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Blížia sa Vianoce. Možno vám hneď napadlo, že 
som mal povedať Narodenie Pána. No začnem 
Vianocami. Tie už sú tu. Všade okolo nás. A najmä 
v dnešných chrámoch, kde moderný človek nachá-
dza pokoj. Nečudujem sa. Je veľký rozdiel vstúpiť 
v zime do chladného ošarpaného a vlhkého chrámu, 
kde sa jedna stará elektrická pec márne snaží ohriať 
premrznutý vzduch, a do nového, čistého a teplého 
nákupného centra. Do chrámu, kde „musíme“ a do 
centra, kde chceme. Hoci sa iba prejsť. Nenakúpiť, 
len si oddýchnuť. Zažiť kúsok luxusu, výnimočnosti.

Toto nie je iba obraz postoja detí nového milénia. 
Každý chce byť výnimočný. Doma rodičia majú 
izbu, ktorá síce dnes nie je modernou, ale keď do nej 
vojdem, akoby som vyšiel zo šedého sveta do svetla. 
Ešte aj vzduch v nej vonia inak. Podobne som to cítil 
na Vianoce. Bol som výnimočný. Dostával som dar-
čeky. Len tak. Od tých, ktorí ma mali radi. Myslím, 
že toto sa vôbec nezmenilo. Túžba dieťaťa po láske 
pretavenej do niečoho nového, tajomného a vzác-
neho tu je stáročia. A možno od počiatku vekov. Až 
ako otec som to spoznal. Videl som v očiach svojich 
detí oheň radosti. Vzrušenie a nádej. Vôbec sme sa 
nezmenili, i keď pribudli vrásky a šedivé vlasy. Stále 
to hľadáme. I v tom centre. Ideme, pozeráme. Dúfa-
me, že si budeme môcť kúpiť kúsok luxusu za dob-

rú cenu. A keď ho nájdeme, naše oči sa rozžiaria. 
Radosťou. Vzrušením. Znova sme malými deťmi 
pod vianočným stromčekom, ktoré boli obdarované 
niečím výnimočným.

V jednom animovanom filme bola použitá myšlien-
ka, že ak všetci ľudia dosiahnu výnimočnosť, nikto 
nebude výnimočný. Byť výnimočný medzi výni-
močnými znamená byť všedný. Skutočná výnimoč-
nosť nie je niečo zvonku, je vecou srdca. Vlastného 
pohľadu. Je to rýdzo subjektívny pocit človeka, 
ktorý sa môže zmeniť v zlomku sekundy. Aj Božia 
prítomnosť, výnimočná pre všetkých, sa nám stáva 
všednou. Akosi sme stratili pocit luxusu, výnimoč-
nosti, ktorý mal izraelský národ. Lebo už nie je iba 
jeden vyvolený. Už sú vyvolení všetci.

Napriek tomu, ako sami seba vnímame, sme výni-
moční. Každý. Nie sme iba číslami v štatistikách, ak 
sa sami nimi nestaneme. I keď Boh každého miluje 
rovnako, predsa každého iným spôsobom. Unikát-
nym. Výnimočným. Každého oslovuje inak. Ale vždy 
v správnom čase. Prichádza ku každému s iným 
darčekom. Špecifickým. Často ho ani nevnímame. 
Je našom súčasťou. Ostatní to vidia, ale my nie. 
Robí to, lebo nás miluje. Ako rodič dieťa na Vianoce. 
Pre oheň v našich očiach. Pre našu radosť, skutočnú 
radosť, urobí všetko. A už aj urobil. Dal nám všetok 
svoj luxus, svoje kráľovstvo. Svojim deťom. A keď 
nám dal všetko, neostalo mu na tieto Vianoce nič. 
Iba to, aby sa narodil v biednej maštali. Pre nás. Aby 
nám dal to, po čom ani nevieme, že túžime. Seba. 
Až ho spoznáme, až spoznáme jeho sladkosť, ktorá 
prevyšuje chuť medu na vianočnej oplátke, už sa 
ho nikdy nevzdáme. V tej maštali, pochmúrnej ako 
niektoré naše chrámy, budeme cítiť toľko vzrušenia 
a radosti ako nikde inde.

RADOSŤ 
V OČIACH

Juraj GRADOŠ
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SVEDKOVIA VIERY,  
NÁDEJE A LÁSKY

Marek BARAN

Byť svedkami nádeje a pevnej viery aj v časoch 
tragických udalostí a vojen dneška bola hlavná 
myšlienka príhovoru Svätého Otca Františka pred 
modlitbou Anjel Pána.

„Evanjelium dnešnej nedele, ktorá je 
predposlednou v liturgickom roku 
(Lk 21, 5 – 19), nám predkladá Ježišovu 
reč o konci čias. Ježiš ju vyslovuje pred 
Jeruzalemským chrámom, budovou obdi-
vovanou ľuďmi pre jej monumentálnosť 
a nádheru. Ale on prorokuje, že zo všetkej 
tej krásy chrámu a z tej veľkoleposti ,ne-
zostane kameň na kameni; všetko bude 
zborené‘ (Lk 21, 6). Zničenie chrámu, 
predpovedané Ježišom, nie je obrazom 
konca dejín, ako skôr cieľa dejín. Skutoč-
ne, Ježiš svojim poslucháčom, ktorí chcú 
vedieť, ako a kedy sa udejú tieto zname-
nia, odpovedá typickým apokalyptickým 
jazykom Biblie. Používa dva obrazy, ktoré 
sú zdanlivo protichodné. Ten prvý pred-
stavuje rad desivých udalostí: katastrofy, 
vojny, hladomory, vzbury a prenasledova-
nia, ten druhý je ubezpečujúci: ,Ani vlas 
sa vám z hlavy nestratí‘ (Lk 21, 18). Najprv 
je to realistický pohľad na dejiny pozna-
čené pohromami, násilnosťami a trauma-
mi, ktoré zraňujú tvorstvo, náš spoločný 
dom, ľudskú rodinu, ktorá v ňom býva, 
aj samotné kresťanské spoločenstvo. Po-
myslime na toľké vojny dneška, na toľké 
pohromy. Druhý obraz – obsiahnutý v Je-
žišovom uistení – nám hovorí, aký postoj 
má zaujať kresťan pri prežívaní týchto 
dejín, poznačených násilím a rozbrojmi. 
A aký je postoj kresťana? Je to postoj 
nádeje v Bohu, ktorý umožňuje nedať sa 
zroniť tragickými udalosťami. Naopak, tie 
sú príležitosťou vydať svedectvo. Kristovi 
učeníci nemôžu zostať otrokmi strachov 
a úzkostí. Sú, naopak, povolaní mať svoje 
miesto v dejinách, zamedzovať ničivej sile 
zla s istotou, že ich konanie dobra vždy 
sprevádza Pánova prezieravá a ubezpeču-

júca jemnosť. Toto je výrečný znak toho, 
že Božie kráľovstvo prichádza k nám, 
že sa približuje uskutočnenie sveta tak, 
ako to chce Boh. To on, Pán, sprevádza 
našu existenciu a pozná konečný cieľ 
vecí a udalostí. Pán nás volá k spolupráci 
na budovaní dejín, aby sme sa spolu s ním 
stali tvorcami pokoja a svedkami nádeje 
v budúcnosť spásy a vzkriesenia. Viera 
nám dáva kráčať s Ježišom po neraz krivo-
lakých cestách tohto sveta v istote, že sila 
jeho Ducha zdolá sily zla a podrobí ich 
moci Božej lásky. Láska je vyššia, láska je 
mocnejšia, pretože je to Boh: Boh je láska.

Príkladom sú nám kresťanskí mučeníci 
– naši mučeníci, aj z našich čias, ktorých 
je viac ako tých z prvopočiatkov. Napriek 
prenasledovaniam sú mužmi a ženami 
pokoja. Oni nám odovzdávajú dedičstvo, 
ktoré si máme chrániť a napodobňovať: 

evanjelium lásky a milosrdenstva. Naj-
cennejší poklad, ktorý nám bol darovaný, 
a najúčinnejšie svedectvo, aké môžeme 
dať našim súčasníkom, je odpovedať 
na nenávisť láskou, na urážku odpuste-
ním. Aj v našom každodennom živote. 
Keď nás urazia, zabolí to, ale treba zo srd-
ca odpustiť. Keď sa cítime byť nenávidení, 
modlime sa za toho, kto nás nenávidí.

Nech Panna Mária podopiera svojím 
materským príhovorom našu každodennú 
cestu viery v nasledovaní Pána, ktorý riadi 
dejiny.“ (príhovor zo 17. novembra 2019)
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„Viera nám dáva kráčať s Ježišom po neraz krivolakých 
cestách tohto sveta v istote, že sila jeho Ducha zdolá sily 
zla a podrobí ich moci Božej lásky.“

(Svätý Otec František)
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TICHÁ NOC (PIESEŇ)

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

VIANOČNÉ SVIATKY, 
PIESNE A KOLEDY

Peter ŽEŇUCH

Stará kresťanská cirkev okrem sviatku Kristovho vzkrie-
senia, ktorý sa slávi každú nedeľu, neslávila vtedy ešte iný 
sviatok, dokonca ani sviatok Kristovho narodenia či Bo-
hozjavenia. Zmena nastala až začiatkom 4. storočia, keď 
sa v Cirkvi začali sláviť a sprítomňovať všetky významné 
udalosti dejín našej spásy.

O PÔVODE SVIATKU
Sviatok Kristovho narodenia, ktorý bol 
ustanovený na 25. decembra, niektorí 
apologéti vidia ako protiklad k oslave 
pohanského sviatku nepremožiteľného 
boha Slnka (Dies Natalis Solis Invicti). Iní 
teológovia zas však poukazujú na dôvod 
jeho oslavy v skutočnostiach opísaných 
v Lukášovom evanjeliu, v ktorom sa 
pre určenie dátumu Kristovho narodenia 
vychádzalo z údaja, že Kristus bol počatý 
o šesť mesiacov neskôr ako Ján Krstiteľ: 
„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela 
Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa 
volá Nazaret, k panne vydatej za muža 
z Dávidovho domu, menom Jozef. 
A meno panny bolo Mária. [...] Aj Alžbe-
ta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. 
Už je v šiestom mesiaci.“ (Lk 1, 26 – 27 
a 36) Výpočet dňa Kristovho narodenia 
podľa textov evanjelií je teda hlavným 
a presvedčivým zdôraznením narodenia 
skutočného Svetla. V dejinách spásy ľud-
stva je takýmto pravým Svetlom Kristus, 
preto všetci, ktorí ho nasledujú, nebudú 
kráčať v tme, ale budú mať svetlo života 
(Jn 8, 12). Zavedenie sviatku Kristovho 
narodenia v 4. stor. treba preto chápať aj 
ako odpoveď na bludné ariánske učenie, 
ktoré zastavil Nicejský snem (325).

Väčšina východných liturgických textov 
zdôrazňuje Teofániu (Bohozjavenie), kto-
rá z obsahového i ideového hľadiska spája 
dve významné udalosti dejín kresťanskej 

spásy, čo sa prakticky odráža v takmer 
totožných bohoslužobných textoch našej 
cirkvi používaných na sviatok Kristovho 
narodenia i Bohozjavenia. Teofánia je 
prvotným sviatkom zameraným na oslavu 
zjavenia sa Boha medzi ľuďmi.

Bohoslužobné texty obidvoch týchto 
sviatkov sú síce temer totožné, hoci sa 
v kontexte sviatku Kristovho narodenia 
naraz pripomína aj príchod mudrcov, no 

už vo sviatok Bohozjavenia sa v našej cir-
kvi sprítomňuje najmä udalosť Kristovho 
krstu v Jordáne. Západná liturgická tradí-
cia oproti našej tradícii spolu so sviatkom 
Kristovho krstu v Jordáne slávi aj pa-
miatku príchodu troch mudrcov (Troch 
kráľov). Vo sviatku Kristovho narodenia 
obdivujeme Božiu príchylnosť k človeku 
v podobe dieťaťa a vo sviatku Bohozja-
venia sa do centra stavia božská veľkosť 
Krista, ktorá vyžaruje svetlo vo svete.

IKONA KRISTOVHO 
NARODENIA
Udalosti späté so sviatkom Kristovho 
narodenia sú bohato sujetovo znázornené 
na ikone. V jej centre je jaskyňa, ktorá 
znázorňuje temnotu, do ktorej prichá-
dza Kristus ako Svetlo. V jaskyni leží 
Bohorodička, ktorá je darom od nás ľudí 
Bohu. Túto skutočnosť opisuje aj stichi-
ra večierne. Hovorí sa v nej o anjeloch 
spievajúcich piesne, o nebesiach, ktoré 
posielajú hviezdu, a o mudrcoch s darmi 
či o pastieroch, ktorí s bázňou hľadia 
na tento zázrak. K tomuto sujetu sa pri-
družuje aj zem ponúkajúca Bohu jaskyňu 
a púšť s jasľami. My ľudia sme Bohu dali 
panenskú matku.

Bohorodička, ktorá prijala vteleného 
Boha, ho pre pozemský svet porodila 
v Betleheme (v preklade z hebrejčiny 
pomenovanie mesta Betlehem zname-
ná Dom chleba). Bohorodička má svoj 
pohľad odvrátený od jaslí. Pozerá totiž 
na skormúteného Jozefa, ktorého vieru 
o Božom vtelení v dolnom rohu ikony 
spochybňuje diabol prezlečený za pastie-
ra. Pohľad Bohorodičky vždy totiž smeru-
je ku každému a tam, kde môže vzniknúť 
akákoľvek pochybnosť viery v Boha. 
Vidno to nielen na ikone o Kristovom 
narodení, ale je prítomná v každej ikone 
Bohorodičky, čím sa zvýrazňuje jej túžba 
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viesť po ceste k Bohu všetkých ľudí. Pod-
nes sa tento motív prejavuje v zázračných 
a slziacich ikonách (napr. hodigitriách). 
Iný výklad motívu rozhovoru Jozefa s pas-
tierom hovorí, že tým pastierom, ktorý 
sa rozpráva s Jozefom, nie je preoblečený 
diabol, ale prorok Izaiáš poučujúci ho 
o proroctve panenského počatia a narode-
ní Mesiáša.

