��Mons. Paul Desfarges SJ bol 24. decem-
bra vymenovaný Svätým Otcom Františ-
kom za nového arcibiskupa metropolitu 
Alžíru, hlavného mesta Alžírska. V úrade 
vymení Mons. Ghaleba Abdallu Badera, 
ktorý sa stal apoštolským nunciom v Pa-
kistane. 72-ročný Mons. Paul Desfarges sa 
narodil vo Francúzsku. Počas svojej vojen-
skej služby pôsobil ako učiteľ v Alžírsku. 
Po návrate do vlasti vstúpil do Spoločnosti 
Ježišovej. Po dokončení štúdií a kňazskej 
vysviacke si urobil doktorát z psychológie, 
do Alžírska sa vrátil vyučovať na univerzitu 
a bol predstaveným jezuitskej komunity. 
V roku 2008 bol vymenovaný za biskupa 
alžírskej diecézy Constantine. Od roku 2015 
bol apoštolským administrátorom Alžíru. 
(RV)

�� Svätý Otec František prijal zo strany 
kardinála Santosa Abril y Castelló zriek-
nutie sa úradu arcikňaza a administrátora 
pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore. 
Za jeho nástupcu vymenoval 28. decembra 
poľského kardinála Stanislava Ryłka, eme-
ritného predsedu Pápežskej rady pre laikov.

�� Svätojakubská pútnická cesta do San-
tiaga de Compostela zaznamenala 
minulý rok nový rekord týkajúci sa počtu 
pútnikov. Vlani získalo listinu pútnika spolu 
278 041 ľudí. Vďaka tomu bol prekonaný 
doterajší rekord z roku 2010, keď k hrobu 
svätého apoštola Jakuba prišlo 272 412 
pútnikov. Podľa údajov zo severošpaniel-
skeho pútnickeho mesta medzi tými, čo 
prišli, vedú Španieli, potom nasledujú Ta-
liani a Nemci. Potvrdenie o vykonaní púte 
získavajú všetci, ktorí v preukaze pútnika 
uvedú, že išli najmenej sto posledných 
kilometrov svätojakubskej cesty peši alebo 
dvesto kilometrov na bicykli. (RV)

�� V Paríži sa od 9. do 12. januára kona-
lo piate európske katolícko-pravoslávne 
fórum. Jeho téma znela Európa v strachu 
z hrozby fundamentalistického terorizmu 
a hodnota osoby a náboženskej slobody. 
Na fóre sa zišlo dvanásť reprezentantov 
pravoslávnych cirkví spolu s dvanástimi 
reprezentantmi Katolíckej cirkvi. Radu 
európskych biskupských konferencií CCEE 
na stretnutí reprezentoval jej predseda 
kardinál Angelo Bagnasco. (TS ČBK)
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slovo Svätého Otca

S Matkou 
za svetloM
JJ Marek Baran
J� foto: wina.com

Nie sme siroty
Svätý Otec František vo svojej homílii 
upriamil pozornosť na materskú nehu 
Márie. Povedal: „Mária je ženou, ktorá vie 
zachovávať vo svojom srdci, čiže chrániť si, 
opatrovať si v srdci Božie pôsobenie v živote 
svojho ľudu. Naučila sa načúvať tlkotu srdca 
svojho Syna, kým bol ešte v jej lone. A toto 
ju naučilo po celý svoj život rozoznávať Božie 
dotyky v dejinách. Naučila sa byť matkou 
a pri tomto učení darovala Ježišovi nádhernú 
skúsenosť uvedomenia si, že je Synom. Večné 
Slovo sa v Márii nielenže stalo telom, ale sa 
aj naučilo rozpoznať materskú nehu Boha. 
Pri nej objavovalo seba samého ako Syna 
svätého a verného Božieho ľudu. Tam, kde 
je matka, tam je neha. A Mária nám svojím 
materstvom ukazuje, že pokora a neha nie 
sú cnosti slabých, ale silných. Učí nás, že ne-
treba zle zaobchádzať s ostatnými pre pocit 
vlastnej dôležitosti. A svätý a verný Boží ľud 
ju odjakživa uznával a pozdravoval ako svätú 
Božiu Matku. Oslavovať na začiatku nového 
roka materstvo Márie ako Božej a našej Mat-
ky znamená pripomenúť si istotu, ktorá nás 
bude sprevádzať v nasledujúcich dňoch. Sme 
ľud, ktorý má Matku, nie sme siroty. Matky 
sú tým najsilnejším liekom na naše individu-
alistické a egoistické sklony, na naše uzavie-
ranie sa do seba a naše apatie. Spoločnosť, 

ktorá nemá matky, by bola nielen chladnou 
spoločnosťou, ale aj spoločnosťou, ktorá stra-
tila srdce a ktorá stratila chuť rodiny. Spoloč-
nosť bez matiek by bola spoločnosťou bez 
zľutovania. Ponechala by miesto iba suchej 
vypočítavosti a špekuláciám. Pretože matky, 
dokonca aj v tých najhorších chvíľach, vedia 
prejaviť nehu, nepodmienečnú oddanosť, 
silu nádeje. Začínať nový rok pripomínaním 

si Božej dobroty v materskej tvári Márie, 
v materskej tvári Cirkvi, v tvárach našich 
matiek nás ochraňuje pred rozhlodávajúcou 
chorobou tzv. duchovnej osirelosti, ktorú 
zažíva duša, keď sa cíti byť bez matky a keď 
jej chýba Božia neha.“ (úryvok homílie 
z 1. januára 2017)

Zaodej sa do svetla!
Pred modlitbou Anjel Pána na sviatok Bo-
hozjavenia Pána Svätý Otec vyzval veriacich, 
aby hľadali pravé Svetlo. Povedal: „Dnes 
slávime Zjavenie  Pána, čiže verejné ukázanie 
sa Ježiša, ktorý žiari ako svetlo pre všetky 
národy. Symbol tohto svetla, ktoré žiari vo 
svete a chce osvietiť život každého, je hviez-
da, ktorá viedla mudrcov do Betlehema. Oni, 
ako hovorí evanjelium, zbadali jeho hviezdu 

a rozhodli sa ju nasledovať. Rozhodli sa, že 
sa dajú viesť Ježišovou hviezdou. Aj v našom 
živote sú rozličné hviezdy, svetlá, ktoré žiaria 
a usmerňujú. Je na nás, ktoré si zvolíme. 
Napríklad sú tu svetlá poblikávajúce, ktoré 
prichádzajú a odchádzajú ako drobné život-
né uspokojenia. I keď sú dobré, nepostaču-
jú, pretože trvajú krátko a nezanechávajú 
po sebe pokoj, ktorý hľadáme. Sú tu svetlá 
oslňujúce slávou, peniazmi a úspechom, 
ktoré sľubujú všetko a hneď. Sú vábivé, ale 
svojou silou oslepujú a vedú od snov o sláve 
k prechodu do hustej tmy. Mudrci však pozý-
vajú nasledovať stále svetlo, jemné svetlo, 
ktoré nezapadá, pretože nie je z tohto sveta: 
prichádza z neba a žiari... Kde? V srdci. Toto 
pravé svetlo je svetlom Pána alebo lepšie 
povedané: je to samotný Pán. On je naším 
svetlom, ktoré neoslepuje, ale sprevádza 
a obdarúva jedinečnou radosťou. Toto svetlo 
je pre všetkých a volá každého. Takto môže-
me vnímať dnešné pozvanie proroka Izaiáša 
ako určené nám samým: ,Vstaň, zaodej sa 
do svetla‘ (Iz 60, 1) Na začiatku každého dňa 
môžeme prijať toto pozvanie: Vstaň, zaodej 
sa do svetla, sleduj dnes medzi toľkými pa-
dajúcimi hviezdami vo svete žiarivú Ježišovu 
hviezdu! Pri jej nasledovaní budeme mať 
radosť, tak ako to zažili mudrci, ktorí ,ako 
zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali‘ 
(Mt 2,10). Pretože tam, kde je Boh, tam je ra-
dosť. Kto sa stretol s Ježišom, zakúsil zázrak 
svetla rozháňajúceho temnoty a pozná toto 
svetlo, ktoré osvetľuje a rozjasňuje. Chcel by 
som s veľkým rešpektom pozvať všetkých, 
aby nemali strach z tohto svetla a otvorili sa 
Pánovi. Predovšetkým chcem povedať tomu, 
kto stratil silu hľadať a je unavený, tomu, kto 
prevalcovaný tienistými stránkami života 
v sebe vyhasil túžbu: ,Vstaň, maj odvahu, 
Ježišovo svetlo dokáže poraziť najtemnejšie 
tmy. Vstaň, vzchop sa!‘

A ako nájsť toto Božie svetlo? Nasledujme 
príklad mudrcov, ktorých evanjelium opisuje 
vždy v pohybe. Ten, kto chce svetlo, totiž 
vychádza zo seba a hľadá: neostáva uzavretý 
a nehybný pri sledovaní, čo sa deje okolo, 
ale vloží sa do života. Vyjde zo seba. Život 
kresťana je neustále putovanie v nádeji, 
v hľadaní, tak ako putovanie mudrcov. Po-
kračuje aj vtedy, keď sa hviezda momentálne 
stratí z dohľadu. Nestačí vedieť, že Boh sa 
narodil, ak sa Vianoce neudejú v jeho srdci. 
Boh sa narodil. Áno. No narodil sa v tvojom 
srdci? Narodil sa v mojom srdci? Narodil 
sa v našom srdci? A  nájdeme ho tak ako 
mudrci – s Máriou a s Jozefom v maštali. 
Učme sa od mudrcov. Nevenujme Ježišovi 
len kúsky času a nejakú tú myšlienku sem-
tam, lebo nebudeme mať jeho svetlo. Dajme 
sa na cestu ako oni, oblečme sa do svetla, 
nasledujme Ježišovu hviezdu a adorujme 
Pána celým naším bytím.“ (úryvok príhovoru 
zo 6. januára 2017)

Tak ako mudrci, aj my kráčajme pozorne, 
neúnavne a odvážne, aby sme našli 
neviditeľného Boha, ktorý sa narodil  

pre nás. (twitter Svätého Otca Františka  
zo 6. januára 2017)
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ZjaveNie Pána
JJ Ľubomír Petrík, TSKE, TK KBS
J� foto: Martin Tomko, Dávid Rybovič

Veľké svätenie vody  
v Jakubanoch a v Prešove
Sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára slávili 
aj gréckokatolícki veriaci v obci Jakubany 
v okrese Stará Ľubovňa. Hlavným slúžiacim 
archijerejskej svätej liturgie v miestnom 
veľkolepom Chráme sv. apoštolov Petra 
a Pavla bol pomocný biskup Prešovskej ar-
chieparchie Milan Lach SJ. V homílii hovoril 
o vzťahoch medzi nami ľuďmi a medzi nami 
a Bohom. Na pozadí vzťahov v Najsvätejšej 
Trojici poukázal na vzťahy v našich rodi-
nách a farnostiach. „Ježiš nás na Jordáne 
učí, že medzi ním a nebeským Otcom je 
plnosť vzťahu. Je to láska, ktorou je Svätý 
Duch. To je Najsvätejšia Trojica, ktorá sa 
nám dnes zjavuje.“ Pokračoval tým, že často 
žijeme z falošných predstáv o Bohu. Všetky 
problémy vychádzajú z toho, že nemáme 
dôverný vzťah s Bohom. Náš vzťah s Bohom 
má byť tiež láskou. Jedným z jeho prejavov 
je úprimná a dôverná modlitba. „Potom 
budeme vedieť prijímať tých druhých v láske, 
takých, akí sú. Boh nechce nikoho trestať, ale 
každému z nás hovorí: ,Ty si môj milovaný 
syn, milovaná dcéra.‘“ Svätú liturgiu konce-
lebroval farár v Jakubanoch otec Pavol Vaľko, 
kaplán, výpomocní duchovní a niekoľkí 

ďalší kňazi. Gréckokatolícka farnosť 
v Jakubanoch patrí medzi najväčšie 
farnosti Prešovskej archieparchie.

Po svätej liturgii, ktorú spevom 
sprevádzali veriaci a spevácky zbor 
žien z farnosti s kantorkou Andreou 
Vaľkovou, ako aj mládežnícky zbor, 
nasledoval liturgický sprievod k po-
toku Jakubianka, kde nasledovalo 
veľké jordánske svätenie vody. Celá 
slávnosť bola umocnená nádhernými 
miestnymi krojmi a vysielaná v pria-
mom televíznom prenose RTVS.

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove v tom čase slávil archije-
rejskú svätú liturgiu, sprevádzanú 
spevom katedrálneho speváckeho 
zboru pod vedením Valérie Hricovo-
vej, prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Vodu potom posvätil 
súdny synkel otec Jurij Popovič.

Už v predvečer sviatku 5. januára sa ráno 
obaja vladykovia zúčastnili v katedrále 
na modlitbe kráľovských hodiniek a po-
poludní slávili Liturgiu sv. Bazila Veľkého 
s večierňou a veľkým svätením vody. 

Sviatok Bohozjavenia  
v košickej katedrále
Sviatky Bohozjavenia alebo Krstu Pána sa 
začali 5. januára modlitbou kráľovských 
hodiniek v Katedrále Narodenia Presvätej 
Bohorodičky. Modlitba bola prepletená 

čítaniami starozákonných prorokov o prí-
sľube Mesiáša ako svetla pre národy, večnej 
zmluvy, skrze ktorú sa Boh zaväzuje zostať 
pri svojom ľude.

V podvečerných hodinách Veľkou večier-
ňou s Liturgiou sv. Bazila Veľkého veriaci 
vstúpili do samotného sviatku Bohozjavenia 
alebo Osvietenia, ako v homílii pripomenul 
farár farnosti Košice-Starého Mesto otec 
Pavol Bardzák. Kristus je svetlom, ktoré pre-
žiari každé zákutie ľudskej duše, srdca i celý 
ľudský život. Dôležitosť však má naša vlastná 
ochota nechať sa prežiariť týmto Svetlom.
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Po slávnostnej večeri strávenej v rodin-
nom kruhu sa gréckokatolíci znovu stretli 
na nočnom bdení – povečerí, kde vladyka 
Milan Chautur CSsR požehnal ikonu Krstu 
Pána. V príhovore povzbudil prítomných, 
aby sa ešte hlbšie ponorili do tajomstva 
Božieho života, Božej prítomnosti uprostred 
nás, keďže baptizo – krstiť znamená ponoriť. 
Na konci povečeria s prítomnými kňazmi 
vladyka Milan požehnal vodu.

V samotný sviatočný deň Bohozjavenia 
vladyka Milan o deviatej celebroval v ka-
tedrále slávnostnú svätú liturgiu. Vo svojej 
homílii poukázal na obrovský dar, ktorým 
nás Boh obdaril – svojou prítomnosťou, 
priazňou. Nikto z nás nemôže zostať sám. 
Lebo samota človeka ničí. Ale prítomnosť 
milujúcej osoby pomáha rozvinúť seba, 
dozrieť, stať sa ozajstným človekom. Blízkosť 
milovanej osoby nám dáva istotu v kráča-
ní životom. Boh, ktorý vyhlásil: „Ty si môj 
milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie!“, sa 
obracia s tými istými slovami na každé-
ho. Uisťuje nás o svojej blízkosti. Vladyka 
povzbudil všetkých prítomných, aby sa nikto 
príliš nevzdialil od tohto Boha – Emanuela. 
Po liturgii nasledovalo požehnanie vody. 

Slávenie v skanzene  
pod Staroľubovnianskym hradom
Na sviatok Bohozjavenia Pána v piatok 
6. januára slávili svätú liturgiu aj v skanzene 
pod hradom v Ľubovni. Svätú liturgiu slúžil 
duchovný otec zo Šambrona Pavol Székely. 
Po skončení svätej liturgie sa konal sprievod 
okolo chrámu s ikonou patróna chrámu sv. 
archanjela Michala. Ikonu niesli dievčatá 
z folklórneho súboru Vrchovina zo Starej 
Ľubovne. Na záver vystúpila mužská spevác-
ka skupina Šambriňci zo Šambrona. Touto 
liturgiou tradične otvorili nový kalendárny 
rok v Ľubovnianskom múzeu. 
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J▌Vladyka Milan Chautur  
navštívil trebišovskú farnosť

26. decembra, na sviatok Zhromaždenia 
k presvätej Bohorodičke, zavítal do Grécko-
katolíckej farnosti Trebišov vladyka Milan 
Chautur CSsR, košický eparcha. Pri slávení 
eucharistie poukázal na Narodenie Pána ako 
sviatok Božieho zľutovania, keď Boh plní 

svoje prísľuby. V popoludňajších hodinách 
vladyka Milan požehnal koledníkov Dobrej 
noviny, aby prinášali svetlo rodiaceho sa 
Krista do farských rodín. (Dominik Rebják, 
foto: Matej Krivjaník, Terézia Semanová)

J▌Protosynkel Bratislavskej eparchie  
zavítal do Nového Mesta nad Váhom

V nedeľu 27. novembra sa pri príležitosti 
sviatku sv. apoštola Andreja Prvopovolané-
ho konala odpustová slávnosť v Kaplnke sv. 
Ondreja v Novom Meste nad Váhom, ktorá je 
filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne. 
Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná 
príprava, v rámci ktorej mali miestni veriaci 
možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, mod-
liť sa večiereň a zúčastniť sa na svätej liturgii.

Hlavným slúžiteľom a kazateľom na od-
pustovej svätej liturgii, na ktorej sa zišli 
veriaci z Nového Mesta nad Váhom i z Tren-

čína, bol otec Vladimír Skyba, protosynkel 
(generálny vikár) Bratislavskej eparchie. Vo 
svojej homílii povzbudil veriacich k životu 
podľa evanjelia. Na príklade sv. Andreja 
ukázal, ako napĺňať svoje povolanie. Cir-
kev v dnešných časoch má svoje konkrétne 
poslanie: prinášať svetu Krista, ohlasovať 
radostnú zvesť a milovať človeka v rozmere 
kríža. Odpustová slávnosť vyvrcholila my-
rovaním, sprievodom okolo kaplnky a spo-
ločným obedom. (Igor Cingeľ, foto: Marta 
Murgášová)

�� V Hažíne nad Cirochou 25. – 26.  de-
cembra koledníci svojím koledovaním 
obohatili vianočnú atmosféru v jednot-
livých príbytkoch. Koledníkov pripravil 
a sprevádzal miestny duchovný otec Matúš 
Nastišin. Vystúpenie betlehemcov potešilo 
aj prešovského arcibiskupa metropolitu 
Mons. Jána Babjaka SJ, ktorý bol v tom 
čase na návšteve v rodnom dome u príbuz-
ných. (rodina Rusnákovcov)

�� 26. decembra zavítal do obce Závada 
otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. 
V homílii všetkých povzbudil k prežívaniu 
svätosti vo svojich rodinách a pozval ich 
k tomu, aby sa zaujímali o to, či deti a vnúča-
tá žijú vo viere a či je živá viera odovzdávaná 
aj ďalším generáciám. (Peter Malcovský)

�� Druhý ročník Zimného eparchiálneho 
tábora ZET 2016 sa konal 27. – 30. decem-
bra v obci Habovka. Takmer 20 mladých 
ľudí z Bratislavskej eparchie sa pod 
vedením otca Igora Cingeľa a bohoslovcov 
eparchie M. Janočka a J. Durkova zaobe-
rali témou Modlitba srdca a inšpirovali sa 
myšlienkami a výkladom cirkevných otcov. 
V programe nechýbala spoločná modlit-
ba a slávenie svätej liturgie. Duchovné 
a voľnočasové aktivity tábora umocnilo 
prekrásne prostredie zasneženej oravskej 
dediny. (-sg)

�� 29. decembra sa v dome kultúry v obci 
Soľ konal silvestrovský večierok pod náz-
vom Nakhoro, ktorý organizovalo Grécko-
katolícke formačné centrum pre Rómov. 
Program, na ktorom sa zišlo vyše 250 Ró-
mov, sa začal slávnostnou svätou liturgiou, 
po ktorej nasledoval bohatý silvestrovský 
program, ktorý bol zároveň prehliadkou 
práce malých spoločenstiev, ktoré fungujú 
v rámci centra. Program zakončilo spoločné 
agapé. (Radko Blichár)

�� 31. decembra sa v obci Budimír stretli 
veriaci v chráme, aby spoločne s kňazom 
otcom Martinom Matim ďakovali za milosti 
uplynulého roka. Po ukončení ďakovnej svä-
tej liturgie bola v budove obecného úradu 
podávaná kapustnica, ktorú pripravili gazdin-
ky zo spoločenstva z rôznych kútov východ-
ného Slovenska. Pri stretnutí vzišli návrhy 
na ďalšie možnosti zveľaďovania malého 
spoločenstva veriacich tejto filiálnej obce. 
V závere sa otec Martin poďakoval starostovi 
obce Vojtechovi Staňovi za ochotu poskytnúť 
priestory a všetkým, ktorí sa na príprave 
stretnutia podieľali. (Zuzana Džborová)

�� V Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli sa uskutočnil 
deviaty ročník Zimného detského tábora. 
2. – 5. januára 97 účastníkov vo veku 9 – 
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J▌Futbalisti Košickej eparchie  
sa stretli na 20. ročníku turnaja

Na jubilejnom 20. ročníku Vianočného 
futbalového turnaja Košickej eparchie sa 
28. decembra stretlo vyše 120 mladých 
futbalových športovcov, aby ukázali kres-
ťanské hodnoty aj vo futbale a zažili krásne 
spoločenstvo. Cez kvalifikácie v jednotlivých 
pretopresbyterátoch, na ktorých sa zúčast-
nilo počas novembra a decembra 32 druž-
stiev, sa do záverečného vianočného turnaja 
prebojovalo jedenásť najlepších, ktorých 
tradične doplnilo družstvo kňazov s vlady-
kom Milanom Chauturom CSsR, košickým 

eparchom. Turnaj sa začal svätou liturgiou 
v Bazilike Svätého Ducha v Michalovciach, 
po ktorej nasledovalo losovanie za prítom-
nosti primátora mesta Michalovce Viliama 
Záhorčáka. Do finále postúpili Vyšné Remety 
a Poráč, kde po vyrovnanom zápase zvíťazilo 
družstvo Vyšných Remiet. V boji o tretie 
miesto zvíťazilo družstvo z farnosti Rakovec 
nad Ondavou. Víťaz postupuje do celoslo-
venského finále, ktorý sa uskutoční v novem-
bri 2017 v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. 
(Karol Knap)

J▌Prehliadka Christos raždajetsja!  
zavítala do Nacinej vsi

26. decembra sa v Nacinej Vsi uskutočnil 
jubilejný desiaty ročník tradičnej prehliadky 
vianočného folklóru pod názvom Christos 
raždajetsja. V zaplnenej spoločenskej sále 
sa publiku vianočnými koledami a vinšami 
predstavila domáca ženská spevácka skupina 
Radosť, mužská spevácka skupina Paričov-
čan z Trebišova, nefolklórna spevácka skupi-
na Rozmarija z Vinného a dedinská folklórna 
skupina Moravančan z Moravian. Podujatie, 
ktoré organizačne zabezpečil Spolok sv. 
Cyrila a Metoda, obec Nacina Ves a miestna 

farnosť, bolo poďakovaním za dvadsaťpäť-
ročnú činnosť obnoveného cyrilo-metod-
ského spolku, 25 rokov od začiatku výstavby 
miestneho cyrilo-metodského chrámu a 15 
rokov od zriadenia farnosti.

