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Súčasným eparchom Mukačevskej eparchie
je Milan Šášik CM, ktorý spočiatku spravoval eparchiu ako apoštolský administrátor
a od 17. marca 2010 ako eparchiálny biskup.
Ten ešte pred vysviackou začal rozhovory
o navrátení priestorov biskupskej rezidencie.

vladyka Milan Šášik CM

premiestnený do Užhorodu. Keďže pôvodné priestory kňazského seminára neboli
vrátené Gréckokatolíckej cirkvi, 28. júna
1992 sa začala výstavba nového seminára
a seminárneho chrámu v obci Minaj blízko
Užhorodu položením základného kameňa.
Už počas výstavby, ako to možnosti dovolili, boli postupne odovzdávané do užívania
jednotlivé jeho časti. Medzitým seminaristi
bývali v provizórnych priestoroch priamo
na stavbe. Slávnostnú posviacku dokončenej
Užhorodskej gréckokatolíckej bohosloveckej akadémie blaženého Teodora Romžu
vykonal 28. júna 2004 kardinál Jozef Tomko
a o tri roky neskôr bol kardinálom Teodorom
Edgarom McCarrickom posvätený aj miestny
seminárny chrám.
Po roku 1947 nemohli gréckokatolíci
využívať svoj starodávny monastier a chrám
v Mukačeve, ktoré dodnes užíva Pravoslávna
cirkev. S Mukačevom a obdobím po roku
1947 sa spája aj príbeh zázračnej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorú otcom baziliánom
v miestnom monastieri daroval pápež Pius
XI. už v roku 1926. Ikonu, ktorá pochádza
z roku 1453, dali krátko pred obsadením
monastiera odkopírovať a originál nahradili vernou kópiou. Pôvodnú ikonu zobrala

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Mukačeve

Budova pôvodného bazilánskeho monastiera v Užhorode

PREDSTAVUJEME

Mukačevská eparchia

do úschovy rodina jedného z pôvodných
tridsiatich troch monachov. Ikona bola následne v úschove u jedného z mníchov v jeho
dome vo Svaľave celý čas, až do jej prenesenia do Malého Berezného blízko slovenských
hraníc. Za celý ten čas miesto uchovávania
ikony nebolo vyzradené. Už na začiatku 90.
rokov minulého storočia sa pokúšali otcovia
baziliáni získať svoj monastier späť, no neúspešne. Nakoniec v roku 2006 získali nové
pozemky na výstavbu nového Monastiera sv.
Mikuláša v Mukačeve, ktorý bol posvätený
16. júla 2009. Práve do tohto monastiera bola
ikona následne navrátená. Postupne si otcovia baziliáni získali veriacich v meste i okolí,
čo napomohlo návrat Gréckokatolíckej cirkvi
do tohto pre Mukačevskú, ako i pre Prešovskú eparchiu materského miesta. 16. júla sa
tu slávi slávnosť na počesť zázračnej ikony,
ktorú schválila Kongregácia pre východné
cirkvi.
V roku 2017 má eparchia 452 registrovaných komunít, v ktorých pôsobí 265 eparchiálnych kňazov, 30 rehoľných a 12 dôchodcov. Bolo postavených 221 nových chrámov,
keďže vrátených bolo iba 130 zo 400, ktoré
patrili Gréckokatolíckej cirkvi pred rokom
1949, z nich 262 zostali pravoslávnym. Desiatky nových chrámov sú stále vo výstavbe.
12. januára 2013 bol v Užhorode vysvätený
pomocný biskup pre mukačevskú eparchiu
Níl Luščak OFM.
10. decembra 2016 počas svojej návštevy
Ukrajiny posvätil prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri oltár
a Chrám sv. Cyrila a Metoda v Mukačeve,
ktorého výstavba trvala desať rokov. Talianskych architektov, ktorí chrám projektovali,
oslovili chrámy sv. múdrosti (Sofie) jednak
v Ríme, ale i v Konštantínopole (Istanbule).
V eparchii dnes okrem Užhorodskej
gréckokatolíckej teologickej akadémie blahoslaveného Teodora Romžu so seminárom
zasväteným Trom svätiteľom pôsobí misijný
seminár Redemptoris Mater, Gréckokatolícke
eparchiálne lýceum biskupa Alexandra Stojku v Karačíne pri Vinohradove a Eparchiálne
duchovné centrum sv. Jána Pavla II. v Antalovciach pri Užhorode.

Vysviacku prijal spolu s terajším prešovským
metropolitom Jánom Babjakom SJ v Ríme
6. januára 2003 z rúk dnes už svätého pápeža
Jána Pavla II. Rekonštrukcia biskupskej
rezidencie ešte nie je ukončená. Prvých päť
priestorov bolo posvätených 15. júna 2006.
Pre život eparchie je jednou z najdôležitejších inštitúcií seminár. Ten začal
pôsobiť v Mukačeve v provizórnych priestoroch v roku 1990. Neskôr, v roku 1992, bol

2

www.casopisslovo.sk

SLOVO NA ÚVOD

Z OBSAHU
5 Bdejte

slovo Svätého Otca

6

Ústredná úloha Krista
v ohlasovaní a katechéze
Londýn 2017

12 Vôňa kadidla
15 Michal Lučkaj

Ekológia človeka

historické osobnosti

16 Bohu to najlepšie

rozhovor s Marcelou
Tornikidis

18 Ako Boh konal v našej rodine
svedectvo

19 Zázrak transplantácie
slovo o bioetike

20 Dobré veci

v našom práve pre rodiny
katechéza venovaná rodine

23 Naša budúcnosť

liturgická katechéza

24 Ikony Bohorodičky

zamyslenie nad ikonou

25 Projekty
príbeh

28 Slovo deťom

oficiálny časopis
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk
Ročník 49. Periodicita vydávania: dvojtýždenník.
Adresa redakcie: SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov,
tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263.
Číslo účtu: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 2017, VS: vaše PSČ.
Vydavatelia: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov,
Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 00179205.
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČO 37886622.
Cirkevné schválenie:
Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Výkonný redaktor:
Mgr. Drahomíra Kolesárová (redakcia@casopisslovo.sk)
Redaktori:
ThLic. Jaroslav Girovský (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
PaedDr. Helena Krenická (inzercia@casopisslovo.sk)
Martin Grošík (distribucia@casopisslovo.sk)
Jazyková úprava:
PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. (adriana.matolakova@gmail.com)
Cenzori: PaedDr. František Dancák,
ThDr. Miroslav Dancák, PhD., ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.
Redakčná rada:
Mgr. Petra Jakubová, Mgr. Ján Hreško, PaedDr. František Dancák,
Miroslav Dargaj, Mgr. Daniel Dzurovčin, Mgr. Stanislav Gábor,
ThLic. Juraj Gradoš, PhD., doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., PhDr. Valéria Juríčková, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Nevyžia
dané rukopisy a fotografie nevraciame. Neoznačené snímky
pochádzajú od autora článku. Neoznačené správy sú zo servisu
TK KBS. Za obsah inzerátov neručíme. Účelom právnej
poradne nie je poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona
o advokácii, ale iba poskytnutie informácií k problematike
obsiahnutej v konkrétnych otázkach. Obsah poskytnutých
informácií je pritom plne závislý od obsahu položených otázok.
Tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin.
ISSN 1335-7492. EV 182/08.
Uzávierka pre číslo 1/2018: 20.12.2017
Titulná strana: Liturgia počas stretnutia východných katolíckych
hierarchov Európy v Londýne (Mazur/catholicchurch.org.uk)

Človek je nielen úžasne dokonalý
organizmus, ale aj bytosť, ktorá sa na duchovnej, duševnej i fyzickej úrovni rozhoduje a v slobodnej vôli komunikuje s okolím,
ostatnými bytosťami aj sama so sebou. Tým
vytvára prostredie, ktoré možno prirovnať
k ekosystému. Každý prírodný systém má
svoju ekológiu určujúcu jeho rovnováhu,
rozvoj alebo zánik. To platí i pre človeka.
Čo neprispieva k rovnováhe človeka,
k pokoju jeho vnútorného ekosystému i celkového bytia?
Na túto ekológiu človeka nahliadneme
v zamysleniach encykliky Laudato si o starostlivosti o náš spoločný domov Svätého
Otca Františka.
Kultúra vyhadzovania, premieňajúca Zem,
náš domov, ale aj naše vnútro na čoraz väčšiu
skládku smetí. „Tieto problémy sú vnútorne spojené s kultúrou vyhadzovania, ktorá
dolieha na vylúčených ľudí, ako aj na veci,
ktoré sa rýchlo menia na odpadky.“ (LS, 22)
V rozvinutých krajinách, kam patrí aj Slovensko, kupujeme, spotrebúvame a vyhadzujeme veľa, každoročne viac a podstatne viac,
ako potrebujeme. Potrebujeme veľa zarábať,
aby sme mohli veľa míňať, neostáva nám tak
čas na blízkych, na seba, na prírodu a z nákupných centier sa stávajú novodobé chrámy
voľného času, nedele i rodiny. Ročne u nás
v SR skončí viac ako tristo kíl odpadu na obyvateľa na skládkach. Aj Svätý Otec píše, že
„od chvíle, ako trh smeruje k vytváraniu
nutkavého konzumistického mechanizmu
zabezpečujúceho odbyt svojich produktov,
ľudí strháva vír zbytočného nakupovania
a utrácania“ (LS, 203). „Čím je srdce človeka
prázdnejšie, tým viac vecí potrebuje kupovať, vlastniť a konzumovať. V tomto horizonte neexistuje ani skutočné spoločné dobro...,
lebo posadnutosť konzumným spôsobom
života, najmä ak si ho môžu dovoliť len
niektorí, môže vyvolať iba násilie a vzájomnú
deštrukciu.“ (LS, 204)
„Kultúra relativizmu je tou istou patológiou, ktorá núti človeka využívať druhého

a zaobchádzať s ním ako s predmetom... Ak
neexistujú objektívne pravdy ani stabilné
princípy okrem uspokojenia vlastných túžob
a bezprostredných potrieb, aké hranice môže
mať organizovaný zločin, obchodovanie
s ľuďmi, s drogami a s kožušinami zvierat,
ktorým hrozí vyhynutie? Je to tá istá logika –
použi a zahoď –, ktorá produkuje množstvo
odpadov len v dôsledku nezriadenej túžby
konzumovať viac, než reálne treba. A nemôžeme si myslieť, že politické programy
alebo sila zákona budú stačiť na odstránenie
takéhoto správania, ktoré poškodzuje životné prostredie, pretože keď sa kazí kultúra
a prestaneme uznávať akúkoľvek objektívnu
pravdu alebo univerzálne platné princípy,
zákony budú chápané len ako svojvoľné
príkazy a ako prekážky, ktorým sa treba
vyhnúť.“ (LS, 123)
Informačný hluk je ďalší fenomén súčasnosti, ktorým sa nechávame oberať o vzácny
čas. „K tomuto spoločenskému úpadku pristupuje dynamika médií a digitálneho sveta,
ktorý – ak sa stane všadeprítomným, nebude
podporovať rozvoj schopnosti múdro žiť,
hĺbavo myslieť a veľkodušne milovať. Pravú
múdrosť, ovocie uvažovania, dialógu a veľkodušného stretnutia medzi ľuďmi nemožno
dosiahnuť zhromažďovaním dát, ktoré
napokon človeka zahltia a popletú, ako je to
v prípade mentálneho znečistenia.“ (LS, 47)
Preto sa v tichu zamyslime, čo nám a našim blízkym prináša radosť, pokoj a vnútornú rovnováhu bez toho, aby sme vytvárali
zbytočný odpad alebo mentálne znečistenie.
Možností je nekonečne veľa – to najvzácnejšie, čo máme, je čas, ktorý sa dá venovať i zmysluplne prežiť: výlety, pohybové
aktivity, pomoc, rozhovor, kultúra, modlitba,
niečo vyrobíme, niečo napečieme, niečo sa
naučíme...

Daniel Lešinský
člen environmentálnej subkomisie KBS
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA


V Novej synodálnej aule vo Vatikáne sa
27. – 30. októbra konal medzinárodný kongres s názvom (Re)thinking Europe, ktorý pri
príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych
zmlúv organizovala Komisia biskupských
konferencií Európskeho spoločenstva
(COMECE) v spolupráci so Svätou stolicou.
Hlavným cieľom stretnutia bolo „nanovo
uvažovať o Európe“ a o „príspevku kresťanov
k budúcnosti Európskej únie“. Na kongrese
sa zúčastnili významní európski politickí lídri,
predstavitelia Cirkvi a aktívni laici.

Jasným protipólom k Halloweenu je
podujatie Katolíckej mládeže Rakúska
(KJ) Noc tisícich svetiel organizované
31. októbra. Povzbudivé vety, biblické
citáty či symboly poskladané z malých svetielok pozývajú ľudí v celom Rakúsku, aby
sa zastavili, zamysleli, meditovali a modlili
sa. Hlavnými témami nočného programu
pred sviatkom Všetkých svätých sú smrť,
smútok, ale tiež život.

V Katakombách sv. Šebastiána za hradbami na Via Appia Antica v Ríme sa
1. novembra stretli slovenskí veriaci, aby
tak na tomto mieste, dýchajúcom históriou prvých kresťanov, spoločne slávili svätú omšu v deň slávnosti Všetkých svätých.
Svätú omšu celebroval otec Juraj Cibula
SVD. Po bohoslužbe nasledovala prehliadka
najstarších rímskych katakomb.

Prezident Libanonskej katolíckej
charity páter Paul Karem 6. novembra
upozornil, že Libanon prijal vyšší počet
utečencov, ako umožňujú jeho kapacity,
a vyzval hľadať riešenia. Obyvateľstvo
Libanonu vzrástlo za posledné roky zo štyri
na šesť miliónov práve vďaka prílivu utečencov. Migranti podľa slov pátra Karema
preberajú veľkú časť pracovných príležitostí
Libanončanov, z ktorých mnohí sa preto
rozhodujú pre emigráciu z vlasti. (RV)

V rímskej väznici Rebibbia premietli
6. novembra dokument Vitaj v krimináli,
pápež František! pri príležitosti prvého
výročia jubilea väzňov, ktorému predsedal
Svätý Otec František v rámci Mimoriadneho roka milosrdenstva. Film prezentuje
prežívanie posolstva Jubilejného roka milosrdenstva vo „väznici na konci sveta“.

Svätý Otec František prijal 7. novembra
v Dome sv. Marty bývalého generálneho
tajomníka OSN Kofiho Annana a ďalších
členov medzinárodnej mimovládnej
organizácie The Elders – Starejší. Predmetom stretnutia bola diskusia o utečencoch
a migrácii, o jadrových zbraniach, o mieri
a o sprostredkovateľskej úlohe pri konfliktoch. (RV)
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Bratislavskej eparchie navštívili
▌▌Veriaci
mariánske pútnické miesta západnej Európy
V roku 100. výročia fatimských zjavení sa
od 17. do 24. októbra konala púť Bratislavskej
eparchie do Fatimy. Pútnici na čele s eparchiálnym protosynkelom otcom Vladimírom
Skybom navštívili okrem Fatimy aj ďalšie
pútnické miesta. Prvým z nich bolo La
Salette ležiace vo francúzskych Alpách, kde
sa v roku 1846 zjavila Panna Mária dvom
pastierikom.
Druhou zastávkou 55-člennej skupiny pútnikov, v ktorej boli aj viacerí kňazi, boli francúzske Lurdy, kde sa pútnici mali možnosť
zúčastniť na spoločnej modlitbe posvätného
ruženca a tradičnom sviečkovom sprievode.
Občerstvení lurdskou vodou pokračovali
do Španielska, kde navštívili mariánske pút-

nické miesto Garabandal a známe Santiago
de Compostela, kde sa podľa tradície nachádza hrob svätého apoštola Jakuba.
Vyvrcholením púte bola návšteva Fatimy,
kde sa v kaplnke zjavení pred sto rokmi
zjavila Panna Mária trom deťom, Františkovi
a Hyacinte Martovcom a Lucii Santosovej,
ktoré sú už dnes vyhlásené za svätých. Vo
Fatime sa pútnici mali možnosť zúčastniť
na medzinárodnej svätej omši, večernej
modlitbe posvätného ruženca a sviečkovej
procesii.
Duchovný program púte tvorila spoločná
modlitba, katechéza, každodenné slávenie
božskej liturgie, osobné rozhovory s kňazmi
aj sviatostná spoveď. (-sg-)

▌▌Na Ukrajine zasadili stromy pokoja
Ekologický úrad spolu s oddelením vojenského kaplánstva patriarchálnej kúrie Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a s podporou
ukrajinského ministerstva environmentálnej
ochrany vytvoril projekt Zasaď strom pokoja.
V meste Družkovka v Doneckom regióne pri
táborovej Kaplnke svätých mučeníkov Borisa
a Gleba zasadili 3. novembra stromy pokoja.
Na akcii sa zúčastnil vladyka Michail Koltun,
predseda oddelenia vojenského kaplánstva
patriarchálnej kúrie, a vojenskí kapláni,
vojaci a dobrovoľníci.
Do iniciatívy sa zapojila aj Farnosť Zostúpenia Svätého Ducha v Rozdolivke, kde
po svätej liturgii 5. novembra zasadili modrý
smrek, ktorý sa stane ozdobou Kaplnky Presvätej Bohorodičky, kráľovnej stvorenstva.
Vyvrcholením iniciatívy bolo vysadenie
Aleje pokoja na Námestí družby v meste
Bachmut. Okrem vladyku Koltuna sa na akcii zúčastnil minister ekológie a prírodných
zdrojov Ukrajiny Ostal Semeraka, riaditeľ

Ekologického úradu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Volodymyr Šeremeti i ďalšie
osobnosti cirkevného a spoločenského
života, vojenské zložky.
Po modlitbe vďakyvzdania Bohu Stvoriteľovi a po modlitbách za pokoj vladyka Michail Koltun poukázal na symboliku udalosti
a pripomenul dôležitosť vniesť toto pekné
gesto do reálneho života, aby do vzťahov ľudí
prišiel Boží pokoj a láska. (news.ugcc.ua;
foto: menr.gov.ua)

www.casopisslovo.sk
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Marek Baran

foto: obamawhitehouse.archives.gov

Lampa viery a oheň lásky
Bdelosť a pripravenosť na stretnutie s Pánom
boli hlavnými myšlienkami príhovoru Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel
Pána: „Evanjeliové čítanie dnešnej nedele
nám hovorí o podmienke vstupu do nebeského kráľovstva. Robí tak formou podobenstva
o desiatich pannách (porov. Mt 25, 1 – 13).
Ide o družičky, ktorých úlohou bolo privítať
a sprevádzať ženícha počas svadobnej oslavy.
A keďže v tom čase sa podľa zvyku svadobná
hostina konala v noci, družičky si niesli lampy. Podobenstvo hovorí, že päť panien bolo
múdrych a päť nerozumných. Tie múdre si
totižto so sebou vzali aj olej do lámp, zatiaľ
čo tie nerozumné nie. Čomu nás chce Ježiš
týmto podobenstvom naučiť? Pripomína
nám, že máme byť pripravení na stretnutie s ním. Veľakrát v evanjeliu Ježiš vyzýva
k bdelosti. Robí tak i na záver dnešného
príbehu, keď hovorí: ,Bdejte, lebo neviete
ani dňa, ani hodiny‘ (Mt 25, 13). Ale dnešné podobenstvo nám chce povedať, že byť
bdelý neznamená iba jednoducho nespať,
ale znamená byť pripravený. Vskutku, všetky
panny pred príchodom ženícha zadriemali,
ale po prebudení boli niektoré pripravené,
no niektoré nie. Tu teda vidíme, čo znamená
byť múdrym a obozretným: nemáme čakať
na poslednú chvíľu nášho života, aby sme
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spolupracovali s Božou milosťou, ale robiť
tak už teraz. Bolo by pekné pouvažovať: raz
nastane deň, ktorý bude tým posledným.
Ak by to malo byť dnes, ako som pripravený,
pripravená? Lampa je symbolom viery, ktorá
dáva nášmu životu svetlo. Olej zas symbolizuje lásku, ktorá toto svetlo viery živí, robí
ho plodným a vierohodným. Podmienkou

„Drahí priatelia, svet potrebuje svätých,
a my všetci bez výnimky sme povolaní
k svätosti.“ (twitter Svätého Otca
Františka z 1. novembra 2017)

toho, aby sme boli pripravení na stretnutie
s Pánom, nie je iba viera, ale aj život kresťana
bohatý na lásku a milosrdenstvo voči blížnemu. Ak sa necháme viesť iba tým, čo je nám
viac príjemné, vyhľadávaním len vlastných
záujmov, náš život sa stane neplodným,
budeme neschopní venovať svoj život iným
a nezadovážime si tak žiadne zásoby oleja
pre lampu našej viery; takto nám lampa –
naša viera – vyhasne v okamihu Pánovho príchodu, alebo ešte aj skôr.“ (úryvok príhovoru
z 12. novembra 2017)

Odovzdať svetu Božie svetlo
Svätý Otec na sviatok Všetkých svätých
poukázal na mapu kresťanského života, kto-