Miesto uloženia malého Ježiša pripo-
mína rakvu, v ktorej je dieťa Ježiš ako 
novorodenec zavinutý do plienok, no tie 
skôr pripomínajú pohrebné plachty. Je to 
dokonalý predobraz vrcholného okamihu 
Božej lásky, ktorý oslavujeme počas Veľkej 
noci. Trojičnú symboliku dokumentuje 
hviezda s tromi lúčmi, ktorá sa zastavila 
nad miestom, kde sa Ježiš narodil. Aj 
ďalšie motívy ako kúpanie dieťaťa, pastieri 
s ovcami, náhliaci sa mudrci či králi (na 
koňoch alebo bez nich) sú symbolickým, 
skratkovitým vyjadrením sprievodných 
dejov, ktoré poznáme z evanjelií. Práve 

tieto výjavy sa spravidla stávajú dôleži-
té v predstavách, zvykoch a obyčajach 
sprevádzajúcich betlehemské hry, koledy 
a slávnosti ľudového charakteru.

OBRAZ KRISTOVHO 
NARODENIA 
V KOLEDÁCH
Koleda ako forma ľudovej zbožnosti 
vznikla v dôsledku synkretizmu zalo-
ženom na spájaní rôznorodých prvkov 
a prejavov do jedného celku. Opiera sa 
o staré pohanské a tradičné kresťanské 
vnímanie motívu o príchode nového 
svetla (zimný slnovrat) a sujetov zviaza-
ných s biblickou udalosťou o Kristovom 
narodení.

Motív radostnej noviny o príchode 
nového života tak úzko súvisí s budením 
pastierov a náhlivým putovaním troch 

mudrcov za svetlom. Aj vzájomné vinše 
o dobrej novej úrode určené hospodárovi 
či gazdovi sú plné želaní zdravia v rodine 
a rode, lásky a spravodlivosti v kolobehu 
ľudského života, ktorý sa tu na zemi za-
čína narodením a končí smrťou. Koledo-
vanie je výsledkom miešania pohanských 
i kresťanských vplyvov a tradícií. Svedčí 
o tom aj tento vinš:

Vinčuju vam, vinčuju na ščesce, na zdrave, 
na toto Boži narodzeňe, žebi sce mohli toto 
Bože narodzeňe prežic i ľepšoho še zdravši 
i vešelši dožic. Vinčuju išče ľudzi prjazňivi,  
ot Boha milojsc i poženaňe a po šmerci 
slavu ňebesku, korunu anďelsku u ňebe 
došahnuc. A išče vinčujem, žeby še vam 
rodzila pšeňica, žitko i proso, žeby sce ňe-
chodzili odrati a na boso. Christos raždajet-
sja! Slavite jeho!

Staré pohanské zvyky zachovávané na vý-
chodnom Slovensku hovoria, že počas 
vianočných dní, najmä prvý deň sa nič 
nemá robiť. Na dedinách dokonca ani va-
jíčka od sliepok nezbierali, aby ich po celý 
rok bola hojnosť, ani dobytok nenapájali 
v potoku, aby ho nikto nemohol uvidieť 
a urieknuť. Do dvora nesmel vkročiť nik 
cudzí, koho domáci nepoznali, lebo by 
mohol priniesť nešťastie. Iba koledníci 
smeli prísť. Vstúpiť do dvora a domu gaz-
du však mohli až vtedy, keď sa domácich 
opýtali, či môžu vinšovať. Tých potom 
gazdovia pokladali za anjelov zvestujú-
cich narodenie Krista. Počas vianočných 
sviatkov sa nevarilo. Ľudia jedli iba to, 
čo navarili a napiekli na vigíliu sviatku. 
Koledníci chodili po dedinách po domoch 
gazdov celých štrnásť dní, až do sviat-
ku Bohozjavenia (v západnom obrade 
do Troch kráľov).

V prvý deň sviatku Kristovho narodenia 
koledníci peniaze venovali na chrám. 
Tých gazdovia nazývali betlehemcami, 
keďže so sebou niesli napodobneninu 
chrámu s jasličkami. Bola to skutočná 
zmenšenina chrámu. Chrám totiž podľa 
byzantskej tradície znázorňuje celý svet, 
je centrom kultúrneho, hospodárskeho, 
rodinného i osobného života veriaceho 
človeka. V chráme sa pri náboženských 
obradoch sprítomňujú biblické udalosti 
cirkevného roka.

Betlehemci hrali v dome gazdov betle-
hemskú hru, ktorá je vskutku totožná 
so sujetmi a výjavmi zobrazenými na iko-
ne Narodenia. Betlehemcov v rodinách 
a na gazdovstvách prijímali ako pravých 
poslov radostnej zvesti o narodení Me-
siáša.
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Na koledu v niektorých východoslo-
venských, najmä rusínskych dedinách 
však chodili aj tzv. rokovy hosty (rokovyj 
vo význame – pravidelne každý rok), 
aby rozveselili hospodárstvo rozličnými 
veselými piesňami, koledami a hra-
mi. V rusínskom prostredí je známa aj 
žartovná pieseň, ktorá pripomína zvyky 
pri narodení dieťaťa, keď rodičia častujú 
všetkých z rodiny i vinšovníkov:

Z tamtoj strany jarka 
zelena fijalka, 
siďať na nej pastuškove, 
jiďať kašu z harka.

Boh sja nam narodyv, 
bočku vina kupiv, 
šytkych svjatych počastovav 
i sam sja kus napiv.

A mni ne mav što už daty, 
ta dav zatyčku oblizaty.

Letiť anhel s trubov, 
trubiť Panu Bohu, 
žeby každyj tak povidav: 
Chvala Panu Bohu!

V zmiešanom obradovom prostredí 
východného Slovenska sa na tzv. veľké 
sviatky, akým je sviatok Kristovo narode-
nia, veriaci obidvoch obradov (západného 
i východného) vzájomne navštevovali. 
Tieto spoločné slávenia významných 
cirkevných sviatkov v rodinách aj podľa 
dvoch cirkevných kalendárov (juliánske-
ho i gregoriánskeho) prispelo k obohaco-
vaniu piesňového repertoára.

Sviatok Bohozjavenia sláveného podľa 
gregoriánskeho kalendára v prostredí 
slovenských gréckokatolíkov sa označuje aj 
ako ruski Kračun. Podnes možno túto prax 
vidieť najmä medzi slovenskými gréckoka-
tolíkmi a pravoslávnymi, ktorí používajú 
tzv. starý (juliánsky) kalendár. Spoločné 
rodinné slávenia sviatkov podľa dvoch 
kalendárov umožnilo nielen preberanie 
obyčají a zvykov, ale aj duchovných piesní.

Piesne kantori i veriaci odpisovali 
z rozličných iných rukopisov alebo tvorili 
vlastné. Vznikali ucelené zborníky piesní 
s repertoárom na celý cirkevný rok. Mno-
hé prevzaté piesne sa jazykovo i formálne 
prispôsobili miestnemu prostrediu, a tak 
sa veriaci s nimi úplne stotožnili. Pre-
beranie duchovných piesní z rozličných 
jazykovo-etnických a konfesionálnych 
prostredí je prirodzený proces. Pokladá sa 
za súčasť duchovnej tradície kresťanské-
ho spoločenstva.

Známe a obľúbené piesne spontánne zľu-
doveli. K takýmto piesňam patrí celý rad 
duchovných piesní, ktoré podnes použí-
vame v prostredí Gréckokatolíckej cirkvi 
a dostali sa k nám napríklad z rímskoka-
tolíckeho i protestantského prostredia 
už veľmi dávno. Prichádzali napríklad 
prostredníctvom tlačeného katolíckeho 
kancionála Cantus Catholici (Levoča: 1655 
a Trnava: 1700). Patrí k nim napríklad 
pieseň Сн7ъ б9и ся4 намъ народилъ, ktorej 
predlohou je text piesne Syn Boží se nám 
narodil a nás hríšne vysvobodil zo sloven-
ského spevníka Cantus Catholici.

Pieseň sa v ľudovom prostredí šírila už 
skôr, o čom svedčí aj iný jej slovenský va-
riant zapísaný v protestantskom kancio- 
náli Cithara sanctorum (Trnava: 1636). 
Pieseň sa nachádza aj v Pribišovom ka-
techizme z roku 1634 a hudobní vedci ju 
pokladajú za produkt domácej duchovnej 
piesňovej tvorby.

Ďalšou takou piesňou je Ей паненка 
з8миленего сн7ка намъ породила (Ej, panenka 
zmileného synka nám porodila, obvinuvše 
do jesliček jeho jest položila) a tiež pieseň 
Народи3лся хс7 панъ веселим8ся4 (Narodil se 
Kristus Pán, veselme se. Z ruže kvítek 
vykvetl, radujme se), ktorá je zapísaná 
tiež v spevníku Cantus Catholici, no svoju 
popularitu u veriacich má od 15. stor. 
V prostredí Katolíckej cirkvi sa dokonca 
veľmi dlho spievala po latinsky ako kant 
En virgo parit filium jubilemus. V cyril-
skom rukopisnom Prešovskom spevníku 
z prelomu 18. a 19. storočia, ktorý obsahu-

je piesne gréckokatolíckych veriacich, je 
táto pieseň zapísaná v tomto znení:

Narodil se Krisztusz pan veszel me sze 
z ruzsi kvitok vikvitnul radujmesze 
z rodu kralyovszkeho zsivota csiszteho 
Krisztusz pan narodil sze

Us mi terasz pastuskove do betlehem 
podzme 
potzichucski pomalyucski dzetzatko nye 
zbutzme 
jedenkazsdi gnemu klyeknye a dovernye g 
nemu reknye 
o Jezsisku mili o Jezsisku mili

Z katolíckeho kancionála Cantus Catholi-
ci sa v religióznom prostredí našej cirkvi 
spieva aj duchovná pieseň Часъ радости 
веселости (Čas radosti, veselosti, svetu 
nastal nyní). V cyrilskom rukopisnom 
Šarišskom spevníku z prvej polovice 18. 
stor. sa nachádza v tejto podobe:

Часъ радости веселости свэту насталъ нн7э
Же бг7ъ вэчный неконечный народилъ сz с8 
паны 
в8 мэстечку выфлеемъ, в8 zселъкахъ на 
сламэ, 
лежитъ мале пахолzтко на зимэ...

Vianočná radosť je vyjadrením túžby člo-
veka po skutočnej a pravej hodnote lásky. 
Túto pravú lásku predstavuje Kristus 
narodený nielen v tento sviatok, lebo Boh 
sa ustavične rodí v každom čase, a tak 
sa túži narodiť práve v každom ľudskom 
srdci.

JÁN MIKULÁŠ  
MAGUR OSBM (1919 – 1951)
Ivan, ako všetci volali otca Jána Mikuláša, sa narodil ako 
najmladší 3. decembra 1919 v štvordetnej rodine stolára. 
Po štúdiu na meštianskej škole bol prijatý do seminára 
v Mukačeve, ale v roku 1938 obsadilo Podkarpatskú Rus 
Maďarsko. Všetkých Slovákov vyviezli na Slovensko. Tu 
ich biskup Pavel Peter Gojdič umiestnil na fare v Medzilaborciach, kde otvoril 
baziliánsky seminár. Spolu s otcom Michalom Hlaváčom doniesli z rodných Sečo-
viec dva rebriniaky potravín.

Keď išiel do lesa po drevo, preboril sa pod ním ľad. Tri dni bol v bezvedomí. Jeho 
sestra Anna spomína, že sa mu zjavila Presvätá Bohorodička a povedala: „Syn môj, 
ty ešte neumrieš.“ Naozaj nezomrel a 2. apríla 1944 bol v Sečovciach vysvätený 
za kňaza. Potom pôsobil v trebišovskom monastieri. V roku 1950 sa tri mesia-
ce ukrýval. Vtedy sa dostavili následky podchladenia. Zaopatrený sviatosťami 
zomrel doma 15. januára 1951. Posledná rozlúčka s ním bola posledným úradne 
povoleným gréckokatolíckym pohrebom. „To nebol pohreb, to bola manifestácia.“ 
(Juraj Gradoš)
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BIOETIKA A ZDRAVÝ ROZUM
Jozef GLASA

Dnes sa často povie, že všetko je v kríze – naše 
aj európske zdravotníctvo, slovenská aj európska 
medicína, naša aj medzinárodná politika. Ekonomika, 
životné prostredie a globálne otepľovanie, školstvo 
produkujúce nevzdelancov, médiá falošných správ, 
súdnictvo oslobodzujúce zločincov, polícia chrániaca 
gaunerov. 

Kresťanstvo nepomáhajúce, nemilujúce, 
nebojujúce so zlom. Bez iskry, tvorivosti, 
bez nádeje. Bioetika, ktorá je viac súčas-
ťou problémov než ich riešením. Rozum-
né riešenia, tak sa vraví, môžu prísť až 
potom, keď sa už vyčerpali všetky hlúpe 
a nezmyselné alternatívy.

Prečo to až príliš často vyzerá, akoby sa 
„celý svet zbláznil“? A súčasná bioeti-
ka v mnohých svojich predstaviteľoch 
a školách akoby sa zbláznila spolu s ním? 
Prečo ľudia akoby opúšťali zdravý rozum? 
Prečo nevidia, kam ich nerozum a slepí 
vodcovia, opití vlastnou dôležitosťou 
a mocou vedú? Na okraj priepasti. A bez-
hlavo ponúkajú „urobiť ten rozhodujúci 
krok“. Do prázdna. Sociálne inžinierstvo. 
Eutanázia. Zmätenie pojmov. Zatemnenie 
sŕdc. Rozbíjanie rodín, vzťahov. Vytláča-
nie človeka a ľudí zo života do virtuálnej 
reality. Na nete. Na čete. V obrazovke 
mobilu. Medzi e-nákupmi a e-platbami. 
A všetkou drinou na zarobenie peňazí. 
Akokoľvek, len rýchlo! Čo prekáža – vyho-
diť. Opotrebované veci. Opotrebovaných 
ľudí. Obdraté myšlienky. Vymeniť za silné 
emócie. Za chvíľočku zábavy. Pozlátkové 
klamstvo. Faloš nezriadenej rozkoše. 
Za smrť z milosti a zabitie z nevšímavosti. 