Prehliadky vianočného folklóru sa usku-
točňujú na rôznych miestach nepretržite 
od roku 2007. Približne štyrom tisíckam 
sa na doterajších prehliadkach predstavila 
asi tisícka účinkujúcich prevažne z regiónu 
Zemplín, ale aj zo Spiša a Šariša. (Ján Poprik)

J▌Do nového roka vykročili Košičania  
prežívaním Božej blízkosti

Poďakovať Bohu za prežitý rok sa prišli 
košickí gréckokatolícki veriaci do Katedrál-
neho chrámu Narodenia Presvätej Bohoro-
dičky na svätú liturgiu, ktorú 31. decembra 
slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický 

eparcha. Silvestrovský program pokračoval 
tradičným priateľským večerným korčuľova-
ním v Crow aréne v Košiciach. Nový rok pri-
vítali modlitbou eucharistickej pobožnosti 
slávenej vladykom Milanom, na ktorej sa 

15 rokov malo možnosť spoznávať pravé 
hodnoty, radosti, ale aj úskalia priateľstva. 
Za pomoci animátorov a zodpovedného 
kňaza otca Martina Kozeja sa zoznamovali 
s témami: Boh – môj priateľ, Spoznajme 
priateľa vo svätých a iné. Zodpovednými 
laikmi za tábor boli Anička Tatárová a Sidó-
nia Kolesárová. (Anna Tatárová)

�� Detský karneval na tému  Ja mám, a ty 
nie sa v Gréckokatolíckom centre pre Rómov 
v obci Soľ konal 7. januára. Rómske deti priš-
li spoločne stráviť čas s Pánom a s úmyslom 
pomôcť deťom, ktoré toho nemajú veľa, 
sa podelili o to, čo majú. Programom ich 
sprevádzal rómsky Zahrajko a Tanculienka. 
V ten istý deň sa v centre uskutočnila aj mi-
sijná škola pre záujemcov, ktorí chcú pôsobiť 
na misiách v Českej republike, kde už pôsobí 
päť misijných pracovníkov. Misie aj misijná 
škola sa realizuje v spolupráci so saleziánmi 
v Ostrave a zameriava sa na pomoc a pas-
toráciu Rómov žijúcich v okolitých štátoch 
aj na Slovensku. (Radko Blichár)

�� Prvú fatimskú sobotu v novom roku, 
ktorá sa uskutočnila 7. januára, mal liturgic-
ky na starosti Michalovský protopresbyte-
rát. Začala sa modlitbou ruženca a pokračo-
vala modlitbou tretej hodinky a katechézou 
na tému Výzva k viere, poklone, nádeji, láske 
a odpusteniu. Nasledovala archijerejská 
svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom 
bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha. Pripomenul svedectvo Krstiteľa, 
ktoré nebolo márne, lebo malo svoje pokra-
čovanie v Kristovi, a povzbudil k svedectvu 
pred týmto svetom. Vladyka uviedol ako 
príklad knihu Ja som N, ktorá je svedectvom 
kresťanov čeliacich islamským extrémistom. 
Slávnosť sa zakončila Molebenom k Bohoro-
dičke a modlitbou k bl. Metodovi Dominikovi 
Trčkovi. (Patrik Pankulics)

�� 7. januára sa na hore Zvir v Litmano-
vej slávila fatimská sobota. Sobotňajší 
program sa začal modlitbou radostného 
ruženca a pokračoval slávením svätej litur-
gie, ktorej predsedal prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. Homíliou sa 
k veriacim prihovoril otec Marcel Pisio. 
(Michal Pavliško)

�� 8. januára sa na hore Zvir aj napriek 
tuhej zime zišli pútnici, aby spoločne 
slávili prvú malú púť v novom kalendár-
nom roku. Program sa začal modlitbou 
slávnostného ruženca v Kaplnke zjavenia 
a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej 
hlavným slúžiteľom bol otec Peter Kijovský. 
Po svätej liturgii nasledovala modlitba 
na úmysel Svätého Otca, modlitba požeh-
nania náboženských predmetov a Korunky 
Božieho milosrdenstva. (Michal Pavliško)
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zúčastnili prevažne mladí farnosti a rodiny 
kňazov pôsobiacich vo farnosti a na epar-
chiálnom úrade. So slovami želaní všetkého 
dobrého do nového roka nasledoval novo-
ročný prípitok v pastoračných priestoroch 
farského úradu. Vstup do nového občianske-
ho roka vyvrcholil nedeľnou archijerejskou 

svätou liturgiou v katedrálnom chráme, kto-
rej predsedal vladyka Milan. Vo svojej kázni 
povzbudil veriacich k prežívaniu nového 
roka v Božej prítomnosti, ktorý bude istotou 
človeka aj v nepredvídateľných situáciách. 
(TSKE)

J▌Metropolita Ján Babjak ocenil  
kurátora v Medzilaborciach

Odpustová slávnosť, ktorá sa uskutočnila 1. januára v Chráme 
sv. Bazila Veľkého v Medzilaborciach, bola obohatená o jednu 
výnimočnú udalosť. Medzilaborecký protopresbyter otec Ján 
Blaško odovzdal Petrovi Zelinkovi za dlhoročnú kurátorskú 
službu striebornú medailu blahoslaveného biskupa mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča OSBM pri príležitosti jeho 60. narodenín, 
ktorú mu udelil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ. (Peter Petruš)

J▌Na Sigorde sa stretli tímy  
slúžiace v programoch centra

5. – 8. januára sa na Sigorde uskutočnilo 
pracovno-relaxačné stretnutie tímov z Kurzu 
prípravy na manželstvo a Rút. Svätá liturgia 
a po nej slávnostná večera boli poďakovaním 
všetkým spolupracovníkom kurzov za ich 
obetavosť, trpezlivosť, zanietenosť a pra-
covné nasadenie, ktoré do každého kurzu 
dávajú. V piatkovej pracovnej časti sa všetci 
stretli na formácii venovanej skvalitneniu 

prezentácie tém. Prednášateľom bol Ing. Ján 
Hudák. Sobota patrila deťom. Celé rodinky 
sa vybrali na sánkovačku a tí zdatnejší si 
v tomto mrazivom čase zmerali sily na ho-
dinovej túre v blízkom lese. Poobedňajší 
čas vyplnili spoločenské hry. Stretnutie sa 
zakončilo v nedeľu svätou liturgiou a mod-
litbami za jednotlivé rodiny. (Petra Jakubová, 
foto: Peter Jakub)

�� Zbor Stauros pri Chráme Povýšenia 
sv. Kríža na prešovskom sídlisku Sekčov 
22. decembra zavítal do budovy Grécko-
katolíckej charity v Prešove-Pod Táborom, 
kde tamojším obyvateľom tesne pred Via-
nocami zaspieval svoje najkrajšie koledy. 
(Anna Tabačáková)

�� V obci Soľ sa 23. decembra konalo 
stretnutie 30 rómskych mužov zamerané 
na zodpovednosť muža ako kňaza v rodine. 
(Radko Blichár)

�� 27. decembra päť bohoslovcov Košickej 
eparchie prijalo v Katedrálnom chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Koši-
ciach z rúk vladyku Mons. Milana Chautura 
CSsR, košického eparchu, nižšie svätenia 
a poddiakonát. (TSKE)

�� 3. januára sa v Gréckokatolíckom centre 
pre Rómov v obci Soľ uskutočnilo práz-
dninové stretnutie rómskych detí, ktoré 
namiesto vysedávania pred televízorom 
a počítačom varili, piekli a vyrábali karne-
valové masky, zapájali sa do spoločných 
aktivít a spoločne strávený čas zakončili 
modlitbou. (Radko Blichár)

�� Slovensko sa v piatok 6. januára rozlú-
čilo s akademickým maliarom Ladislavom 
Záborským pohrebnými obradmi v Kostole 
sv. Martina v Martine.

�� 8. januára vysvätil prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ v gréckokatolíc-
kom Chráme Zosnutia Presvätej Bohoro-
dičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom 
za kňaza Jozefa Kavčáka z Vranova nad 
Topľou-Lomnice počas slávnostnej svätej 
liturgie, ktorú spevom sprevádzal miestny 
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. Pavla 
Petra Gojdiča. (Ľubomír Petrík)

�� Prešovský pomocný biskup Mons. Milan 
Lach SJ sa 9. januára zúčastnil na slávnost-
nej ceremónii udeľovania štátnych vyzna-
menaní prezidentom SR Andrejom Kiskom 
v Bratislave. (ISPA)

�� Prešovský arcibiskup metropolita Mons. 
Ján Babjak SJ 10. januára zavítal do Grécko-
katolíckeho kňazského seminára bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove, kde slávil archi-
jerejskú svätú liturgiu a posvätil priestory 
kňazského seminára. (ISPA)

�� V stredu 11. januára posvätil vladyka 
Ján Babjak SJ obnovené ubytovacie prie-
story študentského internátu na Kmeťo-
vom stromoradí v Prešove. (ISPA)
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J▌V Trebišove sa konala ďakovná liturgia  
za projekt 9 mesiacov za život

V nedeľu 8. januára sa v gréckokatolíckom 
chráme v Trebišove konala ďakovná svätá 
liturgia za projekt 9 mesiacov za život, ktorú 
slávili miestny farár a trebišovský protopres-
byter Dušan Seman spolu s Ivanom Mol-
čányim, členom rady pre rodinu Košickej 
eparchie, a tiež Dušan Škurla, celoslovenský 
koordinátor projektu 9 mesiacov za život. 
Ten sa v homílii poďakoval modliacim sa, 
ktorí sa vytrvalo modlievali pred nemocnica-
mi, kde sa vykonávajú potraty.

„Svojou prítomnosťou akoby priniesli 
Ježišovo svetlo k miestam potratov, ktoré 
aktéri zabíjania nenarodených detí buď 
prijmú, alebo odmietnu,“ informoval TK 
KBS Peter Figeľ. Na záver prijali požehnanie 
mamičky, ktoré nosia bábätko pod srdcom. 
Po skončení svätej liturgie sa prítomní stretli 
v pastoračnej miestnosti fary na agapé, kde 
boli povzbudení k pokračovaniu modlitieb 
za lekárov a zdravotnícky personál, dodal 
v správe Figeľ.

J▌Koledníci Dobrej noviny  
koledovali u prezidenta SR Andreja Kisku

Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi prišli 
10. januára do Prezidentského paláca zavin-
šovať a zaspievať detskí koledníci Dobrej 
noviny z Podhorian, Brezna a Jacoviec. 
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko 
organizuje koledovanie Dobrej noviny už 
22 rokov, pričom vyzbieranými finančnými 
darmi podporujú rozvojové projekty v Afrike.

„Vaše koledovanie prinieslo na Slovensko, 
do dediniek, do rodín, nielen veľa radosti, 
ale aj veľa dobra,“ povedal prezident. Ocenil, 

že v tomto roku roznášalo v čase vianočných 
sviatkov po viac ako 1 200 slovenských dedi-
nách zvesti o potrebe konať dobro a pomáhať 
až 25-tisíc koledníkov. Prezident sa poďa-
koval organizátorom za to, že takto ukazujú 
modernú stránku Slovenska. „Ukazujete, že 
dokážeme myslieť na ľudí inej farby pleti, 
iného náboženstva. Že vieme, že lásku, 
porozumenie, žičlivosť a solidaritu musíme 
ukazovať každému bez ohľadu na to, z ktorej 
časti sveta je.“

J▌Náboženskí predstavitelia  
sa stretli s prezidentom SR

Prezident SR Andrej Kiska prijal 12. janu-
ára predstaviteľov vyše dvadsiatich cirkví 
a náboženských spoločností. Na tradičnom 
novoročnom stretnutí sa zúčastnili aj členo-
via Konferencie biskupov Slovenska (KBS) 
– trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, 
bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef 
Haľko a prešovský pomocný biskup Mons. 
Milan Lach. Medzi hosťami bol i apoštolský 
nuncius na Slovensku Mons. Mario Giorda-
na, minister kultúry Marek Maďarič a riadi-
teľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry 
Ján Juran. Zástupcom cirkví v príhovore 
prezident poďakoval za ich pôsobenie, ktoré 
„v minulom roku povzbudzovalo ľudí u nás 
konať dobré skutky“. Zároveň ich vyzval, 
aby sa postavili proti „otvoreným a skrytým 
prejavom politického extrému“.

Za KBS sa poďakoval za pozvanie jej 
podpredseda arcibiskup Orosch. Preziden-
tovi povedal, že na jeho poste je dôležité 
byť majákom, ktorý svieti v rozbúrených 

vodách dnešných neľahkých čias. „Vaše 
postoje a rozhodnutia majú byť pre všetkých 
občanov Slovenska určujúce smer našej 
plavby. Preto k nášmu požehnaniu pripája-
me prosbu o to, aby vaše rozhodnutia boli 
vždy v duchu toho Svätého písma, ktoré je 
základným dedičstvom našich otcov od čias 
svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda,“ 
uviedol v príhovore arcibiskup Orosch. „Aby 
ste s Božou pomocou boli vždy pevným 
zástancom hodnôt, ktoré sú fundamentom 
našej existencie, duchovnosti a morálky 
v srdci Európy,“ povedal podpredseda KBS, 
ktorý zastúpil na prijatí predsedu Mons. 
Stanislava Zvolenského.

Prezidentovi sa prihovorili i generálny 
biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Miloš Klátik 
a predseda Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí v SR Igor Rintel. Poďako-
vali sa za pozvanie, priblížili niektoré svoje 
aktivity a pridali aj niekoľko želaní v novom 
roku.

JJ Helena
J� Krenická

Rozhovor s manželmi Vladimírom a Rená-
tou Sochorovcami, koordinátormi Národ-
ného týždňa manželstva na Slovensku

�� Predstavte nám projekt Národného 
týždňa manželstva, čo všetko ponúka?

Národný týždeň manželstva (NTM) je inicia-
tíva, ktorá poukazuje na jednotlivé stránky 
manželského spolužitia v snahe povzbudiť 
tých, ktorí sa v manželstve nachádzajú. 
A to bez ohľadu na to, či sú manželmi 
niekoľko desaťročí, alebo doslova len pár 
dní. Jedným z cieľov je priniesť podnety 
na zamyslenie a takisto poukázať na mož-
nosti, ako môžeme svoj manželský život 
rozvíjať a spestriť. Manželstvo je dlhodobý 
vzťah, a teda je vystavený riziku, že skĺzne 
do každodennej rutiny a stane sa nudným 
spolužitím bez potrebnej iskry. Chceme pre-
to prinášať nápady a tipy na oživenie tohto 
jedinečného vzťahu medzi mužom a ženou 
a motivovať tak manželov k tomu, aby pre 
prehĺbenie svojho vzťahu niečo urobili. 
Na manželstve naozaj treba pracovať, a tak 
povzbudzujeme k tomu, aby s tým tí dvaja 
začali napríklad počas NTM.

�� Čo konkrétne ste pre manželov pripra-
vili tento rok?

NTM neorganizuje konkrétne akcie, vytvára 
však platformu pre podujatia, ktoré zorgani-
zujú miestni dobrovoľníci či združenia. Kaž-
dý rok navrhneme tému, ktorou položíme 
dôraz na niektorý aspekt manželstva. Tento 
rok je to téma: Manželstvo – spolu na ces-
te. Spoločné manželské putovanie sme 
pripodobnili cestovaniu autom. Ponúkame 
tzv. manželskú poznávaciu značku, ktorou 
manželia verejne vyjadria, ako dlho spolu 
prekonávajú prekážky a nástrahy súvisiace 
s cestovaním manželstvom. Viac informácií 
ponúkame na našej stránke: www.ntm.sk.

�� Čo vám osobne do manželstva prinie-
sol Národný týždeň manželstva?

Sme manželmi už 25 rokov a takisto sme 
vystavení podobným rizikám ako akíkoľvek 
iní manželia. My sme každý rok občerstvení 
nápadmi na prehĺbenie blízkosti či sve-
dectvami iných manželov, ku ktorým sa 
dostaneme počas NTM.
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Mozaika nepochybne patrí 
k najstarším umeleckým 
technikám. Nachádzame 
ju už v 20. stor. pred n. l. 
v Mezopotámii a Anatólii.

JJ Kamil Dráb CSsR
J� foto: archív autora

V úzkom zmysle slova ju encyklopédia ozna-
čuje ako spôsob zdobenia architektonických 
povrchov, ako je podlaha či steny, alebo stro-
py. Mozaika (tal. mosaico) je ornamentálna 
alebo figurálna plošná výzdoba. V princípe 
je to ukladanie malých kúskov narezaného či 
nasekaného materiálu prevažne prírodného 
charakteru do mäkkej malty alebo tmelu. 
Mozaiku môžeme rozdeliť do troch skupín 
podľa druhu použitého materiálu na kamen-
né, keramické a sklenené mozaiky. A v tomto 
poradí nám zároveň tvoria aj historickú 
vývojovú líniu mozaiky. Taliansky maliar 
Domenico Ghirlandaio nazval mozaiku 
„obrazom na veky“.

Kamenné mozaiky
Počiatky kamennej mozaiky siahajú do ob-
dobia 9. – 8. stor. pred n. l. a takmer všetky 
sú vytvorené z okruhliakov rôznych veľkostí 
od 0,5 do 9 cm. Bola to výlučne pavimentálna 
(dlažobná) mozaika, ktorou sa dekorovali 
podlahy v interiéri či exteriéri. V období 5. 
– 4 stor. pred n. l. dominovali čierno-biele 
kombinácie a od 4 stor. pred n. l. sa táto škála 
zásluhou Grékov rozšírila o ďalšie farby, 
predovšetkým červenú, žltú, hnedú a ich 
rôzne odtiene.