SLOVO SVÄTÉHO OTCA

Bdejte

rou sú blahoslavenstvá: „Slávnosť Všetkých
svätých je naším sviatkom: nie z dôvodu, že
my sme skvelí, ale preto, lebo Božia svätosť
sa dotkla nášho života. Svätí nie sú dokonalými predlohami, ale osobami preniknutými
Bohom. Môžeme ich prirovnať k vitrážam
kostolov, ktoré prepúšťajú svetlo v rozličných
farebných odtieňoch. Svätí sú naši bratia
a sestry, ktorí prijali Božie svetlo vo svojom
srdci a odovzdali ho svetu, každý podľa
svojho odtieňa. Ale všetci boli priehľadní, zápasili na odstránení škvŕn a temnôt
hriechu, aby tak dali preniknúť jemnému
Božiemu svetlu. Toto je cieľ života: dávať
prenikať Božiemu svetlu, a je to aj cieľ nášho
života. Vskutku, dnes sa v evanjeliu Ježiš
obracia na svojich učeníkov, na všetkých nás,
a hovorí nám ,blahoslavení‘ (Mt 5, 3). Je to
slovo, ktorým začína svoje ohlasovanie, ktoré
je evanjeliom, dobrou správou, pretože je
to cesta šťastia. Kto je s Ježišom, je šťastný.
Šťastie nespočíva vo vlastnení niečoho
alebo v staní sa niekým, ale opravdivým
šťastím je byť s Pánom a žiť pre lásku. Nuž,
ingrediencie na šťastný život sa nazývajú
blahoslavenstvá: blažení sú jednoduchí,
ponížení, ktorí dávajú miesto Bohu, ktorí
dokážu plakať nad druhými a nad vlastnými
zlyhaniami, ktorí zostávajú mierni, bojujú
za spravodlivosť, sú milosrdní ku všetkým,
uchovávajú si čistotu srdca, pracujú vždy pre
pokoj a zotrvávajú v radosti, neprechovávajú
nenávisť a aj vtedy, keď trpia, odpovedajú
na zlo dobrom. Hľa, blahoslavenstvá. Nepožadujú svetoborné činy, nie sú pre nadľudí,
ale pre toho, kto zakusuje skúšky a námahy
každodennosti, pre nás. Takíto sú svätí:
dýchajú tak ako všetci vzduch znečistený
zlom, ktoré je vo svete, ale na životnej ceste
nikdy nestrácajú spred očí to, čo načrtol
Ježiš, to, na čo ukazuje v blahoslavenstvách,
ktoré sú ako mapa kresťanského života.
Dnes je rodinný sviatok, sviatok toľkých
jednoduchých a skrytých ľudí, ktorí v skutočnosti pomáhajú Bohu hýbať svet dopredu.
Predovšetkým sú ,chudobnými v duchu‘ (Mt
5, 3). Čo to znamená? Že nežijú pre úspech,
pre moc a peniaze; vedia, že kto hromadí
poklady pre seba, nie je bohatý pred Bohom.
Veria naopak, že pokladom ich života je
Pán, že láska k blížnemu je jediným pravým
zdrojom zisku. Neraz sme nespokojní, že
nám niečo chýba alebo sa znepokojujeme,
ak nepožívame takú úctu, ako by sme chceli;
pripomeňme si, že nie v tomto spočíva naša
blaženosť, ale v Pánovi a v láske: len s ním,
len vtedy, keď milujeme, žijeme ako blahoslavení. Matka Božia, kráľovná svätých
a brána do neba, nech oroduje za našu
cestu svätosti a za našich drahých, ktorí nás
predišli a už sa odobrali do nebeskej vlasti.“
(úryvok príhovoru z 1. novembra 2017)
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Ústredná úloha Krista
v ohlasovaní a katechéze
V Londýne sa od 26. do 29. októbra konalo výročné stretnutie východných katolíckych
hierarchov Európy na pozvanie vladyku Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej
eparchie Svätej rodiny v Londýne, ktorá oslavuje 60. výročie vzniku.
CCEE, Stanislav Gábor, Jaroslav Girovský
foto: TS KE a Mazur/catholicchurch.org.uk
JJ

Stretnutie sa konalo v Centre pre jednotu Hnutia fokoláre vo Welwyn
Garden City. Boli to dni naplnené stretnutiami, prednáškami a diskusiami, ale predovšetkým dni bratského spoločenstva a modlitby, počas
ktorých biskupi zdieľali nádeje a trápenia, plány a ťažkosti východných
katolíckych cirkví Európy.
Na podujatí sa zúčastnilo štyridsať účastníkov, biskupov, kňazov
a odborníkov na katechézu od Veľkej Británie až po Ukrajinu, od Škandinávie až po Grécko, pričom bolo zastúpených dvanásť katolíckych
východných cirkví. Zo Slovenska na stretnutie prišli bratislavský eparcha
Peter Rusnák a košický eparcha Milan Chautur CSsR. Na stretnutí sa
zúčastnil aj vladyka Milan Lach SJ, apoštolský administrátor Gréckokatolíckej eparchie Parma z USA ako zástupca Pittsburskej ruténskej
metropolie, ktorej veriaci sú potomkami vysťahovalcov, gréckokatolíkov
z Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska.
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Biskupi sa zaoberali ohlasovaním evanjelia
Gréckokatolícki hierarchovia sa na tohtoročnom stretnutí zamýšľali
nad tým, ako ohlasovať Kristovo evanjelium (kerygma), ako toto ohlasovanie rozvíjať (katechéza) a ako ho sláviť (mystagógia). Tohtoročná
téma bola zvolená na základe mnohých výziev, ako je fenomén migrácie
mnohých východných katolíkov do oblastí a krajín s odlišnou kresťanskou tradíciou či denomináciami, alebo výzvy kultúry individualizmu
a konzumizmu, pre ktorú je náboženstvo iba produktom na konzum.
Východné katolícke cirkvi sa preto snažia odpovedať na tieto výzvy cez
znovuobjavenie niektorých prvkov vlastnej východnej tradície.
„Dnes sú v Európe mnohí ľudia vzdialení od náboženstva,“ povedal
biskup Hlib Lončyna: „Kresťanstvo, ktoré po stáročia oduševňovalo
a inšpirovalo životy celých generácií obyvateľov kontinentu, je dnes
príliš často vnímané len vo svojej inštitucionálnej podobe a ako zväzujúci súhrn predpisov a pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Treba však
znovuobjaviť krásu osobného a komunitného stretnutia s Kristom.
Preto Cirkev považuje za svoju povinnosť a poslanie ohlasovať každému človeku Kristovo evanjelium – dobrú zvesť o Bohu, ktorý sa z lásky
k ľudskému rodu stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych (kerygma) –

www.casopisslovo.sk

Toto stretnutie biskupov je zároveň aj príležitosťou pre slovenských
biskupov stretnúť svojich veriacich, ktorí vycestovali za prácou a vytvorili
v cudzine malé gréckokatolícke komunity. Z toho dôvodu sa slovenskí
eparchovia nezúčastnili na nedeľnej liturgii, ktorá bola pripravená pre
účastníkov stretnutia, ale navštívili komunitu slovenských gréckokatolíkov v Londýne, ktorí sa stretávajú v bieloruskej gréckokatolíckej
kaplnke nachádzajúcej sa v širšom centre mesta, aby vzdali vďaku
Bohu spoločne. Predsedajúcim svätej liturgie bol vladyka Peter Rusnák
a prítomným sa prihovoril vladyka Milan Chautur. Povzbudil ich k vzájomnému stretávaniu sa pri eucharistickom stole, kde sa vytvára rodina
Cirkvi. Upozornil však aj na potrebu budovať domácu – rodinnú cirkev.

Spoločné vyhlásenie zúčastnených biskupov
pomôcť človeku prehĺbiť svoj vzťah a svoje poznanie Krista (katechéza)
a viesť ho k tomu, aby prežíval a slávil svoju vieru sviatostným životom
(mystagógia). To bolo a aj dnes je poslaním Cirkvi a v tomto poslaní
katolícke východné cirkvi – a medzi nimi aj Gréckokatolícka cirkev –
môžu ponúknuť svoj osobitný prínos.“

Významné momenty stretnutia
Stretnutie sa začalo vo štvrtok 26. októbra poobede úvodným zasadnutím, na ktorom bola predstavená miestna Eparchia Svätej rodiny.
Na otvorení podujatia sa zúčastnil aj pomocný biskup Londýna Mons.
Paul McAleenan, ktorý priniesol pozdrav kardinála Vincenta Nicholsa
a zaželal účastníkom vanutie Svätého Ducha na podujatí. Apoštolský
nuncius vo Veľkej Británii a predstaviteľ Konferencie biskupov Veľkej
Británie a Walesu, arcibiskup Mons. Edward Joseph Adams odovzdal
pozdrav Svätého Otca.
Svätý Otec František udelil svoje apoštolské požehnanie tomuto
stretnutiu a svoj pozdrav adresoval aj veriacim celej ukrajinskej eparchie
i hlavnému kyjevsko-haličskému arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi.
Apoštolský nuncius vo svojom príhovore zdôraznil potrebu ohlasovať
evanjelium, zvestovať ho a objaviť krásu života v spoločenstve s Bohom
a s druhými. Poukázal na obraz Krista ako na liek proti zlu súčasnej doby.
Prostredníctvom kerygmy a mystagógie pokračuje Kristovo spásne dielo
skrze Cirkev až dodnes.
V sobotu 28. októbra Jeho Blaženosť Sviatoslav Ševčuk, hlavný kyjevsko-haličský arcibiskup, predsedal božskej liturgii vo Westminsterskej
katedrále, ktorú koncelebrovali prítomní východní katolícki biskupi, ako
aj mnohí biskupi z Veľkej Británie, a za prítomnosti kardinála Vincenta
Nicholsa, ktorý predniesol homíliu. Katedrála bola zaplnená Božím
ľudom do posledného miesta. Prítomnosť predstaviteľov Anglikánskej
cirkvi a pravoslávnych cirkví bola svedectvom dobrých ekumenických
vzťahov v tejto krajine.
Stretnutie biskupov vyvrcholilo v nedeľu 29. októbra slávením
božskej liturgie v ukrajinskej gréckokatolíckej Katedrále Svätej rodiny
v Londýne, ktorej predsedal sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
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Východní biskupi na záver stretnutia vydali jednotné vyhlásenie, v ktorom medzi iným hovoria:
„My všetci, pastieri východných katolíckych cirkví Európy, na záver
našej práce cítime, že Pánova láska nás povzbudzuje v našej službe Cirkvi, ako aj Božia milosť, ktorá uzdravuje naše slabosti, a že Kristova láska
k svojej Cirkvi nás ženie k ohlasovaniu jeho evanjelia. Sme presvedčení
o tom, že ústredným bodom a základnou potrebou je ohlasovanie Krista
cez katechézu a mystagógiu, ktoré vyvierajú zo slávenia božskej liturgie,
v ktorej vyznávame a slávime našu vieru. Mystagógia, ktorá vychádza
zo samého evanjelia, z liturgických textov i z ikonografie, vedie našich
veriacich k tomu, aby mohli kontemplovať tajomstvo Krista, vteleného
Božieho Slova zo Svätého Ducha a z Márie vždy Panny.
Rozmanité liturgie slávené v týchto dňoch nám tiež umožnili zakúsiť bohatstvo katolicity, ktorá sa prejavuje prostredníctvom rôznych
kresťanských tradícií, ktoré takmer dve tisícročia stvárňujú kresťanskú
tvár Európy. ... Rozličné aspekty danej témy, ktorými sme sa hlbšie
zaoberali v týchto dňoch, nám ukázali, aké je dôležité znovu objaviť
ústrednú úlohu Krista v našom ohlasovaní a katechéze, ale aj vzácne
a platné metódy veľkej tradície našich cirkví: ohlasovanie, katechéza,
ikonografia, mystagógia; no zároveň aj potrebu využívať nové prostriedky komunikácie na ohlasovanie dobrej zvesti o Kristovi pre všetkých.“
V roku 2018 sa stretnutie uskutoční od 14. od 17. júna v taliansko-albánskej eparchii Lungro v Taliansku, a to na pozvanie Mons. Donata Oliveria.

Počiatok stretnutí východných biskupov
Prvé takéto stretnutie východných katolíckych biskupov sa konalo v roku
1997 v Hajdúdorožskej eparchii v Maďarsku na podnet vtedajšieho prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Achilla Silvestriniho
s cieľom vytvoriť platformu pre biskupov tých cirkví, ktoré boli osobitne
zasiahnuté ateistickým režimom, „aby mohli čím jasnejšie nájsť svoju
úlohu v súčasnej Európe a boli milované, a uznávané pre svoje dejiny
a vernosť Cirkvi a pápežovi, za čo zaplatili vysokú cenu“ (z príhovoru
kardinála Achilla Silvestriniho na prvom stretnutí). Od roku 2009 sa
stretnutie koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).
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Vladyka Milan Chautur CSsR, košický
eparcha, slávil 1. novembra zádušnú archijerejskú svätú liturgiu vo svojej rodnej
zaniknutej obci Veľká Poľana pri Starinskej priehrade. V kázni vladyka Milan
vyzdvihol dôležitosť spomienky na zosnulých, na dôležitosť smrti v živote človeka, ktorá sa v Kristovi stáva začiatkom
večného života. Ako upozornil, mnohí
predkovia si dokázali nájsť čas na modlitbu, liturgiu a sviatosti, na čo však dnešní
ľudia zabúdajú. Po archijerejskej liturgii
nasledoval Moleben k Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu a myrovanie. Následne
sa prítomní spolu s vladykom presunuli
na cintorín na kopci, kde sa medzi ruinami starého chrámu pomodlili panychídu
za zosnulých. (R. Fučko)

▌▌V Mikovej obnovili Chrám sv. archanjela Michala
Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ za prítomnosti emeritného biskupa Eugena Kočiša posvätil 5. novembra obnovený
exteriér a interiér Chrámu svätého archanjela
Michala v Mikovej. Na slávnosti sa zúčastnil
protoigumen Rádu sv. Bazila Veľkého v Prešove otec Metod Bilančik OSBM, správca
farnosti otec Juraj V. Sedláček OSBM, ďalší
kňazi, sestry Rádu sv. Bazila Veľkého z Medzilaboriec a Svidníka a ďalší hostia.
Vladyka Ján v kázni zdôraznil úlohu a význam anjelov pred Bohom, ako aj v živote veriaceho človeka. Podčiarkol dôležitosť dôvery
k vedeniu anjelov strážcov v osobnom živote
a taktiež prejavenie vďaky za ich osobnú
ochranu. Slávnosť sa zakončila slávnostným

sprievodom okolo chrámu s čítaniami evanjelií a mnoholitstvijem. (A. Jancurová)


Študent Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom Richard Lendacký si
2. novembra na slávnostnej ceremónii
v Bratislave prevzal prestížnu Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE).
Na udalosti sa zúčastnil aj princ Edward,
najmladší syn britskej kráľovnej Alžbety
II. (E. Jaroš)

Na hore Zvir slávili 4. a 5. novembra
fatimskú sobotu a malú púť. Sobotný
program sa začal modlitbou rozjímavého
ruženca a svätú liturgiu slávil otec Michal
Leščišin, duchovný správca pútnického
miesta. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie
a kazateľom na malej púti bol otec Jozef
Urvinitka, rektor Kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Jakubanoch. Vo svojej
homílii poukázal na dotyk Krista, ktorý
na to, aby mohol človeka viesť životom,
vyžaduje vieru. (D. Zimovčák)

Na základe pozvania predsedu
Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike pána
Igora Rintela sa 6. novembra prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ zúčastnil na konferencii Židovské kultúrne
dedičstvo na Slovensku v Ortodoxnej
synagóge v Prešove. Vladyka Ján vystúpil
aj s krátkym pozdravným príhovorom,
v ktorom spomenul osobu Pavla Petra
Gojdiča a pripomenul, že aj on osobne
navštívil synagógu a Židov mal vo veľkej
úcte a láske, o čom svedčí aj fakt, že životy mnohých zachránil osobne. Vladyka
vyzval k vzájomnej inšpirácii duchovnými velikánmi Abrahámom, Mojžišom,
Jakubom – Izraelom a inými Božími
mužmi viery. V závere svojho pozdravu sa
pomodlil za všetky nevinné obete. (ISPA)

Cirkevná základná škola s materskou
školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove slávila
6. novembra sviatok školy pri príleži-
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Poráči vladyka Milan Chautur
▌▌Vposvätil
uspenskú kaplnku a plaščenicu
Košický eparcha Milan Chautur CSsR
5. novembra v rámci slávenia odpustovej
slávnosti posvätil v Poráči obnovenú uspenskú kaplnku nachádzajúcu sa v areáli farskej
záhrady. Po posvätení kaplnky vladyka Milan
v Chráme sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného pred začiatkom slávenia archijerejskej liturgie posvätil vyšívanú uspenskú
plaščenicu.
V homílii vladyka Milan priblížil život sv.
Demetra a v kontexte jeho života a mučeníctva pre vieru poukázal na dôležitosť vydávania svedectva kresťanského života aj v dneš-

nej dobe, v ktorej sú kresťania ovplyvňovaní
mnohými liberálnymi postojmi.
Po svätej liturgii sa miestny farár Milan
Gábor poďakoval veriacim, reštaurátorke
Rossane Báthoryovej, sponzorom, starostovi
obce P. Volčkovi a kurátorskemu zboru. Ako
poďakovanie odovzdal vladyka Milan obrazy
obnovenej kaplnky dobrodincom.
Popoludní sa v telocvični miestneho
rekreačného strediska v Poráčparku v Poráčskej doline v rámci slávnosti uskutočnil
aj futsalový zápas, na ktorom sa zúčastnil
vladyka Milan, kňazi aj miništranti. (MG;
foto: S. Gáborová)

www.facebook.com/casopisslovo.sk
www.casopisslovo.sk

tosti výročia beatifikácie jej patróna bl.
P. P. Gojdiča. Žiaci a zamestnanci školy sa
zišli v Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov, kde otec Jurij Popovič, súdny
vikár Prešovskej archieparchie, a otec
Rastislav Baka, prešovský protopresbyter,
slávili svätú liturgiu. Žiaci siedmeho ročníka si pripravili krátku scénku o živote bl.
P. P. Gojdiča, ktorej autorkou bola žiačka
Anastasia Pasok. Predstavenie a svätú
liturgiu spevom sprevádzal školský zbor
a orchester. (J. Tirpáková)

Svidníku slávili 25. výročie založenia
▌▌Vo
Cirkevnej základnej školy sv. Juraja
Pri príležitosti 25. výročia vzniku Cirkevnej
základnej školy sv. Juraja vo Svidníku sa
8. novembra konala slávnosť, ktorá sa začala
archijerejskou svätou liturgiou v miestnom
Chráme Božej múdrosti. Slávil ju prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ spolu
s protosynkelom Prešovskej archieparchie
Mons. Ľubomírom Petríkom a kňazmi Svidníckeho protopresbyterátu.
Akadémia žiakov v priestoroch školy sa
odvíjala od motta Škola, ktorá má srdce.
V programe odznelo hovorené a umelecké
slovo, duchovné i ľudové piesne so sprievodom akordeónu a gitary, krátke dramatizácie

s náboženským i rozprávkovým motívom,
spieval spevácky zbor sprevádzaný orchestrom.
Vladyka Ján sa v mene Prešovskej archieparchie poďakoval riaditeľke školy Kataríne
Hrižovej za rozvoj školy a udelil učiteľskému
zboru Medailu blaženého hieromučeníka
Pavla Petra Gojdiča OSBM. Všetkým riaditeľkám v doterajšej histórii školy vladyka Ján
odovzdal ďakovné listy. Primátor mesta Svidník Ján Holodňak udelil Cirkevnej základnej
škole sv. Juraja Ďakovnú plaketu za rozvoj
miestneho školstva. (E. Bandžuchová; foto:
J. Halčík)

skupina Anastasis
▌▌Bohoslovecká
vydala nový CD album a DVD
V priestoroch kina Scala
sa 7. novembra uskutočnil koncert generácií
bohosloveckej gospelovej
skupiny Anastasis spojený s požehnaním nového
CD albumu On vzkriesený bol a DVD video
zostrihu z tieňového
výjavu krížovej
cesty. Na koncerte sa
predstavili terajší aj
bývalí členovia skupiny, ako aj hosť v podaní
kapely Peter Milenky Band. Nové CD i DVD
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posvätil prešovský
arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ, ktorý sa
poďakoval a zároveň
ocenil snahu a tvorivosť
bohoslovcov.
Svoje poďakovanie a túžbu po ďalšej
spolupráci predniesla aj
primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.
V závere programu bola
predstavená výzva Staň sa súčasťou, ktorá
odkazuje na nový projekt skupiny Anastasis
s názvom Cesta svetla.
Piatu generáciu skupiny Anastasis tvoria
piati bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča študujúci
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a jeden laik.
Album sa skladá z trinástich piesní. Desať
piesní je z autorskej dielne piatej generácie
a tri piesne zložila a nahrala tretia generácia
skupiny, ktorej členovia sú už kňazmi. (M.
Chorendžák; foto: M. Tiňo, J. Bačinský)


Na slávnostnej imatrikulácii sa svojím
sľubom 7. novembra prváci Cirkevnej
základnej školy s materskou školou bl.
Pavla Petra Gojdiča zaradili do prváckeho cechu a tým aj medzi ostatných žiakov
školy. Láskavým slovom ich povzbudila
riaditeľka školy Júlia Šarišská, ktorá žiakom odovzdala pamätné listy i malý darček. Na záver všetci poprosili bl. P. P. Gojdiča, patróna školy, o príhovor a slávnosť
zakončili pesničkou. (M. Zimovčáková)

Centrálny tím P18 sa 9. novembra
v priestoroch Archieparchiálneho úradu
Prešovskej archieparchie v Prešove
zúčastnil na pracovných raňajkách, po
ktorých spolu s prešovským arcibiskupom
metropolitom vladykom Jánom Babjakom
SJ diskutovali o prípravách na budúcoročné Národné stretnutie mládeže v Prešove. Tím v tento deň predstavil postupne
vladykovi Jánovi, zástupcom mesta a
dekanovi Farnosti sv. Mikuláša Jozefovi
Dronzekovi ideu programu. S novozvoleným predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským sa tím
stretol nasledujúci deň v Levoči. Na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove
sa možno oficiálne prihlásiť od 18. januára do 1. júla 2018 vyplnením formulára
na oficiálnej stránke stretnutia mládeže
www.narodnestretnutiemladeze.sk.
Mimo tohto termínu je možné prihlásenie len na mieste, ale bez možnosti získať
ubytovanie a stravu.

Na sviatok sv. Jána Zlatoústeho
oslávili 13. novembra členovia Federácie skautov Európy z Prešova 1. výročie
založenia Prešovského zboru bl. Vasiľa Hopka svätou liturgiou v Chráme
bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča
na Sídlisku 3 v Prešove. V príhovore otec
Peter Kačur, správca farnosti, vyzdvihol
fungujúce spoločenstvo, ktoré vydáva
znaky Ježiša Krista a nestojí na dokonalostiach ľudí či ich počte, ale na nezištnej
službe a obete jedných pre druhých. Slávnosť bola ukončená pred chrámom, kde
svoj skautský sľub skladal jeden z členov
skautskej družiny. (-pk)
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JEDNOU VETOU


V kláštore redemptoristov v Stropkove sa pre spoločníkov sestier baziliánok,
teda tých, ktorí túžia žiť v hlbšom vzťahu
s Kristom a patriť do spoločenstva, 27. –
29. októbra konala duchovná obnova, ktorú viedla sestra Damiána Kuzmová OSBM,
liturgický program, prednášky na témy
teológie služby a modlitby mal na starosti
otec Jaroslav Štelbaský CSsR. (D. Kuzmová OSBM)

Na spomienkovej slávnosti v Černovej
pri príležitosti 110. výročia černovskej tragédie sa 28. októbra veriacim počas svätej
omše v černovskom kostole v homílii prihovoril sekretár Kongregácie pre východné
cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Mariánski ctitelia Košickej eparchie sa
4. novembra stretli na fatimskej sobote
v bazilike minor v Michalovciach s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým
eparchom, ktorý v kázni počas archijerejskej liturgie pripomenul fatimské výzvy
a poukázal na potrebu uvažovania o večnom živote. (R. Fučko)

Na stanici Rádia Slovensko bola
5. novembra odvysielaná z Katedrály Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža
v Bratislave v priamom prenose Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho, ktorej predsedal vladyka
Peter Rusnák, bratislavský eparcha.