Kríza zdravého rozumu putuje s ľud-
stvom už dlhšie. Vybuchla v hrôze 
svetových vojen, v malých a veľkých 
genocídach. V migračných vlnách, 
v zástupoch utečencov. Zúfalých alebo 
podvedených sľubmi pozemského raja. 
Spája sa nerozlučne s krízou zdravej 
morálky a občianskej statočnosti, zmyslu 

a rozhodnutia sa pre spoločné dobro. 
Schopnosti odovzdať čosi zo svojho 
pre druhých. Svoje telo a život darovať 
jednému človeku. V manželstve. Obeto-
vať život za vlasť, za svojich. Stratiť svoj 
život aj všetko svoje zasvätením v reholi 
či duchovnom povolaní. Akoby nebolo 
hrdinov. Tých rozumných bláznov. 

Hovorí sa o postmodernej dobe absolút-
neho a absolutizovaného individualizmu. 
Keď každý má nárok na svoj názor, svoju 
pravdu aj svoje fakty. Na svoju virtuálnu 
bublinu. Na svoj život bez ohľadu na živo-
ty iných. Dnešných či budúcich. Na svoju 
smrť, na všetky rozhodnutia o svojom tele. 
Akokoľvek bezohľadné k vlastnému telu či 
k telám iných. Na umelý potrat. Na pír-
sing, tetováž, na každý druh sexu, na kaž-
dý gender. Kedykoľvek. Na antivakcinačný 
názor, homeopatiu, na veštenie a špiritiz-
mus. Žiada to vraj naša doba. Postpravdivá, 

postkultúrna. Postetická? Desivá a depre-
sívna. Prepadnutá antikultúre. Škaredosti, 
adrenalínovému riziku, sprivatizovanej 
smrti. Doba bez Boha, ktorá požiera 
človeka a ľudí. Kto alebo čo nás vyslobodí 
zo všetkej tej biedy? Otázka obsahuje 
náznak odpovede. Zdivočený človek dneš-
ka znova potrebuje záchrancu aj zdravý 
rozum. Osobu, ktorej môže dôverovať. 
Spoločenstvo s inou osobou. S ďalšími. 
Neuropsychologické výskumy ukazujú, 
že je už vo svojej biológii a fyziológii práve 
takto nasieťovaný (wired). V bioregulač-
ných obvodoch svojho tela, mozgu, vo svo-
jich neurónoch a nervoch, hormónoch. 
Ľudský organizmus – metaspoločenstvo 
buniek a sídlo nesmrteľnej duše. Stvorenej 
z lásky a pre lásku. Opravdivú. Človek 
povolaný k jednote v rozdielnosti a roz-
manitosti individualít. Človek utvorený 
pre spoločenstvo. 

Táto skutočná, vyššia realita človeka 
a ľudstva je kľúčom k záchrane. Je mies-
tom nádeje na život. Je možným, nutným 
pôsobiskom zdravého rozumu aj nez-
bláznenej bioetiky. Je základom rozhod-
nutí za život a pre dobro života. Osoba, 
ktorá skutočne zachraňuje, je láskyplnou 
realitou večnosti aj dneška. Je Spasiteľom, 
Tvorcom a Pánom našich čias, našich 
starostí, našich realít, našich problémov. 
Aj celej našej večnosti. Našej nádeje. A to 
je celkom iste dobre.
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FINANČNÁ PODPORA 
PRE CIRKVI

Juraj GRADOŠ

Národná rada Slovenskej republiky 16. októbra 2019 schválila zákon o finančnej podpore 
činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý nahradil sedemdesiat rokov platný 
zákon z roku 1949. Pôvodný komunistický zákon bol viackrát novelizovaný. Schválený 
zákon je výsledkom spolupráce medzi ministerstvom kultúry a poverenými zástupcami 
cirkví na Slovensku.

J	 Slovensko je krajinou, kde štát priamo 
financuje Cirkev. Nie všade je to tak. Prečo 
na Slovensku áno?

Na Slovensku štát prispieva na činnosť cirkví 
cez ministerstvo kultúry, to znamená na mzdy du-
chovných a prevádzku ústredí. Potom štát financu-
je aj iné oblasti – služby, ktoré poskytujú cirkevné 
organizácie (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služ-
by). Je to výsledok historického vývoja a dohody. 
V každom štáte je tento systém iný a asi neexistujú 
vo svete dva štáty, kde by bol tento model rovnaký.

Ak by sme sa pozreli len do Európy, tak náj-
deme tri základné vzorce nastavenia vzťahov 
štátu a cirkví. Model štátnej cirkvi funguje napr. 
v škandinávskych krajinách a vo Veľkej Británii. 
V tomto prípade štát financuje Cirkev, ale zároveň 
má aj určitý vplyv na jej chod. Na druhej strane 
je absolútna finančná odluka, keď si štát a Cirkev 
žijú svoje vlastné životy vedľa seba. Tak to funguje 
napr. vo Francúzsku, ktoré je známe svojím 
sekularizmom. Ale treba povedať, že aj tam sa 
štát zaviazal financovať všetky opravy chrámov 
postavených do roku 1905. Tu vidíme, že odlu-
ka sa nechápe z pohľadu financovania, ale skôr 
nezávislosti.

Strednou cestou je spolupráca medzi štátom 
a cirkvami, kde štát finančne prispieva cirkvám 
cez dohodnutý model, ale zároveň nezasahuje 
do vnútorných záležitostí cirkví, napr. v Chorvát-
sku, Slovinsku, Belgicku alebo v Luxembursku.

J	Mnohí ľavicoví alebo liberálni politici spo-
mínajú plnú odluku Cirkvi od štátu – najmä 
finančnú. Aký by to malo vplyv na financo-
vanie Cirkvi?

Často sa v tejto súvislosti hovorí o nenaplnení po-
slednej požiadavky novembra 1989, o odluke Cirkvi 
od štátu. Kto nezabudol, ako boli veriaci prenasle-
dovaní, ako štát chcel mať politickú a hospodársku 
kontrolu nad cirkvami, na vykonštruované politické 
procesy, že vo väzení zomierali mučeníci atď., ten 
vie, že takáto odluka už prebehla. Cirkev a štát fun-
gujú autonómne a nezávisle, a to nemá nič spoločné 
s financovaním. Ak hovoríme o finančnom napojení 
cirkví na štát, úplná finančná odluka v podstate ani 
nie je možná. Nie pre tzv. vatikánsku zmluvu, ale 
preto, že Cirkev okrem duchovnej a pastoračnej čin-
nosti pôsobí v oblastiach, ktoré sú spolufinancované 
z verejných zdrojov. Vždy tu teda bude priestor aj 
na finančnú spoluprácu medzi štátom a cirkvami.

Ak by štát prestal financovať duchovnú službu, čo 
sú v podstate mzdy kňazov, museli by byť plate-
ní z iných zdrojov, pravdepodobne z príspevkov 
veriacich. Ale dnes si to neviem predstaviť. Širší 
pohľad je, prečo by mal štát prestať financovať cir-
kevné školstvo alebo sociálne zariadenia, ktorých 
zriaďovateľom je Cirkev. Veď prijímateľmi služieb, 
klientmi týchto zariadení sú takí istí daňoví 
poplatníci ako tí, ktorí sú v štátnych školách alebo 
zariadeniach. Nehovoriac o tom, že už dnes sú 
klienti cirkevných zariadení diskriminovaní. Cirkvi 
a štát budú spolupracovať bez ohľadu na výšku 
príspevku štátu a bez ohľadu na to, či tento príspe-
vok vznikne asignáciou, zavedením cirkevnej dane, 
alebo priamou dotáciou z rozpočtu. A je na inú 
diskusiu, či by iný model financovania mal vplyv 
na väčšiu nezávislosť oboch strán.

J	 Parlament 16. októbra schválil novelu 
zákona financovania cirkví. Ako prebieha 
financovanie doteraz?
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Daniel Dzurovčin 
(41) je od roku 
2010 synkelom 
pre ekonomiku 
Prešovského 
arcibiskupstva. 
Bol členom 
expertnej komisie 
na riešenie 
problematiky 
financovania cirkví 
a náboženských 
spoločností 
na Ministerstve 
kultúry SR 
a je členom 
pracovnej skupiny 
pre financovanie 
cirkví 
pri KBS, ktorá 
spolupracovala 
s ministerstvom 
kultúry na príprave 
zákona o finančnej 
podpore 
činnosti cirkví 
a náboženských 
spoločností.
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uDoteraz platný zákon vychádzal pri výpočte výšky 
dotácie z počtu duchovných. Napriek tomu sa dotá-
cia v ostatných rokoch už neupravovala podľa počtu 
kňazov, len sa mierne zvyšoval celkový balík o valo-
rizáciu. Výška dotácie nezohľadňovala ani výrazný 
rast minimálnej mzdy, ani rast sociálnych nákladov, 
ako sú napr. rekreačné poukazy, stravné lístky a pod. 
Príspevok štátu je dnes nepostačujúci a cirkvi musia 
aj základné potreby, ako sú mzdy a prevádzka ústre-
dí, dofinancovať z vlastných zdrojov.

Okrem dotácie od štátu majú cirkvi ešte vlastné 
prostriedky (dary, zbierky, príspevky veriacich) 
a príjem z podnikateľskej činnosti, väčšinou z pre-
nájmu nehnuteľného majetku. Výnos z majetku 
potom po zdanení používajú na dofinancovanie 
mzdových nákladov a prevádzky, príp. opravu 
kultúrnych pamiatok. Následne všetci prijímatelia 
dotácie posielajú štvrťročne na ministerstvo kultúry 
jej vyúčtovanie.

J	 Boli ste v tíme, ktorý posudzoval túto nove-
lu. Ako dlho sa pripravovala a veľa ste menili 
oproti pôvodnému návrhu?

Expertná komisia na Ministerstve kultúry SR praco-
vala od roku 2011 do roku 2016. Výsledkom jej práce 
bola Záverečná správa o činnosti, kde boli závery 
a odporúčania na ďalší postup. Súbežne prebiehali 
rokovania aj medzi cirkvami na úrovni najvyšších 
predstaviteľov, ktorých výsledkom bolo memoran-
dum z októbra 2016, kde sa dohodli zásady nového 
modelu prijateľné pre všetky cirkvi a náboženské 
spoločnosti. Už v januári 2017 bolo na svete prvé 
paragrafové znenie zákona. Nasledovalo ešte dva 
a pol roka rokovaní a zmien, kým bola finálna verzia 
v júli 2019 predložená do medzirezortného pripo-
mienkového konania a po ďalších úpravách koncom 
augusta na zasadnutie vlády.

J	 Čo prináša táto novela?

Schválený zákon o finančnej podpore činnosti cirkví 
a náboženských spoločností hovorí iba o príspevku 
štátu z kapitoly Ministerstva kultúry SR na mzdy 
duchovných a prevádzku ústredí cirkví. Ďalšie ob-
lasti ako financovanie cirkevných škôl, zdravotnícke 
a sociálne služby a pod. sú predmetom iných záko-
nov. Nový zákon je postavený na solidarite a spra-
vodlivosti. Solidarita je v zákone zapracovaná tak, 
že každá cirkev dostane v ďalších rokoch príspevok 
minimálne vo výške, aká bola v roku 2019. Spravodli-
vosť je v návrhu zákona v tom, že finančné pros-
triedky navyše, ktoré vzniknú indexáciou, sa budú 
rozdeľovať medzi jednotlivé cirkvi pomerne, podľa 
aktuálneho počtu veriacich. Výsledkom toho je, že 
čím dlhšie bude zákon platiť, tým bude spravodli-
vejší, keďže postupne väčšia časť príspevku od štátu 
bude prerozdeľovaná podľa počtu veriacich.

Dá sa povedať, že je tam aj istá forma asignácie, lebo 
pri sčítaní obyvateľov môže každý občan „asignovať“ 
sumu zo štátneho rozpočtu pre svoju cirkev tým, 

že sa k nej prihlási. Výška dotácie pre všetky cirkvi 
a náboženské spoločnosti je v roku 2019 v prepočte 
na jedného občana menej ako 9 eur ročne a v pre-
počte na jedného veriaceho je to 12 eur.

J	 Aký konkrétny vplyv má táto novela na chod 
Cirkvi, napr. na financovanie platov kňazov?

Návrh nového zákona je prehľadnejší a transparen-
tnejší. Už neobsahuje niektoré druhy príspevkov, 
ktoré sa podľa dnes platného zákona aj tak roky 
neuplatňovali. Zároveň zavádza presný vzorec 
výpočtu a prerozdelenia príspevku pre jednotlivé 
cirkvi. Výška celkového príspevku je závislá od vý-
voja ekonomiky a prerozdelenie od počtu veriacich. 
Celková suma pre cirkvi sa môže medziročne zvýšiť, 
ale môže sa aj zmraziť alebo znížiť pri zohľadnení 
výsledkov nového sčítania obyvateľov. Platy duchov-
ných už nebudú stanovené platovými tabuľkami, ale 
každá cirkev si určí svoje platové tabuľky v zmysle 
Zákonníka práce a pri zohľadnení výšky minimálnej 
mzdy a stupňa náročnosti práce.

J	 Týka sa zmena financovania aj konkrétne 
veriacich? Budú sa podieľať na platoch 
kňazov?

Príspevok štátu je určený hlavne na mzdy duchov-
ných a financovanie ústredí jednotlivých cirkví, 
v našom prípade arcibiskupských a biskupských 
úradov. Veriaci z vlastných zdrojov už teraz finan-
cujú farnosti. Starajú sa o prevádzku chrámu, chod 
farského úradu a ubytovanie pre kňaza, organizujú 
pastoračné aktivity, opravujú chrámy, z ktorých 
väčšina sú kultúrne pamiatky.

Môžu sa však zapojiť aj do prerozdelenia finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu tým, že pri naj-
bližšom sčítaní obyvateľov v roku 2021 sa prihlásia 
k svojej cirkvi.

Abrahám odovzdáva 
desiatok Melchizede-
chovi. Mozaika  
v benátskom Chráme  
sv. Marka.

VIETE, ŽE...? 
Základný hrubý plat 
nastupujúceho kňaza 
bol v roku 2019 iba 
410,45 eura a približne 
osmina gréckokatolíc-
kych kňazov poberá 
iba minimálnu mzdu. 
Biskup po tridsiatich 
rokoch činnosti mal 
základný hrubý plat 
867,46 eura.
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PLODY ŽIVOTA
Drahomíra KOLESÁROVÁ

Hneď na úvod témy o vnútorných zraneniach pred na-
rodením nahliadnime do známej pasáže z Lukášovho 
evanjelia a pozrime sa na stretnutie najznámejších žien 
Svätého písma. Presvätá Bohorodička prichádza k svo-
jej príbuznej Alžbete, aby jej pomohla a podporila ju v jej 
radostnom očakávaní dieťaťa. Len čo Alžbeta začuje 
pozdrav Márie, dieťa v jej lone sa zachveje. Vtedy zvolá: 
„Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života.“ Alžbeta nepoužije slovo dieťa, ale plod života.

