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doktorátom (1894). Kňazskú vysviacku prijal
v Przemyšli (1892). Od roku 1896 bol rektorom Monastiera sv. Onufria vo Ľvove.

Tridsaťpäťročný metropolita

Od roku 1958 prebieha proces blahorečenia
ľvovského gréckokatolíckeho metropolitu
Andreja Šeptyckeho OSBM. Ukrajinskí
gréckokatolíci dostali mimoriadny dar, keď
v roku 2015, zatiaľ čo slávili Rok metropolitu
Andreja pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia, Svätý Otec František uznal hrdinský stupeň čností najvyššieho predstaviteľa
Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi v prvej
polovici 20. storočia.
Metropolita Andrej sa narodil ako Aleksandr Szeptycki (* 29. júla 1865 v Prybylči)
na Haliči v ukrajinskej aristokratickej rodine,
ktorá v priebehu 18. storočia dala Gréckokatolíckej cirkvi niekoľkých biskupov, ale v 19.
storočí sa polonizovala a prijala západný
obrad.

V roku 1899 cisár František Jozef nominoval
Andreja Šeptyckého na uprázdnený stanislavovský (dnes ivanofrankovský) biskupský stolec po Juliánovi Kuilovskom, ktorý
nastúpil po zosnulom ľvovskom metropolitovi kardinálovi Sylvestrovi Sembratovyčovi.
Keď Lev XIII. potvrdil cisársku nomináciu,
Andrej Šeptyckyj prijal 17. septembra 1899
biskupskú vysviacku. Keď arcibiskup Kuilovskyj nečakane v máji 1900 zomrel, na ľvovský
metropolitný stolec, ktorému podliehali
všetky eparchie Ukrajinskej gréckokatolíckej
cirkvi na jej historickom teritóriu, vymenovali (12. decembra 1900) a intronizovali
(17. januára 1901) len tridsaťpäťročného
Andreja Šeptyckého.

Návrat ku koreňom

Návrat k byzantskej tradícii

Po službe v habsburskom vojsku, pretože
Halič bola súčasťou Rakúsko-Uhorska, sa
Aleksandr venoval štúdiu svetského práva
(Krakov, Vroclav), ktoré zavŕšil doktorátom
(1888). Proti vôli otca vstúpil do gréckokatolíckej rehole baziliánov sv. Jozafáta
v Dobromyle a prijal meno Andrej na počesť
apoštola Andreja Prvopovolaného, zakladateľa byzantskej tradície. Štúdium teológie
v jezuitskom seminári v Krakove ukončil

Založením niekoľkých monastierov podľa
studitského typikonu sa metropolita Andrej
usiloval obnoviť v cirkvi autentické východné mníšstvo. Medzi ukrajinskými studitmi
vynikol svätosťou jeho brat bl. Klymentij
Šeptyckyj. Metropolita Andrej považoval
návrat svojej cirkvi k autentickej byzantskej
tradícii za dôležitý predpoklad cirkevného
zjednotenia pravoslávnych a gréckokatolíckych Ukrajincov.

Dvojhrivnová minca vydaná v roku 2015 pri príležitosti
150. výročia narodenie metropolitu Šeptyckého

Počas okupácie Haliče ruskými cárskymi
vojskami v prvej svetovej vojne (1914 – 1918)
metropolitu Andreja väznili v Monastieri
sv. Eutymia v Suzdali. Po začlenení Haliče
a ďalších ukrajinských území do Poľskej
republiky (1920) vystupoval proti poľskej
politike zaberania pravoslávnych cirkevných
majetkov v prospech latinskej Cirkvi, lebo to
považoval za mimoriadne škodlivé pre úsilie
o nastolenie jednoty Cirkvi.

Koadjútor s právom nástupníctva
V roku 1929 metropolita Andrej založil
teologickú akadémiu vo Ľvove. Za jej rektora
vymenoval kňaza Josypa Slipého. Keď
v septembri 1939 Sovietsky zväz obsadil
východné Poľsko, s požehnaním Pia XII. ho
22. decembra 1939 tajne vysvätil za kaodjútora s právom nástupníctva po ľvovskom
arcibiskupovi.
Počas druhej svetovej vojny (1939 – 45) bol
odporcom oboch totalitných ideológií: komunizmu i národného socializmu. Verejne
protestoval proti deportáciám židov a ukrýval ich v biskupskom sídle i kláštoroch.
Veriacim adresoval pastoračný list s názvom
Nezabiješ.
Metropolita Andrej Šeptyckyj zomrel
1. novembra 1944. Pochovaný je v Katedrále
sv. Juraja v Ľvove.

www.casopisslovo.sk
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Posvätnosť stvorenia a života, rozšírenie
ľudskej identity, celostnosť, úcta k životu
a zodpovednosť, láska k človeku a všetkému
stvoreniu, starostlivosť o zverené, uvedomelá
striedmosť je časť pojmov, s ktorými operuje
moderná ekofilozofia. Takmer všetko bolo
už povedané vo Svätom písme. Tieto výrazy
často odievame do vedeckého rúcha, aby
sme spoločne hľadali východiská, oprášili
zaprášené a vynovili staršie. Prijatie posvätnosti života nás vedie k ochrane prírodného
prostredia vrátane ľudského životného prostredia. Posvätnosť života vedie k vytvoreniu
nového súboru hodnôt, najmä úcta k životu.
Klasické ekoteologické ponímanie prírody
vychádza z postulátu svätosti prírodného
prostredia, podobne ako celá Zem je chápaný ako Boží dar, je Božím stvorením a jeho
ruky ju formovali (porov. Ž 65, 10), je Božia
„Pánova je zem“ (Ž 24, 1). A čo je Božie, to
je sväté v zmysle ontologickej svätosti. Je to
nedotknuteľné. Nikto nemá právo ničiť to,
čo je Božie.
Opatrovať túto Zem je na druhej strane
Boží mandát pre človeka. Boh ju dal do správy človeku, aby ju zachoval ako zemský raj.
Dal človeku moc nad zemou a nad prírodou.
„Zem dal synom ľudským“ (Ž 115, 16), „I vzal
Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu,
aby ho obrábal a strážil“ (Gen 2, 15). V tomto
pojatí je človek ako jej pokorný sluha. Je to
koncepcia správcovstva a ochrany Božieho
diela. O túto základňu sa opierajú náboženské výzvy k novému návratu k prírode
v zmysle monastierstva, františkánstva
a cirkevného liturgického cyklu viazaného
na striedanie ročných období, prípadne výzvy k renesancii ideálov askézy. Ich naplnenie má byť nápomocné riešeniu problémov
pretechnizovaného sveta a konzumného
spôsobu života.
Po tom, čo sa ľudia po stáročia snažili chápať Božie stvorenie ako prírodu, aby ju učinili
zužitkovateľnou, teraz je nevyhnutné, aby
prírodu chápali ako Božie stvorenie a naučili

vážiť si ju ako takú, teda nielen pre jej úžitok.
Realita, ktorá sa nazýva prírodou, musí byť
začlenená do celku, ktorý je označovaný
ako stvorenie. Dôsledkom toho je oslobodenie prírody z útlaku človeka a oslobodenie
človeka z neprirodzeného úsilia o moc, lebo
vytvára prirodzené spoločenstvo s ostatnými
Božími tvormi.
V pokoncilovom období dochádza k prehodnocovaniu a spresňovaniu interpretácie
biblického posolstva o stvorenstve, pričom sa
vychádza z tvrdenia „svet je pre človeka a človek je pre svet“. Náboženstvá, hlavne európske kresťanské náboženstvo je cestou človeka
k Bohu, kde ide o vzťah človeka k tomu, čo sa
pokladá za božské a posvätné.
Aktivity Katolíckej cirkvi v smere ochrany
životného prostredia sa presúvajú aj do sekularizačných sfér, kde vystupujú na rôznych
úrovniach.
Pokoncilová orientácia v tejto oblasti je
zameraná na:
– novú orientáciu postavenia človeka a prírody v procese Božieho tvorenia,
– novú interpretáciu duchovného a hmotného,
– problém antropocentrickej orientácie
kresťanstva,
– vytvorenie novej ekologickej etiky a ekologickej etológie.
Teologické závery vyúsťujú do požiadavky zásadného prehodnotenia hodnotovej
orientácie ľudstva a osobnej každodennej
ekologickej angažovanosti. Steck (1978) vo
svojom zamyslení nad možnosťami inšpirácie dnešného ekologického myslenia
biblickým textom upozorňuje, že „silové pole
starozákonných impulzov možno chápať ako
predpoklad závažného obratu“.

prof. Jozef Terek, CSc.
člen environmentálnej subkomisie KBS
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z kresťanského sveta


V Prahe-Hradčanoch prijal 11. januára
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka
kancelára Rožňavskej diecézy Stanislava
Kocúra a tajomníka rožňavského diecézneho biskupa Stanislava Andreka, aby im aj
za prítomnosti riaditeľky Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého v Rožňave
Zuzany Lojkovej odovzdal relikviu sv. Jána
Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ktorý je
patrónom Rožňavskej diecézy. O ostatky
svätca požiadal rožňavský diecézny biskup
Mons. Stanislav Stolárik.

Za „zázrak pápeža Františka“ označili médiá amnestiu, ktorú na sklonku
roka 2016 vyhlásili vlády šiestich latinskoamerických krajín. Vďaka nej vyšlo
z nápravných zariadení na slobodu 3 615
väzňov. K ich omilosteniu došlo na Kube,
v Nikarague, Paraguaji, Venezuele a Salvadore. Je to odpoveď na výzvu Svätého Otca
vyslovenú pri príležitosti Svätého roka milosrdenstva. Svätý Otec prosil vlády o gesto
milosrdenstva najmä pre matky väznené
spolu s ich deťmi, pre mladých ľudí, pre
chorých a pre tých, ktorí sú odsúdení
na nízke tresty, a nie sú recidivisti. (RV)

Rehoľa bratov kazateľov, tiež známych
ako dominikáni, si pripomína 800. výročie
svojho založenia. Pri tejto príležitosti
sa od 17. do 21. januára na Pápežskej
univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme
uskutočnil medzinárodný kongres o misii
bratov kazateľov. Téma kongresu znela
Poslanie kázať evanjelium. Súčasťou programu boli plenárne zasadnutia, ktoré bolo
možno sledovať vo francúzskom, anglickom
a španielskom jazyku aj prostredníctvom
internetu. Medzi viac než šiestimi stovkami
rehoľníkov z celého sveta bolo prítomných
aj štyridsať rehoľníkov zo Slovenska.

17. januára, na pamiatku sv. Antona
Veľkého, sa vo Vatikáne konala tradičná
púť talianskych poľnohospodárov. Chovatelia domácich zvierat považujú egyptského
pustovníka za svojho patróna. Podľa svojho
zvyku prišli chovatelia na vatikánske námestie aj s niekoľkými výstavnými kusmi hospodárskych zvierat. V bazilike pre nich slávil
svätú omšu archipresbyter baziliky kardinál
Angelo Comastri, ktorý ich povzbudil k uchovávaniu rodinných hodnôt, osobitne formou
spoločnej modlitby rodičov s deťmi. (RV)

Dátum nasledujúcich svetových
dní mládeže je už známy. Mládežnícke
stretnutie bude latinskoamerická Panama
hostiť od 22. do 27. januára 2019. Termín
oznámil 20. januára na tlačovej konferencii
v panamskej metropole arcibiskup Panamy
Mons. José Domingo Ulloa Mendieta. (TS
ČBK)
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Paríži tisíce ľudí
▌▌Vpochodovali
za život
Päťdesiattisíc Francúzov sa 22. januára
zúčastnilo na jedenástom pochode za život,
ktorý sa uskutočnil v uliciach Paríža. Pochod
zorganizovali po ročnej odmlke spôsobenej
teroristickými útokmi. Organizátori potvrdili, že došlo k prirodzenej výmene generácií
tak medzi účastníkmi akcie, ako aj v podobe
nových organizácií, ktoré ju začali podporovať. „Napomáhajú to už len demografické
fakty. Prostredie pro-life má skrátka viac detí
než prívrženci potratov,“ zdôraznil JeanMarie Le Méné, predseda Nadácie JérômeLejeune. Oživenie tohtoročného pochodu sa
spája tiež s úspechom veľkých demonštrácií

na obranu rodiny Manif pour tous, ktoré
pred dvomi rokmi zhromaždili v Paríži miliónové zástupy.
Kontext pochodu bol mimoriadny vzhľadom na návrh reštriktívneho zákona, ktorý
pod trestom dvojročného väzenia a vysokej
pokuty zakazuje zverejňovať na internete obsahy, ktoré by mohli ženu odrádzať
od interrupcie. Zvláštny pozdrav účastníkom
pochodu zaslal prostredníctvom apoštolského nuncia vo Francúzsku aj Svätý Otec
František. Účastníkov pochodu uistil, že
Cirkev nesmie rezignovať na obranu života.
(TS ČBK/La Croix, foto: famillechretienne.fr)

rektor
▌▌Nový
slovenského kolégia v Ríme sa ujal úradu
Slávnostnou svätou omšou bol
21. januára inaugurovaný nový rektor
Pápežského slovenského kolégia
sv. Cyrila a Metoda v Ríme otec
Pavol Zvara, kňaz Žilinskej diecézy.
Na pôde kolégia slávil svätú omšu
kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov. Vo svojej homílii vyzdvihol
dôležitosť histórie kolégia a Ústavu
sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý
si počas viac ako 50 rokov svojej
existencie vybudoval dobré meno
na úrovni cirkevnej i spoločenskej.
Naznačil i budúce úlohy nielen
samotného domu, ale aj katolíkov doma či
vo svete. V závere poprial novému rektorovi
vytrvalosť pokračovať v budovaní prostredia,
ktoré v minulosti spájalo slovenských veriacich so svojou domovinou, s prianím, aby tak
pokračovalo i v budúcnosti.
Medzi hosťami boli prítomní viacerí slovenskí biskupi: Mons. Stanislav Zvolenský,
bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS),
žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš
Galis, bratislavský pomocný biskup Mons.
Jozef Haľko, ktorý je zodpovedný za pastorá-

ciu Slovákov v zahraničí, i Mons. Gino Reali,
biskup miestnej diecézy Porto-Santa Rufina.
Otec Pavol Zvara má absolvované postgraduálne štúdiá na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme a doktorát získal na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej
fakulte UK v Bratislave. V minulosti pôsobil
ako vicerektor a prefekt Kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre. Za rektora Pápežského
slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda
v Ríme bol zvolený na 84. plenárnom zasadnutí KBS na Donovaloch 15. – 16. júna 2016.
(RV/kolegiumrim.kbs.sk)
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Otca? Pociťujem boj medzi jednou a druhou
vecou? Medzi túžbou robiť dobro a niečím,
čo ma brzdí a robí skeptickým? Verím, že
môj život hýbe Ježišovým srdcom? Ak v to
neverím, musím sa veľa modliť, aby som v to
veril, aby som dostal túto milosť. Každý z nás
nech vo svojom srdci hľadá, ako je na tom.“
(úryvok homílie z 19. januára 2017)

Ježiš nás spája s Otcom

Na ceste
Marek Baran
foto: news.yahoo.com
JJ

ja som veľký katolík, vždy chodím na omšu.
Nikdy, nikdy však nemám tieto pokušenia.
Vďaka Bohu, nie!’ Modli sa, lebo si na zlej
ceste! Kresťanský život bez pokušení nie
je kresťanský. Je ideologický, je gnostický,

Každodenný boj
Svätý Otec František sa v rannej homílii zamýšľal nad otázkou, prečo prichádzali zástupy za Ježišom: „Božie slovo hovorí, že medzi
ľuďmi boli chorí, ktorí hľadali uzdravenie.
Ďalší ľudia prichádzali, aby počuli Ježiša,
lebo nehovoril ako ich zákonníci, ale ako ten,
kto má moc, a to sa dotýkalo srdca. Tento
zástup prichádzal spontánne, neprichádzal
autobusmi, ako to mnohokrát vidíme, keď
sa organizujú manifestácie. Zástup išiel,
lebo niečo cítil. Bol to Otec, kto priťahoval zástup k Ježišovi. A to až do tej miery,
že Ježiš neostával ľahostajný ako nejaký
nehybný učiteľ, ktorý prednesie svoje slová,
a potom si umyje ruky. Nie! Tento zástup sa
dotýkal Ježišovho srdca. Samotné evanjelium
to hovorí: ,Ježiš bol dojatý, lebo videl týchto
ľudí ako ovce bez pastiera.’ A Otec prostredníctvom Svätého Ducha priťahuje ľudí
k Ježišovi. Na druhej strane je zvláštne, že
tento úryvok, v ktorom sa hovorí o Ježišovi,
o nadšení a láske Pána, sa končí rozprávaním o nečistých duchoch. Keď ho uvideli,
kričali: ,Ty si Boží Syn!‘ Toto je pravda, toto
je realita, ktorú každý jeden z nás cíti, keď sa
priblíži k Ježišovi. Nečistí duchovia sa nám
to snažia prekaziť, bojujú s nami. ,Ale, otče,
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„Každý môže prispieť ku kultúre
milosrdenstva, v ktorej nikto nepozerá
na druhého s ľahostajnosťou.“ (twitter
Svätého Otca Františka z 11. januára 2017)

ale nie kresťanský. Keď Otec priťahuje ľudí
k Ježišovi, je tu niekto iný, kto ich ťahá opačným smerom a spôsobuje v ich vnútri vojnu!
Z toho dôvodu Pavol hovorí o kresťanskom
živote ako o boji. O každodennom boji. Je to
boj, v ktorom treba zvíťaziť, zničiť satanovu
ríšu zla. Ježiš prišiel práve preto, aby zničil
satana! Aby zničil jeho vplyv na naše srdcia.
Otec priťahuje ľudí k Ježišovi, zatiaľ čo zlý
duch sa snaží ničiť. Vždy! Kresťanský život je
boj. Buď sa necháš pritiahnuť k Ježišovi skrze
Otca, alebo si môžeš povedať: ,Ja zostávam
v nerušenosti, v pokoji.‘ Ak však chceš kráčať
vpred, musíš bojovať! Cítiť, že srdce bojuje,
aby Ježiš zvíťazil. Zamyslime sa nad tým,
ako je na tom naše srdce. Cítim vo svojom
srdci tento boj? Medzi pohodlím a službou
druhým, medzi tým, či sa pôjdem trošku
zabaviť, alebo či sa budem modliť a adorovať

Svätý Otec pred modlitbou Anjel Pána priblížil veriacim podstatu Ježišovho krstu: „Dnes,
na sviatok Ježišovho krstu, nám evanjelium
predstavuje scénu, ktorá sa odohrala pri
rieke Jordán. Uprostred zástupu kajúcnikov,
ktorí smerujú k Jánovi Krstiteľovi, aby prijali
krst, je aj Ježiš. Ján mu v tom chce zabrániť
a hovorí: ,Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?‘ (Mt 3, 14). Ján
Krstiteľ si bol totiž vedomý veľkého odstupu,
aký bol medzi ním a Ježišom. No Ježiš prišiel
práve pre to, aby preklenul túto vzdialenosť
medzi človekom a Bohom: ako je naplno
na strane Boha, tak je naplno aj na strane
človeka, a spája to, čo bolo oddelené. Z toho
dôvodu žiada o krst, aby sa splnilo všetko, čo
je spravodlivé, čiže aby sa naplnil Otcov plán,
ktorý sa uskutočňuje cestou poslušnosti
a solidárnosti s krehkým a hriešnym človekom, cestou pokory a plnej blízkosti Boha
k jeho deťom. Pretože Boh je nám tak veľmi
blízky! Vo chvíli, keď Ježiš pokrstený Jánom
vychádza z vôd Jordánu, z výšky zaznieva
hlas Boha Otca: ,Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.‘ A súčasne Svätý
Duch v podobe holubice zostupuje na Ježiša.
To dáva verejný začiatok jeho poslaniu spásy,
misii charakterizovanej svojím štýlom poníženého a tichého sluhu, vyzbrojeného len
silou pravdy, ako prorokoval Izaiáš: ,Nebude
kričať ani hlučne volať, nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy
bude vynášať právo.‘ ( Iz 42, 2 – 3) Sluha
ponížený a tichý. Hľa, Ježišov štýl, ako aj misionársky štýl Kristových učeníkov: ohlasovať
evanjelium s miernosťou a neochvejne, bez
kriku, bez zahriakovania niekoho, ale mierne
a neochvejne, bez arogancie či nanucovania.
Pravá misia nie je prozelytizmom, ale priťahovaním ku Kristovi. A ako? Ako sa tvorí táto
príťažlivosť ku Kristovi? Osobným svedectvom, počnúc silným spojením s ním v modlitbe, v adorácii a v konkrétnej dobročinnej
láske, ktorá je službou Ježišovi prítomnému
v tom najmenšom z bratov. ... Tento sviatok
nám dáva nanovo objaviť dar krásy toho,
že sme ľud pokrstených, čiže hriešnikov
zachránených Kristovou milosťou, opravdivo
začlenených účinkovaním Svätého Ducha
do synovského vzťahu Ježiša s Otcom, prijatých do lona Matky Cirkvi, uschopnených
k bratstvu, ktoré nepozná hranice a bariéry.“
(úryvok príhovoru z 8. januára 2017)
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Udalosť

Udalosti
v roku 2016
Vraví sa, že históriu nemôžeš zmeniť, len sa z nej poučiť.
Viaceré udalosti, ktoré hýbali svetom v roku 2016, priniesli
do životov ľudí radosť a pokoj, ale aj množstvo otáznikov.
Nebolo to ináč ani na cirkevnom poli.
František a utečenci

JJ

postoj.sk, RV, Michal Pavlišinovič

foto: internet

Amoris laetitia – exhortácia
zameraná na rodinu
Začiatkom apríla Vatikán zverejnil posynodálnu apoštolskú exhortáciu Svätého Otca
Františka Amoris laetitia (Radosť z lásky)
s podtitulom O láske v rodine. 256-stranový
dokument okamžite otvoril diskusiu medzi
liberálnym prúdom v Cirkvi a konzervatívnou skupinou obávajúcou sa zmien v cirkevnom učení. Ani jedno sa napokon nekonalo.
Faktom však ostáva, že exhortácia vyvolala
nejasnosti, v ktorých jedni videli nádej, iní
ohrozenie. Samozrejme, médiá podobne
ako v čase konania prípravnej synody, aj pri
zverejnení tejto exhortácie najviac rozoberali
otázku prístupu rozvedených a znovuzosobášených katolíkov k Eucharistii. Emócie
vzplanuli aj zhasli.
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Od začiatku migračnej krízy hlava Katolíckej
cirkvi v duchu evanjelia zdôrazňovala potrebu pomoci ľuďom, ktorí museli pre vojnu či
prenasledovanie utiecť zo svojich domovov.
Ako to u Františka býva zvykom, neostal
iba pri slovách. V apríli absolvoval jednu
z najťažších a najemotívnejších apoštolských
ciest, keď odletel na grécky ostrov Lesbos,
aby navštívil utečencov v tábore Mòri. Stretnutie Františka s ľuďmi s tragickými osudmi
patrilo medzi najsilnejšie momenty nielen
tohto roka, ale azda celého doterajšieho pontifikátu. Na konci cesty Svätý Otec František
vzal so sebou do Ríma tri rodiny moslimských utečencov, ktorých domy v rodnej
krajine zničilo bombardovanie.