V Košiciach vytvorilo 6. novembra okolo
sto dobrovoľníkov osemhodinovú modlitbovú reťaz za záchranu nenarodených pri
jednom z potratových centier pri vchode
do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura.

Na Katolíckej strednej pedagogickej
škole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa
9. novembra uskutočnila imatrikulácia
prvákov školy s nádychom ľudovej tradície
a po nej noc v škole s prednáškou duchovného správcu pri UPJŠ v Košiciach otca
Martina Mráza o Cirkvi i ďalšími prednáškami na rôzne témy života mladých. (V.
Vavreková)

Vo farskom Chráme sv. Michala v Krajnej Bystrej takmer dvesto veriacich slávilo
12. novembra odpustovú svätú liturgiu,
na ktorej sa ako pozvaný slúžiteľ a kazateľ zúčastnil otec Peter Orenič, riaditeľ
Školského eparchiálneho úradu Košickej
eparchie. (PB)

Prešovský archieparcha metropolita
Ján Babjak SJ ohlásil 12. novembra homíliu
na svätej omši v Konkatedrále sv. Mikuláša
v Prešove pri príležitosti 770. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Prešov. (ISPA)
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predsedu KBS vo futsale získalo mužstvo
▌▌Pohár
filiálky Vyšné Remety z Košickej eparchie
Mesto Michalovce sa 11. novembra stalo dejiskom Celoslovenského futsalového turnaja
o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska. Hlavným organizátorom a hostiteľom
tohto podujatia bola rada pre mládež Košickej
eparchie, ktorej mužstvo z filiálky Vyšné Remety si nakoniec prevzalo víťazný pohár.
V úvode podujatia slávil v Bazilike Zoslania
Svätého Ducha archijerejskú svätú liturgiu
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, ktorý stál pri zrode tohto podujatia pred
takmer dvadsiatimi rokmi. V homílii upozornil na realitu existencie zla, ktoré v rôznych
podobách útočí na mladého človeka dneška.
Na záver prebehlo žrebovanie do skupín, ktorého sa ujal vladyka Milan a primátor mesta
Michalovce Viliam Zahorčák, ktorý nemalou
mierou prispel k organizácii tohto turnaja.
Športovú časť turnaja hostila športová
hala Gymnázia Pavla Horova. Na turnaji sa

zúčastnilo deväť mládežníckych družstiev –
sedem zástupcov rímskokatolíckych diecéz,
jedno družstvo gréckokatolíckej Košickej
eparchie a družstvo saleziánov dona Bosca
z Michaloviec reprezentujúce rehoľné spoločenstvá pracujúce s mládežou.
Turnaj sa začal vzájomnými zápasmi
v skupinách. V prvom semifinále prehrala
farnosť Nové Mesto nad Váhom z Trnavskej arcidiecézy s filiálkou Vyšné Remety
z Košickej eparchie. V druhom semifinále
po pokutových kopoch zvíťazila farnosť Stará
Ľubovňa zo Spišskej diecézy proti farnosti
Ohradzany z Košickej arcidiecézy.
Dramatický finálový zápas vyhrala Košická
eparchia (Vyšné Remety) nad Spišskou
diecézou (Stará Ľubovňa) v pomere 2 : 1
a pripomenula si titul z roku 2014. (K. Knap
a L. Pančik)

katedrále
▌▌Vsabratislavskej
konala kňazská vysviacka
V Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave sa 11. novembra konala kňazská vysviacka, ktorú z rúk bratislavského eparchu Petra
Rusnáka prijal diakon Andrej Škoviera. Stalo
sa to počas slávnostnej archijerejskej liturgie,
ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor
Chryzostomos.
Obrad vysviacky sa začal predstavením
kandidáta. Potom svätenec trikrát obchádzal
oltár a predniesol Vyznanie viery a sľub vernosti eparchovi, pápežovi a ich nástupcom.
Podstatou kňazskej vysviacky je vkladanie
rúk a konsekračná modlitba, ktorú predniesol vladyka Peter Rusnák nad kľačiacim

svätencom. Potom novokňazovi odovzdal
jednotlivé časti kňazského rúcha a novokňaz
spolu so svätiteľom a ďalšími prítomnými
kňazmi spoluslávil svoju prvú liturgiu.
V homílii vladyka Peter zdôraznil dve
myšlienky, ktorými sa obrátil na svätenca:
trpezlivosť a čakanie na Boží zásah do života
a byť vyzbrojený mocou zhora. Svätencovi
pripomenul Ježišove slová: „Nie je vašou
vecou poznať časy a chvíle, ktoré určil Otec“.
Zaželal mu, aby Boh dovŕšil v jeho živote to
dielo, ktoré už začal. Primičnú svätú liturgiu
novokňaz Andrej slávil v katedrálnom chráme 18. novembra. (S. Gábor)

Milan Chautur posvätil v Závadke
▌▌Vladyka
obnovený chrám, prestol a ikonostas
V Závadke sa 12. novembra konala odpustová slávnosť spojená s posviackou prestola,
ikonostasu a obnoveného interiéru chrámu
zasväteného archanjelovi Michalovi. Posviacku vykonal a archijerejskú svätú liturgiu
slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR.
Na slávnosti sa zúčastnili aj kňazi, ktorí z obce
pochádzajú alebo tu pôsobili v minulosti.
Na úvod všetkých privítal miestny kňaz
otec Juraj Baran. Svätú liturgiu, na ktorej sa
zišli v hojnom počte veriaci z obce Závadka,
rodáci a pozvaní hostia, spevom sprevádzal
miestny Zbor sv. archanjela Michala.

V homílii vladyka vysvetlil veriacim, že
do neba sa nedostaneme vďaka moderným
technickým prostriedkom súčasnej doby, ale
práve vďaka archanjelovi Michalovi. Nový
ikonostas prirovnal k oknám do neba.
Po svätej liturgii odovzdal otec Juraj Baran
ďakovné listy tým, ktorí sa najviac podieľali na rekonštrukcii chrámu. Na záver sa
ešte poďakoval dobrodincom a veriacim zo
Závadky za manuálnu pomoc pri obnove
chrámu, ich modlitby, obety a finančné dary.
(N. Geletková)

www.casopisslovo.sk

KRÁTKY ROZHOVOR
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Krenická
Rozhovor s riaditeľkou Festivalu duchovných piesní byzantského obradu Valériou
Hricovovou
Aký bol váš najsilnejší moment z festivalu?

Prešove sa konal 26. ročník
▌▌Vfestivalu
duchovných piesní
V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa
10. – 12. novembra konal Festival duchovných
piesní byzantského obradu, ktorého organizátormi sú Prešovská archieparchia a Združenie Sakrálne spevy Východu. Program
festivalu otvoril 10. novembra archijerejskou
liturgiou prešovský archieparcha metropolita
Ján Babjak SJ, ktorý nad festivalom prevzal
záštitu. Slávnosť otvorenia festivalu spevom
umocnil gréckokatolícky zbor Stauros z farnosti Povýšenia svätého Kríža Prešov-Sekčov.
Na sobotňajšom festivalovom koncerte sa
zúčastnilo deväť speváckych zborov z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie.
Po prvýkrát sa predstavil zbor Byzantion
z Lipian s kvalitným vystúpením a prítomní si mohli vypočuť aj Zbor sv. Jozefa pri
Bazilike Zoslania Svätého Ducha z Michaloviec. Miešaný spevácky zbor Chrysostomos
z Vranova nad Topľou, Gréckokatolícky
zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad TopľouČemerného a Zbor sv. Cyrila a Metoda pri

Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky z Košíc sa na festivale zúčastňujú pravidelne. Obohatením bola účasť
Kňazského zboru sv. Jakuba a bohosloveckého Zboru sv. Romana Sladkopevca. V programe vystúpil aj gréckokatolícky zbor Stauros
z prešovského sídliska Sekčov, domáci
Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa, ako aj gréckokatolícky zbor Hlahol
zo Sídliska 3. V závere sa vladyka Ján Babjak
poďakoval všetkým za krásny umelecký
a duchovný zážitok, ocenil ich prácu a obetu,
ktorú prinášajú pri nácvikoch.
Tretí deň festivalu pokračoval speváckym
sprievodom zborov na svätých liturgiách
v prešovskej katedrále. Najprv to bol Gréckokatolícky zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad
Topľou-Čemerného a neskôr spieval Zbor
sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky z Košíc.
(V. Hricovová; foto: A. Hricov)

Trebišove vladyka Milan Chautur
▌▌Vposvätil
sochu sv. Jozafáta
Pri príležitosti 150. výročia svätorečenia
a uplynutia 400 rokov od biskupskej vysviacky sv. Jozafáta sa 14. novembra konala odpustová slávnosť Cirkevnej strednej odbornej
školy sv. Jozafáta v Trebišove s posviackou
sochy patróna školy. Slávnosť sa začala
v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove
videom, ktoré predstavilo život sv. Jozafáta
s výzvou hľadať vzťah a reálnu skúsenosť
s Bohom. Myšlienku podčiarklo aj vystúpenie skupiny Lámačské chvály.
Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská
svätá liturgia, ktorú za účasti riaditeľa Epar-
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chiálneho školského úradu v Košiciach otca
Petra Oreniča slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha, vo farskom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Krásu liturgie zvýraznil spevom zvýraznil bohoslovecký
Zbor sv. Romana Sladkopevca a mládežnícke
piesne v podaní žiakov školy.
Za účasti primátora mesta Trebišov Marka
Čižmára vladyka Milan posvätil pred budovou školy novoinštalovanú sochu sv. Jozafáta,
patróna školy. Umelecké dielo pochádza
z rúk akademického sochára Jána Leška. (M.
Jakabová a M. Kmec)

Dovolím si povedať, že tých silných momentov bolo viac. Samotná skutočnosť, že sa
uskutočnil už 26. ročník festivalu, je úžasná.
Potešila ma prítomnosť speváckeho zboru
z Lipian. Jeho mladé personálne obsadenie
a kvalitný výkon zapálili vo mne novú iskru
nádeje, že krása týchto spevov osloví aj
ďalšie generácie.
Spev Kňazského zboru sv. Jakuba a bohosloveckého Zboru sv. Romana Sladkopevca
bol ďalším v rade silných momentov, ktoré
mi festival priniesol. Každá zborová skladba
interpretovaná na festivalovom koncerte
bola dôvodom, aby človek vo svojom vnútri
prežíval hlboké duchovné pocity.
Jedným z najsilnejších momentov bol
pre mňa spev záverečnej piesne Budi imja
Hospodne blahosloveno, ktorý zjednotil
všetkých účinkujúcich v jeden mohutný
spevácky zbor. Bol to moment, ktorý ma
naplnil úžasom nad veľkosťou Stvoriteľa,
ktorý stvoril túto krásu zborového spevu,
a vďakou, že môžem prežívať tento nádherný okamih.
Čo pripravujete v budúcnosti v rámci
festivalu?
Stalo sa už tradíciou, že každý druhý ročník
festivalu sa usporadúva s medzinárodnou
účasťou a vďaka tomu je toto podujatie
známe nielen na Slovensku, ale aj v regióne
strednej Európy.
Budúci ročník bude mať prívlastok
medzinárodný. To v praxi znamená, že
okrem slovenských zborov sa na festivale
zúčastnia minimálne dva spevácke zbory zo
zahraničia.
Typy smerujú do Čiech a na Ukrajinu, no
o konkrétnych zboroch je ešte predčasné
hovoriť. Pevne verím, že pozvanie prijmú
kvalitné a zaujímavé spevácke zoskupenia.
Radosť a ochota, s akou spevácke zbory
na festival prichádzajú, sú prísľubom, že aj
27. ročník medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu bude
mať vysokú umeleckú a duchovnú úroveň.
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SLOVO NA TÉMU

Vôňa kadidla
Vyvolá spomienky na úžas, ktorý sme vnímali ako deti pri
vstupe do chrámu. Vtiahne nás do tajomstva, uprostred ktorého tušíme prítomnosť Božieho kráľovstva na zemi. Naše
modlitby s dymom kadidla vystupujú k nebu. Zatiaľ čo nebo
zostupuje na zem. Je ako Jakubov rebrík, ktorý pretvorí miesto
na Betel, Boží dom.
Valéria Juríčková
foto: templeinstitute.org; static.wixstatic.com; orthodoxincense.com
JJ

Svätí otcovia vidia v kadidle obraz Krista
a kadidlovú obetu prirovnávajú k Ježišovmu
príhovoru za človeka. Vychádzajú pritom
z paralely ohňa a božskej prirodzenosti Krista a uhlia ako obrazu jeho ľudskej
prirodzenosti. Týmto obrazom nás nevtieravo pozývajú, aby sme sa na tému kadidla
a kadidlových obiet pozreli v mesiánskej
perspektíve a hľadali Ježišov obraz v konkrétnych biblických textoch.

Kadidlový oltár
Prvé inštrukcie ohľadne kadidlovej obety
nachádzame v Knihe Exodus (30, 1 – 10).
„Zhotovíš aj oltár na pálenie kadidla! Urobíš ho z akáciového dreva, lakeť dlhý a lakeť
široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký!
Jeho rohy budú z neho vyčnievať. Obložíš
ho čistým zlatom, aj jeho dosku a jeho
steny dookola, aj jeho rohy, a dookola ho
obrúbiš zlatým vencom! Pod veniec zhotovíš
na obe strany po dva zlaté krúžky a pripevníš ich na oboch stranách, aby sa cez ne
dali pretiahnuť tyče a aby bolo možno oltár
nosiť. Tyče urobíš z akáciového dreva a obiješ
ich zlatom! A postavíš ho pred oponu, ktorá
visí pred archou zákona, pred zľutovnicu, čo
je nad zákonom, kde sa ti budem ja zjavovať.
Áron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo.
Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy.
Aj v podvečer ho zapáli, keď rozsvieti lampy.
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To bude vaša pravidelná kadidlová obeta
pred Pánom z pokolenia na pokolenie.
Na ňom nesmiete obetovať iné kadidlo ani
zápalnú obetu, ani obetu jedál, ani vylievať
naň tekutú obetu. Áron na ňom raz do roka
vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou
za hriechy, čo je na zmierenie. Zmierenie
vykoná na ňom raz do roka a bude to
z pokolenia na pokolenie. On bude presvätý
Pánovi.“
Kadidlový oltár má štvorcovú konštrukciu,
čím pripomína nebeský Jeruzalem. V knihe Zjavenia apoštola Jána sa o ňom píše:
„Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka
je taká istá ako šírka.” (Zjv 21, 16) Rohy oltára
síce vyčnievajú, ale sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Roh znamená v biblickej
reči silu, Božiu moc. Na potvrdenie (alebo
skôr ukážku) si pozrime slová modlitby
starozákonnej Anny (1 Sam 2, 1): „Srdce mi
plesá v Pánovi, v Pánovi sa zdvihol môj roh,
otvorím si ústa na nepriateľa, lebo sa radujem z tvojej pomoci.“ Anna si pre Boží zásah
trúfa na nepriateľa, je posilnená mocou
zhora, čo jej dáva odvahu a radosť.
Rohy oltára boli v jediný deň v roku, počas
sviatku Jom Kipur, očisťované a posväcované
krvou z obiet (hovoria o tom verše Ex 30, 9n).
Oltár bol zhotovený z dreva a pokrytý
zlatom, v čom vidíme potvrdenie obrazu
svätých otcov o Kristovi. V tomto prípade
však drevo predstavuje jeho ľudskú
prirodzenosť a zlato božskú, kráľovskú.
Kadidlový oltár mal stáť pred archou zmluvy,
pred zľutovnicou, aby sa na tomto mieste
zjavovala jeho prítomnosť. Zľutovnica je
časťou archy zmluvy, na ktorú sa vylievala
krv obetovaného baránka počas sviatku Jom

Kipur, keď veľkňaz vošiel do svätyne svätých.
Kadidlo sa na oltári obetovalo vždy ráno
a večer, akoby na začiatku a na konci dňa,
neustále a pravidelne.

Kadidlové obety
Ak sa na tento text pozrieme v mesiánskej
perspektíve, zbadáme, prečo na kadidlových
obetách v Starej zmluve tak veľmi záležalo. A prečo narušenie čistoty kadidlovej
obety bolo v Biblii trestané smrťou. Naša
úvaha o texte Ex 30, 1 – 10 naznačuje, že ide
o predobraz Kristovej obety na kríži a jeho
„úlohu“ ako Spasiteľa, zástancu a príhovorcu.
Alúzia na nebeský Jeruzalem svedčí
o prieniku neba a zeme počas Kristovej
obety. Ježiš zomieral na kríži na Golgote
a v duchovnom svete bola táto obeta víťaznou bitkou, v ktorej bol definitívne porazený
hriech, diabol a smrť. Práve túto obetu si
sprítomňujeme počas každej liturgie, čo nám
používanie kadidla v rámci našich bohoslužieb pripomína.
Rohy oltára ako symbol Božej moci v tomto kontexte zapadajú do interpretácie me-
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siánskeho výkladu. Keď sme vyššie citovali
starozákonnú Annu, išlo o situáciu, v ktorej
Anna zažila vypočutie modlitieb, na základe
ktorých sa počal nový život (život proroka
Samuela). Tento prejav Božej lásky a dobroty v Anne posilnil ten typ odvahy, ktorý
vyjadril apoštol Pavol v Liste Filipanom:
„Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“
(Flp 4, 13). A Annina radosť pripomína pocity
Židov, ktorí v čase Nehemiáša zažili návrat
k Zákonu. V tom čase bola nájdená kniha
Zákona, ktorú si verejne čítali a vysvetľovali
celý deň. Ľudia boli usvedčovaní do takej
hĺbky, že sa pustili do nástojčivého hlbokého
plaču, vyjadrujúceho úprimnú ľútosť
a pokánie. Nehemiáš ich pri pohľade na túto
čistotu zmýšľania povzbudzuje: „Choďte,
zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto
si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený
nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť
v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10) Nie je to typ
silenej radosti alebo akési naivné bláznenie
sa. Ide o radosť z návratu k Bohu, z neho
samého, z poznania jeho dobroty. Takúto radosť zažila Anna, ktorá sa obrátila od svojho
smútku a reptania k postoju bázne a prítulnosti k Bohu. Práve Ježišova obeta na kríži
spôsobuje, že v tejto moci môžeme kráčať
aj my. Rohy kropené krvou obety za hriechy
ukazujú, že naša moc nespočíva v ľudskej
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múdrosti, ale v kríži Ježiša Krista. A vo chvíli,
keď nám táto obeta bude vzácna, keď v nej
zbadáme prejav Božej nehy a dobroty, zažijeme radosť plynúcu z toho, ako sa nám naše
hodnoty uložia na správne miesto. Radosť
zo slobody Božieho dieťaťa, ktoré vie, akého
Otca má!
Kadidlový oltár bol umiestnený pred
zľutovnicou, a práve na tomto mieste sa
Boh prihováral ľudu. Autor Listu Hebrejom
hovorí: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril
k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča
všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On
je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty
a udržuje všetko svojím mocným slovom.
Preto keď vykonal očistenie od hriechov,
zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;
a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko
vznešenejšie meno zdedil než oni“ (Hebr 1,
1 – 4).
Toto umiestnenie oltára naznačuje aj
interpretáciu Svätých Otcov o tom, že kadidlová obeta ukazuje na Krista ako príhovorcu,
ktorý stojí pred zľutovnicou a prihovára sa
za zverený ľud. Ktorý čelí Božiemu hnevu
namiesto ľudu, ktorý na seba vezme trest,
aby sme v jeho ranách našli pokoj, uzdravenie a všetko, čo potrebujeme.

Kadidlovú obetu prinášali ráno a večer,
na začiatku a na konci, neustále. Pripomína
to Kristove slová o tom, že je alfa a omega,
začiatok a koniec, je stály, verný, ten istý
včera, dnes a naveky.