Takže deti v lone matiek sú plodmi 
života. Biblické vyjadrenie sa nemôže 
stotožňovať s tým medicínskym, ktoré 
sa často používa aj vtedy, keď sa dnešná 
spoločnosť chce vyhnúť pojmu dieťa. 
Možno si ten rozdiel uvedomíme viac, 
keď slovo plod nahradíme slovom ovocie 
(alebo výsledok). Teda moje dieťa je 
ovocím (výsledkom) môjho života. A to je 
už iná reč.

Keďže mám veľmi rada obrazy z prírody, 
úvodná myšlienka sa rozvinula tým-
to smerom. Takže si nimi pomôžeme 
pri chápaní duchovných vecí (často tak 
robil aj Ježiš). Ovocné stromy aj ovocie sa 
chuťovo i kvalitatívne líšia. Podobne ako 
my a naše deti. Veľa vecí sme počas ich 
dozrievania urobili výborne, ale našli by 
sa aj také, ktoré výsledok znehodnotili 
a kvalitu ovocia nášho života naštrbili. 
Ovocie – naše deti – síce nemusí byť naj-
lepšie, možno je aj poriadne nahnité, no 
nezabúdajme, že existuje Záhradník. Vie, 
kde sme urobili chybu, a čo naše deti po-
trebujú (svetlo, teplo, vlahu, živiny), aby 
sa znova mohli stať krásnym, zdravým 
a chutným ovocím... 

Božie slovo zo spomínaného evanjelia po-
tvrdzuje dve základné pravdy o človeku. 
Prvá je, že už v lone svojej matky je človek 
človekom, a druhá, že vníma a prežíva 
ukryté pred zrakmi ľudí všetko, čo sa deje 
okolo neho. Ján Krstiteľ má šesť mesiacov 
od svojho počatia a Kristus sa počal len 

pred pár dňami – teda šesťmesačné dieťa 
v lone matky reaguje na príchod niekoľ-
kodňového. To znamená, že v živote kaž-
dého človeka je zaznamenané aj to, čo sa 
dialo od jeho počatia (aj keď si to neskôr 
už nepamätá) – pozitívne aj negatívne 
veci sa dotkli jeho ducha a ovplyvnili jeho 
ďalší rast. 

Rodičia zvlášť v tomto pre deti zraniteľ-
nom období sú zodpovední za všetko, čo 
urobia (nielen fajčenie, alkohol či hlasná 
hudba), pretože môžu ovplyvniť výsle-
dok – celú bytosť, premýšľanie a konanie 
svojho potomka v budúcnosti. Vnútorné 
zranenia v čase pred narodením vznikajú 
z rôznych dôvodov a majú rôzny vplyv 
na život detí. Svoju rolu, samozrejme, zo-
hráva aj pohlavie, povaha, ďalšia výchova 
a pod. Pokúsim sa otvoriť a priblížiť aspoň 
niektoré, s ktorými sme sa stretli a vníma-
li vo svojom najbližšom okolí.

KDE SA STRATIL POKOJ?
Židia si vážili ženy v požehnanom stave 
a snažili sa ochrániť ich pred negatívnymi 
vplyvmi okolitého prostredia. Tehotné 
ženy sa preto zvykli utiahnuť do ústrania 

a ostatní sa im snažili všemožne 
pomáhať. Dlho som nerozumela práve 
tomu, prečo sa Alžbeta v najšťastnejšom 
období svojho života „skrývala“. V tom 
čase sa ženy veľa modlili, lebo si uvedo-
movali, ako veľmi je dôležité práve toto 
počiatočné obdobie života ich dieťaťa.

Niekedy sa však ani v tomto období nedá 
vyhnúť napätým situáciám v rodine. 
Vznikajú v každej, no ak prerastú istú 
mieru a stanú sa každodennou súčasťou 
života, negatívne vplývajú na počaté die-
ťa. Hnevlivá a hašterivá atmosféra môže 
spôsobovať po narodení u detí nižšiu 
pôrodnú hmotnosť, nervozitu alebo na-
príklad aj nezdravú závislosť od matky.

PRIJMÚ MA?
V rodinách sa stále častejšie stáva, že je 
dieťa počaté mimo manželského zväzku 
alebo neprijaté, pretože rodina je v zlej 
finančnej situácii, má problém s bývaním 
alebo jednoducho dieťa nechce. Neustále 
sa o ňom rozhoduje, či jeho život má cenu 
a nárok na miesto v rodine, alebo nie.

Dieťa počaté mimo manželstva môže žiť 
vo vnútornom presvedčení, že je nevíta-
né, bezcenné a že sa stala nehoda. Vníma 
hanbu, znechutenie a strach matky, hnev, 
vinu a neprijatie otca alebo nedostatok 
ochrany a neistotu budúcnosti a vzťahov 
medzi rodičmi bez záväzkov. Takéto dieťa 
sa neskôr orientuje na výkon, akoby si 
potrebovalo svoje miesto na tomto svete 
zaslúžiť. Žije v presvedčení, že ľudia ho 
budú mať radi, až keď podá dostatoč-
ný výkon. Celý jeho život je postavený 
na strachu, že bude odmietnutý. Preto 
musí ťažko a veľa pracovať a nenachádza 
odpočinok. Takéto dieťa má túžbu zom-
rieť, preto môže byť chorľavejšie a ťažšie 
zvládať aj bežné ochorenia alebo trpieť 
častými úrazmi. Akoby telo prijímalo po-
kyn ducha na zomieranie. Ťažko si hľadá 
aj cestu do rodiny – Cirkvi, nedokáže sa 
začleniť do tohto širšieho spoločenstva. 
Zaujímavé je, že o tom hovorí aj Božie slo-
vo: „Do Pánovho zhromaždenia nevojde 

„Preto sa vo všetkom musel pripodobniť 
bratom, aby sa stal milosrdným 

a verným veľkňazom pred Bohom 
a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám 

prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať 
tým, ktorí sú skúšaní.“ (Hebr 2, 17 – 18)
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ani mamzer (to jest zrodený z pobehlice; 
miešanec), až do desiateho pokolenia.“ 
(Dt 23, 3)

Dieťa z rôznych dôvodov neprijaté svojimi 
rodičmi s týmto faktom neustále bojuje. 
Pri ženách sa neprijatie a pocit viny môže 
prejaviť aj tým, že stále potrebujú niečo 
nové, napríklad šaty. Niektorí ľudia zasa 
stále ostávajú v úzadí (aby neprekážali 
a neokrádali niekoho o čas alebo príleži-
tosť) alebo trpia pocitom, že sú adoptova-
ní, lebo majú dojem, že k svojim rodičom 
vlastne ani nepatria.

Istí naši známi mali viacero detí a očaká-
vali ďalšieho potomka. Keďže boli v ne-
ľahkej finančnej situácii a manželia mali 
aj krízu vo vzťahu, dieťa nebolo prijaté. 
No neskôr sa situácia zmenila. Chlapec 
vyrástol, bol inteligentný a šikovný, ale 
doma neobsedel. Ustavične utekal od ro-
diny, akoby v nej nemal miesto (tieto 
deti často mávajú pocit, že sú na príťaž). 
Začal sa stretávať s pochybnými skupi-
nami ľudí, kradol, klamal, vysokú školu 
nedokončil a skončil na drogách. Až keď 
si rodičia priznali chybu, konali pokánie 
a intenzívne sa za svoje dieťa modlili, 
začala sa situácia normalizovať.

BUDEM ŽIŤ?
Úplne na začiatku si musíme 
pripomenúť, že potrat je vražda dieťaťa. 
V prípade, že matka premýšľa o potrate 
alebo sa oň neúspešne pokúša, vytvára 
hlbokú ranu, ktorá sa neskôr na dieťati 
môže prejaviť tak, že práve v tom období, 
keď sa to dialo, dieťa zápasí s depresiou 
alebo sa pokúša spáchať samovraždu. 
Zaujímavé je, že dokonca aj veľmi podob-
ným spôsobom – napríklad predávko-
vaním liekmi alebo ostrým predmetom. 
V duchu dieťaťa ostal hlboko vrytý odkaz: 
Máš zomrieť! Táto náklonnosť pretrvá-
va napriek tomu, že neskôr sa situácia 
v rodine môže radikálne zmeniť. Duch 
človeka je zranený a kým nezažije uzdra-
vujúci dotyk Boha, neustále bude cítiť 
bolesť z následkov hriechu.

SYN ALEBO DCÉRA?
Dnes je celkom bežné, že rodičia už 
vopred vedia pohlavie dieťaťa. Neviem, 
aké je percento spoľahlivosti takejto 
informácie, ale ak sa lekár mýli, je to 
ďalšia z vecí, ktorá sa môže stať zákla-
dom zraňujúcej situácie. Podobne aj 
keď si rodičia nejaké pohlavie vyslo-
vene želajú, a namiesto chlapca príde 

dievča alebo naopak. Dôsledok týchto 
zranení sa môže prejavovať podobne ako 
v predchádzajúcich prípadoch, no navyše 
môže prísť rezignácia preto, že sa to aj 
tak nezmení, alebo dieťa prežíva zmätok 
zo svojej identity. S týmto zmätkom 
veľmi často súvisí aj nedostatok otcov-
skej lásky, prijatia a pochopenia. Takto 
trpiaci ľudia mali väčšinou násilníckych 
až brutálnych otcov alebo s nimi nemali 
žiaden vzťah.

ČO ROBIŤ?
Otvoriť dvere záhrady a vpustiť Záhradní-
ka. Neustále sa ponárať do jeho prí-
tomnosti a milosrdenstva. On si poradí 
s každým nedostatkom a môže prelomiť 
akýkoľvek negatívny vplyv hriechu 
na nás a na naše deti. No musíme priložiť 
ruku k dielu aj my. So staršími deťmi sa 
o probléme otvorene rozprávajme, vysvet-
lime okolnosti, odprosme ich za zranenia 

a spoločne sa za to modlime. Pri menších 
sa modlime za zranenie s vierou a rodi-
čovskou autoritou.

Boh, ktorý sám zakúsil neprijatie, nás 
povedie rozličným spôsobom. Zákla-
dom je však hľadať ho, úprimne vyznať 
svoje hriechy, konať pokánie a odpustiť 
(odprosiť). Možno bude ťažké veci nášho 
života uzdravovať a meniť postupne – 
v závislosti od toho, ako sa bude meniť 
náš postoj k vlastnej minulosti a k ľuďom 
aj k prijímaniu sviatosti zmierenia 
a Eucharistie. Alebo sa dotkne našich 
zranení priamo cez modlitbu spoločen-
stva Cirkvi, cez kňaza alebo príhovornú 
modlitbu bratov a sestier, ktorí nás s lás-
kou sprevádzajú.  

Pozývam vás otvoriť záhradu a odovzdať 
svoj život do rúk toho, kto má moc zaceliť 
aj to najhlbšie zranenie a voviesť nás do po-
koja a radosti zo života, ktorý nám daroval. 

V prvý deň (24 – 30 hodín) je človek jednobunkovým organizmom, 
DNA určuje farbu jeho očí, vlasov...; 20. deň – sú vytvorené základy 
mozgu a nervovej sústavy; 22. deň – bije jednoduché srdce; 30. deň – 
dieťa je asi tisíckrát väčšie, ako bolo po počatí, v cievach mu tečie krv; 
6. týždeň – dieťa reaguje na dotyk, hýbe sa; 7,5 týždňa – dieťa začína 
kopať; 8. týždeň –  dieťa má 3 cm a vyvinuté všetky vnútorné orgány; 
12. týždeň – vie sa usmiať; 28. týždeň – rozoznáva hlas mamy a používa 
štyri zmysly – zrak, sluch, chuť a hmat; 34. týždeň – vie rozoznať hudbu 
a hýbať sa do rytmu. Od počatia po dospelosť ubehne 45 generácií 
bunkového delenia. Z toho 41 sa udeje pred pôrodom. (cenapotratu.sk)
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IKONA MNÍCHA 
DALMATA

Milan GÁBOR

Názvy väčšiny ikon Bohorodičky sú 
odvodené od jednotlivých miest, kde sa 
im vzdávala úcta. Sú však aj také, ktorých 
mená sa spájajú s osobami, s ktorými boli 
späté od začiatku alebo sa im zázračným 
spôsobom zjavili. Takou ikonou je aj 
ďalšia z nich.

DALMATSKÁ IKONA 
BOHORODIČKY (RUS. 
ДАЛМАТСКАЯ)
V prvej polovici 17. storočia kozák Demeter 
Ivanovič Mokrinský túžil po mníšskom ži-
vote, preto opustil manželku i deti a vstúpil 
do Nevjanského monastiera v Toboľskej 
eparchii. Tu bol podstrihnutý za mnícha 
a prijal meno Dalmat. Žil v monastieri 
v oddanosti Bohu a svojím životom si získal 
dôveru bratov, ktorí ho chceli urobiť igume-
nom. No pokorný mních netúžil po takom 
vysokom a zodpovednom postavení. Opus-
til monastier, z ktorého si so sebou zobral 
aj ikonu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
V roku 1644 prišiel do Permskej guber-
nie v Šadrinskom kraji za Uralom, kde si 
na brehu rieky Iseti vykopal jaskyňu.

Táto zem patrila v tom čase ťumenskému 
Tatárovi Iligejovi, ktorý zamýšľal nezva-
ného hosťa vyhnať. V nočnom sne sa 
Iligejovi zjavila Bohorodička v červenom 
mafóriu a žiariacej mandorle s ohnivým 
mečom v ruke. Božia Matka mu prikázala, 
aby neubližoval a nevyháňal Dalmata, 
ale, naopak, daroval mu časť územia, kde 
by bol postavený monastier. Na jar v roku 
1646 bolo územie odovzdané Dalmatovi 
a ešte v tom roku bol postavený monastier, 
do ktorého začali prichádzať tí, ktorí túžili 
po mníšskom živote. V septembri 1651 bol 
novopostavený monastier zničený a zapále-
ný vojakmi sibírskeho chána Devlet-Gireja. 
Nepoškodenou zostala len ikona Zosnutia 
Bohorodičky. Nanovo postavená drevená 
cerkev bola zasvätená tomuto sviatku a bola 
v nej umiestnená aj Dalmatova ikona.