Novodobí mučeníci
V roku 2016 bolo vo svete zabitých 28 pastoračných pracovníkov, čo je najvyšší počet
za ostatných sedem rokov. Od roku 1980 ich
zahynulo až 1 112. Násilnou smrťou zomrelo v minulom roku štrnásť kňazov, deväť
rehoľných sestier, štyria laici a jeden semi-

narista. V tragickej štatistike má zastúpenie
aj Slovensko. V polovici mája v Južnom
Sudáne zabili misionárku a lekárku Veroniku Teréziu Rackovú. Slovenská rehoľníčka
z Misijnej kongregácie služobníc Ducha
Svätého pracovala ako vedúca Zdravotného
strediska sv. Bakhity v meste Yei. Keď sa
hodinu po polnoci 16. mája vracala z nemocnice, kam bola odviesť pacienta, na jej auto
zaútočili ozbrojenci, ktorí ju postrelili. Život
58-ročnej misionárky nezachránila ani séria
operácií v miestnej nemocnici a v Keni. Štyri
dni po útoku zraneniam podľahla.
V Európe zasa veľký rozruch spôsobila
vražda francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela, ktorého uprostred leta zavraždili islamskí
radikáli počas slávenia rannej omše. 86-ročného duchovného z mestečka Saint-Étienne-du-Rouvray donútili kľaknúť na kolená,
a keď sa chcel brániť, podrezali mu hrdlo.
Zločincov nakoniec zastrelila polícia. Už
o necelé tri mesiace otvoril Svätý Otec František cestu k jeho blahorečeniu, keď udelil
v tomto prípade výnimku z pravidla, ktoré
hovorí, že proces blahorečenia sa môže začať
až päť rokov po smrti. „Je to mučeník a mučeníci sú blahoslavení,“ povedal František.

Svetové dni mládeže
Medzi top udalosti v živote Cirkvi patrilo aj
stretnutie Svätého Otca Františka s mladými
ľuďmi z celého sveta na Svetových dňoch
mládeže v Krakove. Bolo to iba po tretí raz,
čo sa mladí z celého sveta stretli s hlavou
Cirkvi počas jubilejného roka. Intenzívne
sledovanou bola aj Františkova návšteva
koncentračného tábora v Osvienčime, ktorú
uskutočnil v rámci päťdňovej cesty v Poľsku.
Po pápežovi Jánovi Pavlovi II. a Benediktovi
XVI. bol František treťou hlavou Cirkvi, ktorá prišla na toto miesto. Kým poľský pápež
slúžil v Osvienčime omšu a nemecký pápež
predniesol príhovor počas spomienkovej
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slávnosti, Františkova návšteva prebiehala
v úplnom tichu. Na záverečnej omši svetových dní v areáli Campuse Misericordia sa
zúčastnilo asi 2,5 milióna pútnikov. Na jej
konci František oznámil, že ďalšie Svetové
dni mládeže sa uskutočnia o tri roky v Paname.

Svätorečenie Matky Terézie
Asi najviac pútnikov pricestovalo tento rok
do Vatikánu začiatkom septembra. V ten deň
totiž Svätý Otec oficiálne povýšil na oltár
celosvetovo známu Matku Teréziu z Kalkaty.
Po tom, čo Vatikán uznal potrebný zázrak
vedúci k svätorečeniu, vybral František
za deň jej kanonizácie práve 4. september,
keď si Cirkev pripomínala jubileum pracovníkov a dobrovoľníkov diel milosrdenstva.
Ceremóniu sledovali priamo na Svätopeterskom námestí desaťtisíce pútnikov vrátane
mnohých štátnych delegácií a stoviek sestier
Rádu misionárok milosrdenstva, ktorý Matka Terézia založila. Svätorečenie rehoľníčky
s macedónskym pôvodom sa uskutočnilo
devätnásť rokov po jej smrti. Svätý Otec
František vyhlásil, že jej kanonizácia zapadá
do línie Jubilejného roka milosrdenstva. Aj
keď sa i dnes nájdu takí, ktorí sú schopní
obdivuhodnú sväticu očierňovať, jej príbeh
inšpiruje milióny veriacich i neveriacich
po celom svete.
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Ekumenická cesta do Švédska
Za mimoriadny moment roku 2016 možno považovať apoštolskú cestu Svätého
Otca Františka do Švédska, ktorá sa konala
31. októbra pri príležitosti začiatku osláv
500. výročia reformácie. Hlavu Katolíckej
cirkvi pozvala Svetová luteránska federácia.
František sa zúčastnil na ekumenickej modlitbe v luteránskej katedrále v Lunde a tiež
na stretnutí s ekumenickými delegáciami
v športovej aréne v Malmö. „Päťsté výročie
začiatku reformácie nemožno oslavovať, ale
malo by sa, naopak, pripomenúť v duchu
pokánia,“ napísala škandinávska biskupská
konferencia so sídlom v Kodani. Pôvodne
jednodňovú návštevu si František predĺžil
o ďalší deň, počas ktorého odslúžil na futbalovom štadióne omšu pre miestnych
katolíkov, ktorých v desaťmiliónovej krajine
žije len okolo 113-tisíc, pričom väčšina z nich
sú cudzinci z Poľska, Chorvátska, Latinskej
Ameriky či Blízkeho východu. Doteraz jedinou hlavou Katolíckej cirkvi, ktorá navštívila
Švédsko, bol Ján Pavol II. v roku 1989.

Svätý rok milosrdenstva
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý
Svätý Otec František otvoril v decembri 2015,
slávnostne zavŕšil eucharistickým slávením
v Nedeľu Krista Kráľa v Bazilike sv. Petra

v novembri 2016. Najvýraznejším symbolom
jubilejného roka boli sväté brány, ktoré sa otvorili v chrámoch po celom svete vrátane pápežských bazilík. V niektorých častiach sveta
boli tieto brány vytvorené len symbolicky,
ako napríklad v Gruzínsku, kde veriaci majú
zákaz postaviť si svoj vlastný chrám. S púťou
k svätým bránam bola spojená možnosť
získania odpustkov. Okrem toho Svätý Otec
na Popolcovú stredu vyslal niekoľko stoviek
tzv. misionárov milosrdenstva, kňazov, ktorým bola udelená moc odpúšťať hriechy inak
vyhradené len pre Apoštolskú stolicu. Skupinou, na ktorú Svätý Otec počas jubilejného
roka zameral osobitnú pozornosť, boli ženy
po potrate. V rámci jubilejného roka udelil
všetkým kňazom kompetenciu „dať rozhrešenie od hriechu potratu všetkým, ktorí
sa ho dopustili a s kajúcim srdcom prosia
o odpustenie“. V jeho závere oznámil, že túto
kompetenciu ponecháva kňazom aj naďalej.
Svätý rok mal predovšetkým zhmotniť
Františkove slová o Cirkvi ako poľnej nemocnici. On sám absolvoval každý mesiac
tzv. piatok milosrdenstva, keď navštívil ľudí
na periférii spoločnosti. „Hoci sa tento rok
špeciálnych modlitieb a stretnutí skončil,
ľudia by nemali zatvárať dvere zmierenia
a milosti,“ povedal v homílii pri záverečnej
omši, ktorou 20. novembra ukončil jubilejný
rok.
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spravodajstvo


V Gréckokatolíckom mládežníckom
centre Bárka sa 13. – 15. januára stretlo
dvadsať mladých ľudí z protopresbyterátov Vranov-mesto a Vranov-Čemerné.
Spolu s animátormi a kňazmi uvažovali
o téme Milosrdný ako Otec. Aktivity
a dynamiky v mladých umocnili skúsenosť
s Božím milosrdenstvom a jeho láskou.
Otec Ján Slobodník v katechézach mladým
priblížil vlastnosti a prístup milujúceho
otca z podobenstva o márnotratnom synovi. V nedeľu sa inšpirovaní podobenstvom
o milosrdnom Samaritánovi učili skutkom
telesného a duchovného milosrdenstva.
Zodpovednou animátorkou za víkend bola
Beáta Baranová. (Patrik Maľarčík)

V Archieparchiálnej škole
animátora dobrovoľníka (AŠAD) sa
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre
Bárka v Juskovej Voli 20. – 22. januára
stretlo 45 účastníkov Školy služby a 35
účastníkov Školy učeníka. O účastníkov
sa starali dvaja kňazov a šiesti animátori.
V Škole učeníka otec Patrik Maľarčík
priblížil krásu služby, jednotlivé vlastnosti
i postoje Božieho služobníka. Účastníci
rozoberali aj tému ikony, o ktorej
prednášal Peter Komišak. V Škole služby
mladí rozprávali o téme syndrómu
vyhorenia. Lektorom víkendu bola
Dominika Komišaková. (Patrik Maľarčík)

v Košiciach-Terase si pripomenuli
▌▌Veriaci
väzenie a okovy sv. apoštola Petra
V nedeľu 15. januára si veriaci Farnosti sv.
Petra a Pavla v Košiciach-Terase pripomenuli poklonu úctyhodným reťaziam svätého
a všechválneho apoštola Petra. Každoročnú
spomienku na väznenie ich patróna tento
rok slávili archijerejskou svätou liturgiou,
ktorú celebroval vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparchiálny biskup. Za hojnej
účasti Božieho ľudu i kňazov sa na spoločnej
modlitbe spevom podieľal aj farský spevácky
zbor mladých pod vedením otca Daniela
Porubca. Liturgickým spevom v cirkevnoslovanskom jazyku sprevádzal ľud pri boho-

službe. Vladyka v homílii vyzval veriacich,
aby si uvedomili, že okovy sv. apoštola Petra
sú symbolom útoku na hlavu Cirkvi. Tento
symbol môžu predstavovať všetky útoky
na Cirkev počas stáročí, či to už boli okovy
prenasledovania, totalitných režimov, alebo
rôznych ideológií. Kristus nikdy nenechá
padnúť svoju Cirkev, pretože samotnému
Petrovi povedal: „Ty si Peter a na tejto skale
postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu.“ (Mt 16, 18) (Miroslav Házy, foto:
Lucia Mosorjaková)


21. januára sa konal Rómsky kresťanský ples v Dome kultúry v Soli, organizovaný Gréckokatolíckym formačným centrom pre Rómov. Pre vyše 80 účastníkov
bol pripravený program plný hier, divadla
a tanca. Potlesk, smiech, radosť, to všetko
napĺňalo dom kultúry, ale oproti obyčajným plesom tu bol podstatný rozdiel, bol
tu prítomný duch modlitby, ktorý účastníkov vovádzal do pravej radosti. (Radko
Blichár)

S apoštolským nunciom na Slovensku
Mons. Máriom Giordanom sa 26. januára
stretli predsedovia rehoľných konferencií
– Konferencie vyšších rehoľných
predstavených a Konferencie vyšších
predstavených ženských reholí – sr.
Jana Kurkinová FMA a P. Václav Hypius
CSsR spolu so zástupcami vyšších
predstavených sr. Petrou Sičákovou
SNPM a P. Rudolfom Uherom SJ. V mene
zasvätených mu zablahoželali k jeho
narodeninám a poďakovali sa mu za jeho
službu a podporu zasväteného života.
Apoštolský nuncius v príhovore ocenil
prínos zasvätených, zvýraznil ich významné
miesto v živote Cirkvi a podelil sa s tým,
ako vníma rehoľný život počas svojho
pôsobenia u nás. Povzbudil zasvätených
neustále hľadať možné cesty dialógu

8

Cirkevnej základnej škole sv. Juraja
▌▌Na
v Trebišove znovuotvorili telocvičňu
Po rozsiahlej rekonštrukcii strechy a palubovky bola po viac ako roku znovuotvorená
budova telocvične Cirkevnej základnej školy
sv. Juraja v Trebišove. S výraznou podporou
štátnej dotácie z rezervy vlády SR sa podarilo
zrenovovať obidve miestnosti telocvične,

ktoré 16. januára slávnostne požehnal vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny
biskup.
Riaditeľka školy Ľudmila Bumberová
v úvode privítala pozvaných hostí: štátneho
tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí
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a rodiny SR Branislava Ondruša, poslanca
Národnej rady SR Róberta Puciho, prednostu Okresného úradu v Trebišove Rastislava
Petroviča, primátora mesta Marka Čižmára,
riaditeľa školského eparchiálneho úradu
Petra Oreniča, miestneho protopresbytera
Dušana Semana a ďalších hostí. Následne sa
nastúpeným školákom prihovoril Branislav
Ondruš, ktorý im poprial veľa športových
úspechov pri využívaní telocvične. Pritom

ocenil aj športové úspechy, ktoré škola doposiaľ dosiahla na celoslovenskej úrovni. Nasledovalo liturgické požehnanie budovy, ktoré
spevom sprevádzal školský zbor Angelino.
Slávnosť ukončil slávnostný výkop vladyku
Milana a štátneho tajomníka Branislava
Ondruša. Popoludnie patrilo už tradične
športovým futbalovým výkonom s vladykom
Milanom, žiakmi a zamestnancami školy.
(Tomáš Haburaj, foto: CZŠ sv. Juraja)

László Sólymos sa v Prešove stretol
▌▌Minister
s metropolitom Jánom Babjakom
V utorok 17. januára sa na Gréckokatolíckom
arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo
stretnutie ministra životného prostredia
Lászlóa Sólymosa s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ.
Stretnutie iniciovalo ministerstvo a témou
boli prieskumné vrty v súvislosti s prípadnou
ťažbou ropy a zemného plynu v niektorých
regiónoch východného Slovenska. Nieslo sa
v priateľskom duchu. Obidve strany predstavili svoje postoje.
Prešovský arcibiskup metropolita pozitívne zhodnotil, že sa koná aj toto stretnutie,
a to aj na základe vyhlásenia na podporu petície Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine,

ktoré v novembri minulého roka vydal spolu
s košickým arcibiskupom metropolitom
Bernardom Boberom. Vladyka Ján Babjak
uviedol, že bolo potrebné, aby sa ako biskup
zastal ľudí, ktorí žijú v obciach, ktorých sa
prieskumné vrty týkajú. Títo občania majú
právo žiadať, aby boli zodpovedne posúdené
všetky vplyvy na životné prostredie a aby
im boli všetky skutočnosti ohľadom vrtov
a prípadnej ťažby seriózne vysvetlené. Minister a metropolita sa zhodli na tom, že je
dôležité, aby občanom dotknutých obcí bola
vec jasne komunikovaná, aby nemali pocit,
že sa pred nimi chce niečo zatajiť. (Ľubomír
Petrík, foto: Martin Roman)

pôsobiaci v nemocniciach sa stretli
▌▌Kňazi
vo Vysokých Tatrách
V priestoroch Charitného domu v Dolnom
Smokovci sa 19. – 21. januára uskutočnilo
pravidelné celoslovenské stretnutie kňazov
pôsobiacich v nemocniciach. Zorganizovala
ho rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve
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pod vedením svojho predsedu vladyku Mons.
Milana Lacha SJ, prešovského pomocného
biskupa. Na stretnutí sa zúčastnilo okolo
tridsať duchovných oboch katolíckych obradov, diecézneho či rehoľného zasvätenia.

a spolupráce v rámci Cirkvi, apeloval tiež
na dôležitosť vydávania autentického
svedectva jednoty a spoločenstva
s biskupmi. V neposlednom rade
zvýraznil prvoradé poslanie zasvätených –
poslanie modlitby, ktorá je a musí zostať
podstatnou v živote každého zasväteného.
(TK KBS)

Apoštolskému nunciovi v Slovenskej
republike arcibiskupovi Mons. Mariovi
Giordanovi pri príležitosti jeho životného
jubilea pozdravným listom zablahoželal
aj prešovský arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ. Ako hlava Gréckokatolíckej
cirkvi sui iuris na Slovensku mu aj v mene
pomocného biskupa Milana Lacha SJ
a celej Prešovskej archieparchie k jubileu 75 rokov života zaželal do ďalších
rokov „dostatok duchovných a telesných
síl, neúnavnú horlivosť a stálu Pánovu
blízkosť“. Zároveň mu vyjadril úprimné
poďakovanie za príklad živej viery, za jeho
postoj, za duchovnú službu na Slovensku.
(Ľubomír Petrík)

Členovia tímu Petra Liptáka 27. –
29. januára v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli
vydávali svedectvo o Božej moci, ktorá ich
sprevádza a pôsobí pri evanjelizácii. Prednášky o novej evanjelizácii, o svedectve,
o princípoch evanjelizácie s mocou, ako aj
o nutnosti byť vyzbrojený Svätým Duchom
obohatili 71 účastníkov, ktorí boli povzbudení k hlbokému životu s Kristom, aby tak
boli svedectvom pre mnohých. Na víkende
nechýbali práce v skupinkách, workshopy,
spoločné modlitby. (Patrik Maľarčík)

Dvestodvadsaťpäť vetiev
a spoločenstiev a viac ako tri milióny
aktívnych členov po celom svete – to
sú čísla vincentskej rodiny, ktorá si
30. januára pripomenula 400 rokov
založenia svojej charizmy. Slovenská
vincentská rodina za účasti všetkých
svojich spoločenstiev na Slovensku
otvorila svoj jubilejný rok sobotnou
slávnostnou svätou omšou v Bratislave.
V Kostole sv. Vincenta de Paul ju
celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav
Zvolenský. Kazateľom bol mukačevský
eparcha vladyka Milan Šášik, ktorý je
sám vincentínom. Charizmou rehole je
aj pomoc chudobným, no a chudobu
Milan Šášik zažíva na vlastnej koži každý
deň na Ukrajine. „Došli sme teraz za tých
niekoľko rokov vojny na východe do takej
strašnej situácie, že si myslím, že sa teraz
nemáme s kým v Európe porovnávať.
Chcem len povedať a poprosiť, aby sa
za nás modlilo celé Slovensko,” povedal
na svätej omši vladyka Šášik. (TK KBS)
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jednou vetou


Pri príležitosti 150. výročia obnovenia
úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci
putuje táto vzácna ikona po všetkých chrámoch, miestach spojených s jej uctievaním,
predovšetkým po farnostiach a kláštoroch
redemptoristov a redemptoristiek, a 15.
– 18. januára ju mohli privítať aj v kaplnke
gréckokatolíckych sestier redemptoristiek
vo Vranove nad Topľou-Lomnici. (redemptoristky.eu)

Mons. Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, slávil 26. januára svätú liturgiu
a zúčastnil sa na protopresbyterskej porade
vo Farnosti Narodenia Presvätej Bohorodičky v Michalovciach. (TSKE)

Na pracovnom obede s predsedom
Prešovského samosprávneho kraja Petrom
Chudíkom sa 24. januára stretol Mons. Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. (ISPA)

24. januára v popoludňajších hodinách
slávil Mons. Ján Babjak SJ, prešovský
arcibiskup metropolita, archijerejskú svätú
liturgiu v Gréckokatolíckom kňazskom
seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Prešove. (ISPA)

Nové možnosti pre cestovný ruch a
osobitne pre duchovný turizmus otvorené
leteckým spojením medzi poľským
Krakovom a francúzskymi Lurdami, ktoré
má fungovať od 27. marca, predstavili
27. januára v Prešove zástupcovia
partnerských regiónov – departmentu
Horné Pyreneje a Prešovského
samosprávneho kraja.

Pred deväťdesiatimi rokmi (1927) sa
začala písať história najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku – Slovenskej
katolíckej charity (SKCH), ktorá poukazuje
na stále aktuálnu a dôležitú skutočnosť, že
vždy budú v našom okolí a v našej spoločnosti prítomní ľudia, ktorí budú odkázaní
na našu pomoc.