V 2 stor. pred n. l. dochádza k výraznej 
zmene v technológii mozaiky. Namiesto 
okruhliakov sa začína používať lámaný alebo 
rezaný, či sekaný kameň vo forme kociek. 
Tento nový spôsob prípravy materiálu 
umožňoval ešte väčšiu variabilitu rozme-
rov či tvarov jednotlivých kociek. To viedlo 

Svidník, Slovensko
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k ešte dokonalejším a precíznejším dielam 
mozaiky. V istých prípadoch išlo dokonca 
o napodobeninu maľby. Zároveň sa mramor 
ukazuje ako najideálnejší materiál na tvorbu 
takejto mozaikovej textúry (tesserae). Bol 
relatívne ľahlo opracovateľný, farebná škála 
dostatočne pestrá a zároveň oplýval dobrými 
optickými vlastnosťami, ktoré vyplývali zo 
samotnej štruktúry horniny. Mramor totiž 
ponúkal trblietajúci „teplý“ farebný tón 
prameniaci z nespočetného lomu svetelného 
lúča dopadajúceho na jeho povrch.

Okrem spomínaného mramoru si pre 
svoju farebnosť v mozaike svoje miesto našiel 
aj iný materiál, napr. travertín, vápenec, 
bridlica, porfýr (červená), serpentín (zelená), 
jaspis alebo alabaster. Nezriedka môžeme 
v mozaike nájsť aj polodrahokamy (ónyx, 
achát) alebo aj morské koraly, ktoré boli 
jednak prejavom solventnosti vlastníka 
mozaiky, jednak niesli v sebe akúsi magickú 
moc pre svoju schopnosť svetielkovať.

Keramické mozaiky
Na rozdiel od kamennej mozaiky keramic-
ká mozaika používa výlučne hlinu, tehlu, 
terakotu a terra sigillata. Keramické mozaiky 
z pálenej hliny patria k tým najstarším, čoho 
dôkazom sú dekorácie na stĺpoch chrámu 
Innany v Uruku (3400 pred n. l.). V 19. stor. 
pred n. l. nastupuje revolučná zmena, ktorá 
posunie mozaiku do úplne inej dimenzie. 
Začína sa dvojakým spôsobom farebne upra-
vovať. Tým prvým je farebné tónovanie celej 
hmoty a druhým spôsobom je farebná úprava 
povrchu kocky a následné glazúrovanie. To 
prinieslo nové možnosti pri tvorbe mozaiky 
z pohľadu farebnosti. Obzvlášť antický Egypt 
vynikal používaním glazúrovanej terakotovej 
mozaiky. Naproti tomu antické Grécko pou-
žívalo nefarbené a neglazúrované terakotové 
dlaždice (4. stor. pred n. l.). V tomto prípade 
mala mozaika za úlohu zvlášť zdôrazniť 
obrysové kontúry.

Sklenené mozaiky
Pri tomto druhu mozaiky sa používa ako ma-
teriál výlučne sklo alebo smalt. Nepochybne 
tento druh je vrcholom mozaikovej tvorby, 
pretože uplatňuje nadmieru široký sortiment 
farieb. Pri reštaurovaní mozaík v bazilike 
Santa Maria Maggiore v Ríme bolo objave-
ných až 190 rôznych farebných odtieňov. 
Len na porovnanie dnes možno u výrobcov 
smaltu hovoriť až o viac ako 1 100 farebných 
odtieňoch.

Prvé mozaiky používajúce sklo pochádzajú 
z raných asýrskych čias zhruba 1300 pred n. 
l. No najväčší rozmach sklenenej mozaiky sa 
začal až naším letopočtom. Spisovateľ Plí-
nius hovorí o počiatkoch sklenenej mozaiky 
v spojitosti s počiatkom aplikácie mozaiky 

na steny, čo sa dialo v 1. stor. n. l. Pavimentál-
na mozaika sa teda dostáva na steny zarovno 
s rozvojom Rímskeho cisárstva (Pompeje, 
Casa dell Torrello), ale ozajstný rozmach 
zažije mozaika až nástupom raného kres-
ťanstva, počínajúc Konštantínovým Rímom 
cez Byzanciu až po stredovek. Tými najú-
žasnejšími dielami vo svete mozaiky zasvieti 
Ravenna (5. – 6. stor. n. l.) a neskôr i Bazilika 
sv. Marka v Benátkach (14. − 15 stor. n. l.).

Centro Aletti
Tento Pápežský orientálny inštitút vznikol 
koncom deväťdesiatych rokov minulého sto-
ročia. Nachádza sa v tesnej blízkosti baziliky 
Santa Maria Maggiore v Ríme. Pod vedením 
otcov jezuitov slúži predovšetkým na zbližo-
vanie kultúr, ale hlavne obradovej rôznoro-
dosti východných cirkví a Rímskokatolíckej 
cirkvi s perspektívou vzájomného obohate-
nia. Tento zámer sa realizuje popri mno-
hých iných aktivitách aj prostredníctvom 

tvorby sakrálnej mozaiky. V tomto smere 
ostáva nezabudnuteľnou postavou nebohý 
kardinál Tomáš Špidlík SJ. Aktuálne vedie 
ateliér slovinský jezuita Ivan Marko Rupnik 
SJ. Z technického hľadiska ateliér Centro 
Aletti využíva pri tvorbe mozaiky všetky tri 
druhy materiálu – smalt, terakotu, ale hlavne 
prírodný materiál – kameň. Novátorstvo teda 
nespočíva v používaní nového materiálu, ale 
novým je skôr pohľad na mozaiku.

Centro Arte
Centro Arte je slovenskou obdobou rímskeho 
Centra Aletti. Už samotným názvom je pod-
čiarknutá kontinuita diela sakrálnej mozaiky 
v tomto modernom poňatí. Samotná história 
Centro Arte sa začala písať v roku 2007, keď 
som ukončil štúdia mozaiky v Centre Aletti 
v Ríme a započal dielo mozaiky na Sloven-
sku. Začiatky bývajú ťažké a zložité, a ani 
v tomto prípade to nebolo inak. Najväčšími 
prekážkami bolo chápanie náročnosti a zlo-

Bari, Taliansko
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žitosti tejto práce zo strany okolia na jednej 
strane, na druhej strane to bol personálny 
nedostatok ľudí, keďže na Slovensku sa tejto 
profesii nikto nevenoval. Za veľmi krátky čas 
(čo bol malý zázrak) sa podarilo zoskupiť 
zopár mladých ľudí – nadšencov mozaiky 
a s veľkou bázňou a pokorou začalo vznikať 
prvé dielo mozaiky na Slovensku. Paradoxne 
treba povedať, že toto dielo mozaiky v dote-
rajšej histórii Centro Arte je zároveň aj tým 
najväčším. Nachádza sa v gréckokatolíckom 
Chráme Premenenia Pána v Spišskej Novej 
Vsi na ploche 430 m2. Dielo pozostáva zo 
štrnástich postáv a použitý materiál sa váhou 
vyšplhal nad 15 ton.

Za tým nasledovali ďalšie a ďalšie realizá-
cie, pričom k dnešnému dňu je ich presne 
dvadsaťdva. Spomeniem aspoň niektoré, 
ktoré svojím rozsahom patria k najväčším: 
bazilika minor v Ľutine, gréckokatolícky 
Chrám sv. múdrosti vo Svidníku, rímskoka-

tolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda v Novej 
Huti v Rumunsku, Dom nádeje v Kravanoch, 
kláštor školských sestier v Trstenej, kláštor 
sestier Božského Vykupiteľa vo Vrícku, ka-
plnka v kúpeľoch Červený Kláštor či kaplnka 
v Cenacole.

Výnimočným bol minulý rok 2016, keď 
ateliér Centro Arte realizoval historicky prvú 
zahraničnú montáž – v Rumunsku medzi 
Slovákmi.

Počas desiatich rokov existencie Centro 
Arte spolupracovalo navzájom prostredníc-
tvom ateliéru viac ako tridsať ľudí. 

V roku 2017 čaká ateliér realizácia rímsko-
katolíckeho chrámu otcov lazaristov v Brati-
slave a rímskokatolícky Chrám Nanebovzatia 

Panny Márie v Čaklove (okres Vranov nad 
Topľou).

Projekt Centro Arte
V uplynulom roku ateliér nadobudol ešte aj 
inú podobu. Registráciou na Ministerstve 
vnútra SR vzniklo Občianske združenie 
Centro Arte. Tento krok bol už iba vyúste-
ním oveľa skorších zámerov. Ide o vytvorenie 
umeleckého centra založeného na kresťan-
skej báze, ktorého cieľom je prostredníc-
tvom umenia zasahovať do života človeka 
a meniť ho na krajší. V nedávnej minulosti 
na tento účel získalo občianske združenie 
dve historické budovy priamo na námestí 

v Starej Ľubovni s cieľom zrekonštruovať ich, 
a tým pripraviť priestor na realizáciu nových 
zámerov. Ide predovšetkým o nový vhod-
nejší priestor pre ateliér s možnosťou tvorby 
mozaiky či ikony, alebo vitráže. Plánujeme 
vytvoriť štyri učebne pre sektor umelecko-
výtvarného charakteru. Zámerom je tiež vy-
budovať dva profesionálne tanečné parkety 
pre tanečnú zložku rôznych žánrov.

Cieľom je pretaviť úžasné stredoveké 
pivnice na štýlové libresso s možnosťou 
posedenia v príjemnom prostredí. Zároveň 
chceme vytvoriť priestor na arteterapiu 
(liečbu umením), aby sme vedeli poslúžiť aj 
týmto spôsobom.

V jednej z budov sa nachádza aj kongre-
sová hala, ktorá svojimi možnosťami dopĺňa 
celý projekt. Z pohľadu exteriéru obe budovy 
tvoria pešiu zónu – pasáž, v ktorej plánujeme 
vytvoriť pouličnú galériu ako ďalšiu mož-
nosť, kde sa umenie svojou krásou a hod-

notou môže dotýkať ľudských sŕdc. Uvedo-
mujeme si rozsah a náročnosť projektu, no 
zároveň nás napĺňa odvahou skutočnosť, že 
nie sme v tom sami. 

Ak chcete aj inak podporiť projekt Centro 
Arte, môžete mu venovať 2 % zo svojich daní 
alebo prispieť akoukoľvek sumou na účet:

Občianske združenie CENTRO ARTE
sídlo: Chotčianska 93/6, 091 01 Stropkov
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: SK86 0900 0000 0051 1895 2974
BIC: SLSPSKBX
IČO: 50358049
DIČ: 2120342675

Kravany, Slovensko
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Monastier v Krásnom Brode
JJ Teodor Maroš Kosť OSBM
J� foto:  upload.wikimedia.org

Vznik monastiera v Krásnom Brode sa 
kladie do stredoveku. Tradícia spomína, že 
asi v polovici 14. storočia, pred sviatkom 
Zoslania Svätého Ducha slepý pútnik vedený 
malým chlapcom prechádzal laboreckou 
dolinou smerom do Krásneho Brodu. Okolo 
večera narazili na prameň čerstvej vody. Keď 
sa slepec osviežil, unavený zaspal. V sne sa 
mu zjavila Presvätá Bohorodička a povzbu-
dila ho, aby sa po raňajšej modlitbe umyl 
vodou z prameňa. Keď to urobil, hneď sa mu 
vrátil zrak. Obraz Božej Matky sa mu živo 
vpísal do pamäti a podľa neho napísal ikonu 
Bohorodičky. Tú potom umiestnil na pre-
stol kaplnky, ktorú postavil na kopci nad 
prameňom. V krátkom čase sa ikona nazvaná 
Krásnobrodská preslávila zázrakmi a začalo 
sa k nej schádzať stále viac pútnikov.

V roku 1603, v predvečer sviatku Zoslania 
Svätého Ducha zemepán gróf Valentín Druget 
(† 1609), zatvrdený kalvinista, prechádzal 
okolo monastiera. Kone sa vďaka spevu ľudí, 

ktorí práve v tom čase vychádzali so zástavami 
v procesii, splašili a kočiar sa prevrátil. Gróf 
si zlomil ruku a plný hnevu rozkázal svojim 
vojakom zapáliť monastier, kaplnku i cerkev. 
S nimi zhoreli i všetky historické záznamy. 
No zázračná ikona sa zázrakom zachovala. 
Dobitý gróf sa nemohol vyliečiť. Nakoniec 
svoj skutok oľutoval a prisľúbil, že znova 
vybuduje cerkev i monastier, len čo vyzdravie. 
Hneď po tom prísľube sa jeho zdravotný stav 
zlepšoval a v roku 1606 sa začalo s výstavbou. 
K tomu daroval monastieru i prídel zeme. 
Stavbu cerkvi dokončil jeho nástupca Juraj III. 
Druget, ktorý chcel zjednotiť Rusínov s Ka-
tolíckou cirkvou pomocou biskupa Atanáza 
Krupeckého OSBM. Akt vyhlásenia únie mal 
byť slávnostne vyhlásený v čase sviatku Zo-
slania Svätého Ducha v roku 1614. No veriaci 
podnietení opozíciou únie povstali, napadli 
biskupa i jeho klérus, ktorí si len vďaka voja-
kom Drugeta zachránili holé životy.

O sto rokov neskôr pre povstania kurucov 
proti Habsburgovcom monastier i cerkev 
znova vypálili. V lete 1729 mukačevský 
biskup Juraj Bizanci poslal do Krásneho 
Brodu troch mníchov, ktorí začali stavať 
monastier i cerkev, a tak v roku 1752 biskup 

Michal Oľšavský OSBM mohol posvätiť nový 
kamenný chrám. Murovaný monastier bol 
dokončený o desať rokov neskôr. V tomto ob-
dobí sa tu otvoril spoločný noviciát baziliá-
nov a monastierska škola. V nej sa vyučoval 
aj cirkevný spev pre kantorov. Tá fungovala 
až do dvadsiatych rokov 19. storočia, keď sa 
noviciát preniesol do monastiera na Černečej 
hore pri Mukačeve.

V polovici 19. stor. tu kanonik A. Duch-
novič  založil verejnú knižnicu (okolo 2 000 
kníh). Na začiatku roku 1915 bol monastier 
okupovaný ruským vojskom. 19. februára 
rakúsko-nemecké vojsko napadlo a pri útoku 
na ruskú vojenskú zálohu skoro úplne zničilo 
monastier i cerkev. Akýmsi zázrakom ostala 
nepoškodená len kaplnka, v ktorej bola 
uchovaná zázračná ikona Bohorodičky.

K obnoveniu života v Krásnom Brode došlo 
až po roku 1990. Najprv sa znova začali konať 
odpusty pod vedením otca Mariana Potaša 
OSBM. V roku 2002 bola dokončená nová 
budova monastiera. Keď bola v roku 2009 
posvätená aj nová cerkev, v ktorej sa teraz 
buduje ikonostas, vidno, že toľkokrát zniče-
ný a znovuvybudovaný monastier tu nebude 
z vôle ľudí, no z vôle Božej.

Historický deň

JJ
Ján Babjak SJJ�

Drahí veriaci, pripomíname si historický deň, 
o ktorom skoro nikto ani len nesníval. 30. 
január 2008, sviatok Troch svätiteľov, našich 
veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa 
a Jána Zlatoústeho, sa zapíše natrvalo do his-
tórie Gréckokatolíckej cirkvi. Pápež Benedikt 
XVI. povýšil Prešovskú eparchiu na archiepar-
chiu, Košický apoštolský exarchát na Košické 
biskupstvo a zriadil novú Bratislavskú eparchiu. 
Na Slovensku tak ustanovil gréckokatolícku 
metropoliu sui iuris. Všetci gréckokatolíci tento 
krok Svätej stolice vnímali a stále vnímajú 
ako zadosťučinenie za dlhých 18 rokov komu-

nistickej perzekúcie, keď súdruhovia v našej 
vlasti na výslovný príkaz Moskvy zlikvidovali 
Gréckokatolícku cirkev. Jej biskupov a mnohých 
kňazov uväznili. Kňazov po dvoch rokoch, ktoré 
strávili v PTP, vysťahovali aj s rodinami do vy-
hnanstva v Čechách.

Veriaci zostali ako ovce bez pastiera. Sami sa 
zadelili do troch skupín. Prvá skupina veriacich 
navštevovala naďalej svoje chrámy a argumen-
tovala tým, že ich otcovia tieto chrámy stavali, 
pokračujú v nich východné bohoslužby a oni 
neprestúpili do Pravoslávnej cirkvi. Druhá skupi-
na začala spontánne navštevovať rímskokatolíc-
ke chrámy, lebo vedeli, že je to tá istá Katolícka 
cirkev, hoci iného, západného obradu. Tak boli 
poučení mnohými našimi kňazmi a ich manžel-
kami ešte predtým, než sa začalo prenasledo-
vanie Gréckokatolíckej cirkvi. Napokon tretia 

skupina veriacich prestala chodiť do svojich 
chrámoch, ktoré už boli v rukách Pravosláv-
nej cirkvi, nechodili ani do rímskokatolíckych 
chrámov, lebo si chceli uchovať nielen vieru, ale 
aj svoj východný obrad. Títo veriaci sa schádzali 
na modlitby ako prví kresťania po domoch, 
na cintorínoch a pri krížoch, kde si sami konali 
rôzne bohoslužby s kantormi alebo aj bez nich.

Až v roku 1968 prišiel vytúžený deň obnove-
nia Gréckokatolíckej cirkvi. Kňazi sa vracali z vy-
hnanstva a navštevovali svoje pôvodné farnosti, 
v ktorých sa konali plebiscity a veriaci sa vracali 
naspäť z Pravoslávnej cirkvi. Ak by 21. augusta 
1968 nevtrhli okupačné vojská Varšavského 
paktu do Československa, som presvedčený, 
že by sa vrátili skoro všetci naši veriaci naspäť 
do Gréckokatolíckej cirkvi. Okupácia Českoslo-
venska však tento proces plebiscitov zastavila. 
Nastala tvrdá normalizácia, všetky výdobytky 
tzv. Pražskej jari padli, len Gréckokatolícka cir-
kev zostala a Boh ju nielen vzkriesil, ale aj šted-
ro požehnal a stále požehnáva. Bohu vďaka!
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keď krása 
priťahuje
Umenie mozaiky sa na slovenskej pôde stále viac 
zakoreňuje. Stáva sa súčasťou umeleckého i sakrálneho 
priestoru aj vďaka nezlomnej vôli napredovať tvrdou 
prácou zoceleného redemptoristu otca Kamila Drába 
CSsR, riaditeľa ateliéru Centro Arte. Mnohí ho dnes už 
volajú iba jednoducho Don Camillo.

JJ Dada Kolesárová
J� foto: archív Kamila Drába CSsR

�� kedy prišla prvá pohnútka alebo 
inšpirácia venovať sa umeniu?

Prvá skrsla už počas teologických štúdií 
v bratislavskom seminári. Paradoxne ako 
bohoslovec východného obradu ma nezau-
jala ani tak ikona, čo je typický prejav sak-
rálnej výzdoby chrámov východných cirkví, 
ako skôr farba samotná, ktorú zanecháva 
autor pod ťahom štetca, alebo aj samotná 
vôňa olejovej farby. Preto moje prvé diela 
sú vytvorené olejom a bol to mix svetskej 
krajinky, rôzne portréty a sakrálne motívy. 
Moja cesta pokračovala k ikone. A tiež zvláš-
tnym spôsobom. Pohnútkou bola totiž veta, 
ktorú si dodnes pamätám: „Veď to nemôže 
byť také ťažké a zložité.“ Tak som sa pustil 
do realizácie ikony. Dokonca aj prvé moje 
ikony boli olejomaľbou. Postupom času ma 
ikona viac a viac napĺňala a ostalo mi to.

�� čo je najťažšie na tvorbe mozaiky? 
ktorá fáza ti dáva najviac zabrať?

Keby som mal odpovedať slovami nezain-
teresovaných, povedal by som: „Veď to je 
také jednoduché. Lepíte si kamienok ku 
kamienku.“ Áno, na prvý pohľad sa zdá, 
že je to prosté a jednoduché. No kto si to 
nevyskúša, nikdy nepochopí, čo to všetko 
obsahuje. Aj tí, ktorí to vnímali ako jedno-
duché lepenie kamienkov, doslovne po pár 

dňoch z ateliéru zutekali. Celý proces tvor-
by mozaiky je fyzicky aj psychicky náročný 
a neraz vyčerpávajúci. Pre každého môže 
byť ťažkým úplne iný moment, no všetci si 
musia prejsť svojím, až kým si nezamilujú 
bolesť, aby sa potom zrodilo nové dielo.
Pre mňa osobne je najťažšou fázou počia-
točné štádium – tvorba námetu či dizajnu. 
Nejde o to, či je samotná mozaika pekná, 
alebo nie. Ide o to, či v danom priestore 
dotvára sacrum. Musím brať do úvahy celý 
priestor veľmi komplexne. Spolu s mozai-
kou musí vytvárať harmóniu, lebo iba tak 
môže vzniknúť ucelené dielo priťahujúce 
človeka k Bohu.
Nejeden kňaz povie, že sa mu mozaika 
veľmi páči a chcel by ju, no pritom si 
neuvedomuje, že sa do daného priestoru 
vôbec nehodí alebo aspoň nie tak, ako si 
to on predstavuje. Mnohí sa teda stávajú 
architektmi a umelcami, a týmto spôso-
bom robia z chrámu galériu síce možno 
hodnotných diel, no nie sakrálny priestor. 
Preto sa v ostatnom čase snažím riešiť 
návrh tímovým spôsobom za spoluúčasti 
architekta či dizajnéra.