V roku 1707 Dalmatov žiak archimandrita 
Izák obnovil monastier a vybudoval v ňom 
kamenný Sobor Zosnutia Bohorodičky, 
do ktorého umiestnili aj divotvornú ikonu. 
Keďže v tom období boli sibírske územia 
často kolonizované a napádané nepriateľ-
skými vojskami, z nariadenia cára Fiodora 
Alexandroviča bol monastier obohnaný 
kamenným múrom. V čase panovania 
cisárovnej Kataríny II. monastier odolal 
ťažkému trojdňovému obliehaniu nepria-
teľských vojsk Jemeljana Pugačova vďaka 
ochrane Bohorodičky, pred ktorej ikonou 
sa mnísi v monastieri vytrvalo modlili. 

Do revolúcie v roku 1917 veriaci pútnici 
z blízkeho i širokého okolia prichádzali 

pravidelne dvakrát v roku 15. februára 
a 15. augusta do Uspenského monastiera, 
aby si slávnostne uctili divotvornú ikonu. 
Po zatvorení monastiera z nariadenia 
štátnej moci na začiatku dvadsiatych 
rokov 20. storočia sa mnísi rozišli do iných 
monastierov. Od tohto obdobia nie sú 
o dalmatskej ikone Zosnutia Bohorodičky 
ďalšie informácie.

Ikona bola ešte v roku 1702 obnovená to-
boľským ikonopiscom Ivanom Nikitinom. 
Kompozíciu tvorila klasická scéna sviatku 
Zosnutia, kde absentovalo zobrazenie 
apoštolov na oblakoch vo vrchnej časti 
ikony. Zdobila ju drahocenná pozlátená 
strieborná riza vyhotovená v roku 1800 
z iniciatívy igumena Gedeona. Namies-
to pôvodnej rizy archimandrita Metod 
objednal v Moskve roku 1864 novú, 
ručne tepanú striebornú pozlátenú rizu 
zdobenú drahými kameňmi. Ikona bola 
uložená v drevenej schránke dekorovanej 
rezbou. Prikrývala sa farebným hodváb-
nym závesom. Liturgickú pamiatku slávi 
15. februára a na samotný sviatok Zosnu-
tia Bohorodičky 15. augusta.
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SVEDECTVO SVEDECTVO 
LÁSKYLÁSKY

STANKASTANKA

V tom čase som šla na duchovné cvičenia 
do Cerovej ku krížovým sestričkám. Boh 
to zariadil práve tak, že presne v tom čase 
tam bol môj pozemský patrón, ktorý 
mi bol pridelený spoločenstvom Ange-
lus, do ktorého som v tom čase patrila 
už niečo vyše roka. Volá sa otec Štefan 
Bysziek a modlil sa za rozpoznanie môjho 
povolania, ktoré pre mňa pripravil dobrý 
a láskavý Boh. Tieto duchovné cviče-
nia mi dali veľmi veľa síl do ďalších dní 
a mesiacov, ktoré ma čakali. Krátky čas 
po návrate z cvičení sme putovali do Me-
džugoria. A práve na tomto mieste sme sa 
s Jarom rozišli. Bola som smutná a záro-

veň nahnevaná. Nechápala som, prečo sa 
tak rozhodol, a chcela som si nahovoriť, 
že sa ma to nedotklo, že som silná a že to 
zvládnem. No opak bol pravdou. A práve 
nebeská Matka ma celý týždeň posilňo-
vala a dávala mi silu a chuť kráčať ďalej. 
Tak som sa pomaly zmierovala s rozcho-
dom. No ani po návrate sa mi nedarilo 
na to všetko zabudnúť. Nerozumela 
som Božím zámerom. Napĺňal ma hnev 
a sebaľútosť. Asi po dvoch mesiacoch 
od nášho rozchodu mi to došlo. Uve-
domila som si, že Jara som vnímala ako 
svoju modlu, ktorá mi bránila v bližšom 
vzťahu s Bohom. Keď som to pochopila, 

začal sa v mojom srdci rodiť pokoj a už 
som sa na Jara nedokázala hnevať. On sa 
počas nášho triapolmesačného rozchodu 
z času na čas ozýval a zaujímal sa, ako sa 
mám. Spočiatku som sa na to aj hneva-
la, lebo som na neho chcela zabudnúť. 
Ale po rozhovore s jednou kamarátkou 
som si nakoniec uvedomila, že Boh nás 
učí odpúšťať a milovať. Aj tento môj 
postoj sa zmenil. Rozhodla som sa mu 
napísať mejl, že ak chce, môžeme ostať 
kamarátmi. Vyšli sme si teda na čaj. Bol 
to príjemný večer, ale Jara som už videla 
inými očami. V mojom srdci vládol pokoj 
a láska, ktorú som k nemu vtedy cítila, 
už nebola sebecká a majetnícka, ale 
láska, ktorá dáva slobodu, aj keď trpí. 
Láska, ktorá sa daruje, aj keď nedostáva 
nič. O dva týždne Jaro za mnou prišiel 
s tým, že veľa uvažoval a uvedomil si, že 
chce byť so mnou a že ma ľúbi. Vtedy mi 
povedal aj jednu nádhernú vetu: „Ak ti 
všetko odpustil Boh, kto som ja, aby som 
to tiež neurobil. Ja viem, že si sa zmenila 
a že Boh ti dal nové srdce.“ V apríli 2013, 
vo veľkonočné ráno, ma požiadal o ruku. 
Snúbenecký čas trval presne rok, pretože 
v apríli 2014 sme sa pred sviatkom Bo-
žieho milosrdenstva vzali. Toto je príbeh 
večnej Lásky a milosrdenstva v mojom 
živote. Bohu som dala do rúk svoj život  
a on mi ho naplnil neskutočným šťastím, 
o ktorom sa mi ani nesnívalo. Pretože ani 
„ucho nepočulo, ani oko nevidelo, čo Boh 
pripravil tým, ktorí ho milujú“. A to si už 
neviem ani len predstaviť, aké krásne to 
bude v nebi ;-).

(dokončenie z predchádzajúcich čísel)

JEŽIŠ, SYN PREČISTEJ PANNY, BUDE MOJÍM HOSŤOM (2)
SLOVO OTCOV █ Ježišu, Syn Márie! Aké krásne myšlienky mi 
prichádzajú na myseľ. Vidím Bohorodičku, ako sa so svätým 
Jozefom pripravujú do Betlehema, aby sa dali zapísať podľa 
cisárovho rozkazu. Betlehem, svätá noc. Niet na svete šťastnej-
šej osoby ako Bohorodička. Matka Mesiáša, budúca Kráľovná 
neba! Ona môže povedať svojmu Synovi: Boh môj a hneď aj 
Syn môj. Ako sa teší zo svojho dieťaťa, ktoré prinesie spásu 
ľudskému pokoleniu. Zaiste musia v jaskyni ostať niekoľko 
dní. Pokiaľ bolo pekne, Bohorodička iste sedela pri vchode 
do jaskyne s malým Ježišom v náručí. Pred sebou videla mesto 
Betlehem s osvetlenými krásnymi domami. Ak porovnáva-
la svoju chudobu s bohatstvom sveta, potom videla veľký 
rozdiel... – jasle a paláce. A predsa ani na chvíľku nezatúžila 
po bohatstve, pretože na svojich rukách držala Ježiša, bohat-

stvo nad bohatstvo. Čo potrebuje, ak má na rukách Ježiša? 
Úplne jej to stačí. Ó, Ježišu, keby som ťa aj ja tak miloval, ako 
ťa milovala tvoja Matka! Ó, keby si aj mne stačil!

Šťastná matka ide do Jeruzalemského chrámu prosiť o očiste-
nie, hoci je čestnejšia ako cherubíni a slávnejšia ako serafíni. 
Čistejšia ako najjasnejší anjeli. Predsa ide, aby dala príklad 
podriadiť sa zákonu. Stretnutie so spravodlivým Simeonom, 
proroctvo: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mno-
hých v Izraeli“ (Lk 2, 34) prenikne tvoje srdce ako meč. Vedela, 
že byť matkou Mesiáša znamená byť kráľovnou mučeníkov. 
Ale bola pripravená prijať všetko. Aj stať sa Spolutrpiteľkou.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjímania o Eucharistii;  
preložil F. Dancák)
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KNIHA JUDITA
Biblia zachytáva jej príbeh v šestnástich 
kapitolách starozákonnej knihy s rovna-
kým názvom. Patrí medzi deuterokáno-
nické spisy Starého zákona. Neuvádza sa 
v kánone hebrejskej Biblie ani v protes-
tantských biblických prekladoch. Cir-
kevní otcovia ju od začiatku považovali 
za Bohom zjavené Sväté písmo a cir-
kevné koncily uznali jej kánonickosť. 
Hlavným cieľom knihy je opísať kon-
štantu dejín vyvoleného národa – jeho 
náboženský útlak a oslobodenie, ktoré 
Boh dáva svojmu ľudu až do definitívne-
ho víťazstva na konci časov. Meno Judita 
pochádza z hebr. Jehudít = Židovka.

V OBKĽÚČENÍ 
NEPRIATEĽA
Asýrskemu kráľovi Nabuchodonozo-
rovi sa národy zo strachu dobrovoľne 
poddávali. Vrchný veliteľ vojska Holo-
fernes raboval a ničil svätyne. Izraeliti 
sa obávali o Pánov chrám v Jeruzaleme. 
Všetci – veľkňaz, kňazi, muži, ženy 
aj deti – sa na znak pokánia obliekli 
do vrecoviny. Začali sa postiť a z celej sily 
volali k Pánovi, aby ich nevydal do rúk 
pohanov. Pripravili sa na vojnu, urobi-
li si zásoby jedla a pitia. Holofernesa 
nahnevalo, že sa nechcú poddať dobro-
voľne a s celým vojskom obkľúčil mesto. 
Obsadil všetky vodné zdroje a pramene, 
aby ich zničil smädom. Keď sa Izraeli-
tom minuli zásoby, postupne chradli Ju
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Bola to nádherná, múdra a hlboko veriaca heb-
rejská žena. Nadovšetko milovala Boha Izrae-
la. Nepodriadila sa nepriateľovi ani vtedy, keď 
všetci okolo nej rezignovali. Zachránila sväté 
mesto Jeruzalem pred bezbožnou pohanskou 
mocnosťou. Je pre nás vzorom, aby sme sa 
v duchovnom boji nikdy nevzdávali.

JUDITA
Martina DIHENEŠČÍKOVÁ
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a zmalomyseľneli. Všetci prosili starších 
mesta, aby sa vzdali. Chceli si zachrániť 
život aj za cenu, že budú otrokmi. Vtedy 
im Oziáš povedal: „Dôverujte, bratia, 
a vydržme ešte päť dní. Keď prejde tých 
päť dní a nepríde nám pomoc od Pána, 
urobím podľa vašich slov.“

ŽENA, KTORÁ SA 
NEVZDÁVA
Zámožná vdova Judita sa pravidelne 
modlila a postila. Všetci ju poznali ako 
zbožnú a svätú ženu. Keď sa dopočula 
o tomto rozhodnutí, napomenula Oziáša 
a starších mesta: „Vy sa však neodvažujte 
predpisovať Pánovi, nášmu Bohu, čo má 
robiť. Veď Boh nie je ako človek, ktoré-
mu sa možno vyhrážať, alebo ako syn 
človeka, na ktorého možno robiť nátlak. 
Preto trpezlivo čakajme jeho záchranu 
a vzývajme ho, aby nám pomohol, on 
vyslyší náš hlas, ak je to jeho blahovôľa.“ 
Predstavení prosili Juditu, aby sa za nich 
modlila. Ona im povedala: „Urobím 
niečo, čo si budú hovoriť synovia nášho 
ľudu z pokolenia na pokolenie. A v 
dňoch, po ktorých ste sľúbili vydať 
mesto našim nepriateľom, Pán navštívi 
mojou rukou Izrael.“ Ale neprezradila 
im, čo zamýšľa urobiť. Keď v Jeruzalem-
skom chráme prinášali kadidlovú obetu, 
pôstom a veľkým hlasom volala k Pánovi: 
„Daj mne, vdove, do rúk silu urobiť, čo 
zamýšľam... zlom ich povýšenosť rukou 
ženy. Lebo tvoja sila nie je v množstve 
ani tvoja vláda sa nezakladá na silákoch. 
Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, 
zástanca slabých, ochrana opustených, 
spasiteľ zúfalých.“ 

Judita sa pekne obliekla, učesala a navo-
ňala, aby svojou krásou upútala všet-
kých mužov. Zišla do asýrskeho tábora 
a tvárila sa, že utiekla od Hebrejov, 
aby si zachránila život. Holofernes bol 
uchvátený jej krásou. Ale nepodarilo sa 
mu ju zviesť, lebo sa veľmi opil a zaspal. 
Vtedy Judita zobrala jeho meč a odťala 
mu hlavu. Vrátila sa do mesta a jeho 
hlavu zavesili na cimburie hradieb. Keď 
nepriatelia zistili, že ich veliteľ je mŕtvy, 
zdesení kričali: „Jediná hebrejská žena 
spôsobila hanbu celému domu kráľa 
Nabuchodonozora!“ Od strachu sa roz-
utekali a Izraeliti ich pobili. 

Veľkňaz a starší ľudu dobrorečili Judite: 
„Ty si sláva Jeruzalema, ty si veľká radosť 
Izraela, ty si česť nášho rodu!“ Ženy na jej 
počesť usporiadali tanec, ktorý viedla 
Judita. Spievala chválospev Pánovi a celý 

národ ďakoval Bohu za vyslobodenie 
z rúk nepriateľov. Hoci mnohí muži túžili 
po Judite, viac sa nevydala a dožila sa 
vysokého veku. A nik sa ešte dlho po jej 
smrti neodvážil nahnať Izraelitom strach.

DUCHOVNÝ BOJ
Je zaujímavé, že všetci – kňazi, muži, 
ženy aj deti mali na začiatku veľké 
odhodlanie. Postili sa, modlili, volali 
k Pánovi. Ale za pár dní sa všetci vzdali. 
Nevytrvali v duchovnom boji. Odpojení 
od vody postupne chradli, zmalomy-
seľneli, až napokon rezignovali. Všetci 
chceli dobrovoľne vydať mesto. Okrem 
jednej ženy. A Boh vyriešil ich beznádej-
nú situáciu práve skrze Juditu. 