Slovenská katolícka charita v spolupráci
s Caritas Europa zorganizovala 16.
– 17. januára v Bratislave seminár
zameraný na výmenu skúseností v oblasti
vyjednávania a obhajovania práv núdznych
a rozvíjanie vzťahov s predstaviteľmi
štátu a štátnej správy, na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia z partnerských charít
z Nemecka, Francúzska, Veľkej
Británie, Portugalska, Talianska, Malty,
Luxemburska, Rakúska, Slovinska, Bosny
a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska,
Ukrajiny a Arménska.
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Povzbudením pre prítomných kňazov
bola osobná účasť vladyku Milana, ktorý
zdôraznil veľkú potrebu a záujem Cirkvi
o túto osobitne dôležitú oblasť pastoračnej
starostlivosti. Hlavnou náplňou odborného
programu bol nový postgraduálny kurz,
pripravený špeciálne s ohľadom na edukačné
potreby kňazov nemocničnej duchovnej
služby. Intenzívny, vyše dvadsaťhodinový
program kurzu bol rozdelený do troch tematických blokov: rozvoj nemocničnej duchovnej služby, budovanie profesijnej kultúry,

základy etickej komunikácie. Kvalifikovanými lektormi boli MUDr. Igor Smelý a Andrea
Žačková. Skúsenosti z tohto prvého kurzu
svojho druhu v podmienkach Slovenska
budú užitočné aj v príprave nového trojsemestrálneho programu špecializovaného
vzdelávania pre kňazov, ktorí pôsobia alebo
ktorí sa pripravujú na pôsobenie v rámci
nemocničnej či zdravotníckej duchovnej
služby. Mal by mať širší interdisciplinárny
charakter a o jeho spustení sa uvažuje už
v blízkej budúcnosti. (TK KBS)

ekumenickej bohoslužbe vo Vranove
▌▌Na
nad Topľou zbúrali múr rozdelenia
V nedeľu 22. januára sa počas Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila
vo Vranove nad Topľou tradičná bBohoslužba slova, ktorá sa konala v evanjelickom
a. v. Chráme Ducha Svätého. Stretli sa tu
predstavitelia a veriaci Rímskokatolíckej,
Gréckokatolíckej, Evanjelickej, Bratskej
a Reformovanej, ktorí naplnili chrám
nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou
po jednote. Spevom bohoslužbu sprevádzal
domáci chrámový spevokol. Zo spoločenstva
duchovných bohoslužbe predsedal evanjelický farár Martin Vargovčák (zborový farár
Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove nad Topľou). Z jednotlivých
denominácií boli prítomní duchovní otcovia:
Štefan Albičuk (dekan a farár rímskokatolíckej Farnosti sv. Františka z Assisi vo VranoveJuhu); Matúš Čekan (správca gréckokatolíckej Farnosti sv. Pátra Pia Vranov-Juh); prior
Rastislav Ivanecký OSPPE (farár a rektor
baziliky minor Vranov-Sever); Richard

Harvilko (Gréckokatolícka cirkev Vranovmesto); Kristína Vargovčáková (námestná
farárka ECAV Vranov nad Topľou), Mathias
Gočik (kaplán rímskokatolíckej farnosti
Vranov-Juh) a Pavol Halža (Cirkev bratská).
Počas bohoslužby veriaci prítomných cirkví
stavali symbolický múr a prednášali prosby
o odpustenie. Nasledoval akt zmierenia –
duchovní jednotlivých denominácií tento
múr zbúrali a prestavali do tvaru kríža. Vo
príhovoroch hľadali to, čo jednotlivé cirkvi
spája, nie to, čo ich rozdeľuje. Zjednotili sa
v myšlienkach, že svet potrebuje služobníkov
zmierenia, ktorí prelomia múry, postavia
mosty, zabezpečia pokoj a otvoria dvere novým životným cestám v mene toho, kto nás
zmieril s Bohom, v mene Ježiša Krista. Na záver bohoslužby udelili prítomným spoločné
požehnanie. Snaha cirkví na území mesta je
čoraz viac utužovať a rozvíjať medzináboženský dialóg. (TK KBS)

výročie vzniku Gréckokatolíckej
▌▌Deviate
metropolie sui iuris na Slovensku
Prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján
Babjak SJ slávil 30. januára v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove, na sviatok Troch
svätiteľov, ďakovnú svätú liturgiu pri príležitosti deviateho výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris
na Slovensku.
V homílii povedal, že vznik metropolie je
veľký Boží dar, za ktorý máme ďakovať.
„Svätý Otec Benedikt XVI. vtedy naplnil
očakávania mnohých. Som presvedčený, že aj
toto dielo je výsledkom utrpenia našich blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča,
Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku,
ale aj ďalších kňazov, rehoľníkov a rehoľníc
i veriacich, ktorí vydali svedectvo vernosti
Bohu, Cirkvi, svojmu svedomiu. Evanjelium

dnešného sviatku najlepšie predstavuje troch
svätiteľov – sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora
Bohoslovca a sv. Jána Zlatoústeho, ale má
platiť aj o každom z nás. ,Vy ste svetlo sveta.
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani
lampu nezažnú a nepostavia pod mericu,
ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú
v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.‘ Náš
svet je tu na Slovensku, tu je naše misijné
pole. Ale kladiem otázku sebe i každému
z vás: Ako vyzerá naše misijné poslanie?
Veľa sme dostali, sme za to aj zodpovední.
Sme povolaní žiť ako prví kresťania, aby sa tí
druhí čudovali a pýtali sa: Odkiaľ beriete silu
takto žiť v tomto svete? A naša odpoveď má
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sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú
eparchiu na archieparchiu a metropolitné
sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa
metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons.
Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický
apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR
vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú
eparchiu a za jej prvého eparchiálneho
biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka.
Pomocným biskupom Prešovskej archieparchie je Mons. Milan Lach SJ a v Prešove
žije aj emeritný pomocný biskup Pražského
apoštolského exarchátu Mons. Ján Eugen
Kočiš, ktorý 25. júna 2016 oslávil životné
jubileum 90 rokov. (Ľubomír Petrík)

krátky rozhovor

byť jednoznačná: Od vzkrieseného Krista.
Ďakujeme touto liturgiou, že nám Boh doprial rozvíjať charizmu našej cirkvi. Veď Pán
nám doprial mnohé dobrá, máme dostatok
kňazov, plný kňazský seminár. Naša cirkev
bola osemnásť rokov pochovaná, ale z popola
vstala k životu a nastal jej rozkvet. Na budúci
rok budeme sláviť 200. výročie zriadenia
Prešovskej eparchie a 10. výročie zriadenia
metropolie. Ale máme ešte veľa rezerv, veľa
darov. Predovšetkým nám musí ísť o prehĺbenie nášho kresťanského života.“ Na konci
svätej liturgie veriaci zaspievali pápežskú
hymnu V sedmobrežnom kruhu Ríma.
Pred deviatimi rokmi, 30. januára 2008,
na sviatok Troch svätiteľov pápež Benedikt
XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so
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TK KBS
Rozhovor so štátnym tajomníkom Branislavom Ondrušom o východiskách z demografickej a kultúrnej krízy
Čo štát momentálne robí pre to alebo
aké formy podpory momentálne štát
chystá, aby podporil rast pôrodnosti?
Môžem hovoriť iba za náš rezort. Nedomnievam sa, že práve náš rezort drží všetky
kľúčové možnosti v rukách, pretože niet
napríklad pochybností o tom, že nedostatok vhodného bývania pre mladé rodiny
je dôležitejší faktor pre rozhodovanie sa
mladých ľudí, či si založia rodinu, alebo nie,
než detské prídavky alebo výška a dĺžka materského a podobne. Sme toho názoru, že
je potrebné menej sa sústrediť na finančné
dotácie a viac na to, aby mali rodiny dostatočné podmienky na svoje fungovanie. Je
to v prvom rade otázka bývania, v druhom
rade otázka pracovných podmienok. Musíme vytvárať väčší tlak na zamestnávateľov,
aby si uvedomovali, že ich zamestnanci sú
alebo mali by byť zároveň rodičmi, a mali
by dostať priestor na to, aby sa popri práci
mohli venovať aj svojim rodinám.
Považovali ste za podporu rodín práve
nedeľný predaj, o ktorom ste sa vyslovili, že by ste boli za jeho zákaz?
Tisíce ľudí pracujúcich v obchodoch
nemôžu nedeľu, aspoň nedeľu tráviť so svojimi rodinami. Myslím si, že je to skutočne
veľmi vážny moment. Som presvedčený, že
v krajinách, v ktorých sú v nedeľu zatvorené
obchody, nemá táto skutočnosť negatívne
dosahy na ekonomiky a na zamestnanosť,
ale celkom nesporne má pozitívne dosahy
na rodinný život.
Mohlo by to byť aj u nás realitou?
To je otázka na široké spektrum politických síl, ktoré sú reprezentované v parlamente.
Váš názor?

Chcete si pozrieť viac fotografií z akcií?
Navštívte www.grkatpo.sk/?fotogalerie.
2017 / 4

Mám pocit, že v tejto chvíli to nie je reál
ne, pretože neexistuje dostatočne široká
podpora. Ale bol by som rád, keby vznikol
silnejší spoločenský tlak na riešenie tejto
otázky.
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slovo na tému

Dekalóg
Dekalóg
pôstupôstu
Zdá sa, že nám súčasnosť svojím konzumizmom prináša
viacej problémov, ako si myslíme. Veľmi rýchlo sme si
na blahobyt zvykli a ani si neuvedomujeme jeho ruinujúce
následky na telo a dušu. Následkom chorôb zapríčinených
prejedaním sa a nezdravou výživou zomiera viacej ľudí ako
v čase vojen. Čo je horšie, konzumizmus je aj silná zbraň
zlého proti našej duši. Preto si dovolím tvrdiť, že sa, žiaľ,
tejto závažnej a rozsiahlej téme v súvislosti s duchovným
životom málo venujeme. Pôst si neraz stotožníme s pôstom
farizejov alebo diétou, a tak uberáme
na jeho hodnote. Keď sa niekto
rozhodne radikálnejšie
postiť, v najbližšom
okolí obyčajne
nenájde porozumenie.
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Štefánia Blichová OSBM

foto:  wikimedia.org

Božie slovo nám predkladá hodnotu pôstu
už v Starom zákone, nehovoriac o štyridsaťdňovom pôste Ježiša Krista na začiatku jeho
verejného účinkovania, čo my postihnutí
práve konzumizmom prehliadame. A. Gentili vo svojom diele Chlieb a voda napísal:
„Sme prejedení a otrávení, neschopní
rozlišovať naše inštinkty. Naše stravovanie je
takmer odtrhnuté od našej fyziologickej potreby. Už sme
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sa odučili vyberať a rozhodovať, čo je pre nás
lepšie. A to sa týka aj jedenia.“

Východní otcovia
Hriech obžerstva je podľa východných otcov
jeden z ôsmich hlavných hriechov a zaraďuje
sa medzi prvé tri, z ktorých sa odvíjajú ďalšie
hriechy. Ak je naša duša postihnutá hoci len
jedným hriechom, sme náchylní k ďalším.
V labyrinte rôznych ponúk a vplyvov súčasnosti často nevieme, odkiaľ začať, a veľkú
úlohu zohráva aj strach z hladu, aj keď
pravdivý hlad prichádza okolo deväťdesiateho dňa, po vyčerpaní vlastných zásob tela.
Druhá krajnosť je, že sa postíme a potom
prejedáme. Odpoveď na tento problém nám
dávajú majstri duchovného života – vý-

trochu si pochutnať ťa posunie v náruživosti
do prejedania, napája všetky zmysly a zapríčiňuje to, že tvoja duša sa stáva akoby lesom
hriechov plným divých zvierat. Tí, ktorí
ostávajú neumiernení v jedle, sú klamliví,
kľajú, lámu prísahu, sú hašteriví, krikľúni,
frajeri, utajení... Sú protivníkmi pobožného
a svätého života. Tento jav potvrdzujú aj
slová sv. apoštola Pavla: „Potom to však už
nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli“
(Rim 7, 17).
V praxi mníšskeho života Bazil videl veľa
závislých. Ich závislosť sa prejavovala porušovaním disciplíny jedenia. Takíto tvrdí ľudia
zanechali duchovný život a hynuli v hriechoch sveta.
Bazil ako vždy hovorí o následkoch obžerstva a nezdržanlivosti cez to, že pouka-

Rozprávanie alebo mlčanie nemá pokaziť náladu pri stole,
ale má ju, naopak, umocniť.
chodní otcovia, ktorí ponúkajú neobyčajnú
skúsenosť a hlbokú analýzu pôstu. Súčasní
askéti toto učenie dopĺňajú skúsenosťou
Cirkvi a poznaním vedy.

Disciplína v jedení
Svätý Bazil, učiteľ Cirkvi, mních a učenec,
ktorý žil v 4. storočí, venoval pôstu dve homílie. Pôst spomína aj v asketických dielach
a v mníšskych pravidlách, ktoré písal dvadsať
rokov. V Reči o zrieknutí sa sveta a o duchovnej dokonalosti reaguje na mníchov, ktorí
jedli tajne. Znamená to, že nemali disciplínu
v jedení, čo sv. Bazil nazýva krádežou.
Bazil Veľký cituje z Knihy prísloví (4,
23), od čoho treba začať: „Veľmi stráž
svoje srdce“. Týmto výrokom
z Božieho slova nás sv. Bazil
privádza k žriedlu hriechu.
Chráň si srdce, lebo keď
príde náruživá myšlienka, srdce nám
zabráni realizovať
ju. Pripomína
aj zámer zlého,
ktorý striehne ako
zlodej na zlato,
aby nás oklamal
ako Adama. Cez
jedlo sa opovážil
pokúšať aj samého
Krista na púšti. On
vie, že nestriedmosť
v jedle je prvá príčina
zla, strašný jed. Hriech
obžerstva nespočíva iba
v množstve jedla, ale aj
v túžbe a chuti. Preto túžba
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zuje na biblické postavy. Nezdržanlivosť
v jedle zapríčinila Adamovi smrť a svetu
záhubu. Z Noema sa vysmieval syn, Cham
bol prekliaty, Ezau stratil právo prvorodenstva a nadviazal vzťahy s Chaldejcami, Lót
upadá do hriechu proti prírode. Prejedaním
sa podľahli Izraeliti klaňaniu sa idolom.
Skrze zdržanlivosť sa však prorok Daniel stál
pánom chaldejského kráľovstva, zničil idoly,
zabil draka, upokojil levov, predpovedal vtelenie Slova a odhalil skryté tajomstvá. Traja
mládenci dokázali odignorovať kráľov hnev,
pretože sa povzniesli nad príjemnosť jedla,
a bez strachu vošli do rozpálenej pece a robili
iné odvážne činy.
Na danú tému hovoril sv. Bazil veľa, ale
dodajme, že keď ovládneme svoj žalúdok,
budeme bývať v raji, keď nie, zhynieme
na veky. S našimi chúťkami musíme bojovať
do smrti. Keď sa nedokážeme zriekať jedla,
nedokážeme sa zriekať ani iných vecí (porov.
Bazil Veľký: Asketyčni tvory).

Požívačnosť a pôžitkárstvo
O požívačnosti hovoria takmer všetci otcovia
ako o prvej a najnebezpečnejšej strasti a aj jej
následkoch. Prvý duchovný boj, aký máme
začať, je boj s požívačnosťou. Dôležité je
vytrvať dokonca:
„Žalúdku nevyhovuj, aby sa neobnovili
tvoje predchádzajúce hriechy,“ hovorí bl.
abba Izaiáš. V súvislosti s pôstom v jednej
homílii sv. Bazil Veľký hovorí, že „väčšou
príjemnosťou pre nás je uspokojiť chúťky
žalúdka ako starostlivosť o dušu“.
Istý grécky aforizmus zasa upozorňuje, že
je nutné držať žalúdok v zdržanlivosti. Lebo
ten, kto dovolí, aby ho žalúdok riadil, stráca

Dekalóg
1. Uvedomovať si každý aspekt toho, čo
prežívame, ako aj prírodu, prípravu
a chuť jedla. Potom sa každé vedomé
užívanie jedla premení na rituál. Aby sme
to ľahšie dosiahli, môžeme aspoň raz
v týždni (napríklad v piatok) posedieť pri
stole v hlbokom tichu.
2. Počas jedla sa sledovať: páči sa nám jedlo
alebo nie, koľko si naberáme, veľkosť
kúskov, ako jeme (pokojne, pažravo,
s nechuťou, nenásytne). Jedáleň je test.
To, ako jeme, svedčí o našom duchovnom
stave, o tom, aký máme vzťah k veciam,
k sebe a k iným ľuďom.
3. Prijímať a nie napchávať sa jedlom, chápať jedlo ako dar na chutné a príjemné
užívanie. To spôsobuje lepšie prežúvanie
jedla a chráni nás od prejedania sa.
4. Jesť tak, aby strava bola v ústach dovtedy,
kým nestratí chuť, pretože výživné látky
z potravín sa vstrebávajú cez podnebie
a začiatočná etapa trávenia sa začína
v ústach.
5. Spracovávať riedku stravu ako pevnú
a pevné potraviny premieňať na riedke,
čiže vychutnávať ich do krajnosti a hltať
bez problémov.
6. Jesť iba pri stole v určenom čase, podľa
programu. Výnimkou je ovocie, ktoré
môžeme jesť kedykoľvek.
7. Počas jedla piť málo (orientačne hodinu
pred jedlom a hodinu po jedle), ale veľa
medzi časom jedla.
8. V procese jedenia kladieme príbory
na stôl a nemanipulujeme nimi, ako keby
sme bojovali s hladom.
9. Poznáme tri spôsoby jedenia:
• Umiernenosť – keď jedla prijímame
menej a vstávame od stola nie celkom nasýtení.
• Nasýtenosť – prijímame dostatočné
množstvo jedla.
• Obžerstvo – prijímame jedlo navyše,
prejedáme sa. A to nám pripravuje
budúce choroby. To je to, čo jeme
v prospech liekov a lekárov.
10. Radšej jesť menej a vyberať si to lepšie
a zdravšie pre nás, a deliť sa.
Pred jedlom a po jedle prosiť o požehnanie
a ďakovať celým srdcom:
• Bohu, darcovi všetkého dobra;
• prírode, ktorá nám daruje potravu;
• človeku, ktorý pestuje, spracováva a balí
potraviny.
Aj pri tejto úvahe sa potvrdzujú slova
prestížneho katolíckeho slovníka: „Znovuobjavenie pôstu bude bezpochybne dôležitým
faktorom morálnej obnovy“ (Dictionnaire de
spiritualitŭ, Paris 1974).
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Pokúšanie Krista, San Marco, Benátky
vnútornú citlivosť. A preto „nájdime svoj
pôžitok v božských slovách a urobme si slávnosť z rozprávania svätých otcov. Nelahoďme, preto bruchu, ale duchovne sa radujme“.
A preventívne sa chráňme pred pokušením:
„Nedávaj jedlo na stôl pred stanovenou
hodinou...“
V Apoftegmách čítame o ďalších zhubných
následkoch požívačnosti pre náš duchovný
život. Jeden starec povedal: „Požívačnosť je
matkou smilstva“ a „ten, kto ovláda svoje
brucho, je schopný ovládať aj svoju necudnosť a jazyk“. Iný starec dodáva: „Bohatstvom
duše je zdržanlivosť. Získajme si ju s pokorným zmýšľaním a utekajme pri tom od domýšľavosti. To je matkou všetkého zla.“
Sv. Ján Kasián spomína, že prirodzenosť
obžerstva so svojimi následkami je trojitá:
• prvá nás nabáda, aby sme jedli skôr, ako je
to v programe dňa – kritizovanie;
• druhá nás nabáda jesť do pocitu uspokojenia, nehľadiac na chuť – telesná náruživosť;
• tretia sa vyžíva vyhľadávanými stravami –
láska k peniazom.
Preto treba, aby sa mních riadil troma
zásadami:
• predovšetkým jesť v určenom čase a mieste;
• obmedzovať kvantitu jedla
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• a uspokojiť sa s akoukoľvek stravou, hlavne
jednoduchou.

Dekalóg jedálne
Zdržanlivosť ide ruka v ruke s pôstom.
Zdržanlivosť je pre pôst cvičiskom a pôst pre
zdržanlivosť zaťažkávacou skúškou.
Odhliadnuc od čias otcov a mníšskej
disciplíny Antonio Gentili ponúka Dekalóg
stravovania pre dnešnú dobu. Taliansky duchovný spisovateľ hovorí, že človeka formuje
životospráva, predovšetkým pravidelnosť
požívania jedla, ktoré má byť jednoduché.
Parafrázujúc známy výrok môžeme
sformulovať heslo: Povedz mi, ako ješ, ja
ti poviem, kto si. To, ako jeme, je oveľa
dôležitejšie pre naše zdravie, ako to, čo jeme.
Nebude zbytočné pripomenúť, že 97 % toho,
čím sme, spôsobuje to, čo jeme (sme výslednicou procesu metabolizmu jedla). Treba
však dodať, že človeka formuje aj to, ako je.
Z toho vyplýva tvrdenie, že najlepší je taký
pôst, počas ktorého človek prijíma potravu
zdržanlivo a pravidelne – čiže múdre stravovanie. Veľkí askéti spomínajú, že lepšie ako
pôst je zdravé a striedme stravovanie.
Nezabúdajme na to, že inštinkt prijímania
potravy (rovnako silný ako inštinkt párenia

a rozmnožovania) vťahuje najviac vonkajších a vnútorných pocitov, s ktorými musí
človek pracovať a pretvárať ich na čo najviac
vznešené. A to je charakteristické pre všetky
kultúry. Z tohto poznania vznikla múdra
prax: upriamiť pri stole pozornosť na pocity, ktoré nie sú späté s prijímaním potravy,
napríklad počúvaním alebo rozmýšľaním
o niečom, alebo rozprávaním sa. Rozprávanie
alebo mlčanie však nemá pokaziť náladu
pri stole, ale má ju, naopak, umocniť. No
pre nevhodnosť programov sa neodporúča
pozerať televízor.