�� venuješ sa v súčasnosti aj inej 
tvorbe?

Pravdupovediac ani nie. Dlhé roky je mo-
jou dominantnou tvorbou mozaika. Z času 
na čas je to freska alebo kombinácia fresky 
a mozaiky. V súčasnosti je dopyt po mo-
zaike adresovaný ateliéru Centro Arte 
taký enormný, že sa vyhýbam ostatným 
aktivitám.

�� ako začínalo centro arte a prečo 
vzniklo?

Dodnes neviem, ako a prečo som sa ocitol 
v roku 2005 v ateliéri M. Rupnika v Centro 
Aletti v Ríme. Tam som po prvýkrát naku-
kol do sveta mozaiky. Aj keď boli začiatky 
veľmi ťažké, časom som sa v tom našiel. 
Spolu so mnou tam študovali ďalší dvaja 
Slováci a už onedlho skrsla myšlienka 
akéhosi dcérskeho ateliéru na Sloven-
sku. Lenže život chcel ináč a už zakrátko 
obaja opustili ateliér. Zostal som sám, no 
myšlienka vybudovať ateliér na Slovensku 
mi nedala spávať. Veľa som premýšľal. 
Bol som presvedčený, že takýto jedinečný 
projekt by ešte väčšmi zviditeľnil nielen 
redemptoristov, ale aj celú Gréckokatolíc-
ku cirkev na Slovensku.
Hneď po návrate z Ríma v roku 2007 som 
určite Božím riadením čelil prvej veľkej 
výzve na realizáciu mozaiky v Chráme Pre-
menenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Je to 
doposiaľ naše najväčšie dielo v doterajšej 
histórii ateliéru. Vtedy som nemal k dis-
pozícii ani priestor, ani financie, ani ľudí. 
Jediné, čo som mal, bola nezlomná chuť 
a neskutočná motivácia. A Boh mi ukázal, 
že to úplne stačí. Práve táto montáž, ktorá 
trvala dva a pol roka, mi ukázala, že naj-
dôležitejším momentom je nechať sa nad
chnúť Božím dielom. A práve tam vznikol 
aj názov Centro Arte aj moja nová prezývka 
Don Camillo. Zároveň som vnímal, že by 
bolo veľkou škodou zmariť toto nadšenie 
a entuziazmus asi dvadsiatky mladých 
ľudí, ktorí sa na tomto diele podieľali.
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�� prečo sa v súčasnosti centrum 
usídlilo práve v starej Ľubovni?

Je len prirodzené, že takéto umelecké 
centrum musí byť svojím spôsobom loka-
lizované. V počiatočnom štádiu bola reč aj 
o niektorom z našich kláštorov, no keďže 
našou snahou je budovať laický inštitút, 
rozhodli sme sa ho umiestniť na zelenej 
lúke. Núkali sa tri alternatívy: Košice, 
Prešov alebo Stará Ľubovňa. Po mnohých 
diskusiách sme sa nakoniec rozhodli pre 
Starú Ľubovňu.

�� ako funguje teraz a ako vidíš jeho 
poslanie v budúcnosti?

Momentálne je fungovanie ateliéru zlo-
žité. Deväť rokov som rozvíjal toto dielo 
v kláštore redemptoristov v Stropkove, no 
a teraz je to skôr o sťahovaní sa do Starej 
Ľubovne než o samotnej mozaike. Prob-
lémom je priestor, ktorý síce vlastníme, 
no je potrebná jeho rekonštrukcia. Preto 
sme nateraz zriadili ateliér v provizórnych 
priestoroch. V ateliéri sme aktuálne traja 
ľudia a pracujeme nad postavami mozaiky 
pre rímskokatolícky chrám otcov lazaristov 
v Bratislave.
Poslaním ateliéru je aj naďalej vytvárať 
hodnotné diela mozaiky, ktoré by dotvárali 
sakrálny priestor chrámu.

�� ateliér centro arte  chystá pomer-
ne rozsiahly umelecký projekt. čo 
od toho očakávaš?

Projekt umeleckého centra Centro Arte 
chce byť laickou inštitúciou, ktorá ponúk-
ne širokej verejnosti rozsiahlu možnosť 
umeleckej sebarealizácie v prospech 
druhých až po vlastný zážitok z umelecky 
hodnotnej krásy. Morálne krásny človek 
môže vyrásť jedine v prostredí, ktoré je 
krásne. Zámerom je preto ponúknuť široký 
priestor možností. Z tohto dôvodu má 
projekt viacero vrstiev.
Jednou z nich je ateliér, kde je možnosť 
podieľať sa na tvorbe mozaiky, no zároveň 
máme v pláne ho rozšíriť o tvorbu vitráže. 
Ďalšou úrovňou projektu je umelecká škola, 
ktorú aktuálne navštevuje asi 200 detí. 
Uvedomujeme si, že veľmi dôležité je začať 
pracovať s človekom už v detskom veku.
Komplexnosť projektu pre nás neznamená 
ohraničiť sa len na výtvarnú tvorbu. Preto 
nasledujúcou silnou zložkou bude tanec. 
V našich priestoroch chceme vytvoriť dva 
tanečné parkety. Budú slúžiť na rozvoj 
ľudových tancov a tradícií, ako aj latinské 
či moderné tance. No a veľmi si prajeme 
otvoriť aj školu baletu.
Ďalšou službou umeleckého centra by 
bolo otvorenie psychologickej poradne 

s arteterapiou. Tá by mala poslúžiť ľuďom 
v zložitých životných situáciách.
No a v pivničných priestoroch by sme 
chceli vytvoriť Libresso, lebo aj aktívnym 
čítaním sa človek nielen vzdeláva, ale 
zároveň rozvíja zmysel pre krásu.
Budovy nám ponúkajú aj priestor pasáže, 
kde denne pulzuje život širokej verejnosti. 
Aj to by sme chceli využiť na vytvorenie 
verejnej galérie, aby tak každý okoloidúci 
mohol nepriamo zažívať návštevu galérie. 
Aj takáto konfrontácia s umením je schop-
ná vychovávať a povzbudzovať ku kráse.
Projekt by sme radi okorenili novodobým 
prvkom – interaktívnym či zážitkovým 
spôsobom smerom  k návštevníkom alebo 
turistom. Samozrejmosťou bude posede-
nie pri dobrej káve či inom občerstvení.
A uvažujeme aj o spôsobe podpory pre 
detské talenty, ktoré sú často obmedzené 
pre finančnú situáciu v rodine.

�� projekty tohto druhu sú tímovou 
prácou. existujú ľudia, ktorí budú 
projekt realizovať a podopierať?

Samozrejme, že takéto bremeno je pre jed-
ného človeka neúnosné. Ako dozrieval pro-
jekt, v nadšení pre tento zámer dozrievali 
aj ľudia. Vždy existovali ľudia, ktorí milujú 
„pracovať“ iba ústami, no mne sa podarilo 
nájsť skutočné poklady. Niekedy nemusí 
ísť o počet, skôr o vytrvalosť a nezlomnosť. 
Jasné, že hlavná ťarcha spočíva na mojej 
hlave a keď som si premietol, čo ma čaká, 
tiež som veľa uvažoval. No práve nadšenie 
druhých ma presvedčilo, že nikdy v tomto 
nezostanem sám. A je to super pocit.

�� aký je stav realizácie v súčasnosti 
a čo ťa čaká v najbližšom čase?

Občianske združenie v uplynulom kalen-
dárnom roku získalo dve historické budovy 
priamo na Námestí sv. Mikuláša v Starej 

Ľubovni. V súčasnosti dokončujeme 
projektovú dokumentáciu rekonštrukcie 
oboch budov a následné stavebné povo-
lenie. Chceli by sme to stihnúť do začiatku 
stavebnej sezóny, ktorá priamo závisí 
od zimného počasia. Zároveň aktuálne 
pracujeme na dvoch projektoch so žiados-
ťou o nenávratnú finančnú pomoc z Eu-
rópskych fondov. Snažíme sa využiť každú 
možnosť na získanie financií, lebo projekt 
je veľmi náročný. V tomto smere sú mi 
nápomocní ďalší dvaja ľudia s tímu.

�� Uživí sa tento projekt?

Samozrejme, že sa snažíme byť aj prezie-
raví a myslieť do budúcnosti. Sebestačnosť 
a životaschopnosť projektu je pre nás 
prvoradá. Či sme pre to urobili všetko, 
ukáže až čas.

�� ako sa dá skĺbiť práca na projek-
te, štiepanie kameňa a poslanie 
rehoľníka misionára?

Začnem tak troška od konca. Práve posla-
nie či už rehoľníka, alebo kňaza vnímam 
cez tento projekt. Cítim, že nerobím bežnú 
kňazskú službu. Tých, ktorí sa niečomu ta-
kému venujú, je pomenej. Na druhej strane 
som presvedčený o ušľachtilosti projektu aj 
v pastoračnej či evanjelizačnej perspektíve. 
Môžem súhlasiť s tým, že ide o netypický 
alebo možno radšej jedinečný spôsob.
Povinností je neúrekom, no snažím sa 
vyskladať si čas tak, ako sa to len najlep-
šie dá, aby som bol maximálne efektívny. 
Spomínal som tím, ktorý stojí po mojom 
boku. Ak už nestíham, sú to práve oni, čo 
ma dopĺňajú.
Poslednou vetou sa chcem obrátiť na vás, 
milí čitatelia časopisu Slovo. Aj vy môžete 
byť súčasťou tohto tímu. Stačí, ak nám bu-
dete drukovať a náš zámer vložíte do svo-
jich modlitieb.
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Studňa
JJ Andrea
J� foto: noviny.sk

Prútikárstvo je odsúdené samotným Bohom 
vo Svätom písme (Oz 4, 12) a k tejto veci sa 
vyjadrujú aj mnohí povolaní ľudia v tejto 
oblasti, samotní exorcisti. Aj otec Maretta 
o prútikárstve píše vo svojej knihe Odpoveď 
Cirkvi na fenomén zlého vo svete, kde dáva 
jasný postoj Cirkvi k vešteniu, prútikárstvu 
a kyvadlu.

„Boh vytvoril neviditeľnú hranicu medzi 
človekom a stromom poznania dobra a zla. 

Keď človek túto hranicu prekročil, ocitol sa 
na satanovom území a stal sa jeho zajatcom,“ 
píše. Aj Katechizmus Katolíckej cirkvi vypo-
vedá jednoznačne a jasne, že treba odmiet-
nuť všetky praktiky, ktoré sú v protiklade 
s úctou a rešpektom spojenými s láskyplnou 
bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči 
Bohu. (KKC 2116)

Preto sme sa s manželom Petrom rozhodli, 
že prútikára do našich životov nepozveme. 
Obrátili sme sa na nášho Boha a vo večernej 
modlitbe sme k mnohým veciam, za ktoré 
sme prosili, či už zdravie, lásku..., pridali aj 
prosbu o studňu, dobrú vodu, aby sa Boh 
oslávil aj v tejto veci.

Keď prišiel deň vŕtania studne, ostala som 
s naším Dávidkom v byte, ktorý sme mali 
prenajatý. Bolo skoro ráno. Peter mi vravel, 
že prvá otázka pracovníkov, ktorí prišli aj 
s prístrojom na vŕtanie studne, bola, kde 
prútikár stanovil miesto vŕtania. Peter im po-
vedal, že prútikára sme nezavolali, že miesto 
sme si určili my sami. Pracovníci boli veľmi 
prekvapení a s obavami sa pýtali, kde majú 
vŕtať. S manželom sme sa dohodli, že vŕtať 
sa bude pár metrov od miestnosti, kde bude 
kotolňa, aby sme nemali zbytočné náklady 
na prípojku do objektu. Tam teda spustili vrt.

Okolo desiatej dopoludnia som to už 
nevydržala. Bola som nervózna, a tak som 
obliekla Dávidka a prišli sme k stavbe domu. 
Spoľahnúť sa na Boha v tejto oblasti bolo 
také zvláštne. Je také pochopiteľné a jasné, 
že Pán nám dáva zdravie, stará sa o nás, ale 
dá nám aj studňu? Bola to taká konkrétna 
prosba na Pána... Keď bol vrt vyvŕtaný v hĺb-
ke asi 10 metrov, pracovníci nám oznámili, 
že tu majú vrt len do pätnástich metrov a že 
čím hlbšie idú, tým je zem suchšia a suchšia. 
Po svojich dlhoročných skúsenostiach to 
nevideli ako dobré. Pýtali sa teda, či majú 
prestať a čo majú robiť. Manžel im vravel, 
nech skúsia vŕtať ďalej. Pri hĺbke 12,5 metra 
im zo zeme začala sama vyvierať voda. Boli 
veľmi prekvapení. Vraveli, že za tie roky, čo 
vŕtajú studne, sa im taká vec ešte nestala...

Aj teraz máme jeseň.
Deti nastúpili do škôlky. Nielen Dávidko, 

ale aj Andrejko. Malý má už tri rôčky a práve 
toľko už bývame v novom dome. Novonaro-
deného Andrejka sme si, tak ako sme túžili, 
odniesli do novopostaveného domčeka. 
A máme skvelú studňu obsypanú kvetmi, 
na ktorú sme si postavili malú drevenú 
studničku s vedierkom. Studňa nám každý 
deň dáva vodu na bežnú spotrebu, v lete 
do bazéna a na zavlažovanie celej veľkej 
záhrady. Za hodinu z nej vytečie ešte 400 
litrov vody, ktorú nevieme zužitkovať. Keď 
obec v teplých dňoch hlási, že je nedosta-
tok vody a záhrady sa nesmú polievať, my 
máme prebytok a naše ratolesti sa vonku 
v horúčavách striekajú vodou. Je kvalitná, 
pitná, zdravá, s vysokým obsahom magnézia, 
železa a vápnika.

Ďakujem ti, Pane, že si sa oslávil aj v tejto 
veci. Ďakujem ti, Pane, že si nezabudol 
na nás, svojich služobníkov, a ukázal si svoju 
slávu. Ďakujem ti, Pane, že sa o nás staráš, 
že sa na teba dá spoľahnúť v každej životnej 
okolnosti, v každej veci, malej či veľkej, že 
nezabúdaš na tých, ktorí sa k tebe s dôverou 
obrátia. Ďakujem ti, Pane, že myslíš na svo-
jich maličkých, že si si nás vryl do dlaní a nik-
dy na nás nezabúdaš, že si tu pre nás. Dávaj 
nám, Pane, milosť, aby sme sa k tebe samému 
obracali po celý náš život a nehľadali naše 
útočisko v nikom inom, len v tebe. Amen.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Z LISTU PRIATEĽOVI GREGOROVI Z NAZIANZU (2)

(Samota) v nás uspáva vášne a dáva rozumu voľný čas, aby ich z duše dokonale vyklčoval. 
Veď rovnako ako divé zvery sa dajú hravo premôcť, ak ich nežne hladkajú, takisto chúťky, 
hnevy, obavy, smútky, tieto zlé, jedovaté tvory v našej duši, dajú sa uspať nerušeným pokojom, 
a keď sa nevydrážďujú ustavičnými podnetmi, potom sa silou rozumu stávajú hravo premožiteľ-
nými. ...

Nerušený pokoj je teda pre dušu počiatkom jej očistenia. Vtedy ani jazyk nerozpráva o ľud-
ských záležitostiach, ani oči neupierajú svoj skúmavý pohľad na krásu zovňajšku a harmonické 
telesné proporcie, sluch nemrhá zbystrenou pozornosťou ani na počúvanie nápevov, čo boli 
zložené na rozptýlenie, ani na výroky duchaplných, žartovných ľudí, čo najčastejšie vedie 
k ochabnutiu vystupňovanej duševnej sústredenosti.

Lebo rozum, ktorý sa nerozptyľuje vonkajšími vecami, ktorého vnímavé schopnosti neblúdia 
po celom svete, vracia sa k sebe samému a cez seba kráča nahor až k uvažovaniu o Bohu. ... 
Vtedy (duša) ... prenáša celú svoju horlivosť na získavanie večných dobier.

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

Rada nad zlato

JJ
Alena IleninováJ�

Ponúkanie rád, výchovných či vzťahových, nie 
je jednoduché a prirodzene nie každú radu 
možno považovať za všeobecne platnú. Keď 
riešime konkrétnu vec alebo problém, spravidla 
hľadáme odpovede u viacerých ľudí okolo seba, 
bežne sa neuspokojíme s jedným názorom. Nie-
kedy je však náročné vybrať si zo širokej ponuky 
odporúčaní a postojov známych či odborníkov, 
zorientovať sa vo vybranej téme a nájsť to, čo 
najviac sedí alebo vyhovuje mne, alebo s čím sa 
viem skutočne stotožniť. Žijeme v čase, keď sa 
dá vygúgliť tisíc odpovedí na akúkoľvek otázku. 

Väčšinou sa v takom prípade prikloníme k názo-
ru, ktorý je nám najviac sympatický, vyskúšame 
to, čo sa osvedčilo inému v situácii, ktorá sa 
najviac podobá tej našej. Tiež máme prirodzenú 
tendenciu prijať dobrú radu od toho, kto nás 
pozná, komu dôverujeme, kto má skúsenosť 
alebo koho považujeme za odborníka. Dobrá 
rada má pre nás hlavne v ťažkých chvíľach cenu 
merateľnú zlatom. Múdrosť správneho výberu 
však ide ruka v ruke so skúsenosťou – vo vzťahu 
k deťom to platí obzvlášť.

V tomto kalendárnom roku sa vám z Návratu 
budeme prihovárať rozpracovaním myšlienok, 
výrokov a rád osobností významných v oblasti 
výchovy a vzťahov. Pôjde o autorov, ktorí sa 
dlhodobo venujú týmto témam a ktorými sa 
v našej praxi aj my radi inšpirujeme.

Naším zámerom bude podať ich praktic-
ky, aplikačne, aby boli čo najviac oslovujúce 
a zachytávajúce aktuálne témy v oblasti me-
dziľudských vzťahov, rodiny, hodnôt, výchovy 
a, samozrejme, využiteľné v dennom živote.

Bude nás tešiť, ak témy, ktoré tu od nasle-
dujúceho čísla prinesieme, ponúknu odpovede 
na otázky, o ktorých premýšľate, ktoré riešite, 
ale aj na tie, ktoré vás trápia. Veríme, že budú 
pre vás ďalším zdrojom informácií, že poskytnú 
nové inšpirácie. Pre niektorých z vás to možno 
budú nové pohľady na témy, nové poznania, 
s ktorými sa dá ďalej pracovať a hľadať v nich, 
či sa týkajú vás, vašej rodiny, vašich vzťahov 
a postojov.

Už teraz sa na toto spoločné a − veríme, že 
objavné − hľadanie tešíme.

kvalita a život
JJ Juraj Gradoš
J� foto: upload.wikimedia.org

Kto by nechcel mať kvalitný život? Alebo 
inak, kto by nechcel mať doma kvalitné veci? 
Keď som bol mladíkom, bolo pre nás znač-
kou kvality made in Germany. To Japan či 
USA sme tiež brali, ale výrobky nedosahovali 
rovnakú kvalitu. Vtedy sme ešte netušili o ta-
kých made, ako máme dnes – China, Korea... 
V záujme neustáleho zvyšovania dopytu 
a tým podpory rastu HDP dnes vyrábame 
tovary a ponúkame služby, ktorých kvalita 
nedosahuje úroveň tých spred desiatok ro-
kov, a životnosť takýchto výrobkov je nižšia. 
Áno, treba povedať, že aj ich cena.

Tieto myšlienky mi prišli na um, keď som 
videl situáciu v Prešove a okolí v polovici 
januára. Nič výnimočné z pohľadu Slovenska 
– obdobná bola isto i u vás doma. Cestári si 
nedali námahu spustiť pluh hlbšie – bližšie 
k vozovke, a tak na cestách i po ich zriedka-
vých prejazdoch ostávala vrstva snehu, ktorý 
sa pomaly stláčal, až zľadovatel. A výsledkom 
boli autobusy i autá na kraji cesty, inokedy 
v priekope alebo zrazené dokopy.