Aj náš nepriateľ diabol nás chce obkľúčiť 
zo všetkých strán: „Váš protivník diabol 
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho 
by zožral.“ (1 Pt 5, 8) Urobí všetko preto, 
aby nás odstrihol od „zdroja živej vody“ 
– Ježiša Krista. Pokiaľ sa mu to nejakým 
spôsobom podarí – cez naše zranenia, 
zlyhania či znechutenia, postupne slab-
neme a stávame sa malomyseľnými. Ak 
už dlho voláme k Pánovi a naša situ-
ácia sa nemení, ale ešte viac zhoršuje, 
strácame dôveru. Diabol nás klame, že 
sa zachránime iba vtedy, ak sa vzdáme. 
Jeho stratégiou je priviesť nás do stavu 
rezignácie, aby sme mu dobrovoľne 
vydali „mesto“ – náš život, aby mohol 
znesvätiť „svätyňu“ – naše srdce. Chce 
zahubiť našu vieru, nádej a lásku. Každý 
môže mať nejakú oblasť, v ktorej už re-
zignoval. Zmierili sme sa s tým, že to už 
iné nebude. Možno nám zhasla posledná 
nádej v práci, v manželstve, v rodičov-
stve alebo vo farnosti. Ale vytrvalosť 
je rozhodujúca, pretože iba ten, „kto 
vytrvá do konca, bude spasený“. (Mt 10, 
22) Svätý Páter Pio nás povzbudzuje: 
„Nech na mňa Boh čokoľvek dopustí, ja 
budem v neho vždy veriť a stále hlas-
nejšie k nemu volať: Aj keď ma zabiješ, 
neprestanem v teba dúfať.“

PREDOBRAZ MÁRIE
Judita je predobrazom Márie, našej nebes-
kej Matky. Dôveruje Bohu a nechce vydať 
mesto do rúk pohanského nepriateľa. Aj 
Mária dôveruje Bohu a nechce vydať svet 
do rúk duchovného nepriateľa – diabla. 
Judita sa modlí a postí, aby naplnila Božiu 
vôľu. Mária nás neustále pozýva k pôstu 
a modlitbe. Judita vystavila svoj život 
nebezpečenstvu, keď zostúpila do tábora 
nepriateľa. Aj Mária vystavila svoj život 
nebezpečenstvu, keď povedala Bohu fiat. 
Oziáš dobrorečil Judite, že je požehnanou 
Božou dcérou nad všetky ženy. Mária je 
požehnaná nad všetky ženy sveta. Judita 
odsekla hlavu nepriateľovi Božieho ľudu. 
Mária pošliapala hlavu diablovi svojou 
pokorou a poslušnosťou. Judita – jediná 
hebrejská žena spôsobila hanbu celému 
domu kráľa Nabuchodonozora. Mária – 
jediná hebrejská žena spôsobila hanbu 
mocnostiam pekla, lebo prinútila démo-
nov nariekať. 

Ak už nemáme silu, chuť alebo odvahu 
volať k Pánovi, prichádzajme k Matke. 
Možno neznesieme pohľad do Slnka, ale 
pohľad na Mesiac a hviezdy za tmavej 
mesačnej noci je nám príjemný. Mária 
nás postupne a veľmi citlivo privedie späť 
k Ježišovi. Judita s Božou mocou porazila 
nepriateľa dôvtipom a ženskými zbraňami. 
Mária nás učí používať duchovné zbrane. 
Modlitbou ruženca, pôstom, sviatosťou 
zmierenia, Eucharistiou a mečom Ducha 
– Božím slovom zotneme hlavu aj nášmu 
Holofernesovi. Preto bojujme práve v tých 
oblastiach, v ktorých sme to už vzdali. 
Vzdajme sa iba našich predstáv, kedy a ako 
by mal Boh riešiť naoko beznádejnú situ-
áciu. Čas a spôsob je vždy výlučne v jeho 
réžii. Najdôležitejšie je, aby sme v duchov-
nom boji nikdy nerezignovali. Nemali by 
sme svätého Augustína, pokiaľ by sa vzdala 
svätá Monika. A keď už Judita – jedna 
hebrejská žena spôsobila hanbu domu 
asýrskeho kráľa, o čo viac spolu s Presvätou 
Bohorodičkou môže spôsobiť hanbu moc-
nostiam pekla každá kresťanská žena?

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 
JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o.

PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

„Pane Ježišu Kriste, Synu Boží,  
zmiluj sa nado mnou hriešnym.“
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MIESTO PRE HOSŤA
Marta GROMOŠOVÁ

„Vianoce, šalala,“ začínal pred pár rokmi nemenovaný 
operátor dva týždne pred Dušičkami svoje reklamné ťa-
ženie naprieč všetkými médiami, nadrozmernými pútačmi, 
ale aj našimi peňaženkami a mozgami. Ťažko bolo deťom 
rátať, koľkokrát sa ešte vyspinkáme, kým príde Ježiško. 
Zo štyridsiatich predvianočných dní bolo desať otráve-
ných týždňov. Protivný zelený škrekľúň vyskakoval pomaly 
z každej chladničky, televíznou obrazovkou sa preháňali 
húfy nenásytných darcov spotrebičov, ktoré väčšinové 
obyvateľstvo vôbec nepotrebuje alebo po ich kúpe siaha 
až v čase, keď tie staršie vypovedajú službu.

Všeobecne platí, že naša spoločnosť akosi 
zabudla veci opravovať a mnohí kupujú, 
čo im pôžičky stačia, a keď nestačia, 
vezmú si ďalšie. Neodolateľná akcia práve 
na letáku ponúka čokoľvek v množstve 
troch kusov za cenu dvoch... Jednoducho, 
povinná položka do bezodného nákup-
ného vozíka. Pokúsim sa byť užitočná, 
spomaliť, v tichu a pokoji pripraviť svoju 
fyzickú stránku na prijatie duchovných 
darov a obydlie formálne zušľachtiť 
do prijateľnej hygienicko-estetickej 
podoby. Klišé o Vianociach sem nepatrí, 
to by stačilo Ctrl c, Ctrl v a text by hneď 
dosiahol požadovaný rozsah, no obsah by 
mi nevyhovoval. Nebolo by v ňom tej po-
trebnej obraznosti, odpadla by mi moja 
obľúbená možnosť spájať nespojiteľné 
a neodolateľné, priam nutkavé pokušenie 
pozrieť sa na veci z druhej strany... Alebo 
skôr na druhý, pre nás zatiaľ nedostupný 
breh nášho života?

ZA STOLOM
Neviem, do akej kategórie vianočného zvy-
koslovia zaradiť prázdny tanier na stole. Je 
to povera? Pekný zvyk? Ľudová múdrosť 
neplytvá slovami ani skutkami, isto má 
svoje praktické opodstatnenie. Väčšina 
domácností tento zvyk dodržiava: na stôl 
kladie ešte jednu súpravu porcelánu, prí-
bory a poháre v predstave, že keby prišiel 

niekto z ďalekej cesty, aby v jedálni neza-
vládlo trápne ticho, nervózne dokladanie, 
hlučné presúvanie stoličiek a hľadanie 
miesta, ale aj nemé prepočítavanie kúskov 
vyprážaného filé na mise a výčitka, že som 
mala do rozpáleného oleja vložiť ešte aj tie 
štyri kúsky, čo sú odložené v prepchatej 
chladničke na zajtra, keby niekto nechcel 
rezne, ale rybu.

Neohlásené vianočné návštevy sa konajú 
skôr v romantických filmoch, ktoré ma-
nažmenty štátnych i súkromných televízií 
programovo nasadzujú na čas modlitby 
pred jedlom a niekedy je priam fyzicky 
bolestivé, s láskou motivovať dedičov 
na degustáciu bobaľkovej dobroty. Na Via-
noce sa skôr tešíme na dlho plánované 
návštevy a rodinné prieniky vyskúšaných 
a rokmi osvedčených receptov jednotli-
vých domácností. Práve tu má priestor 
vznik kultúry našej rodiny. Napríklad 
u nás: naša mamka varieva hubovú 
polievku, kým manželova kapustnicu. 
Obidve verzie sme spojili: do kapustnice 
pridávame toľko hríbov, že by chutila aj 
tým najvychýrenejším hubárom.

VOŇAVÁ BABKA
Ale vráťme sa k možným vianočným 
návštevám. Celkom nostalgicky sa mi cnie 
za tými, čo už prísť nemôžu. Rada by som 

si posedela na starom diváne v babkinej 
kuchyni a ofukovala horúci cenky kolač 
z dôkladne vymieseného, natenko vyvaľ-
kaného kysnutého cesta s hrubočiznou 
vrstvou tvarohovej a makovej plnky, ako sa 
na štedrú gazdinú sluší a patrí. Popritom 
by babka pracovala systematicky na príp-
rave ďalšej dobroty. Zasa by navážila 
múku, cukor a maslo na medvedie labky, 
do dlane nasypala klinčeky, škoricu, trocha 
sódy bikarbóny, zomleté orechy a kakao 
z tuzexu, na ktorom bolo napísané Cacao. 
Spolu by sme vtláčali cesto do storočných 
formičiek, v strede jamka, aby koláčiky 
nevykypeli. Kuchyňu by postupne napĺňa-
la rozpálená vôňa premeny hladkej masy 
na luxusný zákusok. Ešte horúce obaliť 
v práškovom a vanilkovom cukre a v ška-
tuli uložiť na skriňu, aby sa eliminovalo 
pokušenie všetkých osôb závislých od tejto 
cukrovinky. Mesiac čakania maškrte veľmi 
svedčí: zvláčnie a na jazyku rozvinie všetky 
chute a vianočné vône.

MAJSTER DEDKO
Dobre by bolo pozorovať dedka, ako 
zahlobí stromček do vlastnoručne vyro-
beného stojana. Ako majster stolár veru 
vyrábal pre dedinčanov z dreva všeličo: 
skrine, stoly, stoličky, pre mňa fúriček 
na piesok, postele, ale tiež kolísočky a aj 
rakvy pre zomrelých susedov. Nad ma-
lou bielou som ho videla plakať. Nik si 
už nepamätá, čie dieťatko do nej vtedy 
uložili... Alebo sa znova pohoršene 
zasmiať pri počúvaní príbehu o tom, 
ako nebohý strýko na Vianoce ukradol 
jedličku zo záhrady. Z farskej... Alebo 
si predstaviť rodinu nášho otca, ktorá 
po konfiškácii majetku prišla o veľkú 
časť obživy, ktorú zabezpečovali domáce 
zvieratá. Aj po rokoch by nám ocko uká-
zal, kde v maštali „parkoval“ plemenný 
kôň, kde bľačali jahniatka, koľko sliepok 
bolo v kuríne. V mojom krásnom detstve 
by som sa možno stretla aj s dedom, 
ktorého som videla iba na fotografii 
s vykrútenými bajúzmi, v čiernych čiž-
mách s naleštenými sárami a s babkou, 
krásavicou nad krásavice.
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ZABUDNUTÝ SVET
U nás doma by som rada ponúkla miesto 
pri stole aj manželovej mamke. Za celé 
roky sme si my dve nedokázali zadefi-
novať miesto jej syna a môjho manžela 
v našich životoch a domácnostiach. Jeden 
z dvoch Nemcov, čo potajomky navštevujú 
často bezbranných dôchodcov, sa usadil 
aj v našej rodine. V skutočnosti to nie je 
vtip: nedá sa určiť, ktorý z nich je milosrd-
nejší. Kým Herr Alzheimer pivo skrýva, 
Herr Parkinson pivo rozlieva. Čo je lepšie? 
Zabudnúť, kde sa daná vec nachádza, 
alebo ju nenávratne zničiť? Kým ostatná 
rodina nepríjemného votrelca odhalí, je 
na intervenciu príliš neskoro. Pán A. zabalí 
spomienky do nepreniknuteľnej kazety 
a odnesie ich kamsi ďaleko. Už sa nedá 
vysvetliť, že manželstvo nie je krádežou 
milovaného, s obrovskými obetami vycho-
vaného syna, že po odchode z pôvodnej 
rodiny sa nevesty túžia stať dcérami svojich 
nových mám, že sú im vďačné a zaviazané, 
že sa veľmi snažia napĺňať spoločný domov 
láskou a dobrom. Niet viac priestoru 
na odprosenie, odpustenie, zmierenie, za-
kopanie vojnovej sekery, podpísanie paktu 
o neútočení a dohody o vzájomnej pomoci 
a spolupráci. Zmizla aj obyčajná radosť, po-
koj, spokojnosť a vďačnosť za spolu prežité 
krásne chvíle. Občasný návrat z neznámej 
dimenzie môže znamenať radosť malého 
dieťaťa, ale aj, ba možno častejšie, nepoz-
nanú agresivitu, nepokoj, odmietanie...