Záver
„Jeden brat sa spýtal starca: ,Najesť sa a napiť
nie je ani dobré, ani zlé. Čo to však v človeku
spôsobuje?‘ Starec odpovedal: ,Nestriedmosť
spôsobuje všetko zlo.‘ A Pán zase prikazuje
svojim učeníkom: ,Dávajte si pozor, aby vaše
srdcia neboli zaťažené nestriedmosťou,
opilstvom a starosťami o tento život.‘“ (Apoftegmy, Výroky a príbehy púštnych otcov)
Potom, ako hovorí Gentilli, „stolovanie
bude zjavením ... nádherná eucharistická
metafora“, pretože proces prijímania potravy
„dáva surovému novú podstatu; jedlom telo
ožíva“.

www.casopisslovo.sk

historické osobnosti

Humenskí grófi
Jaroslav Coranič
foto: wikimedia.org
JJ

Drugetovci (Drugethovci, Drughetovci) boli
šľachtickým rodom francúzsko-neapolského
pôvodu. Patrili medzi významné neapolské
rody, ktoré prišli do Uhorska na začiatku 14.
stor. s Karolom Róbertom z Anjou, ktorý sa
neskôr stal kráľom Uhorska. Za svoju lojalitu
získali od kráľa rozsiahle majetky a moc,
ktorú si udržali aj ich potomkovia.
Majetky Drugetovcov sa rozprestierali predovšetkým na severovýchode Uhorska. Dve
hradné panstva – Brekov a Jasenov – sa stali
základom ich neskoršieho rodového sídla
Humenné, podľa ktorého si v 16. – 17. stor.
pridali k priezvisku prímenie de Homonna,
Homonnai. V tomto období ich panstvo
tvorilo viac ako tristo dedín, predovšetkým
v Zemplínskej a Užskej stolici.
Za poskytované služby dostávali členovia
rodu okrem majetkov aj významné úradnícke funkcie. Drugetovci boli napr. spišskými,
abovskými, gemerskými, zemplínskymi a užskými županmi, ale aj palatínmi, kráľovskými sudcami a pokladníkmi. Mnohí členovia
rodu pôsobili aj v ďalších krajinských alebo
stoličných funkciách.
Drugetovci boli od polovice 16. do začiatku
17. storočia na strane reformácie.

V roku 1609
sa zemplínskym
županom stal Juraj
III. Druget (1583 –
1626), ktorý sa počas
štúdia na jezuitskom kolégiu v Prahe začal v roku 1605 hlásiť ku katolicizmu.
Po príchode do Humenného podporoval rekatolizáciu. Mal veľký podiel na založení jezuitského kolégia v Humennom  (1615), ktoré
bolo neskôr premiestnené do Užhorodu.
Juraj III. na svojich pozemkoch uplatňoval
zaužívaný princíp „cuius regio, eius religio”,
preto sa snažil svojich poddaných pokatolíčtiť. Myšlienku na zjednotenie veriacich byzantsko-slovanského obradu vnukla Jurajovi
III. Brestská únia (1595 – 1596). Realizátorom
prvého pokusu o prijatie únie na drugetovskom území bol gréckokatolícky biskup
z poľského Przemyšla Atanáz Krupecký.
Za zjednotenie sa v roku 1614 vyslovilo okolo
päťdesiat kňazov, slávnostné vyhlásenie únie
sa malo uskutočniť na Rusadle na pútnickom mieste v Krásnom Brode. Ako sa neskôr
ukázalo, uskutočniť zjednotenie v tom čase
bolo unáhlené rozhodnutie. Hoci duchovenstvo bolo do istej miery pripravené, ľud ešte
nie. Odporcovia únie vyvolali vzburu, ktorá
zamedzila slávnostnému prijatiu únie.
V myšlienke Juraja III. pokračoval najmä
jeho syn Ján IX. Druget (1609 – 1645), po jeho
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Mons. Ján Babjak SJ
Drahí moji spolubratia v kňazskej službe, ktorí
ste už na zaslúženom odpočinku. Chcem vás
čo najsrdečnejšie pozdraviť, zagratulovať vám
k vášmu sviatku Stretnutia Pána so Simeonom.
Chcem vám zo srdca vyjadriť svoju vďaku
za vašu neľahkú službu v Pánovej vinici, na poli
Gréckokatolíckej cirkvi. Iba Pán Boh môže úplne
zhodnotiť kňazskú službu a odmeniť vás. Veriaci
by mali mať veľkú bázeň pred každým kňazom, lebo kňaz je Bohom vyvolený a vybraný
spomedzi ľudí na ohlasovanie najradostnejšej
zvesti evanjelia. Kňaz denne sprítomňuje obetu
kríža, keď slávi svätú božskú liturgiu a ponúka
ovocie Ježišovho vykupiteľského diela všetkým
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ľuďom. Kňaz ohlasuje Božie slovo, láme ho, žije
z neho a sýti ním veriacich. Kňaz vysluhuje sviatosti a cez jeho ruky Boh prelieva svoje milosti
do ľudských duší. Kňaz sprostredkúva Božie milosrdenstvo hriešnikom a učí ich o Božej láske,
ktorou sme stále zahŕňaní.
Boh neprestáva milovať ľudí ani vtedy, keď sa
od neho vzdiaľujú hriechom. Túži však po našom návrate a posiela nám do cesty našich
priateľov, blízkych ľudí a rôzne situácie, aby nás
navrátil z cesty hriechu na cestu milosti. Božia
milosť napĺňa srdce človeka šťastím a radosťou.
Iste, drahí moji kňazi, si to uvedomujete a stále
nanovo zakúšate. Nedá sa spočítať, koľkým
ľuďom ste počas svojej kňazskej služby pomohli
vrátiť sa späť k Bohu.
Chlieb života, najsvätejšiu Eucharistiu, ktorú
ste denne pripravovali na oltári a sami ste sa
ňou celý život sýtili, ste ponúkali ako duchovný

slovo metropolitu

Stretnutie s kňazmi penzistami

nečakanej smrti (1645) jeho manželka Katarína a syn Juraj IV. (1632 – 1661).
S Drugetovcami je neodmysliteľne spojené
prijatie Užhorodskej únie, ktorá bola vyhlásená 24. apríla 1646 v Užhorode. Prijatím
tejto únie sa obnovila jednota kresťanov
byzantsko-slovanského obradu na našom
území s Rímom, únia je de facto počiatkom
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Hlavným realizátorom zjednotenia bol jágerský
rímskokatolícky biskup Juraj Jakušič, ktorý
bol bratom grófky Kataríny Drugetovej. Biskup Jakušič písomne pozval na poradu kňazov byzantsko-slovanského obradu z drugetovských panstiev v Zemplínskej, Šarišskej
a Užskej župe. Šesťdesiati traja kňazi, ktorí
pozvanie akceptovali, sa vyslovili za zjednotenie, čo deklarovali v stanovený deň v užhorodskej zámockej kaplnke Drugetovcov, kde
prijali vyznanie katolíckej viery.
Poslednými mužskými potomkami rodu
Drugetovcov boli Valentín II. a Žigmund II.
Valentín II. zomrel v roku 1691 ako katolícky
biskup, Žigmund II. v roku 1684, čím drugetovský rod vymrel po meči.

pokrm svojim veriacim. Prinášali ste ju chorým
a pripravovali ste ich na cestu do večnosti.
Pán Boh vám zaplať za vašu celoživotnú obetu
a službu lásky v službách Krista Veľkňaza.
Teraz, v jeseni svojho života, keď ste pod
mnohými každodennými krížikmi dozrievali pre Pána, prijímate svoje dni ako prémiu,
ktorú vám Pán Boh dáva na to, aby ste sa s ním
spájali hlbokou modlitbou. Ide už na tejto zemi
o kontemplovanie večnosti, na ktorú netrpezlivo
čakáte. Od viacerých z vás som počul, že Pán vám
nadstavuje vaše dni, aby ste modlitbou a obetami
doplnili, čo chýbalo vo vašej kňazskej službe. Teším sa na každé stretnutie s vami a rád sa s vami
rozprávam, lebo ste prameňom veľkej životnej
múdrosti. Využívajte talenty, ktorými vás Pán Boh
obdaroval, a deľte sa s nimi. Obohacujte mladých
kňazov svojou životnou múdrosťou a príkladom.
Mám radosť z vašej vernej kňazskej služby Kristovi a prosím Pána, aby vás ešte dlho požehnával
na zemi a raz, keď už prejdete do večnosti, aby
cez vaše modlitby u Boha požehnával nás tu
na zemi, celú Gréckokatolícku cirkev.
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Rok milosrdenstva
bol požehnaním
Svätý Otec František poskytol pri príležitosti ukončenia
Roka milosrdenstva rozsiahly rozhovor pre taliansku
katolícku televíziu TV2000 a pre rádio InBlu. Svätý
Otec sa zamyslel nad ovocím mimoriadneho jubilea;
nad tým, ako by sa mala zmeniť Cirkev; nad spôsobom,
akým milosrdenstvo pracuje so svedomím jednotlivcov
i národov; nad modloslužbou peňazí či nad otázkou
pozornosti voči chudobným.
Rímsky biskup si tiež zaspomínal na tzv. piatky
milosrdenstva, počas ktorých sa stretol s bývalými
prostitútkami, s pacientmi v terminálnom štádiu
či väzňami. Rovnako uvažoval o vzťahu medzi
spravodlivosťou a milosrdenstvom a otázkou trestu smrti.
V štyridsaťminútovom interview tiež prezradil, čo mu
pomáha nepodľahnúť stresu a zvládať náročnú službu aj
v takom vysokom veku, keďže oslávil 80. narodeniny.

RV
foto: wikimedia.org
JJ


Na úvod rozhovoru Svätý Otec
vyjadril radosť z toho, že mimo
riadny Svätý rok milosrdenstva bol
výnimočný práve tým, že sa neslá
vil iba v Ríme, ale na celom svete,
v každej diecéze, v každej katedrá
le či v chrámoch, ktoré na to určil
biskup, a pokračoval:
„Bolo to naozaj požehnanie od Pána, nie
nejaká záverečná bodka, ale krok vpred
v procese, ktorý sa začal už s blahoslaveným Pavlom VI. a potom s Jánom Pavlom
II. (...) Je to v jednej cirkevnej línii, kde
sa milosrdenstvo nepovedal by som, že
objavuje, lebo tu vždy bolo prítomné,
ale mocne ohlasuje. Je to istá potreba;
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potreba, ktorá, myslím si, že tomuto svetu
trpiacemu na chorobu skartovania, chorobu uzatvárania si srdca, na egoizmus, len
prospeje. Lebo [milosrdenstvo] otvorilo
srdcia a mnoho ľudí sa stretlo s Ježišom...“


Pápež František počas Roka milosr
denstva dával osobný príklad toho,
ako preukazovať milosrdenstvo
tým, ktorí to najviac potrebujú. Raz
v mesiaci, v piatky, nečakane nav
števoval chorých, opustených, ľudí
v núdzi každého typu. V rozhovore
s novinármi prezradil, že sa mu
do pamäti najviac vryl príbeh ženy,
ktorá bola nútená k prostitúcii:
„Povedala mi: ,Otče, porodila som v zime
na ulici. Sama. Moje dievčatko zomrelo.‘
Nútili ju pracovať až do posledného dňa,
lebo ak nepriniesla svojim vykorisťovateľom dosť, zbili ju, dokonca mučili. A inej

odrezali ucho... A ja som myslel nielen
na tých vykorisťovateľov, ale tiež na tých,
ktorí týmto dievčatám platili: to si neuvedomujú, že na to, aby si uspokojili nejakú
sexuálnu chúťku, pomáhali tým vykorisťovateľom?“


Svätý Otec František si tiež zaspo
mínal na dve rímske nemocnice,
kde zažil hraničné situácie ľudské
ho života, pri jeho zrode, ako aj
na sklonku života. Rímskeho bisku
pa dojala matka, ktorá plakala nad
stratou jedného dieťaťa zo svojich
trojčiat:
„A ja som si vtedy spomenul na zvyk
zbaviť sa detí ešte pred ich narodením,
na tento strašný zločin: posielajú ich preč,
lebo je to tak lepšie, lebo je to pre nich
pohodlnejšie; je to veľmi vážny hriech, je
to veľká zodpovednosť.“


Svätý Otec František sa zastal
nielen nenarodených detí, ale
aj chudobných. Na otázku, či je
koncept „chudobná Cirkev pre
www.casopisslovo.sk


Čo sa týka toho, aké pokušenia má
pápež, ktorý sám seba definoval
ako hriešnika, na ktorého Pán
nechal spočinúť svoj pohľad, Svätý
Otec František odpovedal:
„Sú to pokušenia, ktoré má akýkoľvek
človek podľa svojich slabostí, ktoré diabol
vždy využíva, aby tade vstúpil, ako sú
netrpezlivosť, egoizmus, potom trocha
lenivosti, sú tam všetky, všetky... A pokušenia nás sprevádzajú až do posledného
okamihu, nie je tak? Pán na mňa naďalej
hľadí s milosrdenstvom a ponúka mi svoju
záchranu.“


V ďalšej otázke sa Petrov nástupca
venoval väzňom a trestu smrti.


Svätý Otec tiež reagoval na vzťah
medzi milosrdenstvom a spravod
livosťou. Na otázku, čo by povedal
tým, ktorí si myslia, že milosr
denstvo nie je správna odpoveď
na prenasledovanie, alebo tým,
ktorí – možno aj pre oprávnený
strach – stavajú múry, aby sa
chránili, než aby stavali mosty,
odpovedal:
„V Bohu je spravodlivosť milosrdenstvom
a milosrdenstvo je spravodlivosťou.
Nedajú sa odlúčiť: sú jednou vecou. (...)
Keď Ježiš odpúšťa Zachejovi a ide na obed
s hriešnikmi, keď odpúšťa Magdaléne, cudzoložnici, keď odpúšťa Samaritánke, čo je
to? Voľná ruka (spravodlivosti)? Nie. Koná
Božiu spravodlivosť, ktorá je milosrdná.“
„Jednou z najťažších chorôb tohto sveta,
tejto epochy je kardioskleróza,“ pokra-

Í AKO
OT
O

„Lebo vinník nemá byť potrestaný len
na konci, ale môže byť potrestaný vtedy,
keď začína, a toľko začiatkov nepekných
vecí som v živote zažil, že ak by Pán nado
mnou nedržal ochrannú ruku... To znamená
to, prečo oni a nie ja. A potom medzi nami
existuje myšlienka, ktorá je dosť rozšírená:
veď je vo väzení, lebo urobil niečo strašné.
Nech za to zaplatí. Väzenie ako trest. A to
nie je správne. Väzenie – môžeme povedať
v úvodzovkách, ako príklad – je ako očistec,
to znamená, že je to príprava na opätovné
začlenenie. Neexistuje skutočný trest bez
nádeje. Ak ten trest v sebe nemá nádej, nie
je to kresťanský trest, nie je ľudský. Z toho
dôvodu trest smrti nie je správny.“

EC
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„Najväčší nepriateľ Boha sú peniaze. Pomyslite na to, že Ježiš dal peniazom status
pána, keď hovorí: ,Nikto nemôže slúžiť
dvom pánom.‘ Boh a bohatstvá. Nehovorí
Boh a – čo ja viem – choroba alebo Boh
a niečo iné, hovorí peniaze. Lebo peniaze sú bôžikom. Veľmi dobre to vidíme
v tomto svete, v ktorom sa zdá, že vládnu
peniaze. Peniaze sú nástrojom, aby slúžili,
a chudoba je v srdci evanjelia. Diabol vždy
vchádza cez vrecká. To je jeho vstupná
brána. Treba bojovať za to, aby bola Cirkev
chudobná pre chudobných. Podľa evanjelia. Keď vidím 25. kapitolu Matúša, ktorá
je protokolom, podľa ktorého budeme
súdení, je pre mňa zrozumiteľnejšie, čo
to znamená „chudobná Cirkev pre chudobných“: sú to skutky milosrdenstva. Je
to možné, treba však vždy bojovať, lebo
pokušenie bohatstva je veľmi veľké.“

Mnohokrát v minulosti prezradil,
že pri návšteve väzníc mu mysľou
prebleskne otázka: Prečo oni a nie
ja?

M
I
L

chudobných“ skutočne možný,
odpovedal:

čoval Svätý Otec, čiže neschopnosť dať
pocítiť blízkosť a nehu, je to tvrdosť srdca:
„Ja musím ísť za týmto cieľom a iný ma
nezaujíma: idem si za tým.“


A uvádza príklad obchodníkov so
zbraňami, ktorí si kvôli zisku nero
bia škrupule:
„Keď hovoríme o Kristovi, nezabudnime
na telo Kristovo. Tento svet potrebuje
nehu, ktorá hovorí telu o potrebe jemnosti voči trpiacemu Kristovmu telu, a nie
mu spôsobovať ešte viac utrpenia! Som
presvedčený, že štáty, ktoré sú vo vojne,
potrebujú poriadne popremýšľať a uvedomiť si, že jeden život má väčšiu cenu ako
nejaké územie!“


Posledná otázka, ktorú dostal,
sa týkala skutočnosti, že dovŕšil
osemdesiat rokov života. Redak
torov zaujímalo, ako Svätý Otec
zvláda náročnú službu na Petro
vom stolci, na čo odpovedal:
„Neviem, ako to robím, modlím sa však,
to veľmi pomáha. Modlím sa. Modlitba mi
pomáha, znamená to byť s Pánom. Slávim
svätú omšu, modlím sa breviár, rozprávam sa s Pánom, modlím sa ruženec...
A potom, dobre spávam: to je osobitná
milosť od Pána. Tvrdo spím. A robím, koľko
vládzem, nie viac. Je to Božia milosť.“
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svedectvo

Svedectvá zo Švédska
TK KBS
foto: lund2016.net, bbc.co.uk
JJ

slovo svätého bazila

Súčasťou programu počas návštevy Svätého
Otca vo Švédsku boli svedectvá o angažovanosti kresťanov v prospech trpiacich. Ako
prvá vystúpila Sunemia Pranita Biswasiová
z Indie, ktorá sa angažuje za „klimatickú
spravodlivosť“, a povedala, ako jej krajina
trpí dôsledkami klimatických zmien. Mladá
Indka vyzvala prítomných katolíckych,
luteránskych a iných náboženských lídrov,
aby zintenzívnili svoj vplyv na politických
predstaviteľov a zasadzovali sa za najbezbrannejších a za budúcnosť mladej generácie:
„Nemôžeme zmeniť klímu, ale môžeme
zmeniť systém, tak sa zlepšime sami a pra-

cujme všetci spoločne ako jeden, aby sme
vytvorili lepší a pokojnejší svet pre všetkých.“
O svoje svedectvo sa podelil aj kňaz Mons.
Héctor Gaviria, riaditeľ kolumbijskej pobočky Caritas, svetovej charitnej siete Katolíckej
cirkvi. Vysvetlil, že úloha charity v Kolumbii
poznačenej vyše päťdesiatročným konfliktom medzi vládou a bojovníkmi FARC, ktorý
si vyžiadal mnoho obetí, je podpora obetí.
Uviedol, že spolu so Svetovým luteránskym
zväzom boli schopní odpovedať na potreby
postihnutých komunít a vyjadril nádej, že
dlhotrvajúci konflikt sa navždy skončí:
„Svätý Otec, z celého srdca vám ďakujeme za vašu blízkosť v procese budovania
mieru v Kolumbii. Vaše modlitby a posolstvá
nástojace na tom, že nesmieme prepásť túto
príležitosť, sa dostali až do tých najvzdialenejších komunít v Kolumbii.“

Z LISTU PRIATEĽOVI GREGOROVI Z NAZIANZU (3)
Hlavná cesta, ako zistiť, čo je našou povinnosťou, je meditácia Písem inšpirovaných Bohom.
Lebo v nich možno nájsť rady pre naše konanie, v nich sa opisujú životy blažených mužov, ktoré
sa predkladajú ako oživené obrazy života podľa Boha v občianskej pospolitosti...
A veru ak sa bude človek pozorovať práve v tom smere, kde pociťuje u seba nedostatky,
tráviac touto činnosťou svoj čas, akiste nájde účinný liek na svoj neduh sťa v dajakej verejnej
liečebni. Milovník čistoty sa ustavične znova a znova začítava do Jozefovho príbehu... Neochvejnosť si zasa pestuje podľa Jóba, ktorý vytrval a bol rovnaký tvárou v tvár protivenstvám...
V každom prípade to treba robiť podobne ako maliari, keď maľujú obraz podľa iného obrazu.
Tí stále hľadia na vzor, aby jeho príznačné črty verne stvárnili vo vlastnom umeleckom diele.
Takisto človek, ktorý sa rozhodol, že bude usilovne pracovať na svojom zdokonalení vo všetkých
čiastkových cnostiach, musí hľadieť na životy svätých sťa na nejaké sochy, ktoré sú schopné
hýbať sa a konať, a musí si ich dobré vlastnosti osvojovať napodobňovaním.
(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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Ďalej sa zhromaždeným prihovorila Marguerite Barankitseová z Burundi (na snímke
hore) so svojím príbehom z tejto africkej
krajiny, kde v 90. rokoch vypukla občianska
vojna. Napriek bojom sa rozhodla adoptovať
si sedem sirôt, ukryla ich spolu s inými pred
genocídou, a so svojou dobročinnou organizáciou ich vychovala, pričom tieto deti už
dnes majú vlastné rodiny. Aj keď sama musela utiecť do susednej Rwandy, keďže situácia
v jej krajine sa stala veľmi nebezpečnou,
v tamojšom utečeneckom tábore sa snaží
pokračovať vo svojej misii napriek tomu, že
to niektorí považujú za bláznovstvo. Prítomných vyzvala stať sa rovnako bláznami pre
dobrú vec:
„Prosím, prijmite za svoje bláznovstvo tak
ako ja. Prijímate? Prijmite! Prijmite lásku,
prijmite toto jedinečné povolanie dodávať
šťastie a nezabudnite snívať, lebo každý
z našich snov robí náš svet lepším.“
Posledné svedectvo predniesla Rose
Lokonyenová z Južného Sudánu, 23-ročná
športovkyňa, ktorá bola členkou Olympijského utečeneckého tímu v Riu de Janeiro.
V súčasnosti žije ako utečenkyňa v Keni.
V štrnástich rokoch stratila kontakt s rodičmi a ako najstaršie dieťa v rodine sa začala
starať o svojich súrodencov, a popri tom sa
venovala futbalu a podporovala miestne
dievčatá, aby chodili do školy. Rose Lokonyenová poprosila prítomných náboženských
predstaviteľov, aby u svetových lídrov žiadali
pokoj pre svet:
„V mojej krajine ľudia stále bojujú a mnoho z nich je vysídlených po celom svete iba
pre vojnu. Prosím o to, aby ľudia na celom
svete hovorili so svojimi predstaviteľmi, aby
priviedli ľudí k mieru a pomohli tým, ktorí
sú mimo svojich krajín, aby sa mohli vrátiť,
budovať svoje krajiny a mohli aspoň navštíviť
svojich susedov.“

www.casopisslovo.sk

spoločenské zamyslenie

JJ

Juraj Gradoš
A máme nového lídra slobodného sveta! Keď
sa výber pre Američanov zúžil na Donalda
Trumpa a Hillary Clintonovú, nezávidel
som im. No podobnú situáciu sme mali i my
doma pred pár rokmi. Americkí kresťania,
ktorých poznám, volili Trumpa. Prečo? Pre
jasnú politiku Hillary Clintonovej ohľadom
nenarodených detí a sexuálnej voľnosti.
A Trump ukázal svoju razantnosť. Z webovej
stránky nového prezidenta USA už hodinu
po inaugurácii zmizli stránky špeciálne venované komunite LGBTI.
Zdá sa, že Donald Trump je ten, z koho
by mali mať kresťania radosť. Alebo je to iba
zbožná túžba a aj on je iba míľnikom na ceste
menšieho zla? Odpoveďou je sám Trump
– jeho život, jeho postoj k ženám a jeho
manželstvo, jeho sociálne cítenie. A nie je
výnimkou. Podobne sú na tom Rusi. Aj ich
prezident je jasne orientovaný prokresťansky, ale iba do tej miery, ktorá ho obmedzuje.