Kadidlo
Kadidlo bolo v biblických časoch zmesou
štyroch voňavých látok: vonnej živice, ónyxu,
galbanu a čistého kadidla. Vonná živica sa
získavala zo zvláštnych kríkov a dodávala sa
pravdepodobne z Arábie. Ónyx predstavujú
lastúry morských mäkkýšov, vydávajúce
pri pálení zvláštnu vôňu. Pred použitím sa
museli jemne roztĺcť. Galban je taktiež živica, ktorú v podobe bielej tekutiny vydávajú
po kvapkách lodyhy rastliny ferula galbaniflua. Kvapôčky neskôr tuhnú na hnedožltú
hmotu. Čisté kadidlo je tiež živica získavaná
zo zárezov do kôry stromov označovaných
ako kadidlovníky, ktoré rastú v Indii, Afrike
či v arabských krajinách. Predstavovali veľkú
vzácnosť a obchodovanie s kadidlom sa
rovnalo obchodom so zlatom.
Kadidlo sa pripravovalo dôkladným
zmiešaním štyroch vzácnych prírodných
látok, ktoré sa predtým rozomleli na jemný
prášok. Zvláštnosťou kadidla bolo, že svoj
účel mohlo plniť len v spojení s ohňom.
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O zložení kadidla nájdeme inštrukcie
hneď po opise kadidlového oltára v Knihe Exodus (30, 34 – 38): „Pán prikázal
Mojžišovi aj toto: ,Vezmeš voňavé látky:
stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach,
a pripravíš z toho kadidlo, silnú zmiešaninu,
ako robieva voňavkár, zmiešané so soľou,
čisté, na posvätné používanie. Čiastku z toho
roztlčieš na jemný prach a niečo z toho
položíš pred zákon do stanu zjavenia, kde sa
ti budem zjavovať: to bude pre vás presvätou vecou! Kadidlo v takom zložení, aké
pripravíš, nesmiete pre seba zarábať; bude
ti sväté pre Pána. Kto by si však pripravil
také, ako je toto, a chcel by sa kochať v jeho
príjemnej vôni, nech je vyhubený zo svojho
ľudu!‘“

Predobrazy a symbolika
Ak sme v obraze kadidlového oltára zbadali predobraz Krista a jeho obety na kríži,
v obraze kadidla si všimneme obetu, ktorú
prinášame my Bohu skrze Krista. Lebo Ježiš
je ten, kto nám svojou smrťou na kríži otvoril
prístup pred Boží trón.
Biblická kritika používa pri pohľade
na text metódu príbuznosti slov so
spoločným koreňom, ako je použitý výraz.
Práve táto príbuznosť slov nám umožňuje
lepšie pochopiť zmysel textu.
V látkach, z ktorých sa skladala kadidlová
obeta, tak môžeme nájsť akúsi definíciu
modlitby, ktorá je Bohu príjemná tak, ako sa
nám páči vôňa kadidlového dymu.
Text Vulgáty používa pre pomenovanie
štyroch zložiek výrazy stakte, lastúrové
kadidlo, galban a priesvitné kadidlo. Iné
preklady používajú výrazy vonná živica,
ónyx, galban a čisté kadidlo.
Živica. Koreň hebrejského výrazu pre
vonnú živicu znamená aj výrazy, ktoré
znamenajú „prúd niečoho, príjemnú vôňu,
neviditeľnosť, skrytosť a liek“. Živica sa tak
stáva symbolom neustálej, tečúcej modlitby,
ktorá vychádza zo srdca v skrytosti, ktorá je
pred Bohom príjemnou vôňou a ktorá má
moc liečiť rany v našich dušiach.
Ónyx. Koreň hebrejského výrazu pre ónyx
znamená aj nástojčivosť, skutočnosť prejdenia cez niečo a nájdeme ho aj v pomenovaní
leva, čím symbolizuje nástojčivú modlitbu,
ktorá sa nevzdáva, ktorá so silou leva preráža
cez pevnosti.
Galban. Koreň hebrejského výrazu
znamená mlieko, tuk, najlepšiu časť niečoho,
čím otvára úvahy pre symboliku úprimnej
modlitby ako najlepšej obety, ktorú môžeme
priniesť Bohu.
Čisté kadidlo. Koreň hebrejského výrazu
pre čisté kadidlo znamená schopnosť spraviť
niečo bielym, čistým, horúcim, rozhorieť sa
plameňom a pomenováva aj srdce. Tým sa
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čisté kadidlo stáva obrazom modlitby, ktorá
očisťuje, zapaľuje vášeň pre Boha a jeho
kráľovstvo a robí naše srdce čistým a svätým.
Všetky tieto zložky mali byť rozdrvené
na jemný prach. Táto jemnosť pripomína,
aby naše modlitby vychádzali zo srdca, aby
vyjadrovali to, čo sa v ňom deje, aby boli
prednášané s jemnosťou pokory a bázne,
s nehou dieťaťa, ktoré si ctí svojho Otca.
Takáto modlitba potom čoraz viac zjemňuje
aj naše srdce, robí ho vnímavým na iného
človeka.
K štyrom látkam sa pridávala soľ. Tá
predstavuje v Biblii uzdravenie, ale aj chuť
a život (podľa Kristových slov máme byť
soľou zeme). Je dôležité, aby naše modlitby vychádzali z čistého a zdravého srdca,
z čistého a priameho zmýšľania. Ak budeme
prichádzať k Bohu s takýmto postojom,
zažijeme chuť modlitby. A aj náš život sa
bude pretvárať na taký, ktorý bude chutiť
ľuďom okolo nás. Vtedy sa začnú zaujímať
o vieru, ktorú žijeme, pýtať sa a umožnia
nám svedčiť. Tak naplníme naše vyslanie byť
soľou zeme.
Starozákonný text o zložení kadidla vo
verši Ex 30, 38 upozorňuje na nápad pripraviť
si kadidlo pre vlastné potešenie a viaže túto
skutočnosť prísnym trestom.
V evanjeliách sa apoštoli pýtali Krista, čo
z toho budú mať, že opustili všetko a vydali
sa za ním. Takto sa pýtame neraz aj my. Čo
z toho máme, že sme svoj život dali Kristovi?
Že sme si ho vyvolili za svojho Pána a Spasiteľa? A cítime sa oproti neveriacim ľuďom
obmedzovaní. Ale túto otázku si môžeme
aj otočiť a spýtať sa: „Čo z toho má Kristus,
že si ma vyvolil?“ Potupenie, bičovanie,

klince, kríž a smrť na kríži. Má za to
moju nevďačnosť. Je mi málo, že za mňa
zomrel. Vyčítam mu, čo všetko mi nedal.
Čo by mal ešte spraviť. Ako by mi mal ešte
dokázať lásku. Správam sa ako rozmaznané,
rozmarné dieťa. Smrť na kríži a večný život je
pre mňa málo! Hľadím na seba. Nie naňho.
Toto nie je modlitba, ktorá je príjemnou
vôňou.
Ak by niekto pripravil kadidlo a chcel sa
kochať v jeho vôni, zaslúžil si podľa Biblie
trest. Ak si zakladáme na svojej zbožnosti, ak
sme sústredení na seba, nie je to v poriadku.
V Starej zmluve nájdeme v Knihe Levitikus (10, 1 – 7) príklad Áronových synov
Nadaba a Abiu, ktorí vzali svoje kadidelnice
a „priniesli oheň, aký im Pán neprikázal“.
Dôsledok? Zomreli. Nájdeme v Biblii príbeh
vzbúrencov proti Mojžišovi, Koreho, Abirona
a Dátana, ktorí nazvali Egypt krajinou
mlieka a medu, a pripisovali Mojžišovi
pýchu a nadradenosť. Vtedy Mojžiš prikázal
vzbúrencom, aby predstúpili pred Pána
každý so svojou kadidelnicou a do nej vložili
kadidlo. V Božom súde boli títo vzbúrenci
potrestaní smrťou, keď sám Boh dosvedčil
Mojžišovu svätosť (porov. Num 15, 1 – 48).
Druhá kniha kroník (26, 16 – 21) píše
o kráľovi Oziášovi, ktorí robil, čo sa páčilo
Pánovi. Ale potom mu spyšnelo srdce a on
„vošiel do Pánovho chrámu a chcel páliť tymian na kadidlovom oltári“. Keď mu to kňazi
nechceli dovoliť, keďže kadidlové obety smú
prinášať len oni, zaslepene si spravil po svojom. Dôsledok? Malomocenstvo.
Modlitba má moc. Modlitba je vždy vypočutá. V modlitbe nás Boží Duch usvedčí,
ale aj potvrdí našu nevinu a povzbudí. Zo
spôsobu našej modlitby vidno do srdca.
Do vzťahu s Bohom. Vďaka Ježišovej obete
nám už smrť (ako trest) nehrozí. Ani tá
večná. Len o to musíme stáť.

Okiadzanie
V dnešnej liturgickej praxi sa kadidlo používa často. Podľa výkladov predstavuje Boha,
ktorý sa prechádzal po raji spolu s Adamom
a Evou. Okiadzanie ikon naznačuje úctu
k Bohu, okiadzanie ľudu je zase podľa
niektorých výkladov uctením si Božieho
obrazu v človeku. Ale aj prosbou o posvätenie človeka. Okiadzanie dnes predstavuje
aj symbolický príhovor za ľud, keď slúžiaci
kňaz prináša ľud pred Boží trón a prihovára
sa zaň. Spolu s kadidlom zas modlitby ľudu
stúpajú do neba. Ako po Jakubovom rebríku.
Ak by sme pátrali hlbšie a odkrývali symboliku liturgickej praxe vo svetle mesiánskeho
výkladu kadidlových obiet, našli by sme
jeden spoločný priesečník. Božiu bázeň. Čistotu a priamosť srdca, ktorú hľadá Boh, aby
mohol prísť k človeku a požehnať ho jeho
blízkosťou a dobrotou.
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Jedným z prvých historikov, ktorý odkrýval
najstaršie dejiny Gréckokatolíckej cirkvi
na našom území, je Michal Lučkaj. Narodil
sa 19. novembra 1789 vo Veľkých Lúčkach
v dnešnom mukačevskom rajóne na Ukrajine. Pochádzal z rodiny dedinského kantora Michala Popa. Priezvisko Lučkaj prijal
neskôr. Po získaní základného vzdelania pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Užhorode.
Ďalej pokračoval vo filozofických štúdiách,
a to prvé dva ročníky vo Veľkom Varadíne.
Výsledky, ktoré ako študent dosiahol, mu
v rokoch 1812 – 1816 otvorili cestu do centra
vtedajšieho vzdelania – do viedenského
gréckokatolíckeho generálneho seminára
(Barbareum).
Mladého študenta zaujala filozofia
a história. Z tohto obdobia vyšla z jeho pera
práca pojednávajúca o semitských jazykoch.
Po ukončení štúdia a formácie bol ako neženatý vysvätený 7. novembra 1816 vo Veľkom
Varadíne za kňaza. Prvý rok pomáhal v pastorácii vo svojom rodisku a už v nasledujúcom roku prišiel do Užhorodu. V tom čase
sa mukačevským biskupom stal Alexej Póči.

V novom
prostredí sa
chcel oprieť
o človeka,
ktorý by bol
vzdelaný, plný
síl a ktorému
by mohol dôverovať. Voľba
padla na mladého kňaza,
vzdelaného,
plného patriotizmu Michala Lučkaja, a tak
sa stal biskupským notárom a archivárom,
neskôr sekretárom biskupa (l818 – 1827).
Michal Lučkaj v tejto etape svojho života
mal možnosť vplývať na život eparchie, preto
sa snažil o povznesenie duchovnosti, ale aj
kultúry a vzdelania. Zároveň ako sekretár
biskupa cestoval spolu s ním a v rokoch 1819
– 1822 pobudol vo Viedni, Bratislave, Budíne,
kde voľný čas využíval na bádanie a štúdium v archívoch. Všetky svoje sily zasvätil
vedeckej práci. Najvýznamnejším dielom,
ktoré preslávilo Michala Lučkaja už za jeho
života, bola Gramatica Slavo-Ruthéna. Autor
v nej originálnym spôsobom porovnáva jazykové formy nárečia s cirkevnoslovanskými
výrazovými prostriedkami. Z historického
hľadiska je najdôležitejšie päťzväzkové dielo

Grammatica slavo-ruthena od Michala Lučkaja

Peter Šturák
foto: Juraj Gradoš
JJ

Historia Carpato-Ruthenorum in Hungaria
Sacra et Civitis, ktoré napísal na základe
mnohoročnej usilovnej práce a bádania
v mnohých archívoch. V ňom chcel učenému
svetu dokázať, že jeho národ pod Karpatmi
má historické právo na zem, ktorú obýva,
lebo slovanské obyvateľstvo osídlilo toto
územie skôr ako starí Maďari. Touto prácou
sa zaradil k najznámejším a najuznávanejším
historikom zaoberajúcim sa dejinami teritória, ktoré obývali odpradávna naši predkovia.
Podľa neho je naším poslaním to, aby sme
aj my pokračovali a rozvíjali dedičstvo viery
a krásu obradu.
Ďalšie plány tohto dejateľa boli veľmi veľké. Mal snahu vydať svoj zborník národných
piesní, ale náhla smrť (3. decembra 1843)
zmarila všetky jeho ďalšie plány.

SLOVO METROPOLITU

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
JJ

Mons. Ján Babjak SJ
V tomto mesiaci oslavujeme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Francúzsky spisovateľ Bernanos napísal veľmi výstižne: „Panna
Mária nám imponuje, lebo je mladšia ako
hriech.“ Sviatok nám predkladá pravdu viery,
že Panna Mária bola hneď od okamihu počatia
bez dedičného hriechu, dokonalé čistá a svätá.
Ostatní sme boli oslobodení od dedičného
hriechu krstom. Mária bola osobitnou výsadou
uchránená pred dedičným hriechom a jeho
následkami, lebo jej boli vopred pripočítané
zásluhy vykupiteľskej smrti Ježiša Krista. Hriech
sa jej nedotkol, lebo Boh si ju od večnosti
vyvolil za Matku svojho Syna. Okrem toho mala
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významnú účasť na diele spásy ako najbližšia
spolupracovníčka na diele vykúpenia.
Cirkevní otcovia zdôrazňujú jej dokonalú
čistotu a svätosť. Už v ranom stredoveku bol vo
východnej Cirkvi zavedený sviatok počatia Márie,
pričom ju veriaci v liturgii pozdravovali ako
Nepoškvrnenú – Achramatos. Na Západe tento
sviatok začali sláviť o sto rokov neskôr. To, v čo
po stáročia veriaci celého katolíckeho sveta vždy
pevne verili, bolo slávnostným spôsobom vyhlásené za článok viery pápežom Piom IX. 8. decembra 1854: „Boh osobitnou výsadou zachránil Preblahoslavenú Pannu Máriu hneď od prvej chvíle
jej počatia celkom nepoškvrnenú od dedičnej
viny.“ Lurdské zjavenia, ktoré sa udiali iba o štyri
roky neskôr, boli tiež podnetom na prehĺbenie
úcty k Nepoškvrnenej Panne Márii.
Nepoškvrnené počatie môžeme vyčítať z viacerých miest Svätého písma. Napríklad z proto-

HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Michal Lučkaj

evanjelia: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi
tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej
potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu
zraníš pätu“ (Gen 3, 15). Z pozdravu archanjela
Gabriela: „Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou“
(Lk 1, 28). Tiež z pozdravu Alžbety: „Požehnaná
si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života“ (Lk 1, 42).
Veľkosť Panny Márie, nie je v jej vyvolení, ale
hlavne v jej v slobodnom súhlase: Fiat – staň sa.
A rastie v jej ďalších súhlasoch s Božou vôľou,
ktorú bez reptania prijímala. Nepoškvrnená
dostala od Boha najviac. Stala sa milostiplnou
a celý život spolupracovala s jeho milosťou.
Aj my sme dostali veľa. Vlastný život a mnoho talentov tela i duše. Preto každý z nás máme
veľkú zodpovednosť za svoj život, za to, čím ho
naplníme, ako ho na tejto zemi prežijeme.
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BOHU
to najlepšie
Tymian patrí medzi základné látky používané v našich
chrámoch. Nejde iba o symboliku toho, čo sa s kúskom
živice deje, ale sám sa používa na posväcovanie iných vecí
a na vyháňanie zlého ducha. Vybrať v dnešnej dobe ten
správny tymian je rovnako dôležité, ako vybrať kvalitné
víno či správnu múku. Tymian a jeho výrobu v rozhovore
priblížila Ing. Marcela Tornikidis z Košíc.
Juraj Gradoš
foto: dgaryyoung.com; i0.wp.com
JJ


Na Slovensku sa tymian nevyrába.
Odkiaľ ho dovážate?
Slovensko nie je vhodnou krajinou na výrobu
tymianu. Pre náš región je charakteristický dovoz najmä z Grécka, kde existuje dlhoročná prax
jeho výroby. Náš tymian konkrétne pochádza zo
Solúna v severnom Grécku.

mi sú aj dovozcovia z európskych krajín ako
Veľká Británia, Taliansko, Nemecko, Francúzsko,
Bulharsko, Slovinsko, Rusko či Slovensko, kam
ako jediní tento jeho tymian dovážame.


Aký druh tymianu vyrába?
Existuje niekoľko typov tymianov. Hlavne sa
delia na prírodné a aromatizované. Aromatizované potom podľa toho, ako a čím sú aromatizované. Výrobcovia aromatizujú základnú živicu

práškovými, chemickými arómami a prírodnými
éterickými olejmi. On vyrába tymian ručne
a aromatizuje ho éterickými olejmi.
Z čoho sa dnes vyrába známy grécky tymian?
V čom sa líši od klasického živicového ladanu?
Každý výrobca si svoj recept na výrobu tymianu
stráži. V podstate aromatizovaný tymian sa
skladá z dvoch hlavných zložiek – z prírodného
tymianu, teda ladanu, a arómy, v jeho prípade
prírodných éterických olejov. Prírodný tymian je
klasická živica z niektorého zo špecifických druhov stromov, čo mu dáva jedinečnosť. Prírodná
základná zložka tymianu, ktorý dovážame,
pochádza konkrétne z Etiópie.
Ladan zo stromu boswelia sacra má sladkú
vôňu. Je to vlastne stuhnutá živica získavaná
narezávaním kôry kmeňov tejto rastliny. V čase

V mnohých prípadoch je toto remeslo dedičné.
Ako sa k nemu dostal výrobca vášho tymianu?
Výrobe tymianu sa venuje už od roku 2000.
Podnetom k tomuto jeho rozhodnutiu bola
myšlienka vyrábať tymian panenským a tradičným spôsobom, teda ručne. No nešlo iba
o to vyrobiť niečo kvalitné. Cítil v srdci potrebu
dávať Bohu iba to najkvalitnejšie, čo si môžeme
dovoliť. A tak sa mu zveril a rozhodol sa vyrábať
taký tymian, pri ktorom bol spokojný s jeho
užívaním.


Koľko tymianu ročne vyrobí? Kam
všade sa distribuuje?
Ročne vyrobí približne tridsať ton tymianu
a exportuje ho do viacerých krajín. Časť ide
na americký kontinent, ale dôležitými partner-
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narodenia Ježiša Krista tento vzácny strom
rástol v púšti v Arábii, Indii a Etiópii. Livani, ako
ho nazývajú Gréci, bolo darované Baltazárom,
čiernym kráľom Etiópie, ktorý takto vyplnil
proroctvo Izaiáša, že zlato, livani a myrha budú
ponúknuté na úctu nebeského kráľovstva.
Tento tymian je panenský, teda prírodný, bez
prídavkov chemických látok či arómy. Keď horí,
vychádza z neho biely dym, ktorý symbolizuje
modlitby a poďakovania veriacich, ktoré vystupovali na nebesia. Symbolizuje tiež sväté meno
Boha. Posvätený tymian má očistné účinky
a odháňa zlých duchov.
Ako prírodný ladan sa používa aj myrha. Ide
tiež o stromovú živicu z kra, ktorý dosahuje
výšku päť metrov a je charakterizovaný tvrdými,
ostnatými konármi pokrytými listami. Rastie vo
vápencových pôdach a je citlivý na extrémne
teploty. Myrha obsahuje vo svojich zložkách
esenciálne oleje a bola tiež jedným z darov dieťaťu Ježišovi v Betleheme. Škrabance na kôre
stromu domorodcom pripomínajú rany Krista
rímskymi vojakmi počas ukrižovania. Ňou Mária
Magdaléna pomazala Ježišovi nohy.
Ďalším prírodným ladanom je smyrha so
špecifickou sladkoštipľavou vôňou a vysokou
dymovosťou. Aj ona je vlastne aromatická prírodná živica stromu styrax benzoin. Najčastejšie
sa používa na Balkáne, v Malej Ázii a v Rusku.
Niektorí ju pre obľúbenosť v Rusku volajú moskovský ladan.


Koľko druhov tymianu vyrába?
Ktoré sú najvzácnejšie a ktoré
najčastejšie kupované?
Vyrába až 47 druhov tymianu podľa vône či
iných charakteristík. Najviditeľnejšie delenie
je na grécko-ortodoxné a rímsko-katolícke.
Z gréckych sú najpredávanejšími vône ako
ruža, céder, borovica či jazmín. Rímske majú
špecifické názvy, ktoré nehovoria o vôni tymianu. Najpredávanejšie sú Panna Mária, Mária
Magdaléna či archanjel Michal.


Ako sa má rozpáliť tymian v kadidle, aby nedymil a jemne voňal?
Stačí dávať jedno zrno?
Veriaci si často myslia, že dymí tymian. To nie je
pravda. Dymí uhlík. Preto treba uhlík, na ktorom bude položený tymian, správne rozpáliť.
Dnes sa používajú už skoro všade samozápalné
uhlíky. Po zapálení uhlíka na hrane ho treba
dať rovno do kadidla a nechať úplne prepáliť,
najlepšie vonku, aby nedymil v chráme. Až

na takto prepálený uhlík môžeme položiť tymian. Počet zŕn reguluje najmä intenzitu vône.
Ak teda chceme jemnejšiu vôňu, na uhlík dáme
iba jedno zrnko.


Mnohým veriacim, ktorí sú alergici, vôňa tymianu a dym kadidla
robia problémy. Poznáte osvedčený spôsob, ako im pomôcť?
Ak majú alergici problémy s tymianom, tak
ten tymian je celkom určite aromatizovaný
práškovou, chemickou arómou. Prášok sa pri
vdychovaní usádza na priedušnici, a to
vyvoláva kašeľ. Pomoc je veľmi jednoduchá.
Používať tymian aromatizovaný prírodnými éterickými olejmi. Tie nie sú na povrchu zrna, ale
celé zrno je nimi presiaknuté. Poznám mnohých
astmatikov, a pálenie tohto tymianu im nerobí
žiaden problém. A je to i môj prípad.


Tymian je silno aromatický, aj keď
nie je rozpálený.
Na vôňu tymianu sa dá ľahko zvyknúť. Tymiany aromatizované éterickými olejmi majú
skrytú vôňu, takže vonkajšia vôňa nie je až taká
prenikavá. Navyše táto jemná vôňa tymianu
má na človeka relaxačné účinky, pozdvihuje mu
náladu a zvyšuje pozornosť. Dokonca, ako som
čítala v jednej štúdii z roku 2008, majú aktívne
látky v kadidlovej živici psychoaktívne účinky,
znižujú úzkosť a pôsobia antidepresívne.
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Tymian má teda aj iné využitie ako
bohoslužobné.
Áno, používa sa aj na domáce použitie. Okrem
už spomínaných vlastností má očistné a dezinfekčné účinky. Niektoré arabské kmene ho
používali ako prísadu do hojivých mastí. Myrhu
ľudia odjakživa používali na dezinfekciu pred
parazitmi, na uvoľnenie opuchov a liečenie rán.
V súčasnosti sa stále požíva ako alkoholická
tinktúra na umývanie otvorených rán, podporuje obeh a zvyšuje srdcovú frekvenciu.


Ako by si mohol niekto vyrobiť
vlastný domáci tymian?
Aj keď sa to na prvý pohľad zdá ľahké, v domácich podmienkach je výroba tymianu ťažká,
priam nemožná. Už zháňanie kvalitných základných surovín, teda prírodných živíc, je náročné.
Treba vybrať to najlepšie. A potom nasleduje
postup aromatizácie, ktorý si každý výrobca
stráži rovnako ako recept na vlastný tymian.


Blížia sa sviatky Narodenia Pána.
V mnohých rodinách je zvykom páliť v tomto období voňavé sviečky.
Ako je to u vás?
Ja si takmer denne zapálim v kancelárii tymian.
Doma, keďže bývame v bytovom dome, sa
často páliť nedá, ale zvykneme páliť tymian
na sviatky, čiže na sviatok Paschy a na Vianoce.
Jeho vôňa nám privodí špecifickú, sviatočnú
atmosféru. Okrem toho, že pomáha priestor
duchovne vyčistiť, vyženie z bytu pavúkov
a ostatný hmyz. Poznám veľmi veľa ľudí, ktorí
praktizujú pálenie tymianu doma. V dome sa
páliť dá bez obmedzenia, a tak niektorí naši
známi pália tymian i denne a veľmi si pochvaľujú jeho účinky.
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Emil Korba

Neodchádzaj!