Nie som cestár, ale som presvedčený, že 
dôvodom nebola ich „snaha“ o túto situáciu. 
Jednoducho nemôžu spustiť pluh hlbšie, 
lebo... Za týmto slovíčkom je slovo kvalita. 

Kvalita pluhov, kvalita ich cestárskych áut 
a v neposlednej miere kvalita samotnej cesty. 
Príliš nízko spustený nekvalitný pluh nekva-
litného auta na nekvalitnej ceste je kombiná-
ciou, ktorá vždy dopadne zle. Zle pre vodiča, 
zle pre auto, cestu a v konečnom meradle, 
keďže ďalšie cestárske auto nemôže plniť 
svoju úlohu na ceste, je to zlé i pre nás. 

Čo sa s tým dá robiť? Zdanlivo nič. Alebo si 
môžeme požičať množstvo peňazí a opraviť 
cesty, nakúpiť viac vozidiel pre cestárov... 
Alebo urobiť niečo hlbšie, niečo ťažšie, ale 
i trvácnejšie – zmeniť svoj postoj ku kvalite. 
Začať od seba a rovnako ako očakávame kva-
litu, tak kvalitu i ponúkať. Kvalitu v zamest-
naní – odviesť si svoje pracovné povinnosti 
naplno, nielen čo sa týka odpracovaných 
hodín, ale i kvality práce. Potom bude menej 
nepodarkov, menej ľudí budeme stresovať 
opravovaním našich výrobkov a v konečnom 
meradle, i keď sa toho vyrobí menej, tak na 
platoch to vôbec nemusí byť vidno. Taký-
to postoj k práci vedie aj k spokojnosti so 
sebou, s vlastným výkonom, a teda prispieva 
k psychickej pohode každého z nás.

Ale môžeme ísť ešte ďalej. Môžeme po-
núkať kvalitu v celom svojom živote, nielen 
v práci. Kvalitu vo výchove svojich detí, 
kvalitu v medziľudských vzťahoch, kvalitu 
v staraní sa o seba. Takéto ponúkanie kvality 
bude viesť k skvalitneniu celého nášho oko-
lia, a tým aj k nášmu kvalitnejšiemu životu.

Ak teda chceme kvalitný život, nestačí si 
za peniaze nakúpiť množstvo vecí či dopriať 
množstvo zážitkov. Je to rýchle a nestále 
riešenie. Zdroj príjmu sa vyčerpá, očakávania 
nebudú naplnené. Treba začať žiť kvalitu, 
ponúkať kvalitu. A pre nás, ktorí potrebuje-
me v tomto podporu, pomoc, vedenie, mám 
jednu veľmi dôležitú pomôcku. Je ňou Sväté 
písmo, ktoré nám ukáže, aký kvalitný vzťah 
s nami buduje Otec, ako kvalitne sa k nám 
správa, ako nás vychováva a aké kvalitné sú 
jeho „produkty“, ktorými nás v živote obš-
ťastňuje. Stačí iba vziať a čítať.
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V uplynulom roku sa pomerne veľa hovorilo i písalo o „dieťati troch rodičov“. Niektorí 
chválili pokrok vedy, iní upozorňovali na závažné etické problémy. V dôsledku silného 
lobizmu zainteresovaných sa umelé počatie takýchto detí umožnilo vo Veľkej Británii 
zákonom. O čo vlastne ide? A čo na to etika?

JJ Jozef Glasa
J� foto: www.publicdomainpictures.net

Najskôr trocha biológie
Približne 99,9 % našej genetickej informácie 
sa nachádza v bunkovom jadre: ide o jad-
rovú dezoxyribonukleovú kyselinu (DNK). 
Asi 0,1% je uložených v mitochondriách 
(mtDNK). Sú to dôležité bunkové organely. 
Nachádzajú sa v cytoplazme. Zabezpečujú 
bunke významnú časť potrebnej energie. 
Mitochondrie v našich bunkách pochádzajú 
z cytoplazmy oplodneného vajíčka: dieťa 
ich teda všetky zdedí od mamy. Medzi nimi 
môžu byť aj mitochondrie s poškodenou – 
mutovanou mtDNK. Pokiaľ by ich bolo viac, 
napríklad 10 – 30 %, dieťa by mohlo mať 
napríklad cukrovku či veľmi zriedkavo aj au-
tizmus. Ak by ich ale bolo 50 − 90 %, mohlo 
by mať už naozaj veľké zdravotné problémy: 
nervové, srdcové, svalové, slepotu, hluchotu 
a iné. Pri 100 % mitochondrií s mutovanou 
mtDNK by sa dieťa narodilo s ťažkými po-
ruchami a čoskoro po narodení by zomrelo. 
Ak sa teda napríklad po narodení zdravotne 
postihnutého dieťaťa u matky zistí v bun-
kách významný podiel „chorých“ mitochon-
drií, riziko ochorenia u ďalšieho dieťaťa 
môže byť vysoké. Preto sa hľadá spôsob, ako 

vo vajíčku alebo vo včasnej zygote nahradiť 
choré mitochondrie zdravými.

Túžba mať zdravé a svoje dieťa – ale 
za akú cenu?
Pri oplodnení v skúmavke sa pohlavné bunky 
(vajíčko, spermie) i ľudský zárodok, a to 
už v štádiu oplodneného vajíčka, dostávajú 
do rúk laboratórnych pracovníkov. Tak vzni-
ká možnosť – donedávna z etického hľadiska 
nepredstaviteľná – zasiahnuť do vzniku 
nového človeka a zmeniť jeho genetickú 
informáciu. V našom prípade tú, ktorá 
je obsiahnutá v mtDNK. V súčasnosti sa 
spomínajú dva prakticky použiteľné spôsoby 
nahradenia chorých mitochondrií.

Pri prvom sa vezme vajíčko ženy – darky-
ne so zdravými mitochondriami. Z neho sa 
odstráni jadro. Nahradí sa jadrom z vajíčka 
ženy s chorými mitochondriami. Metóda sa 
nazýva transfer materského vretienka (angl. 
maternal spindle transfer; MST). Rekonštru-
ované vajíčka sa potom v skúmavke oplod-
nia. Ak vzniknú životaschopné zárodky, 
prenesú sa z nich jeden či dva do maternice 
ženy, ktorá ich donosí a porodí. Dieťa má tak 
jedného genetického otca a dve genetické 
matky – jednu, ktorá mu daruje materskú 
časť jadrovej DNK, a druhú, darkyňu vajíčka 
so zdravými mitochondriami, ktorá mu 
daruje mtDNK. 

Pri druhom spôsobe sa zasahuje do oplod-
neného vajíčka, a to v štádiu pred splynutím 
materského a otcovského prvojadra (pro-
nukleus). Metóda sa nazýva pronukleárny 
transfer (PT). Rodičia, ktorí chcú mať (zdra-
vé) dieťa, počnú naraz niekoľko v skúmavke. 
Z vyvíjajúcich sa jednobunkových zárodkov 
sa odoberie jadrová DNK (vo forme už 
spomínaných prvojadier). „Zvyšok“ každého 
zárodku aj s chorými mitochondriami sa 
vyhodí. Získaná DNK sa prenesie do iných – 
darcovských zárodkov so zdravými mito-
chondriami. Tie v rovnakom čase nechali 
počať v skúmavke iní rodičia – darcovia. 
Z darcovských zárodkov sa predtým odstráni 
ich vlastná DNK. Rekonštruované zárodky 
s vloženou rodičovskou DNK sa prenesú 
do maternice. Dieťa má opäť jedného otca 
a dve matky. Druhý otec (niekedy je to ten 
istý muž) spolupôsobí „len“ pri počatí dar-
covských zárodkov. Pri tomto druhom postu-
pe, ako sme videli, vlastne zahynú všetky 
pôvodné jednobunkové zárodky. Z jedných 
sa použije len jadrová DNK, z tých druhých 
všetko ostatné – okrem ich jadrovej DNK. 
Žiada sa poznamenať, že krok „prenosu 
jadrovej DNK“ (hoci aj v štádiu nesplynutých 
prvojadier) pripomína proces klonovania 
pomocou „prenosu bunkového jadra“ (pri 
ňom sa do vajíčka s odstráneným jadrom 
prenáša jadro somatickej bunky klonované-
ho organizmu).

BIOETIKA
a dieťa troch rodičov
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Čo na to etika?
Etika na jednej strane vidí prirodzenú túžbu 
rodičov a ich dobrý úmysel mať zdravé dieťa 
či vyhnúť sa počatiu dieťaťa, ktoré by bolo 
zdravotne ťažko postihnuté. Snahu zame-
dziť utrpeniu, ktoré býva u detí s chorými 
mitochondriami prítomné. Etika však zá-
roveň kladie rodičom otázku: Sú konkrétne 
postupy, ktoré sa im na dosiahnutie týchto 
cieľov ponúkajú, taktiež dobré, prijateľné – 
alebo nie? Dobrý úmysel totiž nikdy nemôže 
ospravedlniť mravne pochybené, zlé konanie 
alebo čin.

Videli sme, že druhý spôsob náhrady 
mitochondrií (PT) prináša priame usmrtenie 
všetkých pôvodných ľudských zárodkov. 
To je zaiste priveľká morálna cena za život 
jedného alebo niekoľkých „rekonštruova-
ných“. Niektorí autori sa snažia túto „cenu“ 
účelovo znižovať. Tvrdia, že oplodnené 
ľudské vajíčko pred splynutím prvojadier nie 
je ešte kompletným ľudským zárodkom – 
a teda možno ním ľubovoľne manipulovať. 
Pre iných zas ľudský zárodok ani plod – až 
do vývinového štádia, ktoré sami určujú – už 
vopred nemá žiadnu morálnu hodnotu... Tak 
akéže by tu, podľa nich, boli etické problé-
my?!

Ale kresťanstvom inšpirovaná etika vie, 
že každý človek má naozaj nesmiernu cenu. 
A neodňateľnú ľudskú dôstojnosť. A to už 
od chvíle svojho počatia. Zásahy do jeho 
fyzickej a genetickej integrity túto jeho 
dôstojnosť nerešpektujú. Robia z neho vec, 
prostriedok na uspokojenie niečích záujmov, 
túžob alebo ambícií. A zdroj zárobku, zisku. 
Aj keď sa môže zdať, že je to v jeho záujme 
(veď ináč by sa predsa nepočal ani nena-
rodil...). Nie, spomínané spôsoby náhrady 
mitochondrií nikoho neliečia. Sú zamerané 
na vytvorenie nového jedinca so zdravými 
mitochondriami. Na objednávku. Postihnu-
tým deťom pomôcť nevedia. Navyše, ani pri 
jednom z opísaných spôsobov náhrady mito-

chondrií (PT či MST) zatiaľ nemožno u takto 
počatých detí vylúčiť riziko zdravotného 
postihnutia. Napríklad pre nedobrú kompa-
tibilitu jadrovej a mitochondriálnej gene-
tickej informácie. Toto riziko sa v dnešnej 
atmosfére politického a vedecko-finančného 
lobizmu často bagatelizuje.

Keďže súčasťou techník výmeny mito-
chondrií (PT aj MST) sú vždy aj metódy 
oplodnenia v skúmavke, do úvahy prichá-
dzajú aj všetky etické výhrady voči týmto 
metódam. Napríklad, že dieťa sa počína 
mimo manželského úkonu alebo aj mimo 
manželstva (darované vajíčka či darované 
zárodky), počaté ľudské zárodky sa podľa 
potreby kryokonzervujú a uchovávajú – 
alebo ničia. A to navyše vo veľkom. Vopred 
sa počíta aj s nemalými stratami zárodkov, 
ktoré sa prenesú do maternice (neúspešné 
uhniezdenie či následný potrat). K tomu 
pristupujú závažné zdravotné i sociálne rizi-

ká pre ženy – darkyne vajíčok (hormonálna 
stimulácia, laparoskopia, nátlak či vykoris-
ťovanie, následné poruchy plodnosti a i.) či 
možné psychologické a morálne problémy 
pre páry, ktoré niekomu darujú „svoje“ poča-
té zárodky.

Závažným etickým problémom „detí troch 
rodičov“, ako sme zdôraznili, je úmyselný 
zásah inej osoby do individuálnej genetickej 
výbavy konkrétneho človeka. Už pred jeho 
počatím – alebo krátko po ňom. Takéto 
cielené zmeny genetickej informácie človeka, 
ktoré sa navyše môžu preniesť na potomstvo, 
a tak potenciálne ovplyvniť mnohé ďalšie 
generácie, sa až dosiaľ považovali za ne-
prípustné. Zavedenie spomínaných metód 
do širokej praxe – pod falošnou zásterkou 
terapeutického pokroku – môže otvoriť 
dvere ešte závažnejším genetickým a iným 
manipuláciám človeka. A to už v blízkej 
budúcnosti.

Etika vidí prirodzenú túžbu rodičov mať zdravé dieťa či vyhnúť sa počatiu 

zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa. Sú konkrétne postupy, ktoré sa im na 

dosiahnutie týchto cieľov ponúkajú, dobré, prijateľné – alebo nie?
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go(o)dbook Hľadaj si neúnavne pravého priateľa! Božie dieťa

Ak človek nemusí nejaký čas nič riešiť a robiť, 
stane sa časom invalidný. Pasivita oslabuje. Platí 
to pre svaly, pre náladu, pre myslenie. 

UDALOSTI

 
Bárka   gmcbarka.sk   057/449 02 90 

 Juskova Voľa   skolacentrum@centrum.sk 
10. – 12.02. AŠAD – Archieparchiálna škola 
animátora dobrovoľníka
17. – 19.02. Kurz Filip. Kurz je zameraný 
na osobné stretnutie s milujúcim Bohom 
a Spasiteľom a je otvorený pre každého záu-
jemcu. Veková kategória účastníkov je od 14 
rokov. (Peter Lipták & tím) 
24. – 26.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-re-
laxačné podujatie pre deti a mládež z pro-
topresbyterátu Bardejov a Hrabské. Veková 
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.

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

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

 
UNIPAS   unipas.grkatke.sk   057/449 02 90 

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

Streda 17.00 Liturgia pre vysokoškolákov 
(Katedrálny chrám Narodenia Presvätej 
Bohorodičky)

 
UPeCe   upc.uniba.sk   jburdasj@gmail.com 

 Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
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) 
 
Cirkevné školy

PRE E-MLADýCH
Zaujímavé aplikácie
Obľúbené stránky
Diskusné fóra
Štuchnutia

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 28. júl 2016

Zarmucuje ma stretávať mladých, ktorí sa zdajú byť na dôchodku skôr, 
než je na to čas. Mladí, ktorí odišli do dôchodku vo veku 23, 24, 25 ro-
kov... Som znepokojený, keď vidím mladých, ktorí zahodili uterák ešte 
skôr, než sa začal zápas; ktorí sa vzdali prv, než by začali hrať. Takých, 
ktorí kráčajú so smutnou tvárou, akoby ich život nemal hodnotu. Sú to 
v podstate znudení mladí... a nudní, ktorí nudia iných. A to ma veľmi 
zarmucuje. Je veľmi bolestivé vidieť mladých, ktorí opúšťajú život hľa-
dajúc len závrat alebo pocit, že sú živí, kráčajúc po temných cestách, 
za ktoré však potom musia zaplatiť... A veľmi draho zaplatiť! Núti nás 
to premýšľať, keď vidíme mladých, ktorí prichádzajú o pekné roky 
svojho života a o svoju energiu tým, že bežia za predavačmi falošných 
ilúzií (v mojom rodisku by sme povedali za predavačmi dymu), ktorí ich 
okrádajú o to najlepšie z nich samých. A to ma veľmi zarmucuje.  

 Páči sa mi to  3  Komentáre  Zdieľať

Radko Blichár, duchovný v Centre pre pastoráciu Rómov 
Páči sa mi to . Odpovedať

Kde je tvoja radosť? Si mladý, ale žiješ ako starec zamknu-
tý do väzenia. Máš novodobých bachárov – mobil, TV, PC, 
ktorí ťa sledujú, sľubujú ti, ale nedokážu dať radosť. Tešíš sa 
na veci, ktoré sú príjemné, ktoré dávajú pocit, že si významný. 
Ale význam a šťastie sa získava len aktivitou. Šťastie a radosť 
nepadajú z neba ako dážď, rodia sa ako semená. Bez toho, aby 
si ich zasieval, okopával, plel, ti vzíde len burina, ktorá je horká. 
Rozhodni sa pracovať pre radosť!

Peter Lipták, evanjelizátor 
Páči sa mi to . Odpovedať

Do svojich 23 rokov som bol presne takýto tragický druh mladé-
ho človeka – narkoman a alkoholik. Kristus ma však vyslobodil 
a môj život naplnil pokojom a radosťou. Samozrejme, život 
v Božom kráľovstve neznamená žiť v kuse v nejakej extáze.  
Tú učeníci zažili len v deň Turíc, keď sa ich Svätý Duch dotkol 
prvýkrát, a oni vyzerali ako opití. Sme však povolaní žiť v radosti 
a pokoji: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravod-
livosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.“ (Rim 14, 17)

Pavol Danko, moderátor v TV LUX 
Páči sa mi to . Odpovedať

Tak toto pápež trafil! Osobne ich poznám. Ako učiteľ na gym-
náziu som často stretal „dôchodcov“. Cez týždeň zarastali 
pavučinami a znudene čakali na piatok, keď sa „rozbili na tros-
ky“. Všetko považovali za vrchol trápnosti a namiesto toho, aby 
spod nánosov nudy odkryli drahocenné BOHatstvo svojich da-
rov, kupovali si radšej „drahý dym“. Dodnes ma táto predstava 
unudenej mladosti desí. Preto hádžem mladým uterák naspäť 
do ringu a kričím: „Zaber! Máš na to!“

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

SVÄTÁ MÁRIA D. MAZZARELLOVÁ
Dcéra z roľníckej rodiny, ambiciózna a šikovná, každé 
ráno neľutovala námahu, aby stihla rannú liturgiu. 
Hoci neskôr ochorela na týfus, s priateľkami sa začala 
starať o opustené dievčatá.

 
Plán čítania Biblie – apka 
pre kresťana 
Máte už prečítané celé 
Sväté písmo? Ešte nie!? 
Potom mobilná aplikácia 
Plán čítania Biblie je tu pre 
vás. Na začiatku po nain-
štalovaní aplikácia ponúk-
ne viaceré možnosti. Či 
chcete intenzívne prečítať 
Bibliu za rok, alebo za dva, 
či až päť rokov. V ponuke 
sú aj zaujímavejšie plány, 
napríklad chronologický. 
Ten kombinuje knihy podľa 
toho, ako sa historicky diali 
udalosti. V jeden deň si tak 
prečítate, čo zažíval kráľ 
Dávid a aký žalm pri tej prí-
ležitosti napísal. Aplikácia 
vám na každý deň vypíše 
pár kapitol, ktoré by ste si 
mali prečítať. Motivujúcim 
prvkom je widget, ktorý 
počtom dní ukazuje, či ste 
v predstihu, alebo za plá-
nom zaostávate. Z tohto 
pohľadu motivácia funguje 
úžasne. Aplikácia je v slo-
venčine a dá sa stiahnuť 
zadarmo cez Obchod Play. 
 

 
Kurz Filip
Natanaela pozval do Je-
žišovej školy, eunuchovi 
zasa tak horlivo zvestoval 
evanjelium, až sa dal 
pokrstiť. Dnes jeho meno 
nesie evanjelizačný kurz, 
ktorý ponúka úžasnú troj-
dňovú skúsenosť so živým 
Kristom. V Bárke v Juskovej 
Voli od 17. do 19. februára.
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Z blata do kaluže
JJ Pavol Burda
J� foto: history.com

Dávid – Bohom vyvolený vládca ako neuz-
naný kráľ uteká pred svojím predchodcom, 
ktorý ho chce zabiť. Na tejto ceste sa dostane 
na kráľovský dvor, ktorý by mohol byť jeho 
úkrytom. Aj na tomto mieste však nachádza 
nepriateľstvo a ohrozenie vlastného života, 
pretože kráľ Achaz je spojencom Šaula, 
pred ktorým sa snaží zachrániť. Ľudsky 
povedané: z blata do kaluže. Z rúk vojakov 
do rúk nepriateľského kráľa. V tejto neľahkej 
situácii vzniká 56. žalm, ktorý ospevuje, a to 
by zrejme málokto predpokladal, dôveru 
v Božie slovo.