Stačí sa pozrieť na život Vladimíra Putina,
jeho minulosť, jeho vzťah k manželstvu...
A predsa, kresťania v Rusku si ho nevedia vynachváliť. Je pre nich hradbou oddeľujúcou
ich svet od skazenej Európy reprezentovanej
politikmi z Bruselu.
Prečo stále volíme menšie zlo? Prečo bagatelizujeme zjavné defekty u tých, ktorých
si volíme? Prečo niet koho zvoliť? Prečo niet
komu veriť? Prečo sme tam, kde sme?
Odpoveďou je samotná naša povaha
a svet, ktorý sme si vytvorili – svet na obraz
každého z nás, na náš obraz, nami stvorený.
Apropo – túto prax pretvárania sveta aplikujeme na Cirkev – tvoríme si kresťanstvo
na náš obraz. A žijeme v ňom.
V povahe človeka je akosi zakódovaný vzorec z tohto sveta – cesta menšieho
odporu, ľahšia cesta. Je jednoduchšie zúžiť
kresťanstvo na zopár „akútnych“ alebo
„aktuálnych“ posolstiev. Zúžiť ho na otázky
sexuálnej voľnosti, vzťahu k nenarodeným,
prípadne verejnému deklarovaniu viery. Ak
ho takto zúžime, potom je prirodzené, že sa
nájdu ľudia spĺňajúci tieto naše požiadavky.
A my sme natoľko zaneprázdnení hľadaním

aktuálne

Vlky a barany

riešenia týchto „akútnych“ alebo „aktuálnych“ stretov kresťanstva a tohto sveta, že
zabúdame na všetko ostatné, a celé kresťanstvo sa nám zúži na tieto body. A práve
preto nevnímame ako dôležité iné konflikty,
lebo dôležité je pre nás niečo iné. Preto majú
malú šancu byť zvolení tí, ktorí idú do verejného života s čistým štítom a plne stoja
na kresťanských hodnotách v celom svojom
živote. Nemajú za sebou tie či oné združenia,
ktoré by ich masívne finančne podporovali. Lebo kto by podporoval človeka, ktorý
presadzuje vôľu nejakého Ježiša Krista, a nie
jeho záujmy? Musel by to byť človek, ktorého
život stojí a padá na Kristovi. Ale takíto ľudia
nie sú zvyčajne mocní či bohatí. A tak sme
masírovaní krajšími plagátmi tých druhých.
Majú lepšie spoty, lepšie šaty, lepšie vystupovanie, lepší imidž, lepšie slová... Jednoducho,
psychologicky nás dokážu viac zaujať. No nie
presvedčiť. A práve preto nie sme schopní
veriť im, zveriť im svoj život, lebo inštinktívne cítime, že tam niečo nie je dobré.
Táto schizofrénia dnešného kresťana je
príčinou stavu, kde dnes sme. Stavu, keď
volíme menšie zlo navonok, rovnako ako ho
volíme vo vlastnom živote. Zmena príde, iba
ak sa zmeníme my, ak zmeníme naše životy,
hodnoty, na ktorých stojíme. Ak prijmeme
naplno Ježiša Krista za svojho učiteľa a budeme celým srdcom hľadať jeho cestu v bludisku tohto sveta.

návrat radí

Rodina stojí a padá
s manželstvom
JJ

Peter Fudaly
Názov je jeden z mnohých výrokov detského
psychológa prof. Matějčeka, v ktorých pomenováva akési základné kamene rodiny. Vzťah muža
a ženy je podľa neho základňou, na ktorej stojí
život rodiny. Hovorí dokonca o spoločenstve
muža a ženy, ktoré má byť trvalé a vrelé, aby sa
dieťa mohlo dobre vyvíjať. Čo je to teda spoločenstvo muža a ženy?
Spoločenstvo v tom najhlbšom význame
predstavuje vzájomný vzťah konkrétnych osôb,
ktoré sa vzájomne prijímajú, zdieľajú svoje životy a majú spoluúčasť na živote toho druhého.
Všetky tieto atribúty v sebe obsahujú aktivitu.
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To znamená, že na to, aby sa akékoľvek spoločenstvo rozvíjalo, je potrebný aktívny prístup
všetkých, ktorí sú jeho súčasťou. Všetkých, ktorí
sa rozhodli tvoriť spoločenstvo. Spoločenstvo
je teda akýsi živý organizmus, ktorého životaschopnosť závisí výlučne od energie a osobnej
angažovanosti, ktorú do neho investujeme.
Pre manželstvo alebo vzťah muža a ženy je
teda dôležité každodenné vedomé rozhodnutie
chcieť vytvárať spoločenstvo s tým druhým
a robiť pre to konkrétne skutky. Aj v čase, keď
prejde zamilovanosť, keď v našich životoch
prevláda všednosť či v situáciách, keď byť s tým
druhým nie je jednoduché. A tak pre pevnosť
a trvalosť tohto vzťahu je to, či chcem, rozhodujúcejšie ako to, čo cítim. Jedno africké príslovie
v tejto súvislosti hovorí, že nie je dôležité, akým

spôsobom sa oheň rozhorí, ale ako dlho bude
horieť.
Ako teda udržiavať tento oheň? Čo môžeme robiť, aby sme naše manželstvá budovali
ako spoločenstvo muža a ženy? Inšpirujem sa
slovami apoštola Pavla v Liste Kolosanom (3, 12
– 16): „ ... oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte
sa navzájom a odpúšťajte si... A buďte vďační!
Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte... Ale nad všetko toto majte lásku,
ktorá je zväzkom dokonalosti!“
K tomuto sú pozvaní obaja, aj muž, aj žena.
Iba vo vzájomnej jednote môžu vybudovať
pevné základy rodinného spoločenstva. A práve
jednota by mala byť kľúčovým kritériom pri
hľadaní životného partnera. Ako dodáva
prof. Matějček: „Dobre sa zamilovať je pre život
dôležitejšie, ako urobiť maturitu!“
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Kedysi bola náhradnou matkou dobrá žena, ktorá sa
postarala o dieťa – sirotu. Dnes väčšiu pozornosť vzbudzujú
ženy v pozadí, ktoré sa „postarajú“ o dieťa pre ľudí, čo si ho
u nich objednali. Pre solventných jednotlivcov, neplodných
manželov alebo aj partnerov rôzneho či rovnakého
pohlavia. Ide o matky či živé maternice na dočasný
prenájom. Mravný cit sa proti takémuto obchodovaniu
s materstvom, dieťaťom a rodinnými vzťahmi prirodzene
búri.
Jozef Glasa
fotomontáž: Juraj Gradoš
JJ

Otázkou náhradného – surogátneho materstva sa v roku 2014 zaoberala aj subkomisia
pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska. V stanovisku upozornila, že náhradné
materstvo sa dnes v niektorých médiách
predstavuje v priaznivom svetle. Ako pomoc
súčasnej medicíny nešťastným bezdetným.
Či už žijúcim v manželstve, alebo aj mimo
neho. Aj osamelým jednotlivcom. „Aby
mohli mať ,vlastné dieťa‘.“ Vzniká aj pomýlená požiadavka, aby sa táto čudná medicínska
a právna procedúra na Slovensku umožnila.
Keď to vraj ľudia chcú a zaplatia – alebo keď
si chcú na tom zarobiť – prečo im to slobodne neumožniť?!

Surogátne materstvo – podvod
na hlavných zúčastnených
Takzvané náhradné materstvo – alebo aj
zástupné, surogátne materstvo či prená-
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jom maternice – je medicínsky postup, pri
ktorom žena na základe predchádzajúceho
dohovoru alebo zmluvy prijme do svojho tela
ľudské pohlavné bunky alebo ľudské embryo
či embryá s tým, že narodené dieťa či deti
krátko po pôrode odovzdá inej osobe alebo
osobám, aby si ho osvojili (takzvaní sociálni
rodičia).
Z morálneho hľadiska ide o podvod, zneužitie a nemalú krivdu voči všetkým priamo
zúčastneným osobám. Voči sociálnym či genetickým rodičom, náhradnej matke aj voči
nevinnému objednanému dieťaťu. Procedúra
zároveň korumpuje a mravne poškodzuje
lekárov, zdravotníckych pracovníkov či osoby
z iných profesií, ktoré sa na nej zúčastňujú.
Toto materstvo predstavuje hrubé zneužitie medicíny, biomedicínskej vedy i práva.
Považuje sa za jednu z foriem novodobého
otroctva a bezohľadného obchodu s ľuďmi
– s náhradnými matkami aj s objednanými
deťmi. Ide o veľký medzinárodný biznis.
Živí aj siete dravých sprostredkovateľských
agentúr, nezriedka napojených na organizovaný zločin.

Poníženie a zneužitie
prenajatej matky
Voči náhradnej matke ide zvyčajne o morálne neprípustný vzťah zvecnenia, predaja
jej tela podľa agentúrneho katalógu. Teda
nielen o akýsi dobromyseľný dočasný prenájom maternice. Ide o komerčné zneužitie
celého tela ženy, ktorá sa v celistvosti svojej
osoby podieľa na všetkých procesoch a záťaži
súvisiacich s tehotenstvom.
Po pôrode, keď má odovzdať dieťa ako
očakávaný „produkt“ jeho sociálnym rodičom, prerušujú sa všetky prirodzené biologické, emočné, sociálne a ostatné sprievodné
väzby, ktoré si matka počas tehotenstva
zvyčajne k dieťaťu vytvára. Niektoré biologické a psychologické väzby nepominú
po celý život náhradnej matky. Krivda voči
žene nosiacej akoby „cudzie“ dieťa, ktoré
po pôrode musí odovzdať iným ľuďom, nie
je menšia ani vtedy, keď to, pomýlená, robí
z altruistických či iných zdanlivo dobromyseľných dôvodov a bezodplatne. Napríklad keď matka vynosí dieťa dcére alebo aj
naopak, partnerka partnerke, priateľka dvom
partnerom a podobne. V situácii komerčného vzťahu ide vždy o hlboké poníženie ženy
matky a pošliapanie jej ľudskej dôstojnosti.

Podvedení sociálni rodičia
Voči sociálnym rodičom dieťaťa ide tiež
o podvod. Objednané dieťa, ktoré cestou
náhradného materstva napokon dostanú
na výchovu, vlastne nie je úplne ich biologickým dieťaťom. Biologicky ide aj o dieťa ženy,
ktorá ho nosila pod srdcom. A ak sa použili
aj bunky darcu či darkyne, nemá úplne celý
ani ich genetický základ. Biologické uskutočnenie tohto genetického základu je však vždy
podstatne ovplyvnené životom, biologickými
a inými faktormi organizmu matky. Ako
hovorí stará múdrosť: „Nie je jedno, ktorá
žena dieťa nosila.“
Túžba po vlastnom dieťati, ktorá sama osebe môže byť dobrá, ani utrpenie nechcenej
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bezdetnosti nikoho neoprávňujú uchyľovať
sa k mravne neprijateľným prostriedkom.
Ani k postupom, ktoré zahŕňajú nespravodlivosť a ubližovanie nevinným – náhradnej
matke, počatému dieťaťu, zúčastneným
zdravotníckym pracovníkom či iným osobám. Túžba po dieťati nie je zhodná s „právom na dieťa“. Nikto teda nemá povinnosť
takéto domnelé právo druhému plniť. Ani
štát, medicína či zdravotnícky systém.
Budúci sociálni rodičia konajú, hoci
možno nevedome, v rozpore so základnými
morálnymi princípmi slobodnej demokratickej spoločnosti. Nerešpektujú zákaz obchodovania s ľuďmi a komercializácie ľudského
tela, zákaz zotročovania, vykorisťovania,
ponižovania a zneužívania osôb. Ani ľudskú
dôstojnosť, prirodzené práva či skutočné záujmy náhradnej matky a jej dieťaťa.
Navyše, nezriedka ide aj o zneužitie ťaživých
ekonomických a sociálnych podmienok žien
a rodín, z ktorých sa v chudobnejších krajinách alebo komunitách náhradné matky, či
dokonca „nízkonákladové“ náhradné matky
získavajú. Zodpovednosť objednávateľov
dieťaťa nie je zmenšená tým, že sú často
„obeťou“ bezohľadnej reklamy a manipulácie
či vlastnej nevedomosti.

Objednané dieťa
Krivda voči dieťaťu náhradnej matky znamená, že prichádza na svet počatím v nezvyčajných, ba až bizarných podmienkach. Jeho
počatie sa zvyčajne uskutočňuje niektorou
z metód asistovanej reprodukcie. Dochádza
pritom k umelému, vopred plánovanému
rozdeleniu medzi jeho genetickými, biologickými a sociálnymi rodičmi. Po pôrode
je odtrhnuté od svojej biologickej matky
a odovzdané do výchovy cudzím ľuďom –
budúcim sociálnym rodičom. Táto situácia
predstavuje pre dieťa početné riziká z hľadiska jeho biologickej a psychickej identity,
jeho osobnosti a ďalšieho zdravého vývinu.
Nerešpektuje ani právo dieťaťa pravdivo
poznať svoj biologický pôvod.
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Dieťa náhradnej matky v celej procedúre vystupuje ako vec, ako tovar, ktorého
„výrobu“ si niekto objednal, a zaplatí zaň.
Vzťahujú sa na neho, aspoň podvedome, aj
iné procedúry obvyklé vo výrobných alebo
v obchodných vzťahoch. Napríklad „kontrola
kvality“ či „reklamácia“. Ako názorne ukázali
viaceré medializované prípady, môže to spôsobovať aj ďalšie, ťažko riešiteľné problémy.
Čo napríklad s dieťaťom, ktoré sa narodí
zdravotne postihnuté? Čo robiť v situácii,
keď budúci sociálni rodičia zmenia názor
alebo svoje vzájomné vzťahy – a objednané
dieťa už nechcú prijať? Keď namiesto jedného objednaného sú na ceste dve alebo tri?
Alebo keď sa dieťaťa napokon nechce vzdať
jeho náhradná matka?

Neviditeľné detské obete
Krivda náhradného materstva smeruje
aj voči mnohým „obetovaným“ ľudským
bytostiam. Tým, ktoré sa na jeho realizáciu
síce umelo počali, ale neprenesú sa do maternice, pretože boli označené za chybné
alebo nadbytočné. A tak končia v mraziacom
boxe alebo v odpade. Aj voči tým, ktorých
vývin po prenesení do maternice nepokračuje a odumrú. Ide tu o nenapraviteľný zločin:
pre žiadané narodenie objednaného dieťaťa
zahynú mnohé iné.
Krivda sa však môže týkať aj žijúcich osirelých detí. Tolerancia či dokonca podpora
spoločnosti vo vzťahu k produkcii „vlastných

detí“ solventných objednávateľov náhradného materstva totiž znižuje reálne šance
mnohých sirôt na nájdenie ochotných adoptívnych rodičov. Zároveň sa v nich i v danej
spoločnosti môže posilňovať vedomie, že
tieto deti sú skutočne „nechcené“.
Podpora náhradného materstva predstavuje záťaž a podstatné riziko aj pre celú spoločnosť. Vidíme nezodpovedné, komerčne
motivované pôsobenie proti zdravej rodine,
manželstvu, rodičovstvu aj materstvu. Navyše, biznis náhradného materstva vyviaže
nemalé ľudské, medicínsko-zdravotnícke,
právne, materiálne aj finančné prostriedky.
Tie potom môžu chýbať na zaistenie iných,
naozaj potrebných výkonov zdravotnej či sociálnej starostlivosti.

Čo môžeme urobiť?
Povinnosťou každého človeka dobrej vôle,
tým skôr kresťana, je mať v uvedených
otázkach primerane jasno. Máme si zaobstarať a poskytovať, v rámci svojich možností,
overené informácie vo svojom okolí. Treba
podporovať úsilie, aby sa zabránilo prieniku
takýchto praktík do medicínskeho, zdravotníckeho či právneho prostredia na Slovensku.
Úlohou každého z nás je, aby sme sa podľa
svojich možností, kompetencie a zodpovednosti zasadzovali za ochranu slovenského
prostredia, našich rodín, osobitne však
našich žien a dievčat pred spomínanými
hrozbami fyzického, mravného a komerčného zneužitia.

21

slovo mladým

go(o)dbook

11

11

Hľadaj si priateľa práve vtedy, keď prežívaš ťažký čas!

Božie dieťa

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 28. júl 2016

Nie je hanba padnúť na zem, ale hanba je padnúť, nepostaviť sa a neísť ďalej.
udalosti
Bárka gmcbarka.sk 057/449 02 90
Juskova Voľa skolacentrum@centrum.sk
24. – 26.02. Víkend v Bárke. Vzdelávaco-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopresbyterátu Bardejov a Hrabské. Veková
kategória účastníkov je od 9 do 30 rokov.
03. – 05.03. AŠAD – Archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
10. – 12.03. Život v Kristovi. Evanjelizačný
kurz, ktorý nadväzuje na základy viery vštepené cez Kurz Filip. Má za cieľ povzbudiť človeka
vo vytrvalosti a napredovaní za Kristom.
Veková kategória účastníkov je od 14 rokov.
(Peter Lipták & tím)
GMPC gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk Prešov, Hurbanistov 3
Pondelok 20.00 Svätá liturgia na VŠ internáte
(kaplnka, Ul. 17. novembra )
Utorok 15.50 Študentský ruženec 16.30 Svätá
liturgia (Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa)
Streda 18.45 Animátorské stretnutie (Šarišanka, Hurbanistov 3)
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
19.02. Svätá liturgia s agapé (11.15 h)
25.02 UPeCe Greko obed – viac informácií
a nahlasovanie na obed mejlom. Motto akcie:
Zažiť spoločenstvo veriacich inak
Utorok 19.30 Greko stretko (Mlynská dolina)
Sobota 19.00 Liturgia pre vysokoškolákov
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia pre vysokoškolákov
(kaplnka, Mlynská dolina)
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Drahí priatelia, pýtam sa vás: Chcete pre váš život ten „vír“ alebo
„závrat“, ktorý nás robí cudzími, alebo chcete cítiť tú silu, ktorá vám
dá pocítiť, že ste nažive, naplnení? Závrat, ktorý odcudzuje, alebo silu
milosti? Na to, aby sme boli naplnení, aby sme mali obnovenú silu,
existuje odpoveď. Nie je to vec, nie je to predmet, nedá sa kúpiť: je to
osoba a je živá. Volá sa Ježiš Kristus. (Potlesk pre Pána, prosím!) Pýtam
sa vás: Dá sa Ježiš Kristus kúpiť? Ježiš Kristus je dar! Otcov dar! Ježiš
Kristus je ten, kto vie dať opravdivú vášeň životu. Ježiš Kristus je ten,
kto nás vedie k tomu, aby sme sa neuspokojili s trochou a aby sme
zo seba vydali to najlepšie. Je to Ježiš Kristus, kto sa na nás obracia,
pozýva nás a pomáha nám vstať zakaždým, keď sa považujeme za porazených. Niekto teraz môže povedať: „Ale, otče, je veľmi ťažké snívať,
je náročné stúpať a stále kráčať nahor... Otče, ja som slabý, ja padám...
Ja sa snažím, ale veľakrát padám.“ Ak si slabý, ak padneš, pozri sa hore,
kde je natiahnutá podávaná Ježišova ruka. A Ježiš ti hovorí: „Zdvihni
sa, poď so mnou!“ Ak to urobím znovu, povie mi to isté. Ak padnem
opäť, opäť mi povie to isté... Veď Peter sa raz opýtal Pána: „Nuž, Pane,
koľkokrát?“ Sedemdesiatsedemkrát. Ježišova ruka je stále natiahnutá,
aby nás zdvihla, keď padneme.
Páči sa mi to

2

Komentáre

Zdieľať

Miroslav Bujdoš CSsR
Páči sa mi to . Odpovedať
Nikto nemá právo počítať tvoje pády. Ani Ježiš to nerobí. Ľudia
sa nanajvýš môžu inšpirovať zakaždým, keď vstaneš. Ak chceme
žiť život lepšie ako všetci ostatní, tak musíme aj niečo robiť ináč
ako všetci ostatní. Čo to znamená? Mať nádej aj počas zlyhania
si môže dovoliť len Ježišov učeník, veď vie o „natiahnutej ruke“.
Zostať verným napriek nepriaznivým okolnostiam si môže dovoliť len Ježišov učeník, lebo aj jeho Učiteľ zostal verným. Myslím si, že nestačí, aby sme rozprávali o Bohu s vášňou, je neskutočne dôležité, aby sme mali každodennú skúsenosť vášnivého
života s Bohom. Som presvedčený, že k tomu nepotrebuješ veľa
vedieť. Úplne stačí, že začneš žiť to, čo už doposiaľ vieš.
sr. Ester Andrea Mikitová SNPM
Páči sa mi to . Odpovedať
Už toľkokrát sme zakúsili svoj pád alebo sme boli svedkom
pádu svojho blížneho. Opäť som zlyhal, opäť som to nezvládol. A možno si myslím, že moje pády sú veľmi časté. Keď nás
Kristus pozýva žiť náš život, ráta aj s naším pádom. A predsa
náš Boh aj toto dovolí. Prečo? Aby sme ho osobne na vlastnom
živote zakúsili živého. Ak dvihneš svoj zrak z prachu a pozrieš
sa hore, uvidíš natiahnutú ruku a Kristov milujúci pohľad, ktorý
zažil Peter po tom, čo zaprel Krista. Od tohto momentu sa jeho
život neuveriteľne zmenil. Prajem nám, aby sme sa Kristom
znova a znova nechali dvíhať z prachu zeme. On to totiž nikdy
nepočíta.
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov
BLAHOSLAVENÁ LAURA VICUŇOVÁ
Patrónka týraných a zneužívaných detí, emigrantka, ktorá v sebe spája krásu čnosti čistoty a lásky
k rodine. Dve miesta svojho posvätenia, pre ktoré si
v krátkom živote veľa vytrpela.