AKO
BOH
KONAL
v našej rodine
Mariana
foto: pxhere.com
JJ

SLOVO SVÄTÉHO BAZILA

Mala som dvadsaťštyri rokov, keď sme
po prvorodenom synovi čakali dcéru. Tehotenstvo malo hladký priebeh až dovtedy,
kým mi v siedmom mesiaci neodtiekla
doma plodová voda. Z vranovskej nemocnice ma previezli do humenskej. Pôrod
postupoval pomaly a ja som strávila dva dni
v kontrakciách a neistote. Práve bol sviatok
Sedembolestnej Panny Márie. Telefonicky
som sa spojila s manželom aj so svojimi
rodičmi a prosila o modlitby. Tí prosili
o pomoc aj spoločenstvo gréckokatolíckych
veriacich. Aj pri liturgii v cerkvi boli prednášané prosby za mňa a našu nenarodenú
dcéru otcom Michalom. Sila modlitby a moc
jednoty existuje a okúsila som to na vlastnej
koži. Do modlitieb sa zapojili aj rehoľné

sestričky. Po dvoch dňoch kontrakcií ma
akútne zobrali na cisársky rez. Po celkovej
narkóze to už bolo v rukách lekárov. Som si
istá, že všetko to bolo Božie riadenie. Nastali
vážne komplikácie, masívne krvácanie
a našli aj kŕčové žily na maternici. Bola som
v ohrození života. Zvažovali, že mi vyberú
maternicu, a podali mi aj transfúziu krvi,
lebo krvný obraz som mala na hodnote 60.
Nikto z príbuzných sa nemohol dovolať
na operačnú sálu, nikomu nepodávali žiadne informácie. Na sále som ležala niekoľko
hodín. Všetko dopadlo dobre. Po mesiaci
nás pustili domov. Nebolo to ľahké. Prišiel
nás domov navštíviť náš rodinný priateľ,
ďalší gréckokatolícky kňaz otec Ľubomír,
vyspovedal ma a dal mi sväté prijímanie.
Boh ma nechal žiť, ešte mal so mnou plán.
Vďaka Božej moci som dnes tu, moja zdravá
dcéra žije a moja zahojená maternica zvládla
ešte tretieho syna. Ježišu, ďakujeme, že sme
ťa mohli vo svojom živote okúsiť.

Z LISTU AMFILOCHIOVI O KÁNONOCH (1)
Je akiste nezámerné, ba vzdialené úmyslom páchateľa, ak niekto hodí kameň po psovi alebo
do stromu, a pritom trafí človeka. Veď pohnútkou tu bolo zahnať zviera alebo ráňať ovocie,
náhodou sa však stalo, že úder zasiahol okoloidúceho človeka. Preto je dačo také nezámerným
činom. ... Medzi neúmyselné činy sa zaraďuje aj nasledujúci príklad: Istý človek sa bráni v boji
proti dakomu palicou alebo holými rukami a v obrane mu nešetrne zasadzuje údery aj na životne dôležité orgány, aby mu spôsobil bolesť, nie aby ho dočista zmárnil. Pravda, toto sa už blíži
k zámernému činu. Kto používa na obranu taký nástroj, kto nešetrí ranami, keď ich rozdáva, ten
celkom očividne ukazuje, že vášeň, ktorá ho opantala, mu velila nešetriť človeka. Podobne kto
použil ťažkú palicu alebo kameň, ktorý je príliš veľký vzhľadom na ľudské sily, ráta sa medzi páchateľov bez zámeru, pretože niečo iné si predsavzal a niečo iné spravil. On totiž pod vplyvom
hnevu zasadil takú veľkú ranu, že toho, koho udrel, zabil, jednako však jeho snahou bolo azda
zbiť dotyčného, ale rozhodne nie zabiť.

Neodchádzaj ešte!
Čas stelie sa pokojný – biely
na lúke i v lese
šuští pod nohami.
Neodchádzaj ešte!
Tak hrozná je chvíľka,
kým noc zrodí nežne
nového synka.
Neodchádzaj ešte!
Slnko zastav sa,
bozkaj ma na líce.
--Už neskoro je - - zmráka sa,
tma tiahne do ulice.

Emil Korba

Verše vianočného ticha
Narodí sa Ježiš v čase tomto snežnom
Keby sa i v tebe zrodiť vedel anjel
A v ľuďoch lásku zapálil sviežou
Piesňou krásnych kolied vianočných
Nauč sa prosiť ako ja som prosil
Za nič iné iba za hviezdu
Ktorú v žiari pastier videl a Ježiš nosil
V láske, viere, nádeji...
Priblíž sa ku mne takto ešte viacej
Obrazom domova pozdravím ťa malú
V postieľke – a k hlávke tvojej spiacej
Položím dar svoj vianočný
A viem jak vrúcne tešíš sa na Štedrý deň
Po cestách, lesoch, záhradách snáď sneh sa
bude smiať
Myslím teraz na všetko, lež najkrajší je sen
Ako mi bude z neho ubývať...
V tichu vianočnej noci
Anjeli rozprestrú jasné svoje krídla
Preto padá čistý biely sneh
Na naše domovy, príbytky i vtáčie sídla
Preto prosím v pokojnej noci dohviezdnej
Za pokoj ľudí na zemi
Za lásku, mier a odstránenie biedy
Bratsky ti píšem v nadšení
Sestrička malá, pros so mnou spolu
za toto všetko, čo vravel som
a čo ti ešte poviem
A večer modlitbou od večerného stolu
Spomeň si na to vrúcnou modlitbou!

(sv. Bazil Veľký: Povzbudenie mladým, Listy 1 (r. 357 – 374))
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Jozef Glasa
foto: media.defense.gov
JJ

Transplantácie sa stali už samozrejmou
súčasťou modernej medicíny. Právom sa
zaraďujú medzi jej najväčšie úspechy. Kým
sa však stali účinnou a pomerne bezpečnou
metódou záchrany života, medicína musela prejsť veľký kus cesty. Okrem nových
metód transplantačnej chirurgie a anestézy
bolo treba objaviť aj mechanizmy, ktorými
organizmus človeka rozoznáva vlastné bunky
a tkanivá od cudzích. A naučiť sa ich ovplyvniť tak, aby sa zabezpečilo prijatie transplantovaného orgánu či tkaniva v organizme
príjemcu. A tiež pomenovať a primerane
riešiť mnohé etické otázky.
O čo vlastne pri transplantáciách ide? Ich
podstatou je prenos živých buniek, tkanív
alebo orgánov z organizmu darcu do organizmu príjemcu (alebo aj transplantácie
v rámci toho istého organizmu). Darcom
transplantátu môže byť živý alebo mŕtvy
človek. Aj po smrti totiž možno niektoré
orgány, tkanivá alebo bunky po určitý čas
umelo udržiavať v takom stave, že po prenose do organizmu príjemcu sa môžu úspešne
prijať a normálne fungovať. Srdce, pľúca,
pečeň, pankreas, obličky, črevo, kostné, tukové či väzivové tkanivo, koža, očné rohovky
alebo rôzne typy buniek môžu zachrániť
či znova darovať život a prinavrátiť zdravie
ľuďom, ktorým tieto orgány alebo tkanivá
zničila ťažká choroba. Alebo deťom, ktorým ich riadnu funkciu poškodila závažná
vrodená chyba. Napríklad transplantácia
pečene u detí s narušeným vývojom (atré-
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ziou) žlčových ciest zaistí plnohodnotný
život deťom, ktoré by inak už v útlom veku
zomreli. Darcami pečene sú tu neraz vlastní
rodičia – matka alebo otec. Darujú takpovediac svojmu dieťaťu život po druhý raz.
Po úspešnej transplantácii ostáva príjemca
v trvalej starostlivosti zdravotníkov. Zvyčajne
pokračuje v užívaní potrebných liekov, najmä
na ovplyvnenie imunity, a pravidelne chodí
na lekárske kontroly. Kvalita života príjemcu
orgánu alebo tkaniva sa po úspešnej transplantácii spravidla podstatne zlepší. Zvyčajne
sa približuje „normálnemu fungovaniu“
zdravého človeka.
Aby sa naplno realizovalo dobro transplantácií, treba, aby sa vykonávali pri rešpektovaní prísnych etických podmienok. Týkajú
sa celého procesu transplantácie od získania
vhodného orgánu alebo tkaniva cez vykonanie náročného transplantačného výkonu
až po komplexnú následnú starostlivosť. Ba
aj prípadov opakovanej transplantácie, keď
napríklad organizmus príjemcu orgán alebo
tkanivo neprijme, alebo keď sa úspešne
prijatý orgán neskôr poškodí chorobou či
nezvratným imunitným procesom.
Prvou podmienkou na získanie orgánu
alebo tkaniva na transplantáciu je dobrovoľný, slobodný a plne informovaný súhlas darcu. Ide totiž vždy, a to je podstatné, o dobrovoľný dar. Orgán či tkanivo na transplantáciu
sa nikdy nesmie kúpiť či kýmkoľvek reálne
vlastniť (a potom predať). Odporuje to
dôstojnosti človeka a požadovanej úcte voči
ľudskému telu, živému i mŕtvemu. Z ľudského tela ani z jeho častí nesmie mať z princípu
nikto finančný zisk. Živý darca môže, ale
nemusí takýto súhlas dať. Akákoľvek forma
nátlaku alebo vonkajšej (napríklad finan-
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čnej) motivácie je neprípustná. Tento súhlas
môže živý darca dať aj pre prípad svojej
smrti. V mnohých krajinách ľudia napríklad
nosia prívesky vyjadrujúce súhlas s darcovstvom alebo majú o tom spoľahlivý záznam
vo svojej osobnej dokumentácii.
A čo mŕtvy darca? V krajinách, kde zákon
vyžaduje výslovný súhlas darcu, sa orgány
bez takéhoto súhlasu nesmú od mŕtveho
odobrať. Na Slovensku, ale aj inde sa súhlas
človeka s darovaním orgánov alebo tkanív
po jeho smrti predpokladá, pokiaľ počas
života neurobil vyhlásenie, že s darcovstvom
nesúhlasí. Ak ho urobil, čomu v transplantačnom informačnom systéme danej krajiny
zodpovedá príslušný záznam, orgány ani
tkanivá nemožno odobrať. Ak nie, zákon
priamo umožňuje vykonať odber. Lekári sa
však i tak zvyčajne pýtajú na názor blízkych
príbuzných mŕtveho. Pokiaľ nesúhlasia,
ich postoj sa rešpektuje (na Slovensku sa
takto každý rok stráca asi 10 – 15 % vhodných
orgánov).
Ďalšou dôležitou podmienkou je zaistiť
skutočné dobro darcu aj príjemcu transplantátu. V prípade mŕtveho darcu sa za jeho
života nesmie urobiť nič, čo by mohlo poškodiť jeho zdravie alebo ohroziť, či skrátiť jeho
život (napríklad v záujme transplantácie).
Preto tím lekárov a zdravotníkov, ktorý sa
o neho stará, a tím, ktorý rozhoduje o splnení podmienok umožňujúcich zákonný odber
orgánov a tkanív (napríklad stanovenie
diagnózy mozgovej smrti ako smrti celého
mozgu), sú prísne oddelené. Rovnako aj tím,
ktorý sa stará o potenciálneho príjemcu,
a tím, ktorý vykonáva transplantáciu. Dobro
príjemcu vyžaduje, aby riziko transplantácie bolo primerané jej predpokladanému
úspechu, čiže prínosu pre zdravie a život
transplantovaného. Nevyhnutnosťou je jeho
slobodný, dobrovoľný a plne informovaný
súhlas.
Kresťanská etika, osobitne morálne učenie
Katolíckej cirkvi, má k samotným transplantáciám, ktoré sa vykonávajú na záchranu
života a zdravia ľudí s ťažkými poškodeniami
životne dôležitých orgánov alebo tkanív,
výsostne pozitívny postoj. Darovanie orgánu
alebo tkaniva na transplantáciu vidí ako
čin nezištnej, solidárnej lásky k blížnemu.
Lásky, ktorá týmto spôsobom doslova „ide až
za hrob“ človeka – mŕtveho darcu. Zároveň
však kresťanská etika striktne požaduje
dôslednú ochranu dobra a oprávnených
záujmov darcu aj príjemcu transplantátu.
Ochranu pred akýmkoľvek ublížením alebo
zneužitím. K niektorým podrobnostiam vo
vzťahu k naznačeným etickým otázkam sa
vrátime nabudúce.
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Slováci sú široko-ďaleko známi svojím hundraním na všetko, čo u nás nefunguje. Typická
slovenská malosť sa prejavuje niekedy až nekritickým obdivom k iným štátom, ktoré sú
lepšie, väčšie a rozumnejšie. Mnohokrát sa nám až predĺži nos od závisti, keď vidíme, ako
inde veci a právo fungujú, a u nás nie.

DOBRÉ VECI
v našom práve pre rodiny
Anton Chromík
foto: upload.wikimedia.org
JJ

Určite budete protestovať proti úvodnému „nactiutŕhaniu“ slovenského národa a ja vám radšej dám za pravdu, aby som sa zbavil
hlučných protestov. Skúsme to povedať inak. Každý národ má svoje
pokušenia. Typickými pokušeniami malého národa sú servilnosť,
snaha akosi sa prispôsobiť a úskokom dosiahnuť prežitie či pokojný
život. Typickými pokušeniami veľkého národa sú imperialistické
maniere, pýcha, nadutosť a nezriedka aj prihlúpla odvaha robiť
nezmysly.

Pokušeniam treba odolávať
Aké sú lieky na víťazstvo nad pokušením? Malý národ by mal byť
hrdý na skutočné hodnoty, na svojich svätcov,
pravdivý voči sebe a povzbudzovať sa k odvahe a obeti. Rád by som vám ukázal,
na čo môžeme byť hrdí.
Mnohé štáty neustáli bitku o svoje
prežitie a odsúdili sa na smrť, keď
odsúdili na smrť rodinu a manželstvo. Bez rodiny niet národa.
„Rodina založená manželstvom je
základnou bunkou spoločnosti,“
hovorí slovenský zákon o rodine. Ak je chorá základná bunka
spoločnosti – rodina, znamená to
rakovinu spoločnosti.
Aj Slovensko je choré, ale stále ešte
má správne nastavenú „diagnostiku“.
Diagnostickými prístrojmi spoločnosti sú
zákony, ktoré ukazujú, či je niečo dobré, alebo zlé.
V ostatnom čase sme dosiahli jeden veľký úspech. Novelu Ústavy
SR. Môžeme za to poďakovať mnohým ľuďom, mnohým stranám
a určite v tom čase zavážilo aj tých dvestotisíc podpisov vyzbieraných
pod referendum s požiadavkou, aby sa manželstvom mohol volať iba
zväzok medzi mužom a ženou. A tak naša ústava obsahuje dôležitý
smerovník: „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou.
Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho
dobro.“

Zafrflem si teraz ja, aby som potvrdil príslušnosť k malému národu.
Spoločne s jednou z najvýznamnejších právnych autorít sme sa
snažili presvedčiť politikov, aby k tejto vete pridali ešte jednu: „Práva
a povinnosti založené manželstvom nemožno založiť inak.“ Nepodarilo sa. Škoda, že toto doplnenie nebolo predložené na rokovací
stôl. Buďme však vďační. Podarilo sa veľké dielo, ktoré slúži na česť
všetkým, ktorí sa na ňom podieľali. Po tom ako Najvyšší súd USA
po niekoľkých storočiach „objavil“ vo svojej ústave právo na manžel
stvo osôb rovnakého pohlavia, to nie je vôbec samozrejmosť.

Návrat k manželskej kultúre
Čím dobrým sa môžeme ešte pochváliť? Naša ústava a zákony chránia
rodinu, manželstvo a rodičovstvo.
Je to také zlé? Áno, právo sa začína veľmi vyprázdňovať od svojho zmyslu. Prechádza často chorobou technokratického šialenstva
„oslobodeného“ od rozlišovania dobra a zla. Slová strácajú svoj
zmysel. Ľahšie a bezproblémovejšie sa dá ukončiť manželstvo, než
ukončiť zmluva s telefónnym operátorom. Rozvody spôsobili, že
slovo „trvalé“ už neznamená presne to, čo by malo znamenať. Ako sa to stalo? Čo bolo pred viac ako polstoročím
najväčším argumentom pre prijatie rozvodov? Boli to
otázky: „Ako to ovplyvní vaše manželstvo? Hádam sa
kvôli možnosti rozvodu nerozvediete? Rozvedú sa
predsa iba tí, ktorí by od seba aj tak odišli. Nechajte
im slobodu, veď vaše manželstvo to nijako neovplyvní.“ A dnes máme päťdesiatpercentnú rozvodovosť.
Naozaj možnosť rozvodov neovplyvnila manželstvo?
Cena za tento omyl bola privysoká. Pravnuci trpia
za túto chybu svojich dedov. Deti, ktorých rodičia sa
rozviedli, často opakujú ich vzory. Rozvod zanecháva
po sebe generačnú spúšť detí vyrastajúcich bez jedného
z rodičov. Začnime sa vracať po malých krôčikoch späť k budovaniu manželskej kultúry, k úcte k trvalosti manželstva. Dávajme
prednosť „oprave“ pred „výmenou“.
V zákone o rodine máme ustanovenie, že cieľom manželstva je
vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí
riadnu výchovu detí. A tak máme jeden smerovník dobrý a ten druhý
o rozvodoch zlý. Musím sa priznať, že bolo mojou snahou, aby tu tento dobrý smerovník pribudol. V čase, keď sme tvorili zákon o rodine,
aj vďaka ochote jedného z najlepších legislatívcov, ktorých poznám,
sa to podarilo. Manželstvo je skutočne trvalé životné spoločenstvo.
Neuzatvára sa pre vlastný pôžitok, pre sebecké účely, ale preto, že

... všetci členovia rodiny
majú povinnosť
vzájomne si pomáhať...
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Manželstvo medzi mužom a ženou od 1. septembra 2014 požíva vyššiu ústavnú
ochranu. 4. júna 2014 rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR. Za právnu normu
hlasovalo 102 poslancov zo 128 prítomných. Kladne hlasovali všetci prítomní poslanci
Smeru-SD a KDH a časť OĽaNO, SDKÚ-DS, a vtedy nezaradený Alojz Hlina. Na návrhu sa vo
februári dohodli Smer a KDH.
Pokračovaním snáh o podporu rodiny v slovenskom právnom systéme bola novela zákona
o rodine. Táto rozsiahla novela zákona z dielne ministerstva spravodlivosti získala 15. apríla 2015
podporu vo vláde. Novela je veľmi významným krokom k naplneniu práv detí, najmä k ochrane
ich zdravia a života, ako aj k zrovnoprávneniu rodičovských práv. Strana Sloboda a solidarita túto
novelu však považuje za protiústavnú a v rozpore s Medzinárodným dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zákon i tak 26. júna 2015 schválila Národná rada SR a nadobudol
účinnosť 1. januára 2016.
Tento zákon bol reakciou na „neúspešné“ referendum o rodine, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2015. Organizácia Aliancia za rodinu začala so zbieraním podpisov na uskutočnenie referenda
za ochranu rodiny 5. apríla 2014 v záhrade Prezidentského paláca a vyzbierala celkovo viac
ako 408-tisíc podpisov. Z nich bolo platných 389 843. Začiatkom septembra 2014 prezident
Andrej Kiska požiadal Ústavný súd o prehodnotenie ústavnosti otázok petície. Ten zrušil
štvrtú otázku referenda. Napokon však prezident Andrej Kiska 27. novembra 2014
referendum s tromi otázkami vyhlásil. Celková účasť na referende bola 21,41 %,
čo je menej než požadovaných 50 %, a tak bolo referendum neplatné. Jediný obvod, kde bola účasť vyššia ako 50 %, bolo Námestovo (51,82
%). Zúčastnení voliči na všetky otázky referenda odpovedali
zväčša kladne (od 90,32 po 94,50 %). (J. Gradoš)

sa ním zakladá rodina a zabezpečuje riadna výchova
detí. Keď vám bude niekto hovoriť, aby ste nikomu
nevnucovali svoje náboženské presvedčenie, môžete
mu odpovedať, aby vám on nenanucoval svoju ideológiu
konzumizmu. Aj v komunistickom zákone o rodine, aj
v demokratickom zákone o rodine z roku 2005 je už desiatky rokov medzi zásadami zákona ustanovenie, že „hlavným
účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí“.
Biológia nepustí, týmto sa manželstvo odlišuje od iných zväzkov.
Keď vám niekto bude hovoriť, že nezáleží na tom, kto dieťa
vychováva, hlavne, že ho miluje, môžete mu povedať, že
najnovšie výskumy potvrdzujú, že najlepšie pre dieťa
sú jeho biologickí rodičia – otec a matka. A že si to
nemyslíte iba vy, ale je to náš zákon o rodine,
ktorý hovorí:
„Spoločnosť uznáva, že pre všestranný
a harmonický vývin dieťaťa je najvhod
nejšie stabilné prostredie rodiny
tvorenej otcom a matkou dieťaťa.“
Bohužiaľ, čelíme aj tomu, že
ľudia si vyberajú zlý životný
smer. Kariéru, peniaze, zábavu. Spoločnosť si však váži
rodičovstvo, a preto v tomto zákone nájdete medzi
hlavnými zásadami aj to,
že „rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne
uznávaným poslaním
ženy a muža“.
Slovensko má dobre
nastavené aj práva rodičov k deťom. Deti u nás
nevlastní štát. Rodičia
sú pri výchove prvoradí.
Zákon o rodine hovorí:

2017 / 24

„Rodičovské práva a povinnosti patria obom
rodičom. Starostlivosť o deti a ich výchova je
právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú
výchovu a starostlivosť. Rodičia majú právo
vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné
prostredie.“
Zákon tiež hovorí, že „všetci členovia
rodiny majú povinnosť vzájomne si
pomáhať a podľa svojich schopností
a možností zabezpečovať zvyšovanie
hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny“, ale aj to,
že „rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo
na pomoc štátu“.
Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen
svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť,
najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri
výkone rodičovských práv a povinností.
Slováci môžu byť skutočne
hrdí na tieto ustanovenia
zákona o rodine a Ústavy
Slovenskej republiky.
Ak ich začneme aj
žiť, budeme sa mať
dobre. A buďme
hrdí aj na hrdinov,
ktorých máme
medzi nami
a ktorí ukázali, že
ísť podľa dobrých
smerovníkov sa
oplatí, aj keď to
môže byť ťažké.

21

SLOVO MLADÝM

go(o)dbook

35

41

Hľadaj si priateľa, pred ktorým môžeš myslieť nahlas!