OCHUTNÁVKY
Na druhej strane sa ukazuje, že pri štedro-
večernom stole nemá miesto experimen-
tálne overovanie kulinárskych vylepšení 
zemiakového šalátu. Jedného dňa som 
neodolala a podľa rady bývalej susedy, 
ktorá bola taká stará, že sa dalo pokojne 
spoľahnúť na jej kuchárske umenie, som 
do zemiakového šalátu nakrájala jablko. 
Pani Magda o tejto vychytávke rozprávala 
s takým zanietením a tak presvedčivo, 
že som neodolala. Počkala som do ob-
dobia, keď naše deti dorástli do veku, že 
sa pri jedle správali ako kyselina, a pri 
poslednom zamiešaní masy v nádobe 
len o trocha menšej od detskej vaničky 
na kúpanie som s láskou rozptýlila jedno 
nádherné olúpané červené jablko, nakrá-
jané na márne kúsky. Chuť takto vylepše-
ného zemiakového šalátu ma nesklamala. 
Bol pikantnejší a akýsi sviežejší, ako sa mi 
videlo. Naše deti majú taký čudný zvyk: 
na balkón si k mise šalátu nainštalujú 
polievkové lyžice a priebežne chodia 
kontrolovať stupeň vychladnutia a dozrie-
vania šalátika. Presnejšie vyjadrené, tvária 

sa ako slovenská obchodná inšpekcia, 
tvrdia, že iba berú vzorky. Aj v ten večer 
koštovali. A kritizovali... Ani jediné slovko 
pochvaly a uznania. Jablko identifikova-
li s vedeckou presnosťou a chemickou 
precíznosťou a dodnes ma upozorňujú 
na tento prehrešok voči polstoročnej, 
takmer tajnej receptúre nášho domáceho 
zemiakového šalátu. Takže: iba domáce 
zemiaky, sterilizovaná zeleninka, cibuľa, 
uhorky, tatárska omáčka a majonéza, 
na zriedenie mlieko a šťava z uhorkové-

ho „kompótu“, podľa chuti soľ a čierne 
korenie a k stolu celú rodinu! Aj tento rok 
nachystám na stôl jeden tanier navyše. 
Som si takmer istá, že ho po večeri bude 
treba odložiť spolu s príborom a pohármi 
nedotknutý späť do skrine ako nakoniec 
každoročne v takmer každej slovenskej 
rodine dodržujúcej tento zvyk. Možno ho 
nechystáme pre nečakávanú návštevu, ale 
skôr nám pripomína tých, ktorí narode-
nie Ježiša Krista nemusia očakávať, lebo 
pri slávnostnej tabuli už sedia spolu s ním.
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PASTIER
Valéria JURÍČKOVÁ

Pri scénach s vianočným betlehemom pôsobia pastieri 
romanticky. Milé postavy v kožuchoch, ktoré poslúchli  
anjelov a prišli sa pokloniť Kráľovi. Takí, akí boli. Jednodu-
chí. Úprimní. Vážení. Boli však takto romanticky vnímaní  
aj v biblických časoch?

SVET MIMO BIBLIE
Dejinné výskumy datujú chov oviec 
do obdobia, keď si pračlovek začína 
zdomácňovať divé zvieratá. Mimobiblické 
pramene často hovoria o metafore pastie-
ra na pomenovanie kráľa či pohanského 
božstva.

Oslavné piesne na babylonského boha 
Marduka sa väčšinou končia vychválením 
jeho starostlivosti, podobnej starostlivosti 
pastiera. Hymnus mezopotámskemu 
bohu slnka Šamašovi hovorí: „Ty pasieš 
spolu všetky živé tvory, ty si ich pastierom 
hore i dole.“ Chammurapi tiež tvrdí, že 
svoje kráľovské poslanie plnil ako pastier, 
keď ľudu poskytol pastviny a napájadlá 
a usadil ich v bezpečnom príbytku. Jeden 
staroveký sumerský múdroslovný text je 
podobný 23. žalmu: „Osobný boh človeka 
je pastier, ktorý preňho nachádza pastvu. 
Nech ho vedie ako ovcu na trávnatú pas-
tvinu, kde sa naje.“

KRÁĽ AKO PASTIER
Hebrejský kmeň slova pastier patrí medzi 
prastaré semitské slovné základy a na-
chádza sa v tituloch spojených s vlád-
nutím. Metafora pre kráľa je v Písme 
častá (2 Sam 5, 2; Iz 44, 28). O Bohu ako 
o pastierovi hovoria napríklad žalmy 
28, 79, 80 alebo 95. Ježiš sa s pastierom 
identifikuje napríklad v úryvkoch: Jn 10, 
11 – 14; Heb 13, 20; 1 Pt 5,4 alebo Zjv 7, 17. 
Kráľa Dávida, muža podľa Božieho srdca, 
prorok Samuel našiel a pomazal pri jeho 
pastierskych povinnostiach. Aj prorok 
Ámos bol pastierom a predpokladá sa, že 
aj vlastníkom obrovských stád.

ZAČAŤ BY SA MALO 
OD GENEZIS
Povolanie pastiera nájdeme v Biblii už 
v Knihe Genezis pri synoch Adama a Evy. 
Rabínsky komentár hovorí, že Ábel sa stal 
pastierom z rešpektu pred kliatbou, ktorú 
Boh uvrhol na pôdu. Kainova poznám-
ka po zabití brata: „Som azda strážcom 
svojho brata?“ bola ironická, pretože Ábel 
bol strážcom oviec. Akoby povedal: „Som 
azda strážcom strážcu?“ Aj nasledujúce 
stránky knihy hovoria o pastieroch veľa. 
Boli nimi všetci patriarchovia. Chov 
oviec bol ich primárnym zdrojom obživy. 
Keď Jakub prichádza so svojimi synmi 
do Egypta, aby našiel záchranu, netuší, 
že práve pastierske povolanie im prinesie 
záchranu v oveľa širšom rozmere. Keď fa-
raón a Jozef hľadajú miesto pre nový ľud, 
rozhodnú sa pre Gošem. Keďže sa Hebreji 
živili ako pastieri, v očiach Egypťanov 
niesli spoločenskú stigmu dešpektu, 
ktorá ich automaticky oddeľovala od ma-
jority. To ich ochránilo pred zmiešaním 
s Egypťanmi a zachovalo ich národnú 
identitu i monoteistickú vieru.

NEDÁ SA VYHNÚŤ  
ŽALMU 23
Hádam najčastejšie si biblickú predstavu 
pastiera a oviec spájame s 23. žalmom, 
ktorý v plnosti vystihuje toto povolanie. 
Ovce boli považované za najposlušnej-
šie zvieratá, ktoré kráčajú za pastierom, 
kamkoľvek ich vedie. Primárnym cieľom 
ich chovu nebolo mäso, ako to poznáme 
zo západných kultúr, ale predovšetkým 
vlna a mlieko. Preto pastier strávil s ov-

cami mnoho rokov, dával im mená a ony 
reagovali na jeho hlas. Na západe pastieri 
kráčajú vedľa stáda alebo ho ženú pred 
sebou, na východe kráča pastier vpredu 
a volá ovce za sebou. Zároveň dáva pozor, 
kam ovce vedie, a skúma cestu, aby bola 
bezpečná.

Posuňme sa k ovčincom. V biblických 
časoch existovali dva typy. V osídlených 
oblastiach bývali spoločné ovčince, ohra-
dené a zabezpečené dverami s vrátnikom. 
Ale počas teplých období sa ovce pásli 
na ďalekých pastvinách. Večer pastieri 
zhromaždili ovce do sezónnych ovčincov 
pod otvoreným nebom. Išlo o ohrady 
bez pevných dverí. V otvore ohrady si zvy-
kol pastier v noci ľahnúť a strážiť svojím 
telom prístup k stádu. Doslova každý 
musel prejsť cez neho.

Ovce boli plne závislé od pastiera. Úze-
mie plné zrázov, riek a údolí si vyžado-
valo neustálu pozornosť. Strážil ovce 
pred útokom, zablúdením, padnutím či 
akýmkoľvek iným nešťastím. Na ochranu 
pred nepriateľmi pastieri nosili prút, 
palicu a prak. S tým vedeli nakladať na-
ozaj majstrovsky, ale nepoužívali ho len 
na útok voči nepriateľom. Ak videli, že 
ovca sa vzďaľuje od stáda, zobrali prak 
a vystrelili kamienok tak, aby dopadol 
presne pred ovcu. Tá vedela, že to je 
signál, aby sa obrátila a vrátila smerom 
k stádu.

Zatiaľ čo prút bol útočným nástrojom 
proti nepriateľom, pastierska palica mala 
aj inú funkciu. Keď sa na konci dňa ovce 
vracali do ovčinca, pastier vystrel palicu 
nad vchodom nízko nad zemou tak, aby 
každá ovca musela prejsť pomaly popod 
ňu. Mal tak dosť času i možností, aby 
overil, či nie je zranená, alebo chorá.

Jedna za druhou teda prechádzali popod 
pastiersku palicu na bezpečné miesto, 
kde im nič nehrozí. Prorok Ezechiel 
používa tento obraz (20, 37) na vyjadrenie 
toho, že jediným bezpečným miestom 
je pre národ zákon. Keďže zákon mali 
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Hebreji od čias Mojžiša, a jeho pozna-
nie im neprinieslo bezpečie, existujú 
biblisti, ktorí predpokladajú, že Ezechiel 
ukazuje na bezpečie novej zmluvy, 
uzavretej na Ježišovom kríži na Golgote. 
Ježiš je Pastierom, Baránkom i bránou 
a len cez neho ktokoľvek môže vojsť 
do bezpečného ovčinca a prežívať svoje 
dni ako hostinu.

Na Blízkom východe bolo uzatvorenie 
zmluvy obvykle sprevádzané hostinou, 
ktorá vyjadrovala priateľské puto. Hosťovi 
sa na hostine pomazala hlava olejom, ka-
lich sa plnil po okraj a stôl bol plný dobrôt. 
V 23. žalme čítame o prísľube prestretých 
stolov a pohárov naplnených po okraj.

Dobrota a milosť spomínané v žalme sú 
tiež často spájané so zmluvou. Výraz spre-
vádzať sa dá preložiť ako prenasledovať. 
Tento výraz bol zväčša používaný vo výra-
zoch týkajúcich sa nástojčivého a vytr-
valého prenasledovania s nepriateľským 
zámerom. V tomto žalme používa Dávid 
práve tento obraz, aby zdôraznil intenzi-
tu, s akou bude človeka, ktorý sa poddá 
Božej pastierskej starostlivosti v plnosti, 
prenasledovať milosť a Božia dobrota.

JEREMIÁŠOVI PASTIERI
Pastieri sa v biblickom svete zodpove-
dali majiteľovi za každú ovcu a museli 
sa postarať, aby sa ani jedna nestratila či 
nezranila. Museli každú stratenú alebo 
roztrhanú nahradiť (Gn 31, 39), ak neu-

viedli dostatočne presvedčivé argumenty, 
prečo ovce nedokázali ustriehnuť (Ex 22, 
10 – 13). Boží zákon je prísny voči tým, 
ktorí zanedbajú ľudské stádo. O čo väčšia 
bude jeho nástojčivosť v karhaní tých, 
ktorí zanedbajú a ublížia Božiemu stádu! 
Boh cez proroka Jeremiáša karhá vodcov 
národa, ktorí boli zlými pastiermi a dovo-
lili, aby sa stádo roztratilo, rozháňali ich 
a nechávali ovce hynúť. Preto Boh sám 
pôjde ako Dobrý pastier a pozbiera stádo 
do ovčinca, a bude sa mu dariť, a rozmno-
ží sa (porov. Jer 4 – 1 ,23).

Cez ústa proroka Izaiáša Boh karhá 
vodcov ľudí, ale na druhej strane nazve 
„svojím pastierom“ pohanského kráľa 
Kýra za to, že „splní každé Božie želanie 
(a) povie Jeruzalemu: Buď vybudovaný! 
a chrámu: Budú založené tvoje základy“ 
(Iz 44, 28). Práve Kýros dovolil návrat 
do Jeruzalema, obnovu hradieb a chrámu, 
ktorého sláva podľa Božieho slova bude 
väčšia ako sláva prvého. Tá nespočíva 
vo vonkajšej kráse, ale v tom, že práve 
do druhého chrámu fyzicky vstúpi Me-
siáš, Ježiš Kristus.

Prorok Jeremiáš dosvedčuje, že Boží 
pohľad na veci je od ľudského často 
vzdialený ako nebo od zeme a to, čo sa 
zdá ľuďom automatické (napr. výhody 
pozície vodcu vyvoleného národa, plne-
nie zákona či odsúdenie pohana), také 
v Božích očiach vôbec nemusí byť a až 
druhý príchod Pána Ježiša vyjaví skutoč-
né zmýšľanie sŕdc, Božie zámery i údiv 
nad Božími súdmi.

JEŽIŠ A PASTIERI
Pri Ježišovom narodení sa v betle-
hemskej scéne objavujú pastieri, ktorí 
neďaleko jaskyne pasú stáda. Niektorí 
biblisti vzhľadom na blízkosť Betlehema 
a Jeruzalema usudzujú, že stádo patrilo 
k chrámu a bolo chované na chrámové 
obete. Akoby tí, ktorí pripravovali obetné 
baránky, si prišli uctiť toho, ktorého obe-
tu prorocky pripravovali.

Ježiš často používa obraz pastiera – v po-
dobenstvách a aj sám sa nazýva Dobrým 
pastierom i bránou k ovciam. Obyvatelia 
rímskych miest považovali pastierov 
za chudobných a neotesaných. Aj farizeji 
ich považovali za vykonávateľov nečisté-
ho povolania, spodinu, a preto sa zdráhali 
stotožniť s postavou pastiera v Ježišovom  
v podobenstve o pastierovi, ktorý hľadá 
stratenú ovcu.

Vtedajší židovskí učitelia síce hovorili 
o odpustení pre hriešnikov, ale to, aby 
Boh vyhľadával hriešnikov, bolo škan-
dalózne. Podľa rabínskeho učenia Boh 
hriešnikov prijíma len vtedy, ak sa úprim-
ne a autenticky snažia o odpustenie. Ale 
v podobenstve je to Boh, kto iniciatívne 
hľadá hriešnikov ako prvý.

Písmo hovorí, že máme Veľkňaza, ktorý 
má s nami súcit, lebo bol sám skúšaný 
podobne. Môžeme preto parafrázovať, 
že máme Pastiera, ktorý vie dokonale 
spravovať svoje stádo, lebo sám sa stal 
Baránkom Božím.

pexels.com
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 PODUJATIA

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
13. – 15.12. AŠAD
02. – 05.01. Zimný detský tábor. Štvordňový  
pobytový tábor pre deti od 9 do 15 rokov
11. – 12.01. Ples dobrovoľníkov
17. – 19.01. AŠAD
24. – 26.01. Život v Kristovi. Chceš vedieť 
viac o krokoch potrebných na ceste za Kris-
tom? Príď, budeme sa zaoberať témami, ako 
je modlitba, ako a prečo čítať Božie slovo, ako 
byť vedený Svätým Duchom. Zvlášť odporú-
čame tým, ktorí absolvovali Kurz Filip, ako 
následnú formáciu. Kurz zabez-
pečuje Peter Lipták s tímom. 
Veková kategória účastníkov je 
14 a viac rokov.

 
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)
Štvrtok 15.00 Stretko stredoškolákov (GMPC) 
17.45 Modlitebné stretko (kaplnka GTF)

Ponuka spovede a duchovného rozhovoru 
pred a po svätých liturgiách, vo štvrtok večer 
alebo podľa dohody.