Život v Kristovi
Ak si sa rozhodol kráčať
za Ježišom a byť jeho
učeníkom, a chceš vedieť
viac o krokoch potrebných
na tejto ceste, tento kurz
je to pravé orechové pre
teba. Jeho nosnou témou
je zveľaďovanie osobného
vzťahu ku Kristovi. Formuje
človeka, aby plnšie prežíval
modlitbu, zamiloval si
čítanie Božieho slova, či
odpovedá na otázky, ako
sa nechať viesť Svätým
Duchom. Vedie ho známy
evanjelizátor Peter Lipták
spolu so svojím ostrieľaným tímom. Najbližší
termín kurzu je 10. – 12.
marca v Gréckokatolíckom
mládežníckom centre
v Juskovej Voli.

Gospelfest
Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku sa
minulého roka rozhodli
vytvoriť malý festival, ktorého prvotným cieľom je
ponúknuť mladým ľuďom
alternatívu k zábave „tohto
sveta“. Nie alkohol, drogy
či znudené vysedávanie
doma pred telkou alebo
notebookom, ale pravý
zážitok v kruhu známych
či neznámych, naladených na jednotnej vlne
radosti, lásky a požehnania. Tohtoročný 2. ročník
sa uskutoční 10. – 12.
februára na Gymnáziu sv.
Andreja v Ružomberku.
Pozvanie prijali K:MUSIC,
BCC Worship, Timothy, F6,
Ján Buc a iní.

www.casopisslovo.sk

Juraj Danko
foto: thelegacyfamily.com
JJ

Moja stará mama spomínala, že raz dávno,
keď čerpala vodu zo studne, jej ktosi povedal: „Aby ste za ňu raz neplatili.“ Vtedy to
bola skôr úsmevná narážka, ale dnes vidíme,
ako sa naplnila. A aj keď sa zdá, že si kedysi
ľudia vodu nevážili, lebo za ňu neplatili, nie
je to tak. Veď práve vode je v trebníku venovaných niekoľko modlitieb a posvätení.
My vieme o Veľkom posvätení vody na sviatok svätého Bohozjavenia. Okrem neho je

i Malé posvätenie vody a Malé posvätenie
vody v skratke. K vode sa tiež viaže modlitba pred kopaním studne a hľadaním vody.
Posväcuje sa i rieka a most cez ňu, ako aj
rybník. Pre nás sú tieto modlitby zväčša neznáme, ale pre našich predkov to bol spôsob
poďakovania Stvoriteľovi za životodarnú
tekutinu.
Takouto oslavou je i Poriadok posvätenia
novej studne, ktorý pozostáva z 28. žalmu
a dvoch modlitieb. Do oslavnej atmosféry vovádza už samotný žalm, keď rozpráva o sile
Božieho hlasu, ako ním ovláda vody zeme.
Úvodné slová hovoria o stvorení sveta:
„Oživovateľ a Tvorca všetkého, na počiatku

JJ

Antónia Haľková
Proti vplyvu zhubného kultu a sekty nie je nikto
odolný. Najčastejšie podľahne človek, ktorý prežíva náhlu životnú zmenu, neúspech, zlyhanie,
možno smrť blízkeho človeka, s ktorou sa nevie
vyrovnať. V takejto situácii potrebuje zažiť, že
je pochopený, prijatý. Je veľmi nebezpečné, ak
je človek v takomto prežívaní oslovený členom
sekty, ktorý vždy prichádza s možným riešením.
Nábor nových členov sekty prebieha tak, že
člen sekty, ktorý je špeciálne školený na kontakt
s rôznymi typmi ľudí, tzv. manipulátor, sa pri
prvom kontakte s potenciálnym členom snaží
vybudovať vzťah dôvery, vystupuje priateľsky,
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usmieva sa, prejavuje pochopenie nad jeho
situáciou.
Manipulátor kladie otázky ako napríklad:
„Chcete byť šťastný? Chcete, aby vám Boh
pomohol? Chcete začať nový život?“ A zároveň
ponúkne východisko, cestu, ktorá má priviesť
človeka k správnemu cieľu, pričom sa odvoláva
na svoju skupinu a jej významného zakladateľa,
ktorý vie, ako spasiť svet. Často opakuje meno
vodcu, poukazuje na jeho konanie, odvoláva sa
na jeho názory. Vodca je viditeľne jeho idolom.
Manipulátor počas rozhovoru nebadane
zisťuje ťažkosti človeka, aby mu vedel ponúknuť
vyriešenie konkrétnych problémov, pričom
o sebe ani o sekte nepodáva žiadne informácie a na prípadné otázky odpovedá vyhýbavo,
neurčito a tvrdí, že všetko sa človek môže
dozvedieť na spoločnom stretnutí, na ktoré ho
opakovane a srdečne pozýva.

varovanie

Nábor do sekty

katechéza

Posvätenie studne

si stvoril nebo a zem i vody, nad ktorými sa
vznášal tvoj Duch. Svojím slovom si pozbieral vody pod oblohou na jedno miesto, nechávaš vyvierať pramene v roklinách a stredom hôr vedieš vody napájajúce zvieratá.“
Modlitba ďalej pokračuje udalosťami z dejín
Izraela. Ako Boh pri Mojžišovi osladil horkú
vodu a úderom do skaly dal vytekať vode
uhášajúcej smäd ľudu. Pri prorokovi Elizeovi
zasa soľou uzdravil vodu zabíjajúcu deti.
Tento biblický úvod je východiskom pre
prosebnú časť, kde modliaci sa v pokore
prosí Boha: „Zošli svoje nebeské požehnanie
na vodu v tejto studni a svojou božskou silou
a mocnou pravicou odožeň od nej každý
úklad a dielo démona. Odním od nej každú
horkosť, slanosť a bezdetnosť. Požehnaj,
očisť a posväť ju. Daj jej sladkosť a možnosť
počatia dieťaťa.“
Po vzývaní Božieho požehnania nad vodou
sa sústreďuje pozornosť na ľudí. „Tým, ktorí
z nej budú čerpať a piť i umývať sa v nej,
nech je na zdravie a odstránenie každého
utrpenia a choroby, na uzdravenie každej
bolesti, na slávu teba jediného, v Trojici
oslavovaného Boha.“
Teda modlitba sa nielen začína, ale i vrcholí v oslave Boha za veľké veci, ktoré koná,
za vodu a nový život, ktorý i táto voda predstavuje. Myslím, že sa máme čo učiť z tejto
starobylej modlitby a povzbudiť sa k ochrane
nielen vody, ale aj samotného života, ktorý
vidíme v počatom dieťati. Veď na ten je
i v prípade týchto modlitieb kladený veľký
dôraz.

Stretnutia môžu prebiehať v nejakom byte
alebo na verejnom mieste, na ktorom sa členovia „modlia“, spievajú, počúvajú prednášky,
prípadne môže ísť o koncert s exotickou hudbou, ochutnávku vegetariánskych jedál, rôzne
terapeutické kurzy alebo liečebné skupinové
stretnutia. Členovia sekty na takýchto stretnutiach prijímajú nových ľudí veľmi láskavo. Tieto
priateľské prejavy sú falošné, a hoci človek
prežije pocity prijatia a šťastia, všetko je len
súčasť cielenej psychickej manipulácie, ktorej
možno veľmi ľahko podľahnúť v priebehu
niekoľkých hodín. Ten, kto je zmanipulovaný,
to sám na sebe nepozná, a preto má pocit, že
koná slobodne.
Predtým, ako sa človek prihlási na podobné
stretnutie, treba zistiť čo najviac informácií
o tom, kto dané podujatie organizuje, kto ho
zastrešuje, aké myšlienky dané organizácie alebo skupiny hlásajú, a konfrontovať ich s vierou
a učením Katolíckej cirkvi, aby sme nenastúpili
na vlak, ktorý nezastavuje a rúti sa do priepasti.
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slovo o ikone

Pokrov Bohorodičky
JJ

Milan Gábor

foto: en.expertissim.com
Historické pramene ikony Pokrova
Ak sa pozrieme detailne na ikonu Ochrany –
Pokrova, ktorej kompozícia je jasná a dobre
štruktúrovaná s pozadím Blachernského
chrámu, uprostred ktorého stojí Božia Matka
s rozprestretým maforionom, môžeme tu
objaviť v niektorých prípadoch až tri historické prvky. Hoci sú chronologicky rozdielne,
spája ich spoločná myšlienka, ktorú vyjadrujú – ochrana Bohorodičky.

Videnie sv. Andreja
Svätý Andrej, blázon pre Krista, mal skýtsky
pôvod a slovanskú národnosť. Bol otrokom

v dome bohatého muža Teognosta v Konštantínopole, ktorý ho naučil po grécky, a bol
poverený úlohou notára. Svätý Andrej sa vyznačoval bezchybnou mravnosťou a duchom
modlitby a pokánia. Často čítal životopisy
svätých, čo ho viedlo k tomu, že sa rozhodol
nasledovať ich konanie. Z túžby po poníženosti prijal dobrovoľne stav slabomyseľnosti,
stanúc sa bláznom pre Krista. Počas dňa
chodil po meste v otrhaných šatách, trpezlivo znášal hlad, krutú zimu, výsmech, ba
aj bitku od ľudí. Napriek tomu konal dobro
a nešetril svojimi radami malým ani veľkým.
V noci, keď už bol sám, sa veľa modlil nielen
za spásu svojej duše, ale aj duše svojich
nepriateľov a trýzniteľov i celý kresťanský
svet. Svätý Andrej zomrel v Konštantínopole
vo veku 66 rokov života, v prvej polovici 10.
storočia okolo r. 936. Liturgická pamiatka svätého Andreja, blázna pre Krista, sa

z cirkevného práva

Sväteniny a sviatosti
JJ

Jozef Miňo
Pre duchovné dobro kresťana je dôležité
rozlišovať medzi sviatosťami a sväteninami.
Kódex kánonického práva definuje sviatosti
takto: „Sviatosťami, ktoré Cirkev má povinnosť
udeľovať, aby pod viditeľným znakom ohlasovala Kristove tajomstvá, náš Pán Ježiš Kristus,
pôsobením Svätého Ducha, posväcuje ľudí,
aby sa osobitným spôsobom stali skutočnými
ctiteľmi Boha Otca a pričleňuje ich k sebe samému a Cirkvi, svojmu telu; preto všetci veriaci
v Krista, najmä však posvätní služobníci, majú
pri nábožnom slávení a prijímaní týchto sviatostí starostlivo zachovávať predpisy Cirkvi.“ (kán.
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667 CCEO) Sviatosti sú teda viditeľné znaky, cez
ktoré človek dostáva do svojej duše neviditeľnú
Božiu milosť ako Boží dar. Niektoré sviatosti
(tajomstvá) sú nevyhnutné na spásu, napríklad
krst: „Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“
(Mk 16, 16)
Cirkev vysluhuje sedem sviatostí: krst, myropomazanie (birmovanie), Eucharistia, sviatosť
zmierenia, manželstvo, kňazstvo a pomazanie
chorých.
Kán. 867 § 1 CCEO hovorí, že sväteninami,
ktoré sú posvätnými znakmi a akoby napodobnením sviatostí, sa naznačujú a na príhovor
Cirkvi dosahujú účinky najmä duchovné, ktoré
pripravujú ľudí na účinné prijímanie sviatostí
a posväcujú rozličné okolnosti života. V § 2
sa pripomína, že ohľadom svätenín sa majú
zachovávať normy partikulárneho práva vlast-

v slovanských cirkvách grécko-slovanského
obradu slávi 2. októbra.
Ako poznamenáva E. Sendler, rozprávanie
o jeho živote i zázračnom videní napísané
v spise Acta Sanctorum krátko po jeho
smrti dáva isté záruky autentickosti. V čase
panovania byzantského cisára Leva VI.
Múdreho (886 – 912) na začiatku 10. storočia
bol Konštantínopol obliehaný Saracénmi.
Podľa tvrdenia J. Charkiewicza a T. S. Ereminya počas celonočného bdenia v nedeľu
1. októbra pravdepodobne v r. 911, keď bol
svätý Andrej v Blachernskom chráme, mal
videnie. Synaxár ani iní autori, ako napr. E.
Sendler, N. P. Kondakov, S. Bulgakov, J. Katrij
či V. N. Lazarev, dátum neuvádzajú. Svätý
Andrej v tú noc videl na vlastné oči pani, ako
prichádza cez chrámové dvere, obklopená
vznešeným sprievodom. Sprava aj zľava ju
svojimi rukami podopierali sv. Ján Krstiteľ
a sv. apoštol a evanjelista Ján; sprevádzal ju
nespočetný zástup svätých, odetých v bielom
za spevu hymnov a duchovných piesní. Keď
zástup došiel k ambónu, Andrej sa obrátil
k svojmu učeníkovi Epifaniovi a spýtal sa
ho: „Vidíš Vládkyňu a Paniu celého sveta?“
On odpovedal: „Áno, vidím, môj duchovný
otec.“ A pred ich očami si Pani kľakla a dlho
sa modlila, pričom jej stekali slzy po tvári.
Po modlitbe vstúpila do svätyne k prestolu,
kde sa opäť modlila za prítomný ľud. Potom
si zložila žiarivý plášť, ktorý jej pokrýval
hlavu, a s veľkou vznešenosťou ho svojimi
prečistými rukami rozprestrela nad všetok
ľud, ktorý pod ňou stál. Tí, čo videli tieto
neobyčajné veci (sv. Andrej a Epifanius),
ešte značný čas hľadeli na rozprestretý plášť.
A kým bola v chráme prítomná Bohorodička,
bol viditeľný aj plášť.

nej cirkvi sui iuris. Sväteniny sú tiež viditeľné
znaky, ktoré nás majú urobiť disponovanými
prijímať sviatosti. Medzi sväteniny patria všetky
požehnania, posvätenia vecí, miest, osôb.
Sväteniny nás sprevádzajú celým liturgickým
rokom: všetky myrovania v roku, veľké svätenie
vody na sviatok Bohozjavenia, malé svätenie
vody, svätenie sviec na sviatok Stretnutia Pána,
domov a bytov, chrámov, ikon, jedál na sviatky
Paschy, bohoslužobných rúch, predmetov, zvonov až po posvätenie ruženca, auta, základného
kameňa a každej veci, ktorú veriaci človek chce
využívať s Božím požehnaním na oslavu Boha
a spásu svojej duše. Ak sa v našom kánonickom
práve hovorí, že ohľadom svätenín sa majú
zachovávať normy partikulárneho práva, tak
tieto pravidlá treba hľadať v liturgických knihách našej cirkvi – trebníkoch, keďže výslovne
definované partikulárne právo pre sväteniny
nemáme.
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Marta Gromošová
foto: blogqpot.com
JJ
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slovo bl. P. P. gojdiča

Ako tak dozrievam do krásy duše, ducha
a okrajových konfekčných veľkostí, stávam
sa dôveryhodnou osobou. V autobuse MHD
mi pani v dôchodkovom veku porozpráva
o svojich diagnózach, mladá mamička ma
prijme do facebookovej skupiny a prečíta si
moje rady o starostlivosti o svojho nádherného novorodenca.
Od istého času mám tendenciu poúčať,
vysvetľovať, usmerňovať, hodnotiť... Najviac
ma otec dokázal vytočiť pomenovaním
učiteľka. Trpím učiteľským syndrómom –
zamiešať sa do hádky, obraňovať slabších,
naprávať krivdy, zvyšovať hlas, informáciu
viackrát zopakovať a klásť kontrolné otázky.
Nedávno som počula, že učiteľ je učiteľom
vždy a všade, rovnako ako kňaz kňazom.
Dosť ma tá ponáška vyľakala, nedovolím si
porovnávať tieto dva spoločensky rozdielne
odbory ľudského života, ale vzápätí som
stretla svojho služobne staršieho kolegu,
ktorý s veľkým záujmom sledoval chlapcov
na skateboardoch. Oči mu tak svietili, že
nechýbalo veľa a tú mykajúcu sa dosku si
od nich požičia.
Učiteľ je učiteľom aj preto, že je zvedavý.
Má bytostnú potrebu skúmať veci a javy,
premýšľať o nich, čítať, vymýšľať si a pýtať sa.
Nie sú to len mentorské otázky s prehnanou
intonáciou, keď opytujúci sa afektovane
ide s hlasom hore namiesto toho, aby dal
dôraz na opytovacie zámeno a na konci vety
s hlasom pekne klesol. Ako príklad uvádzam
chronicky známe: „Kedy sa vrátiš z domov?

S kým si včera sedela na lavičke?“ Pokiaľ
pri vyslovení otázky ešte aj vykrútite krk
s hlavou doprava a oči vyvrátite rovnakým
smerom, začujete iba plesnutie dverí a ticho.
Aj tým sa dnešná mladá generácia odlišuje
od tých predošlých: kým si naše staršie deti
púšťali hudbu nahlas na celý dom, dnes si
deti púšťajú hudbu hlasno pre vlastné ušné
bubienky.
Za seba, ale aj za mnoho iných kolegov
môžem povedať, že častejšie je to zvedavosť,
ako veci fungujú, uvažovanie o tom, ako

príbeh

Aspoň niečo

možno pomôcť deťom či mladým ľuďom
v školských laviciach. Zaujímame sa o knižky,
ktoré deti čítajú alebo by mali čítať, o hudbu,
ktorú počúvajú. Keďže s nimi trávime viac
času ako ich rodičia, občas sa nám dostane
tej cti, že sa staneme ich dôverníkmi, ba
priam až priateľmi a kamarátmi a ostaneme
nimi aj dlho po maturite.
Samostatnou kapitolou je status učiteľského dieťaťa. Často sa mojim deťom ušlo
poznámok, že majú dobré známky preto,
lebo majú mamku učiteľku. Dodnes som nepochopila príčinnú súvislosť daného javu...
Učiteľské deti sú vycvičené na obranu svojich
rodičov, dobre vedia, že mamka máva v lete
dovolenku a keby niektorý zo žiakov sedel
v našej kuchyni počas opravy diktátu alebo
písomky, isto by sa mu ušlo hubovej polievky
za zanedbanie domácej prípravy.
Ako mladá učiteľka som pre deti nemala
veľa pochopenia. Zaujímali ma ich výkony,
perfektne zvládnuté úlohy, dokonalá práca,
poslušnosť, disciplína. Deti sa pred mojimi
hodinami nemčiny triasli, mala som nos
na ťaháky a na lajdákov, čo sa nepripravili
alebo odpisovali domácu úlohu od kamaráta tesne pred hodinou, na očiach som im
videla, kto nevie básničku alebo skloňovanie
prídavného mena s podstatným menom bez
člena. Bola som prísna a dôsledná, aj keď
som na schôdzach a poradách vyrušovala.
Ako mladá učiteľka som chcela naučiť všetkých všetko. Dnes viem, že je krásne naučiť
aspoň niekoho niečo.