Božie dieťa

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Svoju rodinu si nevyberáte. Tá je Božím darom
pre vás rovnako tak, ako ste vy pre ňu.
Desmond Tutu, juhoafrický kňaz,
politik, arcibiskup, laureát Nobelovej ceny
UDALOSTI
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk
08. – 10.12. Kurz Filip – Príď a zaži stretnutie
s milujúcim Bohom a svojím Spasiteľom.
(Mgr. Peter Lipták & tím) (od 14 rokov)
15.– 17.12. AŠAD – Archieparchiálna škola
animátora dobrovoľníka
GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála)
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy,
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (kaplnka
na GTF PU)
Štvrtok 15.30 Stretko stredoškolákov (Šarišanka) 17.45 Horiaci ker (animátorské stretko)
– každý nepárny týždeň
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk mraz.martin@grkatke.sk
Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
05.12. Mikulášska svätá liturgia (internáty
na Medickej ul., 19.00 h)
06.12. Mikulášske stretnutie (katedr., 17.00 h)
11.12. Liturgia (intern. na Medickej ul., 19.30 h)
13.12. Stretnutie pri čaji (katedrála, 17.00 h)
20.12. Vianočné stretnutie (katedrála, 17.00 h)
UPeCe Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk jburdasj@gmail.com
Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov
(Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská
dolina)
08.12. Svätá liturgia na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky (19.00 h)
12. – 13.12. Upece, adventné trhy
16.12. Florbalový športový turnaj
18.12. Sviatosť zmierenia
21. – 12.1. Upece prázdniny
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Po nízkej postave, po paralyzujúcej hanbe, je tu tretia prekážka, ktorej musel Zachej čeliť, už nie vo svojom vnútri, lež okolo seba – je
ňou šomrajúci zástup, ktorý ho najprv blokoval a potom kritizoval. Podľa nich Ježiš nemal vstúpiť do jeho domu, do domu hriešnika! Ako je
ťažké naozaj prijať Ježiša, ako je náročné akceptovať, že „Boh [je] bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4). Niektorí ľudia vám budú klásť prekážky.
Budú sa snažiť, aby ste verili, že Boh je vzdialený, prísny a málo citlivý,
dobrý voči dobrým a zlý voči zlým. Ale náš Otec „dáva vychádzať
slnku nad zlých i dobrých“ (Mt 5, 45) a pozýva nás k ozajstnej odvahe:
byť silnejší než zlo – milujúc všetkých, dokonca i nepriateľov. Mnohí
vás budú považovať za „rojkov“, pretože veríte v nové ľudstvo, ktoré
nepripúšťa nenávisť medzi národmi, nevidí hranice medzi krajinami
ako bariéry a uchováva vlastné tradície bez egoizmov a urazenosti.
Nenechajte sa odradiť: svojím úsmevom a svojím otvoreným náručím
ohlasujete nádej. Vy ste požehnaním pre jedinú ľudskú rodinu, ktorú
tu tak pekne reprezentujete! Zástup v ten deň súdil Zacheja, hľadel
naň zhora nadol; Ježiš však urobil opačne: zdvihol zrak k nemu. Ježišov
pohľad siaha poza nedostatky a vidí osobu; nezastavuje sa pri jeho
zlobe z minulosti, ale hľadí na dobro budúcnosti; nevzdáva sa pred zatvorenými dverami, ale hľadá cestu jednoty a spoločenstva; uprostred
všetkých, nezastavuje sa pri zdaní, ale hľadí na srdce.
Páči sa mi to

2

Komentáre

Zdieľať

Martin Grošík, seminarista
Páči sa mi to . Odpovedať
Vnímam veľký rozdiel medzi pohľadom davu a Ježiša. Dav súdil
Zacheja a nazval ho hriešnikom, hoci on už ľutoval, lebo pohľad
Ježiša ním pohol. Aký pohľad? Takýto: „Učarila si môjmu srdcu
jediným mihom svojho oka“ (Pies 4, 9). Nie je Boh ako mladík
zamilovaný na prvý pohľad? Veď preto Ježiš povedal Zachejovi: „Poď rýchlo dolu!“ To je postoj zaľúbeného, ktorý sa nevie
dočkať. „Špinavý“ Zachej bol v Ježišových očiach krásny, lebo
on hľadí na srdce. I ja som pozvaný dívať sa rovnako. A hoci mi
niekto nie je sympatický, ide o rozhodnutie milovať.
Anka Čujová, študentka
Páči sa mi to . Odpovedať
Pozbierať všetku svoju odvahu. To je niečo, čo musel Zachej
urobiť, aby prekonal stiesnenosť, keď bol vystavený opovrhujúcim pohľadom ľudí. No vedel, že ak ju prekoná, odmena bude
veľká. Uvidí Ježiša. A určite túžil, aby si ho všimol. Hoci mu ľudia
okolo dávali pocítiť, že toho nie je hoden. Ani náhodou. Ale
mal iskierku nádeje. Tú, ktorú si každý živí vo svojom srdci, keď
o niečom sníva... Maličký kúsok nádeje, ktorý sa môže premeniť v plameň. Keď doň dúchneme. Len sa nesmieme nechať
prevalcovať a nahovoriť si, že to nemá zmysel. Lebo túžby by
do našich sŕdc neboli vložené, ak by Boh nechcel, aby boli naplnené. Len treba urobiť prvý krok. Ako maličký Zachej.
Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

HEARTBEAT
Tri sympatické ženy
s hudobným talentom a so
zápalom pre Božie veci
tvoria kapelu Heartbeat.
V preklade tento názov
znamená tlkot srdca. Táto
worshipová kapela vznikla
v roku 2012 v spoločenstve
Piar v Prievidzi s cieľom
„zjavovať Otcovo srdce
a prinášať slobodu, radosť
a Božiu prítomnosť“. Vo
svojom spoločenstve trikrát
do mesiaca vedú chvály
spolu s inými hudobníkmi,
ale môžeme ich stretnúť aj
na adoráciách v kostoloch,
kresťanských hudobných
festivaloch a takisto sa
podieľajú aj na evanjelizačnom projekte Godzone
Tour. Momentálne je
v kurze ich nové CD Kam
ma zavolá, ktorého obsah
tvorí štrnásť skladieb. K CD
ponúkajú aj samostatnú
publikáciu Akordy a noty:
HB – Kam ma zavolá. Ich
najznámejšie chválové
piesne si môžeme vypočuť
aj na Youtube. Líderkou
kapely je Jana Palajdová
a do trojčlenného zoskupenia patrí ešte Gabriela
Poliaková a Tatiana
Teslíková. Heartbeat tvoria
texty, ktoré sú úprimným
vyznaním Bohu a ktoré sú
zvelebujúce. Na svojich
vystúpeniach sa nechávajú viesť Svätým Duchom
a svoj koncert vnímajú
ako modlitbu. (Dominika
Šimková)

BLAHOSLAVENÁ CHIARA LUCE BADANOVÁ
Nádherný úsmev, ktorý fascinuje, pohládza a dodáva
odvahu. Čistý, radostný, priam priezračný pohľad.
Oči, v ktorých je odpoveď plná pokoja. Tvár, z ktorej
žiari neobyčajné svetlo.
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Juraj Danko ml.
foto: tanyahoveyphoto.com
JJ

Nie tak dávno sme slávili sviatok Vstupu
Bohorodičky do chrámu. Podľa tradície mala vtedy Panna Mária iba tri roky
a hlavne matky si možno predstavia, ako sa
asi cítili a čo prežívali jej rodičia. Pre niektorých je asi nepredstaviteľné byť na ich
mieste. Tí však, ktorí žili svoju vieru hlbšie,
i v tomto napodobnili sv. Joachima a Annu,
lebo svojim deťom chceli dať niečo viac –

osobitné požehnanie. Možno práve takto sa
postupne sformoval Poriadok požehnania
detí oboch pohlaví.
I v dnešnej dobe sa nájdu otcovia a matky
napodobňujúci týchto svätých rodičov, preto
pre niekoho je tento obrad trocha známejší
ako predošlé. Tak len pre úplnosť trocha
teórie: štruktúra tohto požehnania je z tých
jednoduchších. Začína sa požehnaním a obvyklým začiatkom. Po ňom sú dve kňazské
modlitby a pokropenie svätenou vodou. Niekde sa zvykne čítať i sväté evanjelium (napr.
Mk 10, 13 – 16), ale to trebník nepredpisuje.

JJ

Antónia Haľková
Ilumináti sú podľa oficiálnej svetovej webovej stránky iluminátov elitnou organizáciou
svetových lídrov, podnikateľov, vedcov, umelcov
a ďalších vplyvných ľudí žijúcich na našej
planéte. Prenikajú politickú, náboženskú
a geografickú sféru údajne s cieľom prosperity
celého ľudstva. Názov spoločnosti je odvodený
z latinského slova illuminatio, ktoré v preklade
znamená osvietenie.
Nemec Adam Weishaupt založil v máji 1776
tajnú spoločnosť – Rád iluminátov. Narodil sa
v židovskej rodine, konvertoval a pôsobil ako
profesor katolíckeho cirkevného práva na univerzite v Ingolstadte. Časom sa odklonil od jezuitského rádu, v ktorom bol formovaný, vzdal
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sa postu profesora a založil vlastnú organizáciu,
podobnú slobodomurárstvu, pričom kopíroval
poriadok jezuitského rádu. Cieľom tejto tajnej
spoločnosti bolo zničenie všetkých náboženstiev a každej svetskej spoločnosti, odstránenie
súkromného vlastníctva, vytvorenie nového
svetového poriadku pod jedinou vládou.
Weishauptova spoločnosť bola v roku 1785
zakázaná. Následne sa väčšina jej členov pridala
k slobodomurárom, ale po druhej svetovej
vojne bola obnovená. Najznámejším symbolom iluminátov je oko umiestnené na vrchole
nedostavanej pyramídy, ktoré má znázorňovať
oči Lucifera. Tento symbol je umiestnený aj
na zadnej strane jednodolárovej bankovky.
Podľa iluminátov neexistuje žiadny dôkaz,
že Boh existuje, ale nie je ani dôkaz o tom, že
Boh nie je. Nespochybňujú existenciu Boha, ale
prioritne sa zameriavajú na zlepšenie pozemského života ľudí. Hlásajú, že každý človek je aj

VAROVANIE

Ilumináti

KATECHÉZA

Naša budúcnosť

To však neznamená, že by bolo Božie slovo
ignorované, lebo práve modlitby vychádzajú z opisu udalosti o Ježišovi a deťoch.
Hneď prvá modlitba sa začína práve v tomto
duchu: „Pane Ježišu Kriste, ty si objímal malé
deti, ktoré k tebe prišli alebo boli prinesené,
žehnal si ich a povedal, nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým
patrí nebeské kráľovstvo, a ich anjeli hľadia
na tvár môjho Otca.“
Po tejto biblickej spomienke sa začína
prosebná časť, aby Ježiš zhliadol na pokoru
a čistotu týchto svojich malých služobníkov
a ich rodičov a požehnal ich skrze kňazskú
službu, aby ostávali v jeho milosti a milosrdenstve. Potom je v modlitbe akoby manuál na šťastný život detí, keď budú Ježiša
milovať, mať pred ním bázeň, počúvať jeho
i svojich rodičov, aby v ňom i zavŕšili svoj
život.
Druhá modlitba vyprosuje, aby v deťoch
svojou mocou konal Svätý Duch týmto
spôsobom: upevnil ich srdcia, posvätil život
a ozdobil ho čistotou, chránil ich uvažovanie
a konanie v dobrých dielach, dal im blaženosť, ohradil ich pokojom, daroval zdravie,
zasadil milosť, chránil pred útokmi démonov i ľudí a napokon priviedol k rajskému
odpočinku.
V analógii na vstup Bohorodičky do chrámu alebo jej obetovania má toto posvätenie
aj iný rozmer. Tu by si mali hlavne rodičia
uvedomiť, že deti nepatria im, ale Bohu. Preto im nemôžu vnucovať svoju predstavu o ich
živote, ale nechať ich rásť, teda ísť vlastnou
jedinečnou cestou života k Bohu, ich Stvoriteľovi. A na to ich čo najlepšie pripraviť.

bez formálnej príslušnosti k nejakému náboženstvu prirodzene priťahovaný k Svetlu, ktoré
privádza všetkých ľudí do konečnej jednoty.
K základným myšlienkam iluminátov patrí aj tá,
že peniaze nie sú koreňom všetkého zla, ale sú
cestou k celkovej slobode, a to v tom význame,
že čím viac peňazí má človek, tým väčšia je
jeho schopnosť pozitívne zmeniť životy iných.
Pre vytvorenie lepšieho sveta sa jedinečné
bytosti musia vzdať svojich rozdielov a spoločne
pracovať pre dobro všetkých, pretože pokrok si
vyžaduje spoluprácu.
Ilumináti sú známi v súvislosti s rôznymi
konšpiračnými teóriami. Údajne manipulujú so
svetovým priemyslom a politikou, ovplyvňujú
zábavný a hudobný priemysel. Medzi ich členov
patria nielen politici a náboženskí vodcovia, ale
aj populárni speváci, hudobné skupiny a herci.
Najviac diskutovanou je teória o novom svetovom poriadku, podľa ktorej svet riadi skupina
vplyvných ľudí. Má ísť o medzinárodných bankárov, ropných magnátov, farmaceutické koncerny
a nadnárodné korporácie, ktoré majú v rukách
svetovú politiku, hospodárstvo i médiá.
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SLOVO O IKONE

Ikony Bohorodičky
Milan Gábor
foto: deiverbo.com
JJ

Bajbuzská ikona Bohorodičky
(байбузская)
V súčasnosti sa nachádza v novopostavenom Uspenskom chráme v obci Bajbuzy
Čerkasskej eparchie v Kyjevskej gubernii,
v strednej časti Ukrajiny. Podľa tradície sa
divotvorná ikona objavila v Bajbuzách v roku
1832 na zrube jednej zo studní v strede obce.
Prvý chrám bol v obci, podľa slov miestnej
historičky Ľudmily Nebylicovej, postavený
v roku 1796 vďaka horlivosti Fedora Ladana,
zámožného obyvateľa Bajbúz, ako aj za pomoci miestnych kresťanov. Po sto rokoch
tu bol vybudovaný nový chrám preslávený
divotvornou ikonou Božej Matky. Na začiatku 20. storočia dala grófka Balašová postaviť
ešte jednu drevenú cerkev, do ktorej preniesli
bajbuzskú ikonu Bohorodičky. Tá sa tu však
dlho nenachádzala, pretože v roku 1933 bola
cerkev zbúraná a na jej mieste postavili školu, ktorá počas druhej svetovej vojny zhorela.
Ikonu miestni obyvatelia v strachu ukrývali
po domoch alebo v stohoch slamy. Keď sa
začala vojna, dedinčania s ikonou obišli obec
prosiac Božiu Matku o záchranu. A sku-

točne, túto obec fašistická
agresia nezasiahla v takom
rozsahu ako okolité obce.
Prvá zázračná udalosť, ktorá sa stala prostredníctvom
bajbuzskej ikony Božej Matky, sa spája s rokom 1832, keď
bola ikona objavená na studni
uprostred obce. Nič netušiaci kresťania prišli po vodu
k studni, na ktorej visela
ikona Bohorodičky typu hodigitrie s Kristom na ľavej ruke. S veľkou úctou
ikonu, o ktorej pôvode netušili, odniesli
do cerkvi. V ten deň sa tam zhromaždili
všetci obyvatelia Bajbúz. Bolo tam aj päťročné dievčatko, ktoré od narodenia nemohlo
chodiť. Keď po dvoch hodinách státia pred
ikonou dievčatko pocítilo v skrehnutých
údoch silu, naradostené sa na údiv všetkých
rozbehlo k rodičom. Po tejto zázračnej udalosti ľudia začali ikonu uctievať ako divotvornú a nazvali ju bajbuzskou. Kvôli potvrdeniu
jej divotvornej sily ju odviezli do Kyjevskopečerskej lavry. Keď aj po uplynutí istého
času bola ikona stále v Kyjeve a nie a nie
ju vrátiť, rozhodol sa Fedot Maksimovič –
cerkovník bajbuzskej cerkvi, že sa ju pokúsi
vrátiť, keďže mal dobré vzťahy a kontakty
s významnými predstaviteľmi Kyjeva. To sa
mu nakoniec po nejakom čase aj podarilo.

Keď sa s ikonou
slávnostne za spevu
duchovných piesní
vracali domov, udial
sa ešte jeden zázrak.
V tom čase v okolí
Bajbúz pre extrémne sucho všade
horelo a veriaci sa
nemali ako dostať
aj s ikonou do obce.
V tej chvíli sa však
z neba spustil prudký lejak a všetky
plamene uhasil.
Na začiatku
tretieho tisícročia
vysokopreosvietený
Sofronij, čerkasský
a kanevský arcibiskup metropolita, ustanovil za farára v Bajbuzách duchovného otca
Juraja. Tento otec sa s veľkou horlivosť pustil
do práce na duchovnom pozdvihnutí miestnej farnosti. Ako uvádza otec Juraj, bajbuzská ikona Bohorodičky nanovo zjavila svoju
divotvornú moc. Isté dievča z mesta Čerkassy trpelo na rakovinu štítnej žľazy. Keď sa
dopočulo o divotvornej sile bajbuzskej ikony
Božej Matky, začalo pravidelne prichádzať
do chrámu na modlitbu. Spoločne so svojimi
rodičmi ustavične prosilo Bohorodičku
o uzdravenie. Pred sviatkom Paschy Bohorodička zjavila svoju moc a dievčinu uzdravila.
Ako píše otec Juraj, odvtedy rodičia s dievčinou pravidelne prichádzajú do bajbuzského
chrámu a ďakujú Božej Matke za zázračné
uzdravenie a Božiu milosť. Bajbuzská ikona
Bohorodičky slávi svoj sviatok 26. decembra.

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA

Príslušnosť veriacich k obradu
pred platnosťou súčasných kódexov
JJ

Jozef Miňo
Veriaci rímskokatolíci narodení pred rokom
1983 – teda pred promulgovaním CIC 1983,
Kódexu kánonického práva pre latinskú
Cirkev, a gréckokatolíci narodení pred rokom
1991 – pred promulgovaním CCEO, Kódexu
kánonického práva pre východné cirkvi, boli
pripisovaní k obradom v Katolíckej cirkvi podľa
platného kánonického práva v čase svojho
krstu. Túto právnu úpravu máme v Kódexe
kánonického práva z roku 1917 (CIC 1917). Ten
hovorí o príslušnosti k obradu v kánone 98 §1
a v kánone 756 spolu s vysvetlením obsiahnu-
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tým v odpovedi interpretačnej komisie z roku
1919. V tomto kódexe bola zachovaná zásada, že o začlenení do konkrétneho právneho
obradu rozhoduje udelenie krstu slávnostným
spôsobom. Kritérium zákonnosti udeleného
krstu zákonne podáva v kánonoch týkajúcich
sa sviatosti krstu, udržujúc zásadu, že deti majú
byť pokrstené v obrade rodičov. V obradovo
zmiešaných manželstvách deti prijímajú obrad
po otcovi a v prípade manželstiev s nekatolíkmi
deti stále prijímajú obrad katolíckej stránky,
teda katolíckeho rodiča.
Kódex už jasne hovorí o slávnostnom krste,
teda nie o núdzovom krste, a jasne stanovuje
zásadu, že v obradovo zmiešaných manželstvách sú deti pripísané k obradu otca za predpokladu, že patrí do Katolíckej cirkvi. V čase

spracovávania kodifikácie pre katolíkov východných cirkví pápež Pius XII. promulgoval štyri
dokumenty, medzi ktorými bolo motu proprio
Cleri sanctitati promulgované 2. júna 1957, kde
sa v kánonoch 6 – 15 upravuje problém príslušnosti k obradu, ktorý je zhodný s kódexom CIC
1917. Z tohto dokumentu vyplýva zjednodušene povedané, že deti otca gréckokatolíka sú
pripísané ku Gréckokatolíckej cirkvi a deti otca
rímskokatolíka sú rímskokatolíci bez ohľadu
na obrad slávenia krstu, aj keď krst podľa právnej úpravy sa mal správne sláviť v katolíckom
obrade otca dieťaťa.
Podľa zásad pripísania k obradu platného
kánonického práva a kánonického práva platného pred rokom 1983 a 1991 vieme presne učiť
príslušnosť k cirkvi sui iuris veriacich v Krista.

www.casopisslovo.sk

Marta Gromošová
foto: media.defense.gov
JJ
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SLOVO BL. P. P. GOJDIČA

Nie som si celkom istá, či mám rada školské projekty. Také to naozajstné vytváranie
čohosi, nad čím musí pani učiteľka dumať
niekoľko dní, aby učinila zadosť záväzným
štátnym vzdelávacím dokumentom, aby boli
rodičia všetkých detí schopní „to“ realizovať,
v poriadku doručiť pred vyučovaním do triedy, a potom netrpezlivo čakať, ako dopadne
samotná prezentácia. Potom je už príjemné
pozorovať na stránke školy, ako pribúdajú
fotografie z jednotlivých podujatí a starým rodičom ukazovať v skrumáži malých
detských tvorcov a vynálezcov kúsok rukáva
z mojej dávno nepoužívanej, ale pre istotu
odloženej zelenej košele pochybnej kvality,
ktorá sa najlepšie hodí na kostým vodníka
z Erbenovej balady.
Projektové vyučovanie nie je to isté, čo
tvorba projektov, ale to už ctenému čitateľovi
odporúčam odbornú pedagogickú literatúru.
Všeobecne sa uspokojíme s konštatovaním,
že nejde o žiadnu novinku vo výchovnovzdelávacom procese. Len si spomeňte
na obavy, s akými sa naše mamy prehrabávali
v skrini, aby našli kúsok plátna, na ktorom
by nás v škole naučili vyšívať predný a zadný steh, či nebodaj krížiky v riadku alebo
do šikma! Ako sme porovnávali pestré klbôčka perloviek, žiarlivo strážiac svoj farebný
poklad, ktorý sa mame zvýšil z anglického

prestierania, ktoré má dodnes uložené kdesi
v skrini, lebo jeho výroba bola taká prácna
a komplikovaná, že ho ani raz nepoužila,
lebo poznala moju prirodzenú manuálnu
nešikovnosť a zabránila tým jeho znehodnoteniu. Je síce trocha zažltnuté, ale keď sa
preperie vo vlažnej vode, vráti sa mu jeho
niekdajšia nádhera...
Najhorší bol večer pred odovzdávaním
práce, ktorá nám z veľkej miery ostávala
na doma: zbytočne mi bolo pripomínať, že

PRÍBEH

Projekty

keby som bola denne vyšila čo i len jeden krížiček, tak tie dva riadky za týždeň zjem! Akosi tajne som to cítila aj sama, ale vtedy naozaj
nebolo kedy hrbiť sa nad drobnými dierkami
hustého ožmoleného plátna, pôvodne bielej
farby. Úplne stačilo, že mi po tvári stekali
úprimné slzy detskej bezmocnosti a zlosti, ktoré ma oberali aj o posledné zvyšky
tvrdohlavého odhodlania aj tak to dokončiť
a všetkým dokázať, aká som ja manuálne
zručná, hoci v tretej triede som taká naozaj
nebola ani len náhodou... „Hubová polievka“
k tejto činnosti akosi celkom patrila a chvíľami sa zdalo, že výšivku dokončia len nadprirodzené sily.
Aké bolo moje úprimné prekvapenie, keď
ráno nebolo ani stopy po zdrape sivočierneho plátna! Na stole ma pri raňajkách
čakala pedantne poskladaná, vypratá a tuho
naškrobená dečka. No nemilujte tú svoju
dokonalú mamulienku! Ostatné deti zrejme
tiež zapojili do svojej večernej modlitby
úprimnú prosbu o zázrak, lebo na laviciach
mali rovnako dokonalé výtvory ako ten môj,
či vlastne našich ustarostených mamičiek.
Pani učiteľka, ktorá bola vtedy ešte súdružka,
nás vychválila až do neba, ktorého existenciu
dokázala pripustiť až po istom čase.
V škole sme sa učili aj iné, pre naše
rozvíjajúce sa národné hospodárstvo mimoriadne užitočné veci, napríklad vyrezať
závit, z dreva vystrúhať navíjacie zariadenie
na šnúru na bielizeň alebo aj iné dôležité
potreby do domácnosti. Každoročne sme
si svoje školské výtvory prinášali na konci
roka domov. Otec si ich dôkladne poobzeral,
zbytočne nekomentoval, len ich dôsledne
zrecykloval. Dobre horeli najmä tie z mäkkého dreva.