Ja – Bohom milovaný – sa borím s problé-
mami každý deň: neuhradená poistka, rozpí-
saná žiadosť, termíny v práci, hádka s man-
želkou či zabudnuté narodeniny niekoho 
z rodiny. Vynakladám všetky sily na to, aby 
som to nejako ustál a problémy ma nepre-
valcovali – neporazili ako Dávida naháňajúci 
vojaci. A takto upotený zmeškám autobus 
alebo to, čo som chcel napraviť, sa pokazí 
ešte viac. Reálni nepriatelia, konkrétne prob-
lémy a Boh, ktorý sa zdá taký vzdialený. Kde 
je slovo nášho Boha? O čo sa môžeme oprieť, 
keď sme len prenasledovaní a vyzerá to, že sa 
Boh o nás nestará? Pretĺkame sa, ako vieme, 
a končíme zas len v kaluži.

Ani Dávid však nedostáva konkrétnu po-
moc z neba. Boh k nemu neprehovára poču-
teľným hlasom alebo zázrakom. Vo chvíľach 

tiesne sa spoľahne na skúsenosti z minulosti. 
Na svojej ceste zažil Božiu ochranu veľmi 
konkrétnym a často nečakaným spôsobom... 
Veď kto by čakal, že obrovského Goliáša 
zabije jednou ranou z praku?! Vie, že Božie 
slovo sa prejavilo v jeho vlastnom konaní.

Dávidova odpoveď na situáciu: „Kedy-
koľvek popadne ma strach, spolieham sa 
na teba!“ (v. 4) sa stáva refrénom žalmu. Znie 
ako pripomenutie samému sebe, že Boh aj 
v minulosti zasiahol.

Zoznam Božích zásahov môže pomôcť 
v dôvere aj nám. Radi čítame o ľuďoch 
a Bohu, ktorý ich vyviedol z neľahkej 
situácie. Máme radi chvíle, keď všetko visí 
na vlásku a Boh bez najmenších problémov 
prichádza s geniálnym riešením. Súčasťou 
takýchto príbehov sme aj my sami – a ne-
musí ísť o víťazné bojové ťaženia. Naším 
víťazstvom je, keď sa aj pri každodenných 
starostiach vieme spoľahnúť na Pána.

Vždy, keď si povieme: „Spolieham sa, 
Bože, na teba!“ víťazíme a toto slovo sa 
stáva telom. Prísľub Božej pomoci je večný. 
Hľadajme jeho všemocnú ruku, ktorá nás 
vyslobodzuje a vyslobodila.

Poznám rodinu, ktorej členovia pri modlit-
be vkladajú do nádoby kamienok zakaždým, 
keď nájdu konkrétny Boží zásah v ich živo-
toch. Naučme sa aj my spoliehať sa na slovo 
a ďakujme. Lebo vtedy sa aj tento žalm stáva 
súčasťou nášho príbehu. A hoci náš život 
môže byť cestou z blata do kaluže (podobne 
ako Dávidov), nejestvuje nič, čo by Boh pre 
svojich milovaných neurobil.

Sekty a deštruktívne kulty

JJ
Antónia HaľkováJ�

V roku 1989 došlo k pádu železnej opony. Uzat-
vorené socialistické krajiny Európy sa otvorili 
svetu. Do kresťanskej Európy začali prúdiť nové 
myšlienky, dovtedy nepoznané učenia, lákavá 
filozofia východných náboženstiev. V tom čase 
dostával veľký priestor sekularizmus, teda sve-
tonázor, ktorý požaduje oddelenie spoločnosti 
a verejného života od cirkví a náboženstva. 
Oslabil síce kresťanstvo, ale pripravil pôdu pre 
novú spiritualitu. Na Západ vstúpila joga, bud-
hizmus a rôzne východné duševné cvičenia.

V súčasnej Európe pozorujeme tendenciu 
prekonať náboženské rozdiely. Európska únia 
sa snaží o sekularizmus a upevnenie pluralitnej 
spoločnosti, v ktorej sú všetky náboženstvá 
osobnou voľbou človeka. Dnes už každodenné 

súčasti života, internet a satelitná televízia 
okrem nových informácií dávajú priestor aj 
rozličným kultom a sektám. Mnohé z nich 
sa ukrývajú za náboženstvo, rozmáhajú sa aj 
ezoterické, apokalyptické, ufologické, parapsy-
chologické či liečiteľské kulty.

Latinské slovo cultus znamená uctievanie. 
Vo všeobecnosti slovo kult predstavuje malú 
skupinu ľudí, ktorú spája nadšenie pre nejaký 
cieľ, pričom môže ísť aj o dobrý cieľ. Väčšinou 
sa však stretávame s deštruktívnym kultom, pre 
ktorý je typické uctievanie vonkajších rituálov. 
Pojem sekta označuje skupinu náboženského 
charakteru, ktorá vyžaduje úplnú oddanosť 
vodcovi a učeniu. Sekty a deštruktívne kulty sa 
od normálneho spoločenstva odlišujú týmito 
znakmi:
• na čele stojí vodca, ktorý má absolútny 

vplyv na členov;
• vyžaduje sa oddanosť členov vodcovi;
• hlásajú, že ich náuka je jediná pravá;

• členovia oddane rozširujú učenie sekty, 
ktoré považujú za jedinú a neomylnú prav-
du, o ktorej nesmú nikdy pochybovať;

• majú presné pravidlá pre život, ktoré 
musia striktne dodržiavať;

• kladú dôraz na pocity a emócie;
• všetci, ktorí ich pravdu nehlásajú, sú 

nepriatelia;
• člen, ktorý sa neprispôsobí sekte, je 

k tomu donucovaný;
• pri získavaní nových členov používajú 

psychickú manipuláciu.
Sekty a kulty prichádzajú s lákavou ponukou 

– zabezpečiť zdravie, peniaze, úspech i sebave-
domie. Používajú prepracované metódy. Preni-
kajú do štátnej správy, firiem, získavajú vplyvné 
a známe osobnosti. Využívajú nevedomosť 
a nepripravenosť ľudí reagovať na ne. Každý čelí 
hrozbe siekt, preto je dôležité, aby kresťanské 
rodiny a spoločenstvá spoznávali Sväté písmo 
a náuku Cirkvi, neodchyľovali sa od nich, lebo 
Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik 
nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6)
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Pôsty v Gréckokatolíckej cirkvi

JJ
Jozef MiňoJ�

Podľa dekrétu Posvätnej kongregácie pre 
východné cirkvi z roku 1969 majú veriaci 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať 
nasledujúcu pôstnu disciplínu.

Zdržanlivosť od mäsa. Zaväzuje všetky 
piatky cez rok s výnimkou prikázaných sviatkov 
(a odporúčaných sviatkov), voľníc, národných 
(občianskych) sviatkov. Je záväzná aj všetky 
stredy počas Štyridsiatnice, na sviatky Povýše-
nia sv. Kríža (14.09.) a Sťatia hlavy Jána Krstiteľa 
(29.09.).

Zdržanlivosť od mäsa s pôstom. Zaväzuje dva-
krát v roku: 24.12., deň pred Narodením Pána 
a 05.01., predvečer sviatku Bohozjavenia.

Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec 
s pôstom. Zaväzuje dvakrát v roku: v prvý deň 
Štyridsiatnice (pondelok po Syropôstnej nedeli) 
a Veľký piatok.

Zakázaný čas. Zaväzuje počas Štyridsiatnice 
(od pondelka prvého týždňa Veľkého pôstu 
až po Veľkú sobotu vrátane) a znamená zákaz 
hlučných zábav.

Zdržanlivosť. Znamená nejesť vymenované 
pokrmy (mäso, mlieko...) vrátane jedál, ktoré 
ich obsahujú. Zaväzuje od siedmeho roka veku 
do telesnej smrti.

Pôst. Znamená nejesť, zdržiavať sa požívania 
pokrmov (najviac dvakrát za deň malé a najviac 
raz sa najesť dosýta – najlepšie po večernej 
bohoslužbe alebo po 15. h). Pôst zaväzuje 
od štrnásteho do šesťdesiateho roka veku. Ak 
pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa 
ruší, ale zdržanlivosť ostáva. Výnimky, ktoré 

sa uvádzajú (prikázané a odporúčané sviat-
ky, voľnice, národné či občianske sviatky), sa 
vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie 
však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia 
hlavy Jána Krstiteľa. Pôst a zdržanlivosť neza-
väzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, 
ďaleko cestujúcich (aspoň štyri hodiny cesty), 
ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich, ak 
nemajú možnosť výberu.

Zakázaný čas znamená zákaz hlučných zábav 
(diskoték, plesov...) a obmedzenie televíznych 
programov, počítačových hier, internetových 
stránok a pod., ktoré narúšajú kajúci charakter 
obdobia. Odporúčané sviatky sú veľké sviatky 
a polyjelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú 
prikázanými sviatkami, ako aj deň chrámového 
sviatku. Národné (občianske) sviatky sú štátne 
sviatky a dni pracovného pokoja (s výnimkou 
Štedrého dňa a Veľkého piatka, keď je pôst 
záväzný).

Pôst prináša duchovné bohatstvo a kto sa 
postí, koná Bohu milý skutok.

Pokrov Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: wikiart.org

Pri analýze sviatkov Presvätej Bohorodičky 
nemôžeme vynechať ten, ktorý sa spája s jej 
materinskou ochranou, a to sviatok, ktorý 
v cirkevnoslovanskom jazyku poznáme 
ako Pokrov Presvjatyja Bohorodicy. Pokrov 
nepatrí medzi 12 veľkých sviatkov liturgic-
kého roka, čo dokumentuje aj skutočnosť, 
že ikona tohto sviatku sa vo sviatočnom 
rade ikonostasov niekdajšej Haliče objavuje 
len sporadicky na rozdiel od monumentál-
nych ruských ikonostasov, kde sa nachádza 
takmer vždy. Tento liturgický sviatok je 
vyjadrením hlbokej viery, že Božia Matka sa 
za nás u svojho Syna a nášho Boha a Spasite-
ľa Ježiša Krista prihovára a ochraňuje nás.

Ustanovenie sviatku Pokrov
Je známe, že Byzancia vkladala veľkú dôveru 
do ochrany Bohorodičky po celé stáro-
čia. Dokazujú to aj dva sviatky: Uloženie 
úctyhodného rúcha našej presvätej Vlád-
kyne a Bohorodičky v Blachernách (sviatok 
sa slávi 2. júla) a Uloženie úctyhodného 
pásu našej presvätej Vládkyne a Bohoro-
dičky. Tento sviatok sa slávi v posledný deň 

liturgického roka 31. augusta. A keďže, ako 
poznamenáva E. Sendler, sa tieto sviatky stali 
národnými sviatkami, je pochopiteľné, že 
nebol dôvod ustanoviť nový sviatok, sviatok 
Pokrova, ktorý sa v gréckej liturgii nena-
chádza. V Byzancii neboli pre tento sviatok 
prijaté žiadne liturgické slávenia a sviatok sa 
nenachádza ani v gréckej minei (minea – li-
turgická kniha s vlastnými textami večierne, 
utierne a v niektorých prípadoch aj hodiniek, 
liturgie, povečeria či polnočnice na každý 
deň mesiaca, kde sa nachádza aj krátky úvod 
o živote svätca či slávenej udalosti). Aj keď 
sa počiatky sviatku Pokrov historicky spájajú 
s Byzanciou a videním sv. Andreja, blázna 
pre Krista, v 10. storočí treba hľadať na území 
Kyjevskej Rusi v období 12. storočia. Sviatok 
bol zavedený v roku 1165 vladimírsko-su-
zdaľským kniežaťom Andrejom Jurijevičom 
Bohoľubským (1110 – 1174), ktorý tomuto 
sviatku zasvätil chrám v Bohoľubove pri rie-
ke Nerli neďaleko mesta Vladimír. V letopise 
z roku 1148 sa nachádza zmienka o požia-
ri zverinského pokrovského monastiera 
v Novgorode. V nasledujúcich storočiach sa 
objavujú ďalšie chrámy zasvätené Pokrovu: 
v Novgorode v 13. storočí a Suzdali, Pskove 
a Tveri v 14. storočí.

Kult Bohorodičky Ochrankyne sa od ob-
dobia 12. storočia veľmi rozšíril, pričom svoj 
rozkvet zaznamenal najmä od obdobia 14. 

storočia. Biskupi tých čias, ktorí túžili dať 
duchovnému životu originálny a miestny 
vzhľad, našli vhodnú tému v rozprávaní 
o videní sv. Andreja. A keďže slovanské 
národy nemali tradíciu pobožností na oslavu 
Bohorodičky Ochrankyne, práve vo sviatku 
Pokrova vyjadrujú všetky slovanské cirkvi 
grécko-slovanského obradu svoju dôveru 
v ochranu Božej Matky. Tento sviatok slávia 
vždy 1. októbra.

Písomné pramene tak k sviatku, ako aj 
k ikonografii sa nachádzajú v mineách. 
Najstaršia pochádza z 13. storočia z Kated-
rálneho chrámu sv. Sofie v Novgorode, čo 
dosvedčuje, že bohoslužby sviatku Pokrova 
sa už v tom čase slávili.

24 www.casopisslovo.sk
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Kojšovské kvety
JJ Marta Gromošová
J� foto: kojsov.sk

Návšteva v Kojšove ma zasiahla. Víkend 
spoločenstva sa od začiatku javil ako mimo-
riadne vydarený: nabitý program, dedina 
zavalená snehom, deti so starými rodičmi 
niekoľko desiatok kilometrov od nás... Milu-
jem formačné víkendy! Manželia, nielen ten 
môj, úprimne rozprávajú o svojom prežívaní, 
otvorene pomenúvajú veci, sú pozorní, usmi-
evajú sa a majú čas. Priestor na rozhovory 
a čas v páre, spoločné stolovanie, kávička pri 
novom recepte na koláčik, ktorý sa nie cel-
kom vydaril, ale všetci ho chvália a pochut-
návajú si. Prednášky sa striedajú so spevom, 
večerný program je ukážkou našej tvorivosti, 
súťaživosti a hravosti. Na chvíľu si spolu 
s Exupérym spomenieme, že aj my dospelí 
sme boli deťmi. Stretnutia s priateľmi sú veľ-
mi podnetné, môžeme si uvedomiť, že ostat-
ní, pokiaľ nejde o patologické vzťahy, riešia 
rovnaké výchovno-vzdelávacie problémy ako 
my, že naši muži s nami komunikujú, aj keď 
málo rozprávajú. Veľakrát si môžeme uve-
domiť silu spoločenstva, veľkosť Božej lásky 
a potrebu zdieľania našich potrieb a preží-
vania. Mám rada chvíle spoločnej modlitby, 
ktoré sú pre náš vzťah také potrebné, a teším 
sa aj na spoločnú svätú omšu alebo svätú 
liturgiu, ktorú v nedeľu prežívame s farníkmi 
navštíveného miesta alebo mesta.

Kojšov je moja absolútna topka. V cerkvi 
v tú nedeľu už sedeli domorodé dôchodkyne 
a modlili sa. Tajomstvo za tajomstvom nás 
sprevádzali radosťami Božieho Syna, utrpe-
nia bolo počas celého týždňa dosť... K oltáru 
prišiel kňaz a spevy ženičiek v laviciach 
boli tým anjelským veľmi, veľmi podobné. 
Nemala som čas obzerať sa po farníkoch, veď 
sa stretneme po predstavení nášho spoločen-
stva pri kostole.

A tam sa to začalo! Sneh na kopci naplnili 
kytice kvetov: cyklámenové, ružové, červe-
né, tyrkysové, žlté, belasé... Všetky babičky 
mali kroje rovnakého strihu, s tým istým 
dezénom, v tých najpestrejších farbách, 
aké si človek dokáže predstaviť. Rozliali sa 
po briežku pri cerkvi a smiali sa. Každá dva 
rady krásnych zubov, aké bežná populácia 
dostane do pusy vo forme mliečneho chrupu 
niekoľko mesiacov po narodení. Na hlavách 
mali šatky a spod nich vytŕčali kúsky čepcov. 
Po krátkom jednaní som si jeden odniesla 
domov. Je to kus látky obrúbený soľnoban-
skou čipkou, ktorá je na šarišskom kroji bež-
ná, no na kojšovskom ma milo prekvapila. 
Tetušky boli celkom iné ako starenky môjho 
detstva. Pestré oblečenie ich posúvalo aspoň 
o desať rokov do minulosti, farebnou škálou 
pripomínali americké dôchodkyne v cadilla-
coch, hoci sa na kopec vyštverali po svojich, 
ktovie po koľkýkrát vo svojom živote.

Ešte nikdy som nevidela toľko radosti 
a bezprostrednosti, takú veselú nie „mladú 
chasu“. Babky mali vrásky od smiechu, jed-
noznačne im na tvárach dominovali, bolo ich 
viac ako tých od trápenia a smútku. Málo-
ktorá mala čierne šaty, azda len tie, čo nosili 
smútok alebo ich nejaké trápenie zbavilo 
radosti zo života. Ešte chvíľu som od nich 
nevedela odtrhnúť oči. Čo je hlavným 
dôvodom alebo príčinou toľkej radosti? Aké 
tajomstvo života skrýva táto dedina? Po čase 
som si uvedomila tri piliere ich krásnej staro-
by: Boh, šikovná krajčírka a dobrý zubár.

Keď to teda zhrnieme, vôbec neprekvapuje 
zistenie, že k naplneniu pozemského života 
potrebujeme blízkosť Boha, šikovnej krajčír-
ky a dobrého zubára.

V roku 1963 prišlo malé prekvapenie. Jedného rána odvolali pánov biskupov Vojtaššáka, 
Zelu a Hlada a prepustili ich. Až neskoršie, azda o sedem alebo desať rokov som sa dozvedel 
z Vatikánskeho rozhlasu, že za to vďačili prezidentovi Kennedymu a generálnemu tajomníkovi 
Chruščovovi. Prezident Kennedy preukázal nejakú pozornosť generálnemu tajomníkovi Chruš-
čovovi a on ako protihodnotu prepustil na slobodu katolíckych biskupov.

Pri väčších amnestiách nám dali nastúpiť na vychádzkový dvor a veliteľ vyvolal mená 
amnestovaných. Ten rok (1965) sa na samotách pre amnestiu nijaký nástup nekonal. Ale 10. 
mája, nič netušiaceho, vyvolali ma zo samotiek, aby som si zobral svoje veci. Prepustili ma. 
Amnestia v novinách vyzerala v hlavnom znení dosť sľubne, ale potom ju všelijaké výhrady 
veľmi obmedzili. Z celého osadenstva vo Valdiciach, a bolo nás tam vyše tisíc, boli prepustení 
na amnestiu len traja: mne neznámy väzeň, otec Šilhan a ja.

Z väzenia som odchádzal s dlžobou asi 2 000 Kčs, ktorú som splácal na slobode niekoľko 
rokov mesačne po 50 Kčs.

Začiatkom roka 1971 bola celá naša desaťčlenná skupina rehoľníkov amnestovaná, s vyma-
zaním trestu v registri odsúdených.

Po šesťdesiatom roku sme počuli správy, že niektorí väzni boli prepustení a rehabilitovaní. 
Otec Šilhan zo spoločných ubikácií mi odkázal, aby som tiež napísal žiadosť o rehabilitáciu 
s vysvetlením môjho prípadu. Ale ani on, ani ja sme nedostali bezprostredne nijakú odpoveď.