Slová a myšlienky veľkých osobností sú stále obohacujúce a nestrácajú na aktuálnosti ani
po mnohých desaťročiach. Takýmto príkladom je osobnosť blahoslaveného prešovského
biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSMB. Jeho príhovory, kázne, osobná korešpondencia
a pastierske listy sú toho jasným dôkazom.
Preto vám v nasledujúcich vydaniach nášho časopisu Slovo budeme ponúkať myšlienky zo
zachovaných textov vladyku Pavla Petra. Do dejín Gréckokatolíckej cirkvi sa zapísal zlatými
písmenami predovšetkým svojou vernosťou Gréckokatolíckej cirkvi a Svätému Otcovi a mučeníckou smrťou, ale aj svojím otcovským pôsobením v službe pastiera Božieho ľudu. Ale o jeho
osobnosti hovoria aj slová a myšlienky, ktoré nám zanechal. Povedzme si pravdu, že ich veľmi
nepoznáme, čo je veľká škoda. Preto sme v rámci Jubilejného roka baziliánskeho Rádu sv. Jozafáta pri príležitosti 400. výročia obnovenia rádu pripravili túto rubriku, pretože vladyka Gojdič
bol jeho členom, bol formovaný baziliánskou spiritualitou.
V Gojdičových slovách sa odzrkadľuje jeho veľkosť, ktorá spočívala v pokore, láske, milosrdenstve, ale aj v múdrosti, rozvážnosti i rozhodnosti. Jeho biskupské heslo Boh je láska,
milujme ho! je akoby refrénom jeho textov. Čo sa týka jazyka, ktorý používal vo svojich kázňach a príhovoroch, bol jednoduchý a zrozumiteľný každému. Kázal väčšinou po rusínsky, ale
niekedy aj po slovensky a kde bolo treba, tak aj po maďarsky.
Predovšetkým Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ale aj celá Cirkev má v osobe biskupa
Gojdiča vzácny vzor pre súčasnosť a budúcnosť, ako kráčať cestou, ktorou je Ježiš Kristus. Bol
veľkým ctiteľom Božského Srdca a Presvätej Bohorodičky. V chudobných a v tých, ktorých hlas
nebolo v spoločnosti počuť, videl Ježiša. Známy je jeho postoj napr. k tým, ktorí utekali pred
boľševikmi, ale aj k tým, ktorí boli prenasledovaní preto, že sú Židmi. V každom človekovi videl
Krista.
(Peter Šturák, Ľubomír Petrík)
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na každý deň

PONDELOK 13. február

Prepodobný otec Martinián
Čítania: 1 Jn 2, 18 – 3, 10, zač. 71; Mk 11, 1 – 11, zač. 49
Deti moje, je posledná hodina. (1 Jn 2, 18)
Poslednej hodine netreba rozumieť ako finálnemu zničeniu sveta,
po ktorom nastane prvotná ničota ako pred stvorením. V biblickom
ponímaní posledné časy predstavujú koniec jedného veku a začiatok
nového. Ide o posledné okamihy pre nás známych vecí i vzťahov, tie sa
skončia. Tu sa objavuje zásadná otázka pre nás všetkých: Vyberieme
si ten starý svet, ktorý bude zničený, alebo vojdeme do nového veku
v sláve Krista?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 14. február

Odchod do večnosti prepodobného Konštantína Filozofa
Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; Mk 14, 10 – 42, zač. 64 (rad.); Gal 5,
22 – 6, 2, zač. 213; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (prep.)
Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. (Jn
10, 11)
Jedinou úlohou pastiera sú jeho ovce. Je za ne zodpovedný. Prorok
Dávid hovorí kráľovi Šaulovi, koľko ráz sa mu stalo, že sa musel
postaviť proti medveďovi i levovi, len aby ochránil svoje ovce (1 Sam
17, 36). Nájomný pastier myslí len na mzdu, čo z toho bude mať.
Kristus je dobrý pastier, ktorý je pripravený riskovať, a nakoniec
i položiť život za svoje ovce.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti prepodobnému (HS: 364; PZ: 342; HP: 356)

STREDA 15. február

Svätý apoštol Onezim
Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 – 15, 1, zač. 65
A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša
Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. (1 Jn 3, 23)
V srdci človeka sa niekedy objavia pochybnosti. Je dobre niekedy sa
zamyslieť, či sme skutoční, pravdiví kresťania. Ján nám predkladá
jednoduchú mieru, podľa ktorej to zistíme. Tou mierou je láska. Kto
cíti, že v jeho srdci prebýva láska k blízkym, môže si byť istý, že v ňom
prebýva i Ježiš Kristus. Láska je len slovo, no prejavuje sa v skutkoch.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy (HS: 162;
PZ: 116; HP: 117)

ŠTVRTOK 16. február

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci
Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 – 15, zač. 66
Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania.
(1 Jn 5, 3)
Veriaci plniaci Božie prikázania by sa dali rozdeliť do troch skupín.
Prvá skupina zachováva prikázania zo strachu. Boh je pre nich ten,
kto trestá. Druhá skupina z vypočítavosti. Myslia si, že keď budú
dobrí, Boh ich za to odmení. No len tretia skupina veriacich skutočne
miluje Boha ako Otca. Jeho prikázania zachováva z lásky k nemu.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157;
PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 17. február

Veľkomučeník Teodor Tyron
Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 – 41, zač. 68
Tento človek bol naozaj Boží Syn. (Mk 15, 39)
Slová stotníka, ktorý stál oproti zomierajúcemu Kristovi na kríži, sú
slovami úžasu a presvedčenia. Stotník, pohan, vojak mal za sebou
isto mnoho bitiek a neraz videl umierajúceho, no nikdy nevidel, žeby
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niekto zomieral tak ako Ježiš. Keby Kristus žil, učil, robil zázraky, isto
by pomohol mnohým, no jeho ukrižovanie ešte aj dnes, tak ako vtedy
u stotníka, spôsobuje obrátenia v srdciach mnohých ľudí.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 18. február

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná
Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 146; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač.
105 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)
... aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej. (1 Sol 4,
13)
Pred tvárou smrti neveriaci nachádza len beznádej. Staroveký otec
tragédie napísal: „Pre zomrelého už niet vzkriesenia.“ No apoštol
Pavol pred náš duchovný zrak kladie základný princíp: človek, ktorý
žil a zomrel v Kristovi, bude vzkriesený spolu s ním. Medzi Kristom
a milujúcim človekom vzniká vzťah, ktorý prekračuje smrť. Keďže
Kristus zomrel, no vstal z mŕtvych, podobne i človek zjednotený
s Kristom bude vzkriesený.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia Bohorodička.
Panychída (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

NEDEĽA 19. február

Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde
Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 – 46, zač. 106
Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre
vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali
ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný
a pritúlili ste ma... (Mt 25, 34 – 35)
Ide o jeden z najzrozumiteľnejších príkladov, ktorý vychádzajú z úst
nášho Spasiteľa. Zmysel príkladu je istotne každému jasný: Boh
nás bude súdiť podľa nášho vzťahu k potrebám iných ľudí. Nebude
nás súdiť podľa množstva nášho poznania, podľa titulov, ktoré sme
za života získali, ani podľa svetskej slávy, ktorej sa nám dostávalo,
ani podľa majetku, ktorý sme nazbierali, no jedine podľa toho, koľko
pomoci sme poskytli druhému. Tieto slová nás učia i tomu, ako
by mala vyzerať pomoc, ktorú sme povinní preukazovať. V prvom
rade máme pomáhať v obyčajných a jednoduchých veciach. To, o čo
nás žiada Ježiš: dať hladnému najesť, smädnému napiť..., môže
urobiť každý jeden človek. Nepotrebujeme na to ani veľa peňazí, ani
zvláštne schopnosti, stačí jednoducho pomôcť druhému človeku
v jeho každodenných potrebách. Niet podobných slov, ktoré by
tak jasne ukazovali obyčajnému človeku takú priamu cestu k sláve
a svätosti. V druhom rade naša pomoc by nemala byť založená
na vypočítavosti (to rodí len sklamanie), dokonca ani na zbieraní
akýchsi zásluh u Boha (to rodí často pýchu). Jednoduchý veriaci
pomáha svojmu blížnemu jednoducho preto, lebo nemôže existovať
inak. Pomôcť niekomu bez nejakej vypočítavosti je bytostná,
inštinktívna reakcia milujúceho srdca.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu,
Sláva, I teraz, kondák triódy. Ostatné z triódy (HS: 150, 203; PZ: 104,
165; HP: 105, 163)

PONDELOK 20. február

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup
Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40; 22, 7 – 39, zač. 96
Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. (3 Jn 1, 4)
Apoštol Ján hovorí o svojej veľkej radosti, keď vidí, že jeho deti žijú
v pravde. Ide o pravdu, ktorá sa nedá osvojiť rozumom. Pravda je
poznanie, ktoré živí um človeka, ktorá akoby oblieka celý jeho život.
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Pravda je to, čo robí človeka schopným myslieť i konať tak, ako to
od neho žiada Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 21. február

Prepodobný Timotej zo Symbolov
Svätý Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie
Čítania: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 22, 39 – 42. 45b – 71. 23, 1, zač. 109
Júda, služobník Ježiša Krista, brat Jakuba, tým, čo sú povolaní,
v Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista. (Júd 1, 1)
Len máločo nám o druhom povie tak mnoho ako to, čo on sám hovorí
o sebe. Apoštol Júda sám seba nazýva služobníkom a bratom Jakuba.
To nám o ňom mnoho napovie. Júda „hral druhé husle“. Na prvé
miesto postavil svojho známejšieho brata Jakuba. Akoby mu to
neprekážalo, lebo preňho je najdôležitejšie byť služobníkom Ježiša.
To znamená, že vo svojom živote mal len jeden cieľ, a to byť stále
po ruke Kristovi, aby poslúžil jeho cieľom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA 22. február

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov
v Eugeniu
Čítania: Joel 3, 12 – 21, Joel 2, 12 – 26 (6. hod.)
„Teraz však,“ hovorí Pán, „obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ (Joel 2, 12
– 13)
Plesová sezóna sa skončila, už niet čas ani priestor na plesanie
a hodovanie. Dobrý Boh nám ponúka čas a príležitosť na pokánie,
obrátenie sa k nemu cez pôst a nárek. Ten plač však nespôsobuje
beznádej či zúfalstvo, no vnútornú radosť, ktorú Boh dáva všetkým
tým, ktorí ho milujú skutkami, nielen slovami.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho:
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov. Čítania: Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač. 109 (HS: 164;
PZ: 119; HP: 119)

ŠTVRTOK 23. február

Hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Jánovi); Júd 1,
11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a; 44 – 56, zač. 110 (rad.)
V poslednom čase prídu posmievači, čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia telesní, čo
nemajú Ducha. (Jud 1, 18 – 19)
Tak v minulosti, ako aj teraz žijú na svete, dokonca aj v Cirkvi ľudia,
ktorí si pravdy viery, morálku či jednoduchý, ľahko pochopiteľný,
prirodzený zákon menia podľa svojich žiadostí. Svojimi slovami,
vplyvom, majetkom stavajú bariéry medzi ľuďmi, a tak rozdeľujú to,
čo má byť jedno. Konfrontujme častejšie slová dnešných vodcov so
slovami Svätého písma.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
služby Jánovi Krstiteľovi (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

PIATOK 24. február

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy Pánovho predchodcu
a krstiteľa Jána (prekladá sa na štvrtok 23. februára)
Čítania: Zach 8, 19 – 23
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Toto hovorí Pán zástupov: „Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho (mesiaca) bude pre Júdov dom plesaním,
radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj!“
(Zach 8, 19)
Pôst má byť radosťou, slávnosťou. Len málokto sa však teší na to,
že bude hladný, že sa nemôže zabaviť. Výsledkom je často veľké
predsavzatie na začiatku pôstu, no potom skoré poľavenie, zlyhanie.
Pozrime sa na pôst pozitívne, ako na prejav obrovskej slobody
rozhodnúť sa.
Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby za odpustenie hriechov.
Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 164; PZ: 119; HP: 119)

SOBOTA 25. február

Syropôstná sobota – pamiatka prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (otcom); Rim
14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 – 13, zač. 16 (radové)
Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna, iba Otec, ani
Otca nepozná nik, iba Syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
(Mt 11, 27)
Týmito slovami nám Ježiš odkrýva jadro kresťanskej viery a to,
že jedine on môže zjaviť Boha Otca ľuďom. My veríme, že jedine
v Kristovi možno vidieť Otca. To poznanie je ale dar od Syna.
Otázkou pre každého veriaceho je, či sa oplatí investovať Synovi
do nás a darovať nám to poznanie o Otcovi. Sme hodní tohto daru
poznania?
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo
Syropôstnej soboty (HS: 204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA 26. február

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní Adama z raja
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6, 14 – 21, zač. 17
Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Mt 6, 17 – 18)
Dnes pôst ostáva dôležitým elementom náboženského života, hoci
sa zo života kresťana pomaly vytráca. Preto je dobré pripomenúť si,
ako sa na pôst pozeralo očami Židov pred dvetisíc rokmi. Pôst bol
jedinečnou príležitosťou pritiahnuť Boží zrak na toho, kto sa postil,
jednoducho, Boh si všimol pokoru postiaceho sa. Pôst bol jedinečnou
príležitosťou na to, aby človek ukázal, že robí pokánie. No pôst slúžil
nielen na to, aby bol spasený ten, kto sa postil, no postiaci sa prosil
za celý izraelský národ, aby ho Boh zachránil. V praxi to asi vyzeralo
tak, že veriaci ľudia hovorili: „Jednoduchí ľudia sa nemajú čas postiť,
sú až príliš zaneprázdnení svojimi svetskými vecami. Preto sme my
povinní vyrovnať nevyhnutný nedostatok nábožnosti u druhých.“
V tých slovách môžeme vidieť návod i povzbudenie do pôstu.
Neporovnávajme sa s druhými, ktorých stretávame v cerkvi či na ulici,
neodsudzujme ostatných, na ktorých vidíme, že sa nepostia, radšej
svoj pôst v skrytosti obetujme za tých, ktorí príliš zaujatí svetskými
vecami nemajú čas postiť sa. Jedine pôstom môžeme „pritiahnuť“
na seba Boží zrak, a tak vyprosiť od neho veľa dobra pre seba, pre
ostatných i pre celý svet. Je to jedinečná príležitosť pre každého
človeka urobiť niečo výnimočné jednoduchým spôsobom.
Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, I teraz, z triódy. Ostatné z triódy (HS: 152, 206; PZ: 106, 168;
HP: 107, 165)
Teodor Maroš Kosť OSBM
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Ahoj, deti! Keď vyznávame svoju vieru, začíname slovom verím alebo veríme. Symbol viery má
tri časti. V prvej sa hovorí o Bohu Stvoriteľovi
a diele stvorenia, v druhej o Ježišovi Kristovi
a tajomstve vykúpenia a v tretej o Svätom
Duchu, pôvodcovi a prameni nášho posvätenia.

No. 1

Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že
Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu
na zemi, iného niet. (Dt 4, 39)

Jeden

Slovo deťom

detská

Jediný v srdci

Boha by sme mohli označiť číslom jeden. To znamená,
že Boh je jediný. Existuje iba jeden Boh. Niet viac Bohov.
Všetko ostatné sú iba bohovia s malým b alebo bôžikovia. Dozvedáme sa o tom už v Starom zákone,
keď sa Izraelu zjavil ako Jediný:
„Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán!
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom, celou svojou dušou
a celou svojou silou.“ (Dt 6, 4)
Aj Ježiš to v Novom zákone potvrdzuje.
Vyhľadaj si Evanjelium podľa sv. Matúša,
kapitolu 12 a verše 29 – 30. Ak je Boh jediný,
všetko, čo sme a čo máme, pochádza od neho. A to by
kresťana malo viesť k tomu, aby ničomu nedával prednosť pred ním ani
Nicejsko-konštantínopolské
ho ničím nenahrádvyznanie viery
zal. Hoci sa Boh
zjavil ľuďom Starého i Nového
zákona, ba aj dnes
mnohým ďalším,
ostáva nepreniknuteľným tajomstvom. Preto ostáva
iba prijať to, že keby
sme ho pochopili,
už by nebol Bohom.
erím
A okrem toho, že je
jediný, má byť aj
v jedného
prvým v našom
Boha
živote.

Nezabudni na to, že Boh je jeden. Ani na to, že má mať
v tvojom živote najdôležitejšie miesto – prvé. Ak si
urobíš srdiečko s dvierkami, bude ti pripomínať túto
pravdu, ktorú potvrdzujeme vo Vyznaní viery.
Potrebuješ nožnice, lep, červený papier, podložku
a orezávač. Obe srdiečka si vystrihni. Srdiečko
s textom podlep červeným papierom. Kým bude
schnúť, na druhom srdiečku vyrež dvere. Orezávačom opatrne narež čiernu čiaru (prerušovanú nezarezávaj – to budú pánty, ohyb). Na srdiečku s textom
natri bielu časť lepom a prilep naň vrchné srdiečko
s dvierkami. A dielko je hotové!

JED
M BO IN
SR ÔJH H Ý
D
CA O

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Táto Božia podstata v sebe zahŕňa aj ďalšie slová,
ktoré nám Boha približujú.

V

Leporelo 1

Komiks
pondelok
Synku,
...

Nemôžem, ešte musím dopísať niečo
na ikone.

Príbehy poslušníka
Dnes by som bol rád, keby si ma sprevádzal
k chorému Ivanovi.

utorok

...
pôjdeme dnes
skôr do
chrámu...

Verím v jedného
Boha...

Počkaj,
počkaj!
Čo sa
stalo?

Dobehnem
za vami, len čo
sa najem.
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streda
pri modlitbe

Ty sa
predsa nemôžeš takto
modliť!

Veď ty máš veľa bohov, najprv to
bola tvoja ikona, potom brucho
a nehovorím...

A náš
Boh
je iba
jeden.

...
o ďalších.

www.casopisslovo.sk

Michal Stanko, dôchodca, výpomocný duchovný farnosti Michalovce – 18. február – 55 rokov kňazstva
Zo srdca želáme
Mnohaja lita, blahaja lita!
KOINONIA SV. JÁN KRSTITEĽ
Nedeľná svätá liturgia
12.02. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)
19.02. Kostol sv. Jána Krstiteľa, Soľná Baňa (11.15 h)
Večer chvál
23.02. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Bardejovská 27, Prešov (18.00 h)
02.03. SPŠ drevárska (spoločenská miestnosť), Bardejovská 27, Prešov (18.00 h)
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Oznamy
V nedeľu 19. februára si svätou liturgiou v Chráme sv.
Petra a Pavla v Košiciach-Terase pripomenieme 1148.
výročie blaženého skonu sv. Konštantína Filozofa.
Spolok sv. Cyrila a Metoda, o. z., so sídlom v Michalovciach je zaregistrovaný ako príjemca 2 % zaplatenej
dane. Prosíme našich členov a podporovateľov, aby
využili túto možnosť a zaužívaným spôsobom podporili spolkovú činnosť.
Jubilanti – február
60 rokov: Mária Baluchová, Svidník; Anna Halická,
Janov; Ľudmila Malíková, Sečovce; Mária Ondriková,
Baškovce; Helena Petríková, Davidov; Helena Piňková,
Košice; Viera Veselinyová, Moravany
70 rokov: Anna Čepová, Košice; Michal Fek, Svidník;
Helena Gorniaková, Rakovec nad Ondavou; prof. Jozef
Jarab, Ružomberok; Alžbeta Kriváková, Koňuš; Michal
Rešetár, Košice; MUDr. Vlasta Štefanová, Košice-Krásna
75 rokov: Michal Babič, Nižná Rybnica; Mária Bocková, Malcov; Mária Boháčová, Komárany; Mária Ferenčíková, Vranov nad Topľou; Veronika Kozáková, Veľké
Ozorovce; Malvína Tomašová, Lesné; Jozefína Vasilčiková, Nacina Ves
80 rokov: Pavol Čarný, Trebišov; Anna Kovaľová, Rakovec nad Ondavou; Anna Popíková, Mlynárovce; Ján
Potočňák, Lesíček; Mária Rusinková, Humenné; Štefan
Slachcic, Čerhov; Ján Šváb, Hraň; Anna Ulianová, Vranov Lomnica
85 rokov: Helena Dudová, Vranov-Lomnica; Mária
Džuková, Jastrabie nad Topľou; Juliana Jurová, Zbudza;
Žofia Semanová, Michalovce; Juliana Tomková, Hraň
Na spolok darovali:
Darcovia SSCM, farnosť Košice-Terasa; Ing. Ján Čverčko
– 15 eur; Michal Rešetár – 5 eur; Ing. Zuzana Kráľová
– 15 eur; Alžbeta Bodnárová – 15 eur; Mária Vodarčíková – 5 eur; Pavol Soroka – 5 eur; Ing. Marta Petríková – 1 euro
BLAHOŽELÁME

je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. 85 rôčkov krášli
tvoj život bohatý. Svoj cieľ si v ňom isto našla a zlé Boh
vždy v dobro obráti. I keď sa myseľ ešte v spomienkach
k minulým rokom vráti, radšej sa smelo zahľaď na to,
čo Boh ešte dá ti. A hoc ti čelo zdobia vrásky, teš sa
z našej lásky. Vždy budeš pre nás jediná aj napriek
svojim šedinám. Nech ťa Pán Boh dlho živí pri sile i pri
zdraví. Nech ti silu daruje a úsmev len na každý ďalší deň. Aby si dlho medzi nami bola, modlitby za nás
prednášala a svojím milým slovom nás do ďalších dní
povzbudzovala. Na mnohaja i blahaja lita ti vyprosuje
celá tvoja vzácna rodina, ktorá ťa má veľmi rada.
21. februára oslávi otec ThDr. PaedDr. Štefan Kopčák, PhD., farár
farnosti Davidov, svoje 50. narodeniny. Drahý náš duchovný
otec, svedectvom príkladného
kňazského života nás učíte nielen milovať Boha, jemu slúžiť,
ale vaše slová sú aj povzbudením pre spoločenstvo našej farnosti k zjednoteniu v Kristovej láske. Do ďalších
rokov vášho života vám vyprosujeme hojnosť Božích
milostí, plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky, pevné zdravie, veľa vytrvalosti a spokojnosti v kruhu vlastnej i farskej rodiny.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Davidov
Milý náš duchovný otec Štefan Kopčák, pri príležitosti
vášho životného jubilea – 50 rokov, ktoré oslávite 21.
februára, vám želáme veľa Božích milostí a prajeme
všetko najlepšie do ďalších rokov. Na vašej duchovnej
ceste vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa síl, lásky
a radosti, spokojnosti a trpezlivosti, ktorú vo svojom
bohumilom povolaní potrebujete. Božia láska a ochrana Presvätej Bohorodičky nech požehnáva ďalšie vaše
kroky i vašu duchovnú činnosť.
Na mnohaja i blahaja lita!
farníci z Kamennej Poruby
SPOMÍNAME
S bolesťou, ale i vďakou za dar
jeho života sme si 27. januára
pripomenuli 5. výročie od chvíle, čo si všemohúci Boh povolal
k sebe nášho milovaného otca
pána Jána Baču zo Zbehňova.
Čas plynie, prázdno je tam, kde
znel jeho hlas, ale spomienky
stále zostávajú v nás. Vás, ktorí ste ho poznali a mali

radi, prosíme, venujte mu v modlitbe tichú spomienku. Pane, daj mu pokojné odpočívanie a večnú slávu.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

oznamy a inzercia

JUBILEÁ KŇAZOV

OZNAMY
Národný týždeň manželstva
na tému Manželstvo – spolu na ceste
V týchto dňoch sa rozbiehajú prípravy budúcoročného
Národného týždňa manželstva (NTM). Pôjde o siedmy
ročník na Slovensku a jubilejný dvadsiaty od jeho vzniku v Anglicku. Opäť sa uskutoční vo valentínskom týždni 13. – 19. februára 2017. Na Slovensku bude jeho
témou myšlienka Manželstvo – spolu na ceste. NTM
je kampaň prinášajúca dobré správy a inšpirácie pre
tých, ktorí sa v tomto vzťahu nachádzajú, aj pre tých,
ktorí sa na to, čo ich spolu čaká, ešte len tešia.
Kurz Zbav nás zlého (1. časť)
Prvá časť seminára Zbav nás zlého s otcom Jozefom
Marettom sa uskutoční v hoteli Javorná v Drienici 24.
– 26. marca.
Cena seminára s ubytovaním:
1. apartmány (pre rodiny, 2 – 3 osoby): 79 eur
2. v jedno-, dvoj-, troj-, štvorposteľových izbách (bunkách): 79 eur
3. v päť- a šesťposteľových izbách (začlenenie k cudzím osobám, samostatne ženy a muži): 69 eur
Nezosobášené páry sa ubytujú osobitne.
V cene je zahrnuté ubytovanie hotelového typu
a plná penzia. Bližšie informácie: Erik Zbiňovský,
0905 635 380, 0907 932 400, zksilurus@gmail.com
inzercia
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie, pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakt: 035/659
31 39, 0905 389 162, www.reart.eu.
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy.
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
cenník inzercie
http://casopisslovo.sk/redakcia/

Čakáš nečakané dieťa?
Trpíš popotratovým syndrómom?
0911 350 200 (Telekom)
0917 350 200 (Orange)
poradna@alexisporadna.sk
www.alexisporadna.sk
Pomoc poskytujeme s úctou, rešpektom,
diskrétne, zadarmo a so zázemím odborníkov.