Všetky národy majú svoje mytologické príbehy, v ktorých hľadajú odpovede na otázky týkajúce
sa blaženého a šťastného života, kde by ľudia nepoznali smútok, nešťastie, chudobu, chorobu a smrť. Kde by všetci žili v láske a blaženosti. Ale takéto šťastie netrvalo dlho. Preto každý
národ chcel istým spôsobom spoznať príčinu strateného šťastia a blaženosti. Všetok zmysel
však mnohé národy videli a hľadali iba v písanom mytologickom slove. V gréckej mytológii
takto čítame príbeh o Pandorinej skrinke. Všetky biedy, pohromy poslal Zeus na zem v skrinke a odovzdal jej kľúč, ktorý všetky nešťastia drží pod zámkou. Pandora však zo zvedavosti
otvorila veko skrinky a všetky biedy a pohromy sa vyslobodili a rozliali na svet. Odvtedy sa svet
premenil na dolinu sĺz.
Srdce človeka túži po blaženosti, ale darmo, tu na zemi ju v mytologických príbehoch nenájde.
Ale Boh je láska! Každého miluje! Prežíva to v sebe nadovšetko, to je jeho podstata, a svoju
lásku prenáša na iných, lebo je milujúci Otec.
Na nás Pán Ježiš hľadí s mimoriadnou láskou a povolal nás tu, aby sme sa pripravili a vykročili na požehnanú cestu.
Choďte a zaneste radostnú zvesť nášmu trpiacemu ľudu. Ľudstvo je nešťastné, lebo odvrhlo
od seba jedinečnú záchranu. Aby sme túto prácu úspešne zavŕšili, utiekajme sa k Panne Márii,
Ochrankyni a Matke.
(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM
na sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke v seminárnej kaplnke v Prešove 7. apríla 1929)

25

NA KAŽDÝ DEŇ

PONDELOK 4. december

Veľkomučenica Barbora
Čítania: Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, zač. 308; Lk 20, 27 – 44, zač. 102
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.
(Lk 20, 38)
Dnešný človek žije pre všeličo možné. Svet nás láka, aby sme žili
pre seba, pre slávu, pre moc, pre peniaze, postavenie. Pre to všetko
môžeme žiť tu na zemi, no len človek, ktorý žije s Bohom a v Bohu,
žije večný a nikdy sa nekončiaci život. Ježiš nás v dnešnom evanjeliu
nepozýva len k pozemskému chvíľkovému šťastiu, ale k večnému
šťastiu s nekonečnou Láskou.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. december

Prepodobný Sáva Posvätený
Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.); Hebr
4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (rad.)
Ak vytrváte, zachováte si život. (Lk 21, 19)
Zabehnúť maratón znamená vytrvalo bežať štyridsaťdva kilometrov
a dobehnúť do cieľa. Čo znamená, keď nás v evanjeliu Ježiš pozýva
vytrvať a zachovať si život? Je to pozvanie Majstra nasledovať ho
a kráčať s ním. Dôverovať mu aj v ťažkých okamihoch. Plniť jeho vôľu
napriek tlaku. Vydávať svedectvo o jeho láske a milosrdenstve tam,
kde žijeme. Bežme svoj životný maratón spolu s Pánom života až
do cieľa.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému (HS: 314; PZ: 289; HP: 301)

STREDA 6. december

Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač.
335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.);
Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21,
5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104
(rad.)
Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.
(Lk 21, 6)
Ježiš Kristus týmto slovom
poukazuje na Jeruzalemský
chrám, ktorý neskôr bude
zborený. No zborené bude
všetko, čo nebude mať večnú
trvácnosť. To si uvedomil aj
svätý biskup Mikuláš, keď
rozdával, obdarúval a pomáhal tým, ktorí to najviac potrebovali. Tak
si vybudoval nebeský príbytok. Ježišove slová a príklad svätca nech
sú pre nás povzbudením budovať a zhromažďovať večný príbytok
v Božom kráľovstve.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätému. Myrovanie (HS: 315; PZ: 290; HP: 303)

ŠTVRTOK 7. december

Biskup Ambróz
Čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, zač. 107
... vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. (Lk
21, 28)
Človek, ktorý je zhrbený a zahľadený do zeme, je viac-menej
obmedzený vo vnímaní svojho okolia. Aj hriech spôsobuje v našom
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živote „zhrbenie sa“ a zahľadenie do zeme. Ježiš nás vyzýva vzpriamiť
sa a zodvihnúť hlavu k výšinám, čiže vzdať sa hriechu, pozerať ako
slobodné a Božie stvorenie, ktoré je Kristom vykúpené. Ježiš nám
hovorí: „Hore hlavu, spolu sme víťazi.“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Počatiu);
Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 38; 22, 1 – 8, zač. 108 (rad.)
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo
a uskutočňujú ho. (Lk 8, 21)
Stať sa členom Božej rodiny, to je pozvanie dnešného evanjelia.
Krstom sa stávame Božími deťmi, ale to nestačí. Byť súčasťou Božej
rodiny znamená niečo viac. Je to mať účasť na Božom pláne spásy
už tu na zemi. Svätí Anna a Joachim prijali Boží plán v ich rodine,
a tak môžeme povedať, že skrze Máriu zachránili ľudstvo. Ježiš aj
nás pozýva byť v jeho rodine aktívnym v počúvaní i uskutočňovaní
Božieho slova. Aj my môžeme zachraňovať – láskou.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. Prikázaný sviatok. Voľnica (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

SOBOTA 9. december

Prepodobný Patapios
Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, zač. 72
Usilujte sa vojsť tesnou bránou... (Lk 13, 24)
Si slobodný! Vyskúšaj všetko! Neodpieraj si a neobmedzuj sa! Aj to
sú slogany sveta, ktoré pozývajú mnohých na širokú cestu, ktorá síce
vyzerá lákavo, no často vedie do záhuby a otroctva. Ježiš nás pozýva
ísť proti prúdu svetskosti, keď nám ponúka vstupovať úzkou bránou.
Stvoriteľ človeka predsa vie, ktorá cesta je tá najlepšia pre život. Je
to brána poslušnosti Božiemu slovu. Iba tá vedie k pravej slobode
a do Božieho kráľovstva.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 10. december

Dvadsiata siedma nedeľa po Päťdesiatnici
Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258 (z 30. týždňa); Lk 17, 12 – 19, zač. 85
Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.
(Lk 17,16)
Spomínam si, že medzi najsilnejšie momenty počas mojej formácie
v seminári patril čas, keď som mohol v tichu kľačať a adorovať
pred Eucharistiou. Stačilo mi, že ja som pozeral na Krista a Kristus
na mňa. Tieto momenty menili moje vnútro a napĺňali ma Božím
pokojom. V dnešnom evanjeliu prichádza malomocný, ktorý
zažil na svojom živote, že je uzdravený Ježišovou mocou. Chce
mu prejaviť vďačnosť, a tak padá na kolená a ďakuje mu. Ďakovať
(po gr. eucharistion) je podstatné slovo v našom duchovnom živote.
Od tohto slova je odvodené aj slovo eucharistia. Každé slávenie
božskej liturgie (eucharistie) je v prvom rade vďakyvzdávanie
nášmu nebeskému Otcovi za dar spásy, za jeho vykupiteľské dielo.
To urobil aj Samaritán, keď zistil, že je zdravý. Ďakoval Ježišovi. No
bol iba sám z tých desiatich. Aj to je obraz nás ľudí, ktorí zabúdame
žiť z vďačnosti a chvály Boha. Často vysielame k Bohu prosebné
modlitby, ktorými chceme, aby Boh zasiahol do našich životných
situácií. Potom, čo Boh zasiahne, a často to robí, zabudneme ďakovať.
Príklad uzdraveného Samaritána nás dnes pozýva ďakovať, adorovať
a chváliť Boha nielen za to, čo robí pre nás, ale v prvom rade preto,
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aký Boh je. Lebo Boh je nekonečné dobrý a milosrdný. Toto však
môžeme zažiť len vtedy, keď budeme pozerať na Krista a Kristus
bude pozerať na nás. Ak teraz na zemi nebudeme ďakovať a tráviť čas
s Pánom, čo chceme robiť vo večnosti?
Liturgia: Hlas 2. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti
z hlasu (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 11. december

Prepodobný Daniel Stĺpnik
Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, zač. 33
Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nepočujete? A nepamätáte sa už...
(Mk 8, 18)
Ježiš svojím postrehom dnes upozorňuje učeníkov na to, že aj keď
majú telesné zmysly a vnemy na veľmi dobrej úrovni, to nie je všetko.
Oveľa podstatnejšie a potrebnejšie je mať duchovné vnímanie
a zmýšľanie. Ako je to v mojom živote? Dokážem vnímať duchovnú
realitu a potreby svojich blížnych? Vidím a počujem Boha vo svojom
každodennom prežívaní viery?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154;
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 12. december

Prepodobný Spiridon Divotvorca
Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34 (rad.);
Hebr 13, 17 –21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (sv.)
Vidím ľudí, zdá sa mi akoby stromy chodili. (Mk 8, 24)
Keď sa Ježiš v evanjeliu dotkol slepca po prvýkrát, ten začal vidieť,
no nie úplne. Až po druhom dotyku slepec vidí všetko a zreteľne.
V našich životných situáciách a udalostiach sú veci, do ktorých
potrebujeme vniesť Božie svetlo častejšie, aby nám boli jasné
a zreteľné. Nebojme sa pozývať Pána do situácií v našom živote, ktoré
vidíme zahmlene.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ:
109; HP: 110)

STREDA 13. december

Mučeníci Eustratios a spol.
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, zač. 36 (rad.); Ef 6, 10
– 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. (Mk 8,34)
Človek je v dnešnej dobe často pod tlakom, a preto zažíva stres
a nepokoj. Ježiš vo svojom slove znova ukazuje na úžasnú vlastnosť
Boha, ktorou je slobodná vôľa. „Kto chce ísť za mnou...“ On nikoho
nenúti. Náš Boh je Bohom slobody. Bez slobodnej voľby by sme
nemohli zažívať lásku. Toto je opätovné pozvanie vykročiť za Pánom.
Nie pod tlakom ani v strese. Iba v slobodnej vôli. Ak chceš, poď
za ním. Nasleduj ho.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti mučeníkom (HS: 320; PZ: 295; HP: 307)

ŠTVRTOK 14. december

Mučeníci Tyrsos a spol.
Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10 – 16, zač. 39
A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. (Mk 9,15)
Známy český psychiater Max Kašparů hovorí, že človek dnes stráca
jednu vlastnosť, ktorou je umenie žasnúť. Čiže byť radostný, vďačný
a tešiť sa aj zo všedných vecí. Keď ľud z dnešného evanjelia zazrie
Ježiša, začne žasnúť. Ako je to s nami? Viem žasnúť? Žasnem nad
tým, že som Božie dieťa? Dokážem žasnúť nad Božím slovom?
Žasnem, keď prijmem Krista v Eucharistii? Pane, nauč ma umeniu
žasnúť.
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Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ:
112; HP: 113)

PIATOK 15. december

Arcibiskup Štefan Vyznávač
Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 41, zač. 41
Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. (Mk 9,35)
Byť prvý. Byť videný. Stáť na stupni víťazov. To je niekde v nás. Často
to ľudí motivuje a ženie podávať lepšie a kvalitnejšie výkony aj
za cenu hriechu. Za tým sa skrýva pýcha. Ježiš to vie, a preto nám
dnes radí. Buď posledný, čiže pokorný. Buď služobníkom, čiže
miluj. Pokora a nezištná služba lásky Bohu i blížnemu je recept
na prvenstvo v Božom kráľovstve.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 16. december

Prorok Aggeus
Čítania: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, zač. 74
V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. (Lk 14,1)
Farizeji pozorujú Ježiša preto, aby ho mohli usvedčiť, obžalovať
a predviesť pred veľradu. Skrátka, chceli ho nabonzovať. Veľká škoda,
lebo sa nič nenaučili. My žiaci sme pozvaní pozorovať Ježiša ako toho,
kto túži byť naším Majstrom, kto nás chce veľa naučiť. Najmä to, ako
dosiahnuť cieľ nášho života – spásu. Pozorujme nášho Pána a učme sa
od neho.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA 17. december

Nedeľa svätých praotcov
Prorok Daniel
Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 24, zač. 76
Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. (Lk 14, 23)
Mnohí z nás majú skúsenosti s prípravami osláv, hostín či svadieb,
ktoré sú organizačne náročné. Svadobná hostina sa v dnešnej dobe
pripravuje aj jeden, dva roky dopredu. Mladý pár sa snaží pripraviť
hostinu podľa svojich vytúžených predstáv. Chcú, aby ich veľký deň
bol tip-top. Je jasné, že na svadbu nemôžu pozvať všetkých, a tak
pozývajú tých najbližších. Aj dnešné podobenstvo sa začína podobne.
Hostiteľ, ktorý pripravil večeru, posiela po pozvaných, najbližších
hostí. No tí sa začnú vyhovárať. Výhovorkou a svojím nezáujmom
o pozvanie prichádzajú o večeru. Preto sú pozvaní všetci ostatní.
Človek, ktorý pripravil hostinu, má veľkú túžbu, aby sa uskutočnila.
Hostiteľom dnešného podobenstva je nebeský Otec, ktorý túži, aby
sa na jeho večnej hostine zúčastnil každý človek. Boh otvára dvere
svojho kráľovstva každému. Kým svadobná hostina je obmedzená
počtom pozvaných hostí, Boh je vo svojom pozvaní neobmedzený,
lebo má veľkú túžbu spasiť človeka. Túži po tom, aby bol jeho dom
plný. Boh nepozerá na náklady spojené s oslavou, aj tak tá najväčšia
cena – cena Ježišovej krvi bola preliata za každého z nás. Jeho milosť
je nekonečná, jeho dvere sú neustále otvorené. Už tu na zemi každý
deň môžeme mať účasť na eucharistickej hostine, záleží na tom, či sa
budeme vyhovárať, alebo budeme odpovedať na Božie volanie kladne
a s láskou. Bohu záleží na tvojej spáse. A tebe?
Liturgia: Hlas 3. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hlasu a praotcom, Sláva, I teraz, kondák praotcom. Ostatné praotcom
(HS: 145, 319; PZ: 99, 294; HP: 100, 308)
Marek Baran
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SLOVO DEŤOM

detská

Ahoj, deti!
Vyznanie viery nám pomáha neustále si uvedomovať, v čo veríme. Jedným
z nepochopiteľných tajomstiev a zároveň hlbokou pravdou viery je aj to,
že Kristus je jednorodený Syn večného Otca, ktorý vždy bol, je a bude,
a zároveň sa v určitom čase stal človekom, aby na zemi splnil vôľu Otca.

Boh a človek

Kto vyzná: „Ježiš je
Boží Syn“, ostáva
v ňom Boh a on
v Bohu. (1 Jn 4, 15)

1

Urob si záložku do Svätého
písma, ktorá ti pripomenie,
že Kristus je pravý Boh a
pravý človek – nesmrteľný
Boh, ktorý sa obliekol do
smrteľného tela. Šablónu č.
1 (nájdeš na fejsbuku alebo webovej stránke Slova), vytlač na modrý papier, šablónu č. 2 na červený a č. 3 na
žltý alebo zlatý. (1) Všetky časti vystrihni. Kruhy zlep rubovou stranou k sebe a potom prilep k rubu červenej
postavy (2). Z opačnej strany prilep modrú postavu. A záložka je hotová. (3)

2

OD VEČNOSTI

NARODENIE

Nekonečná priamka

Leporelo 8

Píše a kreslí Dada Kolesárová.

Matematika je zaujímavá veda.
Niekedy ju možno veľmi dobre
využiť aj na vyjadrenie hlbokých
duchovných právd.
Napríklad priamka, ktorá nemá
začiatok ani koniec, symbolizuje
večnosť – večného Boha.
Polpriamka zasa život smrteľného
človeka, ktorý má známy začiatok,
je prerušený bodom smrti a pokračuje do večnosti. Skúsime si to aj
znázorniť.

Komiks
Na slávnosti

Jedinorodnyj
Syne
i Slove Božij...
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SMRŤ A VZKRIESENIE

3

DO VEČNOSTI

Leporelo 9

Príbehy poslušníka
To je
krása!

Po skončení

Otče, bol to
nádherný spev.
Hlavne hymnus
Jednorodený
Synu.

No ešte krajšia je pravda
ukrytá v tomto
chválospeve.

To, že Kristus je Synom
od večnosti. Že ním bol ešte
pred svojím pozemským narodením.

Máš
pravdu, zbor
bol výborný.
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Redakcia Slova opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž na rok 2018 s mottom „DETAILY“.
Súťaž trvá od 1. januára do konca roka 2018.
Tematické okruhy:
• Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách)
• Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail)
• Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické predmety, sakrálne stavby)
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej podobe
Fotografie zasielajte v elektronickej podobe v maximálnom rozlíšení adresu fotosutaz2018@
gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2018 + tematický okruh (napr. ľudia).
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou).
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách
neziskovej organizácie Petra. Počet zaslaných fotografií je neobmedzený.
Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú súpravu vecných cien. Vyhodnotenie súťaže bude
začiatkom roka 2019.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, gréckokatolícka cirkev, Farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky
i Obecný úrad Dúbravka vás pozývajú na 11. regionálnu duchovnú prehliadku vinšov, kolied, duchovných
piesní a vianočných hier Christos raždajetsja. Prehliadka sa uskutoční v utorok 26. decembra o 14.00 hod
v Dome kultúry v Dúbravke. Prihlášky posielajte na adresu: dubravka@grkatke.sk, o. michal.hospodar@
gmail.com.
BLAHOŽELÁME
Milá mamka Alžbeta Bujňáková z Nižných Repáš oslávila 22. novembra požehnaných 80 rokov života. K vášmu jubileu vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí
a ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili, za vaše
modlitby.
s láskou a úctou dcéra Mária a syn Jozef s rodinami
DAROVALI NA SLOVO

OZNAMY
Prihlasovanie na národné stretnutie P18 v Prešove
Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18
v Prešove sa oficiálne začína 18. januára 2018. Prihlásiť sa bude dať vyplnením formulára na oficiálnej
stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Z organizačných dôvodov do 1. júla 2018. Po tomto dátume sa
bude dať prihlásiť už len na mieste, ale bez možnosti
získať ubytovanie a stravu. P18 nadväzuje na akcie R13
v Ružomberku a P15 v Poprade.
Prvých 24 hodín po spustení prihlasovania bude platiť
špeciálna akcia − kompletný balíček zložený z programu, ubytovania a stravy bude možno získať za cenu
18 eur. V ďalšom časovom období narastie o päť, neskôr o desať a pätnásť eur. K dispozícii budú aj vstupy
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Vedecká konferencia
Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove vás 7. –
8. decembra pozýva na vedeckú konferenciu. Témou
konferencie bude duchovné dedičstvo otca Pavla Florenského a jeho aktuálnosť. Konferencia sa uskutoční
s podporou Kongregácie pre východné cirkvi.
Vianočný koncert Janais
Príďte sa nadýchnuť atmosféry Vianoc so speváčkou
Janais a jej kapelou. Koncert sa uskutoční 7. decembra
v kine Scala v Prešove o 19.00 hod. Okrem speváčkiných autorských skladieb sa môžete tešiť na tradičné
slovenské koledy, ale aj na najkrajšie vianočné piesne
vo francúzštine a angličtine. Predpredaj lístkov je v sieti Ticketportal alebo priamo na mieste v kine Scala.

Spoločenstvo rodín Michael pri Farnosti blahoslaveného P. P. Gojdiča Prešov-Sídlisko 3 sa pravidelne druhú
nedeľu v mesiaci o 18.00 hod. stretáva v Chráme bl.
P. P. Gojdiča na večere chvál. Všetkých záujemcov pozývame na najbližší večer chvál s modlitbami príhovoru, ktorý sa uskutoční 10. decembra.
spoločenstvo rodín Michael
INZERCIA
Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacovanie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162,
e-mail: reart007@gmail.com, 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
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných
objektov, starých znečistených a upchatých potrubí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
____________________________________________
Svätá zem – autentická duchovná púť 8. – 15. marca 2018 teraz za cenu 650 eur s izraelskou cestovnou
kanceláriou CP travel. Viac informácií na stránke www.
danatinathova.wixsite.com/myisrael alebo na čísle
0904 643 900. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca decembra na cp.travelagency@gmail.com alebo
telefonicky.
CENNÍK INZERCIE
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40
rokov života a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je
za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a foto
grafia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 / 756 26 42
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.