Bohu vďaka i Márii, otec Ivan CSsR 9. novembra 1985
(z knihy Ján Mastiliak: Hrsť spomienok)
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poNDelok 30. január
Traja svätitelia – Bazil Veľký, Gregor Teológ, Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätiteľom); 
1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, zač. 54 (rad.)
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skut-
ky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 16)
Spisovateľka Katryn Layová spomína na svoju dovolenku v Texase. 
Počas spoločného obeda s manželom v reštaurácii k nim pristúpila 
jedna pani s dolárovou bankovkou a povedala: „Ospravedlňujem 
sa, ale zle som vám vrátila.“ Spisovateľka rozpoznala predavačku 
z obchodu, v ktorom bola dávnejšie, a spýtala sa: „Ako ste vedeli, že 
sme práve tu?“ S prekvapením sa dozvedela, že tá pani prechádzala 
obchod za obchodom, aby ju našla. Mohla si povedať, že je to len 
jeden dolár, a koľko je tých, čo kradnú oveľa viac.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým 
(HS: 358; PZ: 335; HP: 349)

Utorok 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Čítania:1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, zač. 55
Veď kto chce milovať život a vidieť dobre dni, nech zdržiava svoj 
jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. (1 Pt 3, 10)
Bohu sa nepáči, keď ho chválime v nedeľu v chráme a neskôr 
v pondelok v práci preklíname a ohovárame svojho brata. Pritom 
si povieš: „Ale to, čo hovorím, je pravda.“ Kniha prísloví hovorí: 
„Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale Pán je 
ten, čo posudzuje pohnútky.“ Preto pros Pána, aby si sa mu svojimi 
slovami zapáčil, nie ľuďom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; 
PZ: 109; HP: 110)

streDa 1. február
Obdobie pred sviatkom Stretnutia Pána. Svätý mučeník Tryfón
Čítania: 1 Pt 4, 11 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, zač. 56 (rad.)
Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. (Mk 12, 34b)
Jedna vec je niečo vedieť, rozumieť tomu, správne to rozanalyzovať, 
no druhá vec je podľa poznanej pravdy aj žiť. Kráľovstvo Božie – to 
nie sú vedomosti. Poznaním sa k nemu približujeme, keď najskôr 
spoznávame svoju vlastnú biedu a neschopnosť sami vo svojej sile 
naplniť Božie prikázania. Bez Krista sme mimo Božieho kráľovstva, 
lebo akokoľvek sa snažíme milovať Boha i blížnych, vždy to bude len 
z nás. Iba vtedy, keď je on v strede (a my sa umenšujeme), iba vtedy 
môžeme žiť podľa prikázania lásky.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák obdobia pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 156, 359; PZ: 111, 
337; HP: 112, 351)

Štvrtok 2. február
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Čítania: Hebr 7, 7 – 17 zač. 316; Lk 2, 22 – 40 zač. 7
Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, pri-
niesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. (Lk 2, 22)
Každý svätý bol raz dieťaťom. Na začiatku zoznamu je vplyv rodičov. 
Prorok Samuel viedol izraelský národ štyridsať rokov, pomazal 
Dávida a viedol ho pri jeho dôležitých rozhodnutiach. Kto mal 
rozhodujúci vplyv na Samuelov život? Jeho matka. Dnešný sviatok 
nás pozýva, aby sme prinášali aj my svoje deti pred Boha. Nikdy 
nepodceňuj moc modlitby za svoje dieťa. Nikdy nie je neskoro, aby si 
sa modlil za dieťa, ktoré ti prinieslo slzy a žiaľ.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod zo sviatku. 
Tropár zo sviatku, Sláva, I teraz, kondák zo sviatku. Ostatné zo sviat-

ku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Panenská Bohorodička a deviaty 
irmos z utierne sviatku. Myrovanie (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

piatok 3. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána
Spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna
Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Lk 2, 25 – 38, zač. 8 (sv.); 2 Pt 1, 1 – 
10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8, zač. 58 (rad.)
Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiá-
ša. (Lk 2, 26)
Stalo sa ti niekedy, že tvoj kamarát porušil sľub? Rátaj s tým, že ľudia 
ťa môžu sklamať, ale Boh to neurobí. Vie, čo sľúbil. Nemôže klamať 
a nemôže zabudnúť. Pomôže včas. Preto nežime v neistote, zúfalstve 
a pochybnostiach, ale naučme sa mu veriť a buďme trpezliví, ako bol 
trpezlivý spravodlivý Simeon.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Každodenný vchod. 
Menlivé časti zo sviatku, prípadne aj svätým. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Panenská Bohorodička a deviaty irmos z utierne sviatku. 
Zdržanlivosť od mäsa (HS: 361; PZ: 340; HP: 354)

soBota 4. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána
Prepodobný Izidor Peluzijský
Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 – 8a, zač. 88
Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemu-
sí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. (2 Tim 2, 15)
Slová našich úst sú ovplyvnené tým, čo je v našich srdciach. Apoštol 
píše varovanie mladšiemu spolupracovníkovi Timotejovi. Pretože 
sa stáva, že aj Boží pracovníci podľahnú vplyvu sveta a namiesto 
hlbokého poznania Božieho slova, namiesto pravdy, ktorá pochádza 
od Boha, zvestujú svoje vlastné pravdy. Nech rečou tvojho srdca je 
spravodlivosť, viera, láska a pokoj! Pánov služobník má vyučovať a byť 
pripravený znášať krivdy. Pane Ježišu Kriste, pomôž nám správne 
podávať pravdu Božieho slova, opustiť cestu hriechu a aj v dnešný deň 
byť tvojimi služobníkmi, ktorí sa nemusia hanbiť za svoje konanie ani 
za svoje reči.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Každodenný vchod. 
Menlivé časti zo sviatku Stretnutia Pána. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Panenská Bohorodička a deviaty irmos z utierne sviatku. 
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NeDeĽa 5. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána. Svätá mučenica Agáta
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk zač. 89. (18, 10 – 14)
Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, 
ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ 
(Lk 18, 13)
Jedna žena sa každé ráno pozerala zo svojho okna a komentovala 
bielizeň na susedkinom balkóne. Jedno ráno si však všimla, že bolo 
krásne čisté. „Možno použila nový práci prášok.“ „Nie,“ povedal jej 
manžel. „Dnes som vstal skoro ráno a kým si ty spala, umyl som 
všetky naše okná.“ Ruku na srdce. Koľkokrát sa podobám žene, 
keď podobne nevidím svoje hriechy, svoju nečistotu, a pritom 
obviňujem iného? Vidím zlobu okolo seba, a pritom sa jediné zlo 
nachádza v mojom srdci. Postavme sa pred tvár Pána v pokore 
ako mýtnik. Vyznajme svoje hriechy a budeme šťastní my aj naše 
okolie. Nebuďme ako farizeji, ktorí sa budú s hrdosťou vo veľkej 
pýche modliť v chráme, pri spovedi prehliadať hriechy a v srdci žiť 
zatrpknutí. Boh nám ponúka milosť, len potrebujeme mať otvorené 
srdce na prijatie pravdy o Bohu a o sebe samom.
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Liturgia: Hlas 5. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a zo sviatku, kondák z hlasu, Sláva, kondák z triódy, I teraz, zo 
sviatku. Ostatné z hlasu a zo sviatku (HS: 148, 202, 360; PZ: 101, 164, 
338; HP: 102, 160, 352)

poNDelok 6. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána
Prepodobný Bukol, smyrniansky biskup
Hieromučeník Silván
Čítania: 2 Pt 1, 20 – 2, 9, zač. 66; Mk 13, 9 – 13, zač. 59
Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých 
ponechať na deň súdu na potrestanie... (2 Pt 2, 9)
Čo by si bol ochotný urobiť pre svoje dieťa alebo milovanú osobu, 
aby si ho uchránil od zranenia? Vynásob to nekonečnom a pochopíš, 
ako sa Boh o teba stará. Ako Bohom vykúpené dieťa si milovaný 
a chránený. Možno máš nejaký problém, možno budeš musieť trpieť 
za svoju vieru, no stoj pevne a pamätaj, že Boh je stále s tebou.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára

Utorok 7. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána  
Prepodobný Partenios, lampsacký biskup
Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 – 23, zač. 60
Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bo-
soru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. (2 Pt 2, 15)
Naše tela nefungujú príliš dobre bez primeraného cvičenia. Rovnako 
ani naša myseľ. Športovci musia veľakrát tvrdo cvičiť, aby dosiahli 
určitý úspech. Lekári zase hovoria, že náš mozog nestarne z tvrdej 
práce, ale z lenivosti. Rovnako je to aj s našou vierou. Ak budeme 
vlažní, môže sa nám stať, že ľahko splynieme s týmto svetom. Maj sa 
na pozore, s láskou čítaj Božie slovo a snaž sa upevňovať svoju vieru.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára

streDa 8. február
Obdobie po sviatku Stretnutia Pána 
Veľkomučeník Teodor Stratilát
Čítania: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 31, zač. 61
Ale vy, milovaní bratia, ktorí to už viete, chráňte sa, aby ste sa 
nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho 
pevného základu. (2 Pt 3, 17)
Je až veľmi ľahké sťažovať sa na svoje súčasné postavenie, situáciu, 
či už je to v práci, alebo doma. Ale uvedom si, ako si sa ťažko dostal 
do práce, v ktorej si zamestnaný. Kde by si bol bez mamy, ktorá sa 
o teba starala, aby si mal čo jesť... Tvoj otec odišiel pracovať, aby si 
mohol študovať. A čo všetko vykonal a ešte koná Boh v tvojom živote? 
Pamätaj na to všetko a buď vďačný. Božie slovo hovorí, že prídu 
mnohí posmievači, ktorí všetko vysmejú a spochybnia. Ty však zostaň 
verný a nenechaj sa nimi ovplyvniť.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára

Štvrtok 9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. Mučeník Nikefor
Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 14, 2, zač. 62
Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme luhárom a nie je 
v nás jeho slovo. (1 Jn 1, 10)
Veľakrát sa snažíme o to, aby sme boli v očiach druhých lepší 
a tak dokázali svoju veľkosť. Hovorí sa, že keď sa stal americkým 
prezidentom Harry Truman, hovorca Bieleho domu si ho vzal na bok 
a povedal mu: „Budeš mať okolo seba mnoho ľudí. Budú ti hovoriť, 
aký si úžasný muž, no obaja vieme, že nie si.“ Svätý Apoštol Ján nás 
pozýva žiť vo svetle pravdy. Neklam sám seba a nenechaj sa ani inými 

oklamať, aký si bezchybný. Postav sa v pravde pred Božiu tvár, priznaj 
si svoje slabosti a zažiješ úžasnú Božiu milosť, ktorá ťa k nemu 
priblíži.
Liturgia: Menlivé časti ako 4. februára

piatok 10. február
Mučeník Charalampés
Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, zač. 63
Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej 
pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. (Mk 14, 9)
Pozrime sa na Judáša. Tri roky chodil s Ježišom, čerpal z jeho lásky, 
počul a na vlastné oči videl, kým Ježiš je. V krízovej situácii sa však 
rozhodol naplniť svoje vrecká namiesto toho, aby naplnil svoje srdce. 
Žena v Betánii neváha pomazať Ježišovi hlavu drahocennou masťou. 
Jej vrecká zostali prázdne, ale srdce bolo plné lásky k Ježišovi. Aký 
postoj k Ježišovi máš ty? Si ochotný dať mu celý svoj život? Si ochotný 
dôverovať mu vo všetkom? Alebo v neho veríš len preto, že z toho 
niečo máš? Pán Boh nám dal v Ježišovi Kristovi všetko a najlepšie, čo 
môžeme urobiť, je, že mu tiež dáme všetko.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Voľnica 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

soBota 11. február
Mučeník Blažej, sebastejský biskup
Čítania: 2 Tim 3,1 – 9, zač. 295; Lk 20, 45 – 21, 4, zač. 103
... budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto 
sa chráň! (2 Tim 3, 5)
Boh nás cez Pavlove slová nabáda k ostražitosti, keď predkladá 
opozitum Hymnu lásky, ktorú mnohí poznáme. Nemali by sme tieto 
slová prejsť iba s povzdychom nad dnešným svetom. A ja sa osobne 
potrebujem pozrieť, či mi náhodou nehrozí, že naplním apoštolove 
slová a prispejem k ťažkým časom. Nešomrime na zlý svet. Slovo 
nás pozýva, aby sme aj dnes svietili uprostred tohto sveta a vzdávali 
chválu Bohu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; 
PZ: 115; HP: 115)

NeDeĽa 12. február
Nedeľa o márnotratnom synovi
Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 – 32, zač. 79 
Vstúpil teda do seba a povedal si... (Lk 15, 17)
Určite sa cesta k pádu márnotratného syna neodohrala počas jednej 
noci. Bol to pomalý plynulý náraz, ako keď sa ukladá cholesterol 
v tepnách. Syn vzal otcovo požehnanie za samozrejmosť a prestal 
byť vďačný. Pochádzal z najbohatšej a najlepšej rodiny v meste. 
Napriek tomu zostal bez peňazí, priateľov a jedol so sviňami. Snažil 
sa uspokojiť skutočnú túžbu po šťastí nesprávnym spôsobom. 
Prečo skĺzavame do mimomanželských afér, holdujeme alkoholu, 
prijímame drogy a iné neresti, ktoré neraz rozvracajú náš život i život 
našej rodiny? Preto, že vnútri každého z nás je prázdnota, ktorú 
nemôže naplniť žiadny majetok, sláva, vplyvné postavenie, neresti, 
jedine živý Boh. 
Utekáš od Boha? Zastav sa, otoč a vráť sa domov. Boh ti hovorí: 
„Neexistuje hriech, zlozvyk, od ktorého by ťa nemohol oslobodiť.“ 
Ak to Bohu dovolíš, v pravý čas ťa zastaví. Pripomenie ti, kto si a kam 
patríš. Začneš vidieť bahno, do ktorého sa rútiš, spoznáš falošných 
priateľov, uvedomíš si nezmyselné úspechy a pochopíš pravý zmysel 
svojho života.
Liturgia: Hlas 6. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár 
z hlasu, Sláva, I teraz, kondák z triódy. Ostatné z hlasu (HS: 149, 202; 
PZ: 103, 165; HP: 104, 161)

Michal Kuruc ml.
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... k čomu nás privádzajú. Vďaka 
nim môžeme odhaliť hlbokú 
pravdu, ale môžu nám aj zatvr-
diť srdce.Dôležité je, čo s po-

  chyb-    
    nos- 
    ťou          
  urobí-
      me.

Príbehy poslušníka
Nechápem, 
že v dnešných 
časoch ešte 
niekto verí 
vo vzkrie-
senie.

? Otče, 
ako je to 
možné?!

Ahoj, deti! Cirkev verne opatruje vieru, uchováva 
v pamäti Kristove slová a z pokolenia na pokolenie 
odovzdáva vyznanie viery apoštolov. Podobne ako 
matka učí svoje deti hovoriť,  aj nás naša matka 
Cirkev učí reč viery, aby sme svojej viere rozumeli.

Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného 
života; veď doň si povolaný a zložil si pred 

mnohými svedkami dobré vyznanie. (1 Tim 6, 12)

Konštantínopol

H
ag

ia
 S

o�
a

Naozaj?

?

Veď 
existuje 

množstvo 
dôkazov – 
písomných 
aj iných...

Dôležité 
je...

Vyznanie viery (alebo aj symbol 
viery) je stručným zhrnutím základ-
ných článkov viery kresťanov. 
Vyhlásené bolo  na ekumenickom 
(všeobecnom) sneme, kde sa zhro-
maždili pravoverní biskupi 
z východnej časti Rímskej ríše 
v roku 381 po Kristovi v meste Konš-
tantínopol. Prvá časť tohto vyzna-
nia bola prijatá už v roku 325 
v Nicei, kde de�novali vieru v Otca 
a Syna. V Konštantínopole potom 
de�novali vieru vo Svätého Ducha a 
v Cirkev. Podľa týchto dvoch miest 
dostalo teda pomenovanie aj naše 
vyznanie viery.

Nicejsko-
-konštantínopolské 

vyznanie viery
Jedno z najvýznamnejších miest staroveku aj stredo-
veku je od Bratislavy vzdialené 1 519 km.
Konštantínopol vznikol na základoch gréckeho 
mestečka Byzantion, kde cisár Konštantín za šesť 
rokov vystaval veľkolepé mesto, do ktorého prenie-
sol sídlo z Ríma. Od 4. storočia bol centrom Rímskej 
ríše. V roku 1453 mesto dobyli Turci a stalo sa 
hlavným mestom Osmanskej ríše. Slovania mesto 
volajú Carihrad (mesto cisára), ale poznáme ho aj 
pod o�ciálnym názvom Istanbul. Nachádza sa na 
území Turecka. Z čias rozkvetu sa v meste zachovalo 
aj niekoľko historických pamiatok, z ktorých je 
najznámejší chrám Hagia So�a (Svätá Múdrosť). Turci 
k chrámu pribudovali minarety a používali ho ako 
mešitu, pričom dnes je z neho múzeum.

Niceu tiež nájdeme v Turecku. Konali sa 
v nej dva ekumenické koncily starovekej 
Cirkvi. Okolo roku 310 pred Kr. mesto 
založil macedónsky vojvodca Antigonos 
Jednooký. Po ňom sa nazývalo Antigoneia. 
Nakoniec mesto prešlo pod vládu Lýsima-
cha, ktorý ho premenoval na počesť svojej 
manželky Nikae (víťazná). V roku 325 do 
mesta zvolal cisár Konštantín biskupov na 
Prvý nicejský koncil. Mesto stratilo význam 
po páde Konštantínopola. Dodnes je 
obklopené päťkilometrovými a desať 
metrov vysokými byzantskými hradbami. 
Nachádza sa pri jazere İznik Gölü (gr. Limni 
Nikeas) a žije v ňom 22-tisíc obyvateľov.

V nasledujú-
cich dvoch 
rokoch 
budeme 
rozoberať 
všetky články 
našej viery, 
ktoré si môžeš 
postupne 
spájať do 
malého 
leporela. Každú 
stránku si 
vystrihni, 
podlep výkre-
som alebo 
farebným 
papierom 
a sivou časťou 
prilep k ďalšej 
strane.

Leporelo

mozaiky z Hagie So�e

Nicea

Nicejsko-
konštantínopolské 
vyznanie viery
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JUBILEÁ KŇAZOV

Štefan Kopčák, farár farnosti Davidov – 21. február – 
50 rokov života; Marcel Gecej, farár farnosti Lastovce 
– 28. február – 40 rokov života

Zo srdca želáme 
Mnohaja lita, blahaja lita!

KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
01.02. Prešov-Sekčov, cerkev (18.00 h)

 �Večer mladých
02.02. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Barde-
jovská 27, Prešov (18.00 h)

 � Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie pre 
manželov a snúbencov

05.02. Ľutina, bazilika minor (10.00 h)
 �Nedeľná svätá liturgia

12.02. Kostol sv. Ján Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)
19.02. Kostol sv. Ján Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Na spolok darovali:

Členovia z Petkoviec – 4 eurá; Ján Radvanský, Bunkov-
ce – 5 eur; Ing. Peter Kasenčák, Kremná – 15 eur; Má-
ria Orenčáková, Voľa – 20 eur

BLAHOŽELÁME

3. januára sa dožil krásneho ži-
votného jubilea 60 rokov života 
otec Vladimír Drab, kňaz vo 
farnosti Kyjov. Dôstojný otec, pri 
tejto príležitosti vám z úprimné-
ho srdca blahoželáme a ďaku-
jeme za kňazskú službu v našej 

farnosti. Nech vás náš nebeský Otec do ďalších rokov 
života odmení svojím požehnaním, obdarí vás zdra-
vím, šťastím, pokojom srdca a nebeská Matka Panna 
Mária nech je vám ochrankyňou a pomocnicou.

vaši veriaci z Kyjova

Milý náš duchovný otec Franti-
šek Barkóci 12. januára oslávil 
krásnych 40 rokov. Ďakujeme 
nebeskému Otcovi za dar váš-
ho kňazstva, modlitby a poučné 
homílie, ktoré povzbudzujú našu 
vieru a lásku k Bohu. Dovoľte 

nám, vašim duchovným deťom, vyprosiť vám hojnosť 
darov Svätého Ducha, aby vás na príhovor Presvätej 
Bohorodičky a archanjela Michala napĺňala Kristova 
láska pokojom a radosťou. Mnoho rokov, šťastných 
rokov!
veriaci z farnosti Šarišský Štiavnik, členovia Spolku sv. 
Cyrila a Metoda i ružencového spoločenstva

Dobré zdravie, veľa šťastia a Božieho požehnania vy-
prosujeme pre našu mamičku, babku a manželku Má-
riu Kužmovú z Jasenova, ktorá sa 21. januára dožila 
krásnych 70. narodenín. Drahá manželka, mamička 
a babka, najväčším darom života je život sám, ktorý 
nám dal náš Pán Boh. Najväčším šťastím je zdravie 
a najkrajším je láska a spokojnosť v kruhu rodiny. K ži-
votnému jubileu ti srdečne blahoželá a veľa Božích mi-

lostí vyprosuje manžel Štefan, deti Silvia, Štefan, Ras-
tislav a Štefánia s rodinami. Na mnohaja i blahaja lita!

24. januára oslávil pán Ján Vozák z Vernára 60 rokov ži-
vota. Drahý náš oslávenec, k tvojmu životnému jubileu 
ti zo srdca vyprosujeme hojnosť Božích milostí a zdra-
vie, nech živý Boh napĺňa tvoj život, aby ti tvoja každo-
denná modlitba prinášala Boží pokoj a nádej, aby si ra-
dostne kráčal cestou života v kruhu svojich najbližších. 
Nech ťa Presvätá Bohorodička ochraňuje na mnohaja 
i blahaja lita. Vyprosujú manželka, dcéry Janka a Lenka 
s rodinami. Pripája sa rodina Šimona Gajana.

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. Ocení-
me, ak nám pošlete aj vaše vianočné fotografie (bet-
lehemy, koledníkov, slávenie v chráme aj mimo chrá-
mu, 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.