17. januára oslávila naša babka a prababka Anna Savková z Milhostova krásnych 85 rokov života. Milá naša
babka a prababka, dožiť sa radosti kvitnúceho rána
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program

TV LUX

slovo v kultúre

J10.02. (piatok) 09.20 Animované biblické príbehy: Eliáš P
11.50 Prehľad kresťanských periodík (PKP) 19.50 PKP R
20.30 Effeta – náboženský program P
J11.02. (sobota) 14.00 Akatist – náboženský program P
16.45 Gréckokatolícky magazín (GkM) 17.20 PKP 20.30
Lurdy – film P 2 (1)
J12.02. (nedeľa) 00.35 Oheň – vzdelávací program P 08.00
Klbko – detský program P
J13.02. (pondelok) 09.20 Animované biblické príbehy:
Elizeus P 10.40 Bez hraníc: Chudoba v Nemecku – dokument
J14.02. (utorok) 09.20 Animované biblické príbehy: Daniel P 20.55 Gréckokatolícky magazín
J15.02. (streda) 01.50 GkM R 09.15 Animované biblické
príbehy: Ester P 14.40 GkM R 20.15 PKP R 20.25 Kresťan
v spoločnosti – vzdelávací program P
J16.02. (štvrtok) 09.20 Animované biblické príbehy: Ján
Krstiteľ P 16.30 Bez hraníc: Rusko, páter Stark v Petrohrade – dokument P 17.20 PKP R
J17.02. (piatok) 11.50 PKP 16.30 Misia UpéCé: Rumunsko
– dokument P 19.50 PKP R
J18.02. (sobota) 14.00 Akatist – náboženský program P
17.20 PKP 20.30 Lurdy – film P 2 (2)
J19.02. (nedeľa) 09.40 GkM R 10.30 Svätá omša zo Šaštína
– púť zaľúbených P
J20.02. (pondelok) 01.50 Kresťan v spoločnosti – vzdelávací program 09.20 Animované biblické príbehy SZ: Ježiš,

Syn Boží P 10.20 Z prameňa – náboženský program P
14.15 Stojí to za to! – svedectvo manželov Valáškovcov P
J21.02. (utorok) 09.20 Animované biblické príbehy SZ:
Chlieb z neba P 10.10 Z prameňa – náboženský program P
14.20 Misia UpéCé: Rumunsko – dokument 16.30 PNG:
Zem neočakávaného – dokument P 20.55 GkM
J22.02. (streda) 01.50 GkM R 09.15 Animované biblické
príbehy SZ: Postavený na skale P 14.40 GkM R 20.15
PKP R
J23.02. (štvrtok) 09.20 Animované biblické príbehy SZ:
Pane, verím P 16.30 Tanzánia: Misionár u Masaiov –
dokument P 2 17.20 PKP R 21.10 Hudobné pódium P
J24.02. (piatok) 09.20 Animované biblické príbehy: Ježišove podobenstvá P 16.30 Medzinárodná vojenská púť
v Lurdoch 2016 – dokument P 19.50 PKP R 21.25 Chvály P
J25.02. (sobota) 14.00 Akatist P 16.45 GkM R 17.20 PKP
17.30 Luxáreň P 20.30 Dávid – film P 2 (1)
J26.02. (nedeľa) 08.00 Klbko – detský program P 09.40
GkM R
TV NOE
J10.02. (piatok) 07.20 Po volání – o rehoľnom povolaní
trocha inak 10.15 Řím, hlavní město víry (1) – dokument 16.20 Nádvoří národů – rozhovor s kardinálom
Gianfrancom Ravasim
J11.02. (sobota) 09.05 Animované biblické příběhy: Ester
11.55 Z pokladů duše: Dominika Konečná OSF – o profesii
psychológa a psychiatra v službe ľuďom 00.40 Řeckokatolický magazín (ŘkM)

Kristi Ann Hunterová:
Šľachtická rošáda
„Kristi Ann Hunterová nám priniesla podmanivý príbeh z regentského obdobia...“ (Jenifer McQuistonová,
autorka New York Times bestsellerov)
Lady Miranda Hawthornová je lady, ako sa patrí,
hoci v kútiku duše by veľmi chcela byť odvážna a bezstarostná. Vo svojich dvadsiatich rokoch je v očiach
spoločnosti už beznádejnou starou dievkou. Svoje najvnútornejšie pocity
nevylieva do denníka, ale píše listy starému priateľovi svojho brata –
vojvodovi, ktorého nikdy nestretla, len o ňom počula, a nemá v úmysle
mu ich nikdy poslať. Medzitým sa spriatelí s Marlowom, bratovým novým
komorníkom, a aj keď sa túži oslobodiť od obmedzení svojho postavenia,
zaľúbiť sa do sluhu sa je aj pre ňu príliš veľkou vzburou. (i527.net)

Liečiť zlo láskou
Dokument režiséra Vladimíra Semana o MUDr. Antonovi Neuwirthovi,
jednom z priekopníkov modernej
biochémie na Slovensku, ktorý hovoril
šiestimi jazykmi a po roku 1989 sa
stal prvým slovenským diplomatom vo Vatikáne, vypovedá o statočnosti
mladého slovenského lekára, ktorý sa nenechal zlomiť totalitnými metódami. Písal sa rok 1950. Mladý lekár so štyrmi deťmi stál pred voľbou: mal
podpísať list odsudzujúci biskupov, ktorí boli vo väzení, a mohol zostať na
slobode. Neurobil to a musel čeliť odsúdeniu na dlhých desať rokov. Napriek tomu sa jeho rodina zomkla, prečkala čas väzenia a neskôr sa všetky
jeho deti stali úspešnými lekármi. Dokument si môžete pozrieť na TV NOE
13. februára o 06.05 h. (tvnoe.cz, Dada Kolesárová)
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06.40 Město strachu – Pákistán – dokument 10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba v Trnavě 11.10
Svěcení Kaple Božího milosrdenství – dokument o novej
kaplnke na Mariánskej hore v Levoči 11.25 ŘkM R
J13.02. (pondelok) 06.05 Léčit zlo láskou – dokument
o slovenskom lekárovi, ktorý sa nenechal zlomiť totalitnými metódami 18.45 Jezuitské redukce v Paraguayi
– dokument
J14.02. (utorok) 18.45 Animované biblické příběhy: Jan
Křtitel 21.25 Řeckokatolický magazín
J15.02. (streda) 10.55 Princ, který si vybral Dona Boska –
dokument 12.50 Řím, hlavní město víry (2) 00.10 Příběhy
odvahy a víry: Patriarcha Tichon (5)
J16.02. (štvrtok) 08.20 Kazachstán – Slib 15.40 ŘkM R
18.00 Animované biblické příběhy: Jan Křtitel
J17.02. (piatok) 07.15 Příběhy odvahy a víry: Patriarcha
Tichon (5) 18.00 Se salesiány na jihu Madagaskaru –
dokument
J18.02. (sobota) 08.15 Probuzení Haiti – dokument 21.00
Apoštol –francúzska filmová dráma
J19.02. (nedeľa) 09.10 ŘkM R 18.30 Animované biblické
příběhy: Narodil se Král
J20.02. (pondelok) 11.05 Evropští katolíci v utajení – Kosovo 12.50 Příběhy odvahy a víry: Exarcha Fjodorov (6)
J21.02. (utorok) 21.05 Řeckokatolický magazín
J22.02. (streda) 17.20 Bělorusko – Květ mezi trny 23.00
Mosambik: Bom Padre – dokument
J23.02. (štvrtok) 16.20 ŘkM R 17.00 Pole milosrdenství –
dokument o svetových dňoch mládeže 2016
J12.02. (nedeľa)

La La Land
V Los Angeles, meste plnom nádejí a hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) stretne Miu (Emma Stoneová)
a spolu sa vydajú ďaleko za hranice stereotypu
všedných dní – do rozprávkovej krajiny splnených
snov menom La La Land. Talentovaného jazzového
pianistu a nádejnú herečku čaká vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa nepodobá na ich skutočné životy.
On už nebude musieť hrať po zastrčených nočných baroch pre ľudí, ktorí
ho nepočúvajú, a jej po jednom z mnohých neúspešných konkurzov
konečne zavolajú, že majú pre ňu úlohu. Spolu sa posunú tam, kam by
sa jeden bez druhého nikdy nedostali. Sú bláznivo zamilovaní a ich cesta
za šťastím sa práve začína. Film získal začiatkom januára sedem Zlatých
glóbusov a štrnásť nominácií na Oscara. (cine-max.sk)

Stanislava Vassová:
Domov
Kresťanská hudobná scéna je svedkom ďalšieho
debutu. Svoj prvý album uviedla do života finalistka
Gospeltalentu 2016 Stanislava Vassová. Mladá speváčka študuje operný spev, popritom sa naplno venuje gospelu. Domovom ukazuje potenciál i mladícku hravosť. CD vzniklo pol
roka po jej účasti v celoslovenskej súťaži a obsahuje osem piesní. Okrem
autorskej tvorby speváčka ponúka napríklad aj netradičný ženský cover
piesne Malý princ od skupiny AYA. CD nesie názov podľa titulnej piesne,
ktorá je venovaná nenarodeným deťom. Chýbať na ňom nemôže finálová
pieseň Gospeltalentu 2016 Mária – Kráľovná, bonusom je slovenská
i anglická verzia hymny k svätorečeniu Matky Terézie. (igospel.sk)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
09.30 Nepriaznivé obdobie karmelitánov
a vznik bosých karmelitánov 10.00 Za dverami Vatikánu
(1) 15.15 Literárna tvorba Mariána Gavendu 20.15
Pohľad na prácu bohuzasvätených v nemocniciach
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Chrámu
Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Trebišove; slávi otec
Peter Orenič
J12.02. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Pieseň o Bernadete 14.00 Aké knihy nie sú pre deti
vhodné? – hosť: Eva Príhodová 15.30 Krízové stredisko
Alžbetka v Spišskej Novej Vsi pomáha deťom 20.30 Palivom lásky sú dobré skutky 22.30 Pôsobivé zrkadlenie
lásky v duchovnej tvorbe
J14.02. (utorok) 16.30 96 rokov od vysviacky prvých
troch slovenských biskupov a život a dielo biskupa Jána
Vojtaššáka
J15.02. (streda) 16.30 Rímskokatolícka farnosť NitraKlokočina 21.00 Predstavenie nového CD ľudovej hudby
Muzikanti
J11.02. (sobota)

Potecha
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Vynález

Zimbabvské
mesto

Otec

16.30 História cirkvi na Cypre – hosť:

21.00 Jazzový klub – hostia: Katka Koščová,
Beatles, Neal Schon a priatelia
J18.02. (sobota) 10.00 Za dverami Vatikánu (2)
J19.02. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Maškarný bál
J21.02. (utorok) 16.30 Interpretácia Božieho slova a jej
výzvy – hostia: Blažej Štrba, Pavel Vilhan
J25.02. (sobota) 10.00 Za dverami Vatikánu (3) 15.15
Básnická zbierka Jána Lička, nevidiaceho básnika z Levoče
18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá liturgia z Prešova
20.30 Slovenka Adrienne Suvada napísala prácu o genocíde Arménov
J26.02. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 14.00 Kríza
otcovstva v rodine: Ako pojednávajú o otcovstve pápeži,
prípadne cirkevné dokumenty? – hosť: Juraj Sedláček
J17.02. (piatok)

J12.02. (nedeľa)

v Košiciach

09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety

J17.02. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Marko Durlák) (Regina)
J19.02. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici (Slovensko) / 09.00
Pravoslávna svätá liturgia (Regina)
J26.02. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie z Mengusoviec

17.05 Viera v živote
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
JPondelok

DVOJKA
19.50 Slovo 02.15 Slovo R
20.10 Vojna v Iraku – film o irackej vojne,
ktorej hlavným cieľom mala byť likvidácia zbraní hromadného ničenia v Iraku. S pomocou rozhovorov, telefonátov,
archívnych materiálov odkrývajú dokumentaristi divákom krok za krokom jednotlivé udalosti i rozhodnutia
politikov nielen pred vojnou, ale aj počas nej, ako aj
po porážke režimu Saddáma Husajna
J12.02. (nedeľa)
J14.02. (utorok)

Vedúci

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

rádio regina

RTVS

Autor:
Vladimír
Komanický

14.12 Orientácie 19.50 Slovo – príhovor
Františka Fedorišina, gréckokatolíckeho farára v Trnave
02.06 Slovo R
J20.02. (pondelok) 12.40 Orientácie 02.05 Slovo R
J26.02. (nedeľa) 10.00 Archijerejská svätá liturgia pri
príležitosti 25. výročia založenia Košickej eparchie 14.34
Orientácie 19.53 Slovo 01.35 Slovo R
J19.02. (nedeľa)

Vedúci

2
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JUtorok

rádio devín
JNedeľa

07.00 Krajina duše

relax

Pomôcky:
Koel, Lyo,
Nat, Aire,
Rizalit

J16.02. (štvrtok)

Ján Krupa

Zmena programu vyhradená.

J24.02. (piatok) 15.05 Neoblomný kardinál – dokument
21.45 Artbitr – kulturní magazín
J25.02. (sobota) 06.05 Evropští katolíci v utajení – Kosovo –
dok. 06.45 Světec dvou národů – dok. o blahoslavenom
metodovi Dominikovi Trčkovi 16.35 Soňa – dokument
o žene, ktorá napriek slepote rozdáva radosť 00.00 ŘkM R
J26.02. (nedeľa) 18.30 Animované biblické příběhy: Ježíš,
Syn Boží 19.05 Chiara Luce Badano – neobyčejný příběh
obyčejné dívky

Farba
na vajcia

Lebo

Vojaci
starajúci sa
o psov

Nezachytili
na film

P Č Y T A L P Í A CH A L P O P M S

Patriaci
ombuds
manovi

V O I V M O A C C D S A D L H L O

Energy
Security
Analysis
Inc.

Túz

S V T D D A Á A A E N O O T O O O

Domácke
muž. meno

R O A O Í R T R N N N T N B R D E

Sibírsky veľtok

Chaplinova
žena

Alpský
škriatok
Šport pre
všetkých,
skratka
On,
po nemecky

Svetlosivo

Svetlosivo

Povrch piva

Povrch piva

Poskytlo
pomoc

Poskytlo
pomoc

Ruský súhlas

Ruský súhlas

K T B CH P Š Z E A Á Ý E O O P M Y
M A A O O A E

I M R L D R A D A N

K E K P T R T V J A A E D O C S O
I O Ľ E R A O U T N T Y T
J

I

L L R O A B Z I

A A P I

S

I K B D

I N A J R I

E A S V A D B A K A M O S

P Ä F T B D T B A O R A V A Ľ Z E
S A V A N A O J A H O D Y J Ú U M

Želania

T Á R A M A K M A N Í C I D E M Z
Sibírsky veľtok

Svetlosivo

Alpský
škriatok

Povrch piva

Značka
nákladných
áut

3

Ruský súhlas

q
Tam

Značka
nákladných
áut
Značka
nákladných
áut

Poskytlo
pomoc

EČV Rim.
Soboty

Chaplinova
žena

Legenda: DENÁR, DONOR, DONOS, ELITA, HODINA, HRANICA,
CHOROBA, JAHODY, KAMARÁT, KOLIBA, KORENE, KOTVA,
MATEMATIKA, MEDICÍNA, MODEL, NÁLET, OBJAV, ODPADY, PALETA,
PANNA, PLATY, PLODY, PODOBA, POCHOD, POKOJ, POPLACH,
POŠTA, POTOPA, PRÁCA, PROSBA, ROZUM, SAVANA, SINAJ,
SLOBODA, SOBOTA, SVADBA, TABAK, TALENT, TARIFA, TEROR, VIERA,
ZĽAVA, ZMESI, ZRADA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 40 nevyškrtaných písmen.

Tam

Autor: Marek Pataky

EČV Rim.
Soboty

51 v Ríme

Pravé ruky

Kód Panamy

Organizácia
spojených
národov, skr.

Správne riešenia z čísla 2: Krížovka: Ježiš je môj učiteľ i pastier.
Osemsmerovka: Konaním dobra sa človek približuje k Bohu.
Výherca: Margita Husárová z Čičavy

2017 / 4

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

Vežové hodiny

Ponúkame nový patentovaný vežový
stroj riadený DCF signálom, pre
číselníky do priemeru troch metrov
vyrobených laserovou technológiou
za bezkonkurenčné ceny spolu
s odbíjaním.

Odlievanie zvonov

Odlievame nové zvony do hmotnosti
1 000 kg a gongy pre hodinové odbíjanie.
Konečný zvon má rýdzo čistý presný tón
s vysokou povrchovou kvalitou vďaka
dvestoročnej technológii.

Ozvučenie kostolov

Ponúkame dodanie a montáž prestížnej
zvukovej aparatúry, kde zosilňovač
obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu
s 21-pásmovým grafickým ekvalizérom
a parametrickým korektorom v celom
zvukovom pásme s reguláciou 20 až
0 dB. Každý vstup má samostatné

Zváranie zvonov

Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek
veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu –
tepelné žiariče, lavicové
kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu
tepelnými infražiaričmi nemeckej
výroby, ktoré neohrievajú vzduch, ale
priestor pred nimi s okamžitým teplom
zabraňujúcim tvorbe plesní a baktérií.
Ponúkame aj lavicové kúrenie.

Svetelná tabuľa

Komunikácia s veriacimi na úrovni
21. storočia – slúži na zobrazenie
piesní, veršov, žalmov uložených na SD
karte, komunikácia tabule s obslužným
zariadením je bezdrôtová. Rozmer
svetelnej tabule 1 100 mm x 1 200 mm.

Patent

Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu
na elektronický regulátor zvonov, ktorý
je zapísaný do registra podľa § 11 ods.
1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový
vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku
sme držitelia osvedčenia vydaného
Technickou inšpekciou Banská Bystrica
na elektrifikáciu, automatizáciu
a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona
do hmotnosti 6 000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové
ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače
Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321

www.ivakzvony.sk

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828,
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643
26.02. Večiereň na začiatku Veľkého pôstu (17.00 h)
04.03. Fatimská sobota (10.30 h)
05.03. Malá púť (10.30 h)
Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
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 prežívať 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, nezamestnaných 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 aktivitami, tvorivé dielne, výlet do prírody, spoločenské
hry a ďalšie aktivity nielen pre deti aj čas rodinnej
modlitby, duchovného slova či filmové večery. Príspevok je 190 eur za rodinu.
23. – 26.03. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa
chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte
len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných
príprav, alebo sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre vašu spoločnú budúcnosť
ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu.
Viac sa o kurze prípravy na manželstvo môžete dozvedieť na www.domanzelstva.sk. Príspevok je 60
eur na osobu.
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Utorok 16.30 Ruženec za závislých v kaplnke v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Ruženec za závislých v budove kláštora Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove
a v kláštore sestier sv. Vincenta de Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Ruženec za závislých v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku
17.02. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com,
centrumpreromov.sk, kapelaf6.sk, 0915 951 081
11.02. Biblická škola – centrum v Soli (08.00 h)

ČIČAVA

Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá
finančne náročné použitie liatych
zvonov alebo nákladné rekonštrukcie
zvonových zariadení. Systém obsahuje
štyri zvony, hodinové odbíjanie, denný
automat, pohrebnú automatiku,
zvonkohry (napr. Tichá noc, svadobný
pochod...).

Ponúkame a montujeme úsporné LED
a metal-halogenidové svietidlá, ktoré
nahrádzajú klasické halogénové 150,
300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až
80 % energie.

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

CENACOLO

Digitálne zvony
s hodinovým odbíjaním

Osvetlenie chrámov
a kompletná elektrifikácia
chrámu

sigord

Používame najspoľahlivejšiu technológiu
zvonenia, ktorá spočíva v bezkontaktnom
snímaní polohy zvonu s motorickým
pohonom riadeným mikroprocesorom.
Osvedčená novinka! Pohon pomocou
lineárneho motora nemá žiadne fyzické
spojenie so zvonom, chod zvonu bez
vibrácií, maximálne priblíženie ručnému
zvoneniu. Realizujeme kompletnú
rekonštrukciu pôvodného zavesenia
a uchytenia zvonov, ako aj elektrických
pohonov. V roku 2012 sme elektrifikovali
približne 150 zvonov.

nastavenie citlivosti, basov, výšok,
100 Hz filtra a fantómového napájania.
Vďaka týmto parametrom je docielené
najvernejšie ozvučenie chrámu.

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
25.02. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi, svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (09.00 h); ruženec, Moleben k bl. Metodovi,
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie (16.30 h)
04.03. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h); tretí čas,
prednáška (09.00 h); archijerejská svätá liturgia

pútnické miesta

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