PRÁVNA PORADŇA

Mária Ihnátová, Jastrabie pri Michalovciach – 20 eur;
p. Kvašňáková, Sabinov – 5 eur; Jolana Novotná, Lesné
– 20 eur; farnosť Trebišov – 50 eur; Jana Marčáková,
Sabinov – 30 eur; Anna Hrinková, Kručov – 11 eur; spolok ruženca, Humenné-mesto – 50 eur
Zo srdca ďakujeme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!

na vybrané časti programu. Lacnejšie vstupy budú mať
zdravotne postihnutí. Dobrovoľníci zaplatia za celý
prípravný týždeň pred akciou a podujatie pätnásť eur.
Novinkou budú vstupy na vybrané časti programu.
Neplnoletí účastníci budú musieť mať súhlas rodičov.
Registrácia bude platná po uhradení a prijatí registračného poplatku. Prihlasovanie sa začne necelý polrok
pred samotnou akciou (26. – 29. júla 2018). Viac informácií o prihlasovaní možno nájsť na stránke P18 (časť
Informácie – Prihlasovanie).

Pozvánka na večer chvál

OZNAMY A INZERCIA

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SLOVA 2018

Súd bývalého manžela zaviazal platiť mi výživné na naše maloleté dieťa v mesačných splátkach, no výživné mi posiela nepravidelne alebo v menších sumách, aké mu určil súd. Ako mám postupovať?
Dobrý deň, váš bývalý manžel je povinný platiť výživné riadne a včas, t. j. vo výške a v lehote splatnosti
určenej exekučným titulom. V prvom rade by som vám odporúčal podať u ktoréhokoľvek exekútora návrh
na vykonanie exekúcie, keďže predpokladám, že máte právoplatný a vykonateľný rozsudok, čiže exekučný
titul. V návrhu je podstatné uviesť osobné údaje oprávneného, povinného a rovnako aj maloletého dieťaťa.
Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate výkonu exekúcie dlžného výživného na dieťa, odporúčame uviesť
aj exekučný titul, t. j. rozsudok, o ktorý sa exekúcia opiera, najmä však špecifikovať výšku dlhu povinného
na výživnom spolu s uvedením mesiaca, za ktorý dlh vznikol. Rovnako sa môžete v návrhu domáhať aj toho,
aby exekútor okrem dlžného výživného vymáhal aj dávky výživného, ktoré sa stanú splatné až v budúcnosti.
K návrhu treba priložiť rodný list dieťaťa a exekučný titul. Konanie o výkon exekúcie výživného je oslobodené
od platenia súdnych poplatkov. V druhom rade vám odporúčam podať trestné oznámenie na polícii. V prípade, že sa exekútorovi nepodarí vymôcť dlžné výživné od povinného, ktorý si aj naďalej svoju povinnosť
neplní, môžete mať za splnenia zákonných podmienok uvedených v zákone č. 201/2008 Z. z . nárok na tzv.
náhradné výživné. Kontaktujte príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a informujte sa, či spĺňate podmienky na priznanie náhradného výživného.
JUDr. Pavol Vargaeštok, partner
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners, s. r. o.
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PROGRAM

TV LUX
J04.12. (pondelok) 08.20 Svätý František – detský seriál
10.20 Z prameňa 17.30 Doma je doma 20.05 Krátke
správy 20.30 V Samárii pri studni – publicistika
J05.12. (utorok) 08.20 Svätý František – detský seriál
16.40 Anonymní alkoholici – dokument 16.50 Pakistan:
Shahbaz Bhatti – muž, ktorý mal sen – filmová spomienka
20.55 Gréckokatolícky magazín (GkM)
J06.12. (streda) 08.20 Svätý František – detský seriál 16.25
Mikuláš: Chlapec, ktorý sa stal svätcom – detský program
20.15 PKP 21.30 Fatimské posolstvo (7)
J07.12. (štvrtok) 03.50 GkM R 08.20 Svätý František –
detský seriál 10.30 GkM R 10.45 PKP 17.20 PKP R 21.55
Mučeník Oskar Romero – medailón
J08.12. (piatok) 08.20 Svätý František – detský seriál 16.00
Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – oslava
sviatku zo španielskeho námestia 17.30 Guadalupe: Živý
obraz – dokument 19.50 PKP R 22.55 GkM R
J09.12. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R
17.20 PKP 20.30 Blahoslavený Duns Scotus: Obhajca
Nepoškvrneného počatia – film
J10.12. (nedeľa) 08.00 Klbko: Svätá omša – detský program 20.30 Na ceste v rodine: Sila odpustenia 21.00 Quo
vadis s Maxom Kašparů
J11.12. (pondelok) 08.20 Svätý František – detský seriál
10.20 Z prameňa 10.35 Kresťan v spoločnosti 17.30
Doma je doma 20.30 V Samárii pri studni
J12.12. (utorok) 08.20 Svätý František – detský seriál 17.25
Juan Diego: Posol Guadalupskej Panny Márie – detský

program 18.00 Svätá omša so Svätým Otcom Františkom
z Baziliky sv. Petra v Ríme 20.55 GkM
J13.12. (streda) 08.20 Svätý František – detský seriál
20.15 PKP 20.30 Fundamenty: Cirkev, matka a učiteľka
– diskusná relácia 21.30 Advent bez Vianoc – dokument
J14.12. (štvrtok) 03.50 GkM R 10.30 GkM R 10.45 PKP
17.30 Doma je doma 22.35 PKPR
J15.12. (piatok) 08.20 Svätý František – detský seriál 17.30
Moja misia: Vladyka Milan Šášik – publicistika 19.50 PKP
21.00 Svedectvo 21.05 Chvály F6
J16.12. (sobota) 04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R
17.20 PKP 20.30 Vlak slobody – film
J17.12. (nedeľa) 15.15 Slovo v obraze: Svätý Benedikt –
umelecký program 19.40 Katechéza: Blahoslavenstvá
21.00 Medzi nebom a zemou – publicistika

06.05 Duchovní malby (3) 06.35 Papež
Benedikt XVI. – dokument 08.50 Řeckokatolický magazín
(ŘkM) 17.00 Angola: Nepřestanu chodit ulicemi – dokument 18.30 Hermie a přátelé – príbehy
J04.12. (pondelok) 06.50 Zvěčněné šupolím – dokument
09.40 Byl člověk poslaný Bohem, jeho jméno bylo Jan
11.20 Putování do Lurd s Luckou a Bárou: Zázračná
medailka 20.00 Arbitráž – dokument

– rozprávka 19.15 Pramen v poušti – dokument 22.20
Řeckokatolický magazín
J06.12. (streda) 08.15 Jmenuji se David Bibby – svedectvo
muža 23.30 Zázrak v pralese – dokumentárny film
J07.12. (štvrtok) 17.10 ŘkM R 17.25 Karmelitánky v Chile
– dokument 17.35 Duchovní malby (4) 18.50 Salama
Don Bosco – príbeh
J08.12. (piatok) 06.40 Misionáři chudých – dokument
07.20 Guyanská Diana – dokumentárny film 13.45 Kostel
na předměstí
J09.12. (sobota) 07.30 Kazachstán, poutní kostel 08.55
Sedmihlásky (130) 12.00 Angelus Domini 20.00 Čas pro
Malawi – príbeh 00.30 ŘkM R
J10.12. (nedeľa) 10.00 Mše svatá z Kostela sv. Jakuba
v Trnavě 11.15 ŘkM R 14.45 44 let novickou – životný
príbeh 17.40 Mwebare Kaina: Klinika v buši – dokument
23.50 Smírčí kříž
J11.12. (pondelok) 12.55 Náš dům v kosmu: Ekologie
a bioetika (2) 13.40 Zambie: Oratoř, naděje pro mladé
14.30 Služebnice Boží matka Vojtěcha – krátky dokument
J12.12. (utorok) 11.05 Sedmihlásky (131) 17.55 Mše
svatá z Baziliky sv. Petra u příležitosti svátku Panny Marie
Guadalupské 21.05 Řeckokatolický magazín
J13.12. (streda) 07.40 Bratr Prem Bhai: Indie 10.40 Naše
milosrdná Paní, matka kubánského lidu 13.15 Stíny
barbarské noci – dokument

J05.12. (utorok) 08.30 Kostel na předměstí – dokument
17.30 Pražská Loreta – dokument 18.30 O Mlsálkovi (1)

J14.12. (štvrtok) 15.05 Děti Haiti – dokument 15.40 ŘkM R
16.45 Stavitelé měst – dokument o dobrovoľníckej službe

TV NOE
J03.12. (nedeľa)

The Shack (Chatrč)

SLOVO V KULTÚRE

Julie Klassenová:
Tichá guvernantka
Olívia Keeneová sa snaží ujsť pred vlastným tajomstvom a nikdy nemala v úmysle vypočuť si to jeho.
Ale teraz, keď už sa stalo, čo s ňou lord Bradley urobí?
Nemôže ju nechať len tak ísť, pretože ak pravda vyjde
na svetlo sveta, on príde o všetko: o svoju povesť,
dedičstvo, ba aj o domov. Nedá preto slečne Keeneovej na výber. Donúti ju prijať miesto v Brightwell Courte, kde môže
dohliadnuť, aby nevyzradila, čo začula. Zatiaľ čo mladú ženu sleduje, ako
sa stará o deti, začína si uvedomovať, že ho priťahuje. Hoci on sa rastúcej
náklonnosti bráni. Bystrá slečna Keeneová však rozhodne voľačo skrýva.
(i527.net)

Blahoslavený Duns Scotus:
Obhajca nepoškvrneného
počatia

Film inšpirovaný knihou je sondou do krátkeho
okamihu rodiny, ktorá stratila dieťa. Otec to
ťažko znáša aj vzhľadom na svoj veľmi zlý vzťah
s vlastným otcom, ktorého nakoniec otrávil. Jeho
život je plný súdu a za všetko zlo viní Boha. Pri
zrážke s kamiónom však prežíva tri dni s Bohom
v troch osobách, kde sa naučí hľadieť na svoj
život, utrpenie, bolesť i na samotného Boha inými očami. Aj keď film nie
je plne v súlade s dogmatickým učením Cirkvi, ponúka pohľad na Boha
ako rodiča, ktorý miluje všetky svoje deti. Raz sa javí ako otec, inokedy
ako matka, no vždy plný lásky. Vždy v takej podobe, ako je človek schopný
prijať. Zároveň zábavným spôsobom ukazuje, že s Bohom sa dá všetko
znášať ľahšie. Najmä ak si dokážeme navzájom odpúšťať. (Juraj Gradoš)
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Historickú drámu o vzdelanom a múdrom mladom
mníchovi si môžete pozrieť v sobotu 9. decembra
o 20.30 hod. na TV LUX. Ide o 80-minútový film
talianskej produkcie o mníchovi Dunsovi Scotusovi,
ktorý ovláda umenie viesť teologické dišputy na náročné filozofické témy.
Blahoslavený Ján Duns Scotus, rehoľník a vynikajúci učiteľ na parížskej
univerzite v období 14. storočia, sa preslávil ako obhajca tézy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Bol silnou osobnosťou, ktorá sa dokázala postaviť aj proti väčšine, keď išlo o správnu vec. Zomrel v Kolíne v roku 1308
a Ján Pavol II. ho 20. marca 1993 blahorečil. (TV LUX, Dada Kolesárová)
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K:MUSIC: Blízko
Kresťanská kapela K:MUSIC začiatkom novembra vydala dlho očakávaný album. Nesie
názov Blízko a vznikal viac než rok. K:MUSIC je
hudobná služba v spoločenstve Koinonia Ján
Krstiteľ. Pôsobí pri Oáze Vyšný Klátov v Košiciach. Jej začiatky siahajú
viac ako pätnásť rokov späť, keď sa v koinonii zrodila potreba vlastnej
hudobnej služby, ktorá by hudobne sprevádzala stretnutia koinonie a bola
nástrojom ohlasovania evanjelia. Nový album je štvrtý štúdiový album
tejto kapely. Obsahuje trinásť chválových piesní, ktoré boli inšpirované vo
chvíľach osobnej alebo spoločnej modlitby. V albume dominujú prepracované vokály spievané s úprimnou ľahkosťou a autentickosťou, výrazné
a farebné gitarové i klávesové prejavy. (Emília Humeňanská)

www.casopisslovo.sk

LUMEN
06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00
Biskup šľachetného srdca: Svätý Mikuláš – rozhlasová hra
J04.12. (pondelok) 16.30 Potrebovali by aj cirkevné školy
reformu? Hosť: Ján Horecký, prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska
J05.12. (utorok) 20.00 Biblické postavy v adventnom
období. Hostia: Peter Staroštík, Štefan Fábry
J09.12. (sobota) 15.15 Literárna kaviareň: Dom Samuel
– Celým srdcom 18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach; slávi otec Marko Rozkoš 20.15
Námety k sláveniu biblickej nedele
J10.12. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30
Encyklika pápeža Františka: Laudato si 13.00 Evanjelium
podľa samoty – rozhlasová hra
J03.12. (nedeľa)

J17.12. (nedeľa) 06.05 Modlitba prvej hodinky 13.00 Dar
kňazstva – rozhlasová hra

Hudobné
dielo

1
q

Neptune
Orient Lines,
skratka

Dral

Vrchné
oblečenie

RTVS
JEDNOTKA
20.30 Biblia – päťdielny seriál Biblia nás
prevedie najznámejšími príbehmi najčítanejšej knihy
histórie ľudstva od Noemovej archy cez Daniela v jame
levovej až po narodenie, pôsobenie, ukrižovanie a vzkriesenie Krista 00.00 Biblia R
J09.12. (sobota) 22.20 Príbeh priateľstva s Jánom Pavlom
II. – film inšpirovaný skutočným príbehom priateľstva
pápeža Jána Pavla II. s lyžiarskym inštruktorom a horolezcom
J10.12. (nedeľa) 01.30 Príbeh priateľstva s Jánom Pavlom
II. R
J05.12. (utorok)

DVOJKA
10.30 Služby Božie na Prvú adventnú
nedeľu z Párnice 12.35 Orientácie 19.50 Slovo – príhovor
Juraja Spuchľáka 01.55 Slovo R
J04.12. (pondelok) 12.35 Kaplnka svätej Barbory – dokumentárny film o rekonštrukcii Kaplnky sv. Barbory v Grasalkovičovom paláci v Bratislave R 12.55 Orientácie R
18.30 Na sviatok svätej Barbory – animovaná rozprávka
o dobrote svätej Barborky R 20.00 Slovensko: Advent
2017 – prenos benefičného koncertu venovaného organizáciám, ktoré menia Slovensko k lepšiemu
J03.12. (nedeľa)

06.55 Jurošík a Mikuláš – animovaný seriál
pre deti R 08.30 Človek a mesto: Sabinov – dokumentárny cyklus o mestách R 09.55 Mikuláš Mráz – videofilm
o mužovi, ktorý sa rozhodol suplovať Mikuláša a chce
splniť detské sny R 15.00 Modlitba za umelca – televízny
dokument o ilustrátorovi Biblie Vincentovi Hložníkovi
a jeho sakrálnej tvorbe R 18.30 Prišiel svätý Mikuláš –
animovaná rozprávka R
J08.12. (piatok) 17.10 Drevené kostoly Karpatského
oblúka R
J06.12. (streda)

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
09.05 Svätá omša z Bratislavy
J10.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu svätej Alžbety
J17.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici/09.00 Pravoslávna svätá
liturgia zo Zemplínskeho Hradišťa
J03.12. (nedeľa)

RÁDIO REGINA
17.05 Viera v živote
JUtorok 20.00 Duchovné horizonty R
JSobota 05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo
svete R
JNedeľa 06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty
17.50 Rádio Vaticana R
J08.12. (piatok) 18.15 Rádio noviny: Duchovné slovo
(po rusínsky; otec Marko Durlák)
RÁDIO DEVÍN
JPondelok

JNedeľa

Hlas somára

Klamstvá

Švajčiarska
rieka

4
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07.00 Krajina duše

RELAX

Pomôcky:
Inkar, Obon

18.00 Emauzy – gréckokatolícka svätá
liturgia z Prešova

J23.12. (sobota)

Zmena programu vyhradená.

J15.12. (piatok) 17.55 Ale on není bílý – príbeh o misionárovi 19.40 Artbitr – kultúrny magazín 23.20 Pláč
uprostřed ticha – dokument
J16.12. (sobota) 07.15 Princ, který si vybral Dona Boska –
dokument 10.00 Kazachstán: Slib – príbeh 18.40 ŘkM R
J17.12. (nedeľa) 11.15 ŘkM R 14.55 Guadalupe: Živý
obraz – taliansky hraný film 17.15 Sobecký obr – taliansky muzikál

Jupiterov
mesiac

Nosením si
opotrebovala

H N T O V I Ž A K B O B I

Postupne
odviezlo

O R Ž L B E
Domácke
ženské meno
Chem. značka
hliníka

Tuhé palivo
Značka
vysávačov
Vyrábal
tkaninu

Zvratné
zámeno

	

Tamže,
po taliansky,
ibidem

2

Kriak

2017 / 24

Načim

Rozry

Veslo,
po anglicky

Papagáj
Apretačný
prostriedok

Pálenka z ryže

3

u

Obec nad
Rimavicou

I

T S

I A A M R M M C N R A Ú
I K A A O Y A A T R

E Z A D A N I

E K C I A I A L B D

Legenda: ANTÉNA, ANTIMÓN, ANTRAX, ATLAS, BELETRIA, BIEDA,
BLESK, BOJAR, BRANKÁR, CIELE, DATABÁZA, HNEVY, HRANICA,
KABARET, KALICH, KERAMIKA, KNIHA, MISKA, MYDLO, NOVINA,
OBETA, OBILIE, OBLAK, ODVAR, PIESOK, POCTA, POVIEDKA, RASCA,
RAZIA, SAVANA, SKUPINA, SLAMA, SLIZNICA, STRAVA, TOVAR, TREST,
TRÉMA, ÚNAVA, ÚRAD, ÚTVAR, VIERA, VINIČ, VLAKY, VRANA, YPERIT,
ZADANIE, ZLATO, ŽIACI, ŽIVOT.

Český súhlas

Znyčka
tyčiniek
EČV Veľkého
Krtíša

É T

T C B R A N K Á R A E M R A J O B

Zinková ruda

Krátky kabát
Japonská
lovkyňa

B R I A I

I

R A E R A D T D R S P Z V D V E A

Cestná stavba

Citoslovce
Autor:
Vladimír
Komanický Rybárska sieť

L K I A A E O X L A Ž

A I N H E T E

Demácke
ženské meno

Inn Chiemgau
Liga, skratka

I

K S E O I A A V Á H N T K R A O S

Neobutá

Asýrsky boh
hromu

S S A M A L S T D E O T A Y A R CH

A N A R V N V B J Ó E

Jarabina

q

E Z

D P P P N C S N I Z N R T A T A Ť
Osobné
zámeno

Drhlo

I

E K B N Č E A L S V L S V T A I N
Y A U Ú I

Alebo
Španielske
mesto

Hutnícky
prístroj

Venuje

Tá

L

Í O B H L N R C L L A

Noemovo
plavidlo
Spodok
nádoby
Citoslovce
Rímske číslo 4 výsmechu

Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z dvojčísla 22: Krížovka: Chudobní a slabí sú
telom Krista. Osemsmerovka: Na Boží hlas treba naladiť svoje srdce..
Výherca: Mária Pavlovská z Lipian
Riešenia zasielajte na adresu:
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky použitých poštových známok v rámci svojich farností. Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min. centimetrovým okrajom alebo poslať
aj s obálkou, či pohľadnicou. NEODLEPUJTE!
		
Akcia nie je časovo obmedzená. Známky môžete potom
príležitostne zaslať alebo doručiť do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo – PMD, Hlavná 3, 080 01 Prešov.
Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, farnostiam
i desiatkam jednotlivcov, ktorí doteraz zaslali tisíce známok.
Často tí najväčší dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či
iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však Boh miluje.
To nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali touto formou
a nie výpisom všetkých dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.
Juraj Gradoš

archieparchiálna púť s vladykom Jánom Babjakom SJ
v rámci jubilejného roka
pri príležitosti dvojstého výročia vzniku Prešovskej eparchie
a desiateho výročia jej povýšenia na metropoliu

21. − 28. APRÍL 2018

Cena: 710,00 € + obslužné a vstupy
Sprievodca: otec Miroslav Labač
Informácie: Cestovná agentúra BYZANT
Hlavná 3, 080 01 Prešov
E-mail: info@cabyzant.sk
Tel.: 051 756 26 68, 0903 982 380

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.

Sigord, centrum.rodina@gmail.com, 0903 983 316-7
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
26. – 28.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný kurz
pre manželov, ktorého zmyslom je posilniť, oživiť
a uzdraviť vzťah manželov prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre manželstvo.
Príspevok je 95 eur za manželský pár.
01. – 04.01. Kurz prípravy na manželstvo
15. – 20.02. Škola Otcovo srdce A (Father Heart
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať nekonečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi a ponúkajú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky
k nám. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.
com. Príspevok je 135 eur za osobu.
GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, centrumpreromov.sk, romskamisia.sk, 0915 951 081
Reťazové modlitby – pondelok (08.00 h – 21.00 h)
Svätá liturgia – sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h)
nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, centrum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.00 h)
02.12. Chvály s F6, Soľ, GFC pri cintoríne (16.00 h)
11. – 12.12. Formácia pre službu v rómskych komunitách (Sigord)
Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk
Komunitný dom, Záborské
Nedeľa 09.30 Nedeľná svätá liturgia (od 17.12.)
06.12. Liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
10.12. Archijerejská svätá liturgia s posviackou Komunitného domu Jána Krstiteľa
13.12. Večer mladých (17.30 h)
cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

CENACOLO

Čakáš nečakané dieťa?

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

KOINONIA

SPLŇTE SI SVOJ DÁVNY SEN, NAVŠTÍVTE S NAMI SVÄTÚ ZEM.

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

ČIČAVA

IZRAEL

Michalovce, Bazilika Zoslania Svätého Ducha,
www.bazilikaredemptoristi.sk, 0902 275 145
02.12. Fatimská sobota: ruženec (08.30 h), archijerejská svätá liturgia (09.30 h)
10.12. Stretnutie členov Arcibratstva ruženca, svätá liturgia (18.00 h)
10.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: Moleben
k bl. Metodovi (09.00 h); svätá liturgia s modlitbami
za uzdravenie (09.30 h); ruženec, Moleben k bl. Me
todovi, svätá liturgia s modl. za uzdravenie (16.30 h)

SIGORD

IZRAEL − SVÄTÁ ZEM

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
10.12. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia (chvály, svätá liturgia, eucharistická pob., 16.00 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA

Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikánskom
konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých:
Utorok 16.30 Kaplnka v nemocnici v Snine
Streda 18.00 Kláštor Sancta Mária na Konštantínovej ul. v Prešove a kláštor sestier sv. Vincenta de
Paul na Šoltésovej 15 v Košiciach
Štvrtok 17.25 Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
20.12. Adorácia a svätá liturgia v Chráme Povýšenia svätého Kríža v Prešove-Sekčove (17.00 h)