Národný týždeň manželstva

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

Pravidelné stretnutia kresťanských lekárov

Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava 
pozýva na pravidelné mesačné stretnutia v prvom pol-
roku 2017.
Témy stretnutí:
18. január – Medicínske rozhodnutia na konci ľudské-
ho života
8. február, 8. marec, 12. apríl – Krížová cesta zdravot-
níkov
10. máj a 16. jún – Konferencia subkomisie pre bioeti-
ku teologickej komisie KBS v Ružomberku
Stretnutia sa začínajú svätou omšou pre zdravotní-
kov v kostole alžbetínok o 16.00 hod. Na stretnutiach 
sú vítaní nielen lekári, sestry, ale aj všetci pracovníci 
v zdravotníctve, študenti a študentky zdravotníckych 
odborov, ako aj všetci záujemcovia o preberané témy 
a pacienti. Stretnutia sa konajú pod záštitou rady KBS 
pre pastoráciu v zdravotníctve. Témy stretnutí a bližšie 
informácie možno nájsť na stránke www.kklz.sk.

On je živý 2017

Milí priatelia, katolícka Komunita Emanuel srdečne 
pozýva na 22. ročník medzinárodného stretnutia 
mladých On  je živý. Konať sa bude v termíne 3. – 5. 
februára v nitrianskom Agrokomplexe. Môžete sa tešiť 
na bohatý program – chvály, liturgické slávenia, adorá-
cie, impulzy a workshopy. Program vyvrcholí v sobotu 
Večerom milosrdenstva. Jedným z hlavných hostí bude 
Max Kašparů. Nedeľnú svätú omšu bude celebrovať 
Mons. Jozef Haľko.

Prednáška otca Juraja Sedláčka o otcovstve

Rímskokatolícka farnosť Poprad a kníhkupectvo Aletea 
16. februára srdečne pozývajú na prednášku otca Jura-
ja Sedláčka s názvom Ako a prečo bolia otcovské rany? 
O čom chlapi nehovoria a prečo?. Prednáška sa usku-
toční v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade po svätej 
omši o 19.15 h.

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 (bun-
kách) (pre jednotlivcov a skupiny, ktoré chcú byť spolu; 
dvojposteľové izby prednostne pre manželov): 79 eur
3. v päť- a šesťposteľových izbách (začlenenie k cu-
dzím 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

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurova-
nie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stoper-
centnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659 
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
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Dobrý deň. Uvažujem o kúpe nového auta. 
Chcem sa opýtať, ako postupovať, aby som sa 
vyhol prípadným problémom.

Kúpa automobilu je dôležitým krokom a aby ste 
predišli v budúcnosti problémom, odporúčam 
vám zistiť si informácie o autobazári na interne-
te. Ten je preplnený diskusiami a recenziami, čiže 
môže byť pre vás dôležitým zdrojom informácií. 
Zistiť reálny stav auta, a to najatím príslušných 
odborníkov, napr. autorizovaný servis pre danú 
značku auta, kde vám podajú analýzu o reálnom 
stave auta a možných chybách, o jeho histó-
rii, či náhodou neboli stáčané kilometre, či ide 
o auto dovezené zo zahraničia atď. Zabezpečiť 
si kvalitnú prehľadnú zmluvu o kúpe najatím 
kvalifikovaného advokáta, ktorý vie zabezpečiť 
vaše finančné prostriedky. V neposlednom rade 
zabezpečiť financovanie nového auta. V da-
nom prípade vám však pravdaže odporúčam 
sa obrátiť na kvalifikovaného advokáta, ktorý 
vám zabezpečí hladký priebeh takéhoto úkonu. 

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária  SLAMKA  & Partners, 

s. r. o.
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TV LUX

J27.01. (piatok)  09.20 Ichtis: antivírus pre deti – detský 
program P 11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP) 
17.05 Môj názor: Kresťania na Východe – Mons. Cyril 
Vasiľ
J28.01. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 Gréckokatolícky 
magazín (GkM)  17.20 PKP R 20.30 Ester – film P 2
J29.01. (nedeľa)  09.40 GkM R 19.40 Nová kniha života – 
náboženský program P
J30.01. (pondelok)  10.20 Z prameňa – náboženský 
program P
J31.01. (utorok)  09.20 Animované biblické príbehy – det-
ský program P 20.50 Gréckokatolícky magazín
J01.02. (streda)  01.50 GkM R 09.15 Animované biblické 
príbehy – detský program P 14.40 GkM R 20.15 PKP R
J02.02. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy – det-
ský program P 13.30 Univerzita tretieho veku: Východné 
katolícke cirkvi – ThLic. Andrej Škoviera, PhD. 17.20 PKP R 
21.50 Na Zakarpatí s láskou – dokument P
J03.02. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy – 
detský program P 11.50 PKP 16.30 Albánsko: Miesto, 
kde mám šancu rásť – dokument P 17.30 Moja misia: 
Rómovia, naša budúcnosť? 19.50 PKP R
J04.02. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 GkM R 17.20 
PKP R 20.30 Pán Ježiš na návšteve – film P 21.40 O čom 
je život – dokument P
J05.02. (nedeľa)  09.40 GkM R 20.30 Duchovná poradňa P

J06.02. (pondelok)  09.20 Animované biblické príbehy – 
detský program 14.15 Na Zakarpatí s láskou – dokument 
20.30 V Samárii pri studni – náboženský program P
J07.02. (utorok)  09.20 Animované biblické príbehy P 16.30 
Macedónsko: Vzkriesenie –dokument 20.55 Gréckoka-
tolícky magazín
J08.02. (streda)  01.50 GkM R 14.40 GkM R 20.15 PKP R
J09.02. (štvrtok)  09.20 Animované biblické príbehy P 16.30 
Bez hraníc: Chudoba v Nemecku – neobyčajný projekt 
misijného pôsobenia sestier služobníc Ducha Svätého 
v Nemecku 17.20 PKP R 21.50 Stojí to za to! – svedectvo 
manželov Jarošovcov
J10.02. (piatok)  09.20 Animované biblické príbehy P 11.50 
PKP 17.30 Podať pomocnú ruku – dokumentárny film 
o osudoch šiestich ľudí, ktorých spája pomocná ruka 
Gréckokatolíckej charity v Prešove 19.50 PKP R
J11.02. (sobota)  14.00 Akatist P 16.45 GkM R 20.30 
Lurdy – film P 2 (1)
J12.02. (nedeľa)  09.40 GkM R

TV NOE

J27.01. (piatok)  06.20 Na hranici pekla – dokument 
o prenasledovaní kresťanov v Iraku 18.45 Transport – 
dokument o dvoch študentoch, ktorí sa vďaka projektu 
Erasmus vybrali na púť do Osvienčimu
J28.01. (sobota)   09.00 Animované biblické příběhy: Elíša 
– príbeh  19.10 Řeckokatolický magazín (ŘkM)

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
J30.01. (pondelok)  07.20 Světec dvou národů – životopis-
ný dokument o blahosl. Metodovi Dominikovi Trčkovi
J31.01. (utorok)  18.40 Animované biblické příběhy: Daniel 
22.10 Řeckokatolický magazín
J01.02. (streda)  08.20 Mwebare kwija: Klinika v buši – do-
kument 17.00 Angola: Vstaň a choď, Angolo – dokument
J02.02. (štvrtok)  07.20 ŘkM R 17.30 Mše svatá na Svátek 
uvedení Páně do chrámu z Baziliky sv. Petra v Římě
J03.02. (piatok)  07.55 Ceferino Jiménez Malla: Cikán v nebi 
13.05 Léta letí k andělům:  Marko Ivan Rupnik – slovinský 
umělec, teolog a jezuita – dokumentárny cyklus (72)
J04.02. (sobota)  09.00 Animované biblické příběhy: Daniel 
00.50 ŘkM R
J05.02. (nedeľa)  10.05 ŘkM R 15.35 Vladyka – dokument 
predstavujúci gréckokatolíckeho košického eparchu 
Mons. Milana Chautura CSsR 18.30 Animované biblické 
příběhy: Ester 
J06.02. (pondelok)  08.45 Nábožné združenie svätého Joze-
fa – dokument o činnosti spolku na Slovensku 20.00 Řím, 
hlavní město víry – dejiny rímskej Cirkvi prerozprávané 
cez príbehy svätcov
J07.02. (utorok)  21.05 Řeckokatolický magazín
J08.02. (streda)  08.55 Město strachu – Pákistán 10.55 
Bulharsko – Život ve skrytosti – dokument o práci sestier 
karmelitánok v Bulharsku

30 www.casopisslovo.sk
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john l. allen jr.: Globálna 
vojna proti kresťanom

Vo vydavateľstve Dobrá kniha vyšla publikácia 
s podtitulom Správy z frontových línií, ktorá je najak-
tuálnejším prehľadom prenasledovaní v dnešnom 
svete a príležitosťou zoznámiť sa so zástupmi bratov 
a sestier vo viere, ktorí za vernosť svojmu presved-
čeniu odvádzajú vysokú daň: zažívajú mnohorakú 
diskrimináciu, ťažko si hľadajú prácu, opúšťajú svoje domovy a neraz 
platia za vieru v Ježiša Krista vlastným životom. V súčasnosti sú kresťania 
najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete. Na mnohých 
miestach sveta je ich výhradnou vinou to, že ako jediní obraňujú práva 
človeka, starajú sa o tých najbiednejších a odporujú bezpráviu a vykoris-
ťovaniu. (TK KBS)

lurdský příběh:  
Píseň o Bernadettě

Bolo to v roku 1940, v čase vojny. Franz Werfel – je-
den z najvýraznejších po nemecky píšucich pražských 
spisovateľov – sa pre obavy z nacistov rozhodol emig-
rovať. Počas strastiplnej cesty sa ocitol v Lurdoch, kde 
sa zoznámil s príbehom mariánskych zjavení malej 
Bernadete a následných lurdských zázrakoch. Vyrastal v židovskej rodine, 
ale jeho katolícka pestúnka ho už v detstve zoznamovala s kresťanstvom. 
Azda preto ho mariánske zjavenia zasiahli natoľko, že dal sľub, v ktorom 
sa zaviazal, že ak sa mu podarí dostať do bezpečia, pred akoukoľvek inou 
prácou najskôr „zaspieva pieseň Bernadete“. Dielo zaujalo tvorcov televí-
zie NOE, a preto sa rozhodli pre jeho televízne spracovanie. Môžete si ho 
pozrieť 11. februára o 17.25 h. (tvnoe.cz)

Bociany

Bociany nosia deti… alebo aspoň nosievali. Teraz 
doručujú balíčky celosvetového obchodného interne-
tového giganta. Najlepší doručovateľ spoločnosti, bo-
cian Junior, má byť povýšený. Omylom však aktivuje 
stroj na výrobu detí, ktorý bez akejkoľvek autorizácie 
vytvorí rozkošné dievčatko. Junior a jeho kamarátka 
Tulip, jediný človek na Bocianej hore, sa zúfalo snažia 
doručiť svoje prvé dieťa skôr, ako sa o aktivácii stroja dozvie šéf. Čaká ich 
divoká a objavná cesta, ktorá by mohla pomôcť k úplnosti nejednej rodi-
ne a vrátiť bocianom na celom svete ich pôvodné poslanie. Animák má 
dobrú tému, veľa humoru, ešte viac postavičiek, čo však napokon prebíja 
kvalitu animácie. Ale práve menším deťom môže jednoduchá animácia 
celkom imponovať. (cine-max.sk) 

switchfoot: Where the 
light shines through

Switchfoot je jednou z najpočúvanejších kresťanských 
kapiel. Je to najmä zásluha Jona Foremana, ktorý vy-
tvoril fenomén Switchfoot. Po dvoch rokoch tu máme 
ich nový album. Je to stále ten optimistický foremanovský zvuk so silným 
refrénom. Hudobnému optimizmu sa nemožno čudovať, San Diego nie 
je žiadny melancholický Island. Tvrdší grunge zvuk z tejto dosky niekam 
vyprchal, ale to neprekáža. Ponúka veľa poetiky a kvalitnej kompozície, 
ktorú oceníte najmä po opakovaných počutiach. V piesni Looking for 
America vyjadrujú svoj protest a zároveň túžbu po starých hodnotách, 
ktoré kedysi budovali Spojené štáty. Na albume spolupracovali so zná-
mym hip-hoperom Lecraeom. (christ-net.sk)
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J09.02. (štvrtok)  18.30 Maminčiny pohádky (2) 18.45 
ŘkM R
J10.02. (piatok)  10.55 Příběhy odvahy a víry: Babička 
Věra – dokumentárna séria o prenasledovaní kresťanov 
v Rusku (4)
J11.02. (sobota)  17.25 Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě 
– televízne spracovanie príbehu 19.10 Více než diaspo-
ra – dokument o živote i osobnosti pražského exarchu 
Mons. Ladislava Hučka 00.40 ŘkM R
J12.02. (nedeľa)  11.25 ŘkM R 15.25  Rozhovor s Mons. 
Dario Edoardo Viganò, vatikánským prefektem sekreta-
riátu pro komunikaci

LUMEN

J28.01. (sobota)  09.30 Kláštory a rehoľný život v stredove-
ku: Karmelitáni na území Slovenska v období stredoveku 
10.00 Matka a syn, vzťah plný dobrodružstva (3) R 15.15 
Literárna kaviareň: Predstavenie knihy Dotyky života 
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova 
20.15 Mesiac s pápežom Františkom
J29.01. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 
Údel matky – hra 14.00 Kríza otcovstva v rodine: Ako otec 
ovplyvňuje vieru v Boha a čo môže pre lepšiu výchovu 
k otcovstvu urobiť Cirkev? – hosť: Juraj Sedláček 15.30 
Svetlo nádeje: Najvyššiu horu Afriky zdolal na troch kole-
sách 20.30 Krása čipkou zdobená – o čipkárstve na Turci 
22.30 Pohoda s klasikou: Znejúce ikony Johna Tavenera
J31.01. (utorok)  11.10 Potravinová pomoc pre chudob-
ných – hosť: Pavol Vilček, riaditeľ SKCh 16.30 Svätý Ján 

Damaský ako polemista proti islamu – hosť: Ján Krupa 
21.00 Súťažné kolo 2017 a minirockový kalendár
J11.02. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá 
liturgia z Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove; slávi otec Peter Orenič

RTVS

DVOJKA
J27.01. (piatok)  17.15 Poklady sveta II.: Katedrála Santiago 
de Compostella – na severozápade Španielska, na pobreží 
Galície, sa v katedrále v Santiagu de Compostella končí 
cesta svätého Jakuba, po ktorej za vyše tisíc rokov prešli 
už milióny pútnikov. Ich cieľom je podľa legendy hrob 
apoštola Jakuba. Pochybnosti o jej pravdivosti pútnikom 
neprekážajú. Santiago je popri Ríme a Jeruzaleme tretím 
najvýznamnejším pútnickým miestom kresťanstva R
J28.01. (sobota)  06.25 Horná Orava – dokument o prírod-
ných krásach Oravy R
J29.01. (nedeľa)  06.25 Kysuce – dokument o prírodných 
krásach Kysúc R 13.50 Orientácie P 19.50 Slovo 21.45 
Jana z Arku – pôvodný slovenský muzikál na motívy 
legendami opradeného života zbožnej pastierky, ktorý 
pripravili tvorcovia v DJZ v Prešove 00.55 Slovo R
J30.01. (pondelok)  12.40 Orientácie 17.15 Poklady sveta 
II.: Katedrála Santiago de Compostella R 21.25 Spravodliví 
– televízny dokumentárny cyklus o Slovákoch, ktorí počas 
druhej svetovej vojny pomáhali Židom zachrániť sa pred 
holokaustom. Počas vojny pomohla rodina pani Alžbety 
Chudáčikovej židovským sestrám Resslerovým zachrániť 

sa pred nemeckými vojakmi. Boli to veľmi dramatické 
okolnosti. Dievčatá sa po vojne presťahovali do Izraela. 
Zostali však v kontakte a opäť sa stretli. R
J05.02. (nedeľa)  12.15 Orientácie 19.50 Slovo 02.20 
Slovo R

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J29.01. (nedeľa)  09.05 Bohoslužba kresťanských zborov 
v Bratislave-Rači
J03.02. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Rastislav Baka)  (Regina)
J05.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Kostola Svätej rodiny 
v Bratislave
J12.02. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety 
v Košiciach
J17.02. (piatok)  18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Marko Durlák)  (Regina)

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

 K M V E N H I D U L B L H L U K O

 V O A Á S Ť V Č S L L L O D CH R C

 C V T S T E E Á R Z I K I A E O I

 Z E N V R A N M I N E C N S I Z E

 M Á S E A A V O A A A I A D R U Ľ

 I R E T N Ť T H D Č O L T A H M A

 O K E A A O A A I K T K E L I T A

 O B H D Z O L S T A T L V K R O A

 O R L I A A I B E S P L A A V K F

 H O R E B K Á B Ľ S D A J Č U Á A

 Y D A L K S T U R E T E T T I N R

 O N E M E S B O B Ó K E N I Í A Á

 B B A Ň A Y O O R T M A R Z A H R

Legenda: ANANÁS, ANÍZ, ANTUKA, APATIA, ATLAS, BALADA, BAŇA, 
BÁSEŇ, BLUD, BRÓM, CESTA, CIEĽ, DVERE, ELITA, ESTER, FARÁR, 
HLINA, HLUK, HNEV, HOREB, HRIECH, IZRAEL, KOTVA, LEKVÁR, 
METÁN, OBED, OBETA, OBLEK, REDAKTOR, RIADITEĽ, RIZOTO, 
ROZUM, SEMENO, SKLADY, SĽUBY, STRANA, SVETADIEL, TLAČIAR, 
TRAJEKT, UDICA, ULICA, ZNAČKA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 47 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z čísla 1: Krížovka: Aj kvapka súcitu zmení svet. 
Osemsmerovka: Milosrdenstvo je naša jediná budúcnosť.

Výherca: Ján Tomáš z Košíc

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
04.02. Fatimská sobota, archieparchiálna púť zasvä-
tených osôb (10.00 h)
12.02. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(16.00 h)
19.02. Katedra svätého apoštola Petra (10.00 h)

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

04.02. Fatimská sobota – ruženec (08.30 h), tretí 
čas a prednáška (09.00 h), archijerejská svätá litur-
gia (09.30 h) a stretnutie vladyku Milana Chautura 
CSsR s rehoľníkmi
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda – Moleben 
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdra-
venie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi, 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk
10.02. 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)

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

10. – 12.02. Duchovné cvičenia pre kňazské man-
želské páry. Pozývame kňazov a ich manželky na du-
chovné cvičenia, počas ktorých sa môžu obaja ako 
kňazský manželský pár viac priblížiť k Bohu a načú-
vať mu. Exercitátorom bude otec Radovan Kuzmiak, 
protopresbyter Hrabského protopresbyterátu.
24.02. – 01.03. Škola Otcovo srdce B (Father heart 
school B). Škola buduje na tom, čo sme prežívali 
v škole A. V škole A sme si mohli uvedomovať a pre-
žívať lásku nebeského Otca. Škola B je zameraná 
na synovstvo a každodenné kráčanie v Otcovej láske. 
Otcova láska nám prináša naozajstnú identitu synov 
a dcér. Podmienkou účasti v Škole Otcovo srdce B je 
absolvovanie Školy Otcovho srdca A a tiež je dobré, 
ak medzi týmito školami je niekoľkomesačný odstup. 
Príspevok je 130 eur za osobu. Pre študentov, neza-
mestnaných a tých, ktorí sú z viacpočetných rodín 
(7-a viacčlenná rodina) je príspevok 115 eur.
09. – 12.03. Zimný prázdninový tábor pre rodiny 
s deťmi. Pozývame vás prežiť prázdninový týždeň 
naplnený zábavou a rôznymi voľnočasovými aktivi-
tami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské 
hry a ďalšie aktivity nielen pre deti aj čas rodinnej 
modlitby, duchovného slova či filmové večery. Prís-
pevok je 190 eur za rodinu.

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v ne-
mocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláš-
tora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove 
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltéso-
vej 15 v Košiciach 
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej 
múdrosti vo Svidníku
04.02. Rodičovské stretnutie v Banskej Štiavnici 
(09.00 h)
17.02. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýše-
nia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

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

29.01. Bararas – vystúpenie rómskeho bigbandu 
pri večeri chvál, Športová hala Hotelovej akadémie 
v Prešove (19.00 h)
11.02. Biblická škola – centrum v Soli (08.00 h)

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

poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk

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

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?

B O HBOH 
nepovoláva 
IDEÁLNYCH ľudí, 
ale ľudí s IDEÁLMI !

duchovná obnova  
pre chlapcov

♦   5. – 7. marec 2017 
♦  kláštor redemptoristov v Stropkove

♦  vedie: otec Miroslav Bujdoš CSsR 
(0904 37 11 38, bumiro1@gmail.com)

♦  vek: od 14 rokov; cena: 20 €

o rehoľnom a kňazskom povolaní