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

 unipas.grkatke.sk  fedorisin.jan@grkatke.sk
Program pre vysokoškolákov
Streda 15.30 – 16.30 Čas pre teba (Moyzeso-
va 40)
17.00 Liturgia (katedrála)
18.00 Stretko

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  grkatupece@gmail.com
Streda 19.00 Stretko pre gréckokatolíkov 
(mikrogaléria, Mlynská dolina) Viac informá-
cií: grkatupece@gmail.com

 S ÚSMEVOM

„Dobrý deň, dovolal som sa do Prahy?“
„Áno.“
„Matejkova ulica?“
„Áno.“
„Číslo 77?“
„Áno.“
„Byt číslo 32?“
„Áno.“
„Prosím vás, potrebujete tie peniaze, čo máte 
v spodnej zásuvke pracovného stola?“
„Samozrejme, že ich potrebujem!“
„Tak si v našej firme objednajte bezpečnostné 
dvere.“

Priatelia na Facebooku sú ako perá. Máte ich 
400, ale píšu len tri.

 Redakcia Slovo
Čo na to poviete?

     

 Páči sa mi to               3 Komentáre  Zdieľať

Beáta Baranová, členka komisie Dobrej noviny Prešovskej 
archieparchie 
 
Raz som sa stretla s myšlienkou, že kamarátov môžeme mať 
veľa, no priateľov už menej. Každý jeden z nás by mohol 
povedať, že má množstvo priateľov, ale úprimne, koľkí o nás 
vedia úplne všetko, koľkým z nich môžeme na sto percent 
dôverovať? Možno sa ten okruh nám blízkych ľudí zmenší. 
Dobrý a verný priateľ je dnes vzácnosť, ale čo ak nás aj on 
sklame, povie alebo urobí niečo, čo sa nám nebude páčiť? 
Vtedy nás Boh pozýva k vzájomnému odpusteniu a naze-
raniu na to, čo nás spája a nie rozdeľuje. Želám nám srdce 
priateľa, ktoré dokáže prejaviť lásku, odpustenie v každom 
čase aj napriek všetkému.

Páči sa mi to . Odpovedať

Tadeáš Gavala, riaditeľ Umeleckého centra F6 
 
Všetci sme na jednej lodi. Za čias potopy to platilo dokonca 
doslovne aj pre mačky a psy, ktoré boli na Noemovej arche. 
Teraz už v prenesenom zmysle slova: prečo by sme sa mali 
naháňať za našimi povinnosťami ako mačka a pes? Veď si 
tým život nepredlžujeme, ba v kombinácii so stresom mož-
no aj skracujeme. Život je predsa o niečom inom ako o na-
pĺňaní úloh a stíhaní deadlinov. Berme ich troška s rezervou 
a ďakujme za život, ktorý nám bol darovaný. Božie slovo nás 
vyzýva, aby sme využívali čas. Ďakovať preto tomu, ktorý 
nám ho daroval, je jeho najlepšie využitie.

Páči sa mi to . Odpovedať

Martin Tkáč, duchovný správca GMPC v Prešove 
 
Dnes sa nosí dobrá póza a život na tepe doby. Póza robí 
reklamu a trend (de)formuje. Preto je v kurze tzv. tolerancia. 
Často iba hraná „milučkosť“, ktorá prináša zmätok. No naše 
vnútro je citlivé na pravdu. A to sa nezmení ani odevom, ani 
časom. Z mačiatka vyrastie mačka, psík zostane psom, hoci 
sa môžu stať cvičenými priateľmi. Ale ich podstata je ne-
menná a jasne daná. I my sme jasní... Pravda o nás je v nás, 
lebo sme deťmi nebeského Otca. V sebe nesieme dedičstvo 
hladu po láske a pravde, ktoré musia byť jasné a aj spolu. 
Inak sú len prázdnou pózou a klamlivou reklamou. My sme 
však pozvaní byť pravdivo tolerantní...

Páči sa mi to . Odpovedať

Ľudia, ktorých možno 
poznáte
Zobraziť všetky návrhy 
priateľov

ANATÓLIA  
A VIKTÓRIA, MUČENICE
Sestry boli umučené 
počas prenasledovania 
za cisára Décia (okolo 
roku 250), podľa inej 
za cisára Diokleciána 
(303). Viktória bola za-
snúbená s pohanským 
šľachticom. Ten mal 
priateľa, ktorý si chcel 
zobrať jej sestru. Tá 
ho však odmietla. Po-
žiadali Viktóriu, aby ju 
presvedčila. Anatólia 
sa však nechcela vzdať 
panenstva. Rozhod-
la sa, že chce patriť 
iba Kristovi. Keď to 
Viktória počula, sama 
zrušila zasnúbenie. 
Obe sestry uväznili, 
mučili a nakoniec sťali.

56 142
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KNIHA  
ROZHOVOROV

Jaromíra SEDLÁKOVÁ

Aj v kontexte 30. výročia nežnej revolúcie 
a spomienok na politických väzňov tota-
litného režimu možno pozitívne hodnotiť 
vydavateľský počin Vydavateľstva Petra, 
n. o., v Prešove, v ktorom v tomto roku 
vyšla zaujímavá kniha s názvom V nádeji 
vzkriesenia. Rozhovory s vladykom Jánom 
Eugenom Kočišom o (ne)obyčajnom 
živote.

Jej autor otec Ľubomír Petrík, protosynkel 
Prešovskej archieparchie a docent na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity, uvádza, že kniha „nie je písaná 
prísne odborným či vedeckým štýlom, ale 
rozprávačským a memoárovým“. Ponúka 
vážne i úsmevné spomienky 93-ročného 
emeritného biskupa Kočiša, ktorý bol 
tajne vysvätený za kňaza aj biskupa. Viac 
ako tri roky bol v pomocných technických 
práporoch. Potom tajne kňazsky pôsobil 
medzi veriacimi Gréckokatolíckej cirkvi, 

ktorá bola v tom čase zakázaná. Začiatkom 
roku 1958 ho chytili a odsúdili na štyri 
roky, z ktorých si nakoniec odpykal a ťažko 
odpracoval dva. Krátko bol aj osobným ta-
jomníkom blahoslaveného biskupa Vasiľa 
Hopka, oficiálne potom postupne pôsobil 
na viacerých miestach. Z niekoľkých tajne 

vysvätených gréckokatolíckych bisku-
pov z bývalého Československa sú iba 
dvaja, ktorých tajné biskupské svätenie 
Svätá stolica uznala a zverejnila. Jedným 
z nich je práve vladyka Kočiš. Po verejnej 
biskupskej vysviacke sub conditione 
(s podmienkou) 15. mája 2004 v Prahe 
pôsobil ako pomocný biskup Pražského 
apoštolského exarchátu s titulom abritt-
ský titulárny biskup.

Kniha má 309 strán rozdelených do tri-
nástich kapitol. Ich názvy prezrádzajú 
zaujímavé čítanie: Detstvo na Zemplíne, 
Príprava na kňazstvo, Pétepák a tajný 
kňaz, Tajná pastorácia a skrývanie, 
Zatknutý, odsúdený a väznený, Práca 
a tajné pôsobenie po skončení väzenia, 
Tajná biskupská vysviacka, Vzkriesenie 
Gréckokatolíckej cirkvi, Rok v Klenove 
a dvadsaťjeden rokov na ordinariáte, 
Z Prešova do Ďurďoša, z Ďurďoša do Pra-

hy, Pomocný biskup v Prahe a návrat 
do Prešova, Posolstvo života a svedectvá 
ľudí, Tlačové správy a báseň. Kniha sa za-
čína predslovom prešovského arcibiskupa 
metropolitu Jána Babjaka SJ. Nechýba 
ani prehľadný životopis vladyku Kočiša či 
menný register.

Kniha sa dobre číta, čo poukazuje 
na schopnosť vladyku Kočiša pútavo 
rozprávať a schopnosť otca Petríka otáz-
kami posúvať dej a zaujímavo rozprávané 
slovo knižne spracovať. V knihe s pevnou 
viazanou väzbou je množstvo farebných 
aj čiernobielych fotografií.

Rozprávanie čitateľa vtiahne do udalostí, 
ktoré sú známe, ale dostávajú osobitý 
odtieň vďaka pohľadu vladyku Jána 
Eugena, ale aj do tých, ktoré doteraz 
čitateľ nemohol poznať. Pri niektorých 
je plusom, ak už čitateľ trocha pozná 
ich širší kontext. Pomôžu aj poznámky 
pod čiarou so základnými informáciami 
zo schematizmu.

Kniha môže byť nápomocná aj histori-
kom, ale hlavne je príjemným a poučným 
čítaním pre tých, ktorí majú radi zaujíma-
vé knihy. Možno je namieste poznámka: 
keby takýchto memoárov bolo viac.

Na záver ponúkam z knihy toto pokorné 
posolstvo otca biskupa Kočiša: „Ja som 
bol vždy nástrojom v Božích rukách a cítil 
som sa, ako keď na vodu položíte korkovú 
zátku, tá sa drží na hladine a dáva sa 
unášať vodou. Podobne aj ja. Kto som 
ja bez Boha? Boh so mnou konal svoje 
dielo, riadil môj život. Ja som bol vždy len 
náhradník, ktorého si Boh použil. Som 
celý život iba ako na záhumní...“

Tak už len odporúčanie vziať knihu 
do rúk a čítať.

recenzia
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BIELORUSKÁ 
GRÉCKOKATOLÍCKA 
CIRKEV

Ján KRUPA

Kresťanstvo sa stalo oficiálnym náboženstvom na bie-
loruskom území v roku 989, keď polocké knieža Izjaslav 
a jeho matka Rogneda prijali krst. Prvá eparchia vznikla 
v Polocku (na území Krivičov) a ďalšia v Turove (na území 
Dregovičov). Eparchie patrili do Kyjevskej metropolie, kto-
rá bola súčasťou Konštantínopolského patriarchátu.

V polovici 13. storočia boli bieloruské 
kniežatstvá začlenené do Litovského 
veľkokniežactva. V roku 1569 vznikol 
federatívny Poľsko-litovský štát. V novom 
politickom kontexte dozrel projekt únie 
ruténskych eparchií s Rímom.

BRESTSKÁ ÚNIA
V bieloruskom Navahrudaku sídliaci 
kyjevský metropolita Michal Rahoza 
a časť biskupov a urodzených laikov 
Ruténskej cirkvi podpísali 8. októbra 1596 
v bieloruskom Breste akt únie s Rímskou 
cirkvou. Signatárom išlo o obnovenie 
jednoty medzi Kyjevskou metropolitnou 
cirkvou (ktorá zahrňovala ukrajinské 
a bieloruské územie) a Rímskou cirkvou, 
aby sa čelilo silnej expanzii protestantskej 
reformácie na bieloruskom území.

Ale cirkevnú úniu neprijali niektorí pra-
voslávni duchovní a pravoslávne bratstvá, 
ktoré v tom čase mali veľký vplyv na život 
Ruténskej cirkvi. Jednota s Rímom mala 
veľkého apoštola a podporovateľa na bie-
loruskom území v polockom arcibisku-
povi mučeníkovi Jozafátovi Kuncevičovi 
(† 1623). V propagácii únie pokračovali 
baziliáni z monastierov vo Vilniuse, 
Suprašli a Žiroviči. Gréckokatolícka cirkev 
zohrávala dôležitú úlohu aj v procese 

vývoja a konsolidácie jazyka a národnej 
identity Bielorusov.

V 17. a 18. storočí gréckokatolíci pred-
stavovali 80 % kresťanov v bieloruských 
regiónoch. Na začiatku 18. storočia 
Gréckokatolícku cirkev na bieloruskom 
území Poľsko-litovského štátu tvorili: 
Kyjevská metropolitná eparchia (so síd-
lom vo Vilniuse), Polocká archieparchia 
a eparchie Smolensk, Brest-Vladimir 
a Turov-Pinsk.

ZRUŠENIE 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ 
CIRKVI
Po troch deleniach Poľsko-litovské-
ho štátu v 2. polovici 18. storočia sa 
bieloruské gréckokatolícke farností ocitli 
v ruskom impériu. Na nátlak cárskych 
úradov pomocný gréckokatolícky biskup 
Jozef Siemaška s dvomi ďalšími biskupmi 
a dvadsaťjeden kňazmi zorganizoval v Po-
locku „synodu“, ktorá 12. februára 1839 
akceptovala (v Petrohrade nadiktovaný) 
akt „opätovného zjednotenia“ Grécko-
katolíckej cirkvi s Ruskou pravoslávnou 
cirkvou. Ruský imperátor Mikuláš I. vydal 
25. marca 1839 dekrét, z ktorého moci 
boli „uniati“ prijatí do Ruskej pravosláv-

nej cirkvi. Dekrét sa dotýkal približne 2 
500 kňazov a 1,5 milióna veriacich. Keďže 
tolerančný dekrét cára Mikuláša II. z roku 
1905 sa veriacich „uniatskeho“ pôvodu 
netýkal, 230-tisíc z nich prešlo do Rím-
skokatolíckej cirkvi.

ÚSILIE O OŽIVENIE 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ 
CIRKVI
Na prahu 20. storočia sa medzi Bielorus-
mi zrodila myšlienka oživenia Gréckoka-
tolíckej cirkvi. Niektorí bieloruskí patrioti 
boli v kontakte s ľvovským metropolitom 
Andrejom Šeptickým, ktorý v r. 1907 
podnikol cestu po Bielorusku, Ukrajine 
a Rusku. O rok neskôr osobne referoval 
Piovi X. o náboženskej situácii na úze-
miach ruského impéria. Pápež mu udelil 
facultates specialissimae.

Až po rozdelení bieloruského územia 
medzi Poľsko a Sovietsky zväz v roku 1921 
mohli vzniknúť tri desiatky gréckokato-
líckych farností v Poliakmi ovládanom 
západnom Bielorusku.

V roku 1924 jezuiti byzantsko-slovan-
ského obradu zorganizovali v Albertyne 
(v blízkosti mesta Slonim) centrum 
východnej misie. V roku 1932 sa k nim 
pridal Bielorus Anton Niemancevič. 
Do Gréckokatolíckej cirkvi sa vrátilo pri-
bližne 30 000 veriacich. V roku 1931 Svätá 
stolica vymenovala ukrajinského biskupa 
Mykolu Čarneckého CSsR za apoštolské-
ho vizitátora pre katolíkov byzantsko-slo-
vanského obradu v Poľsku. Pokusy Svätej 
stolice vytvoriť ordinariát pre gréckokato-
líkov v Poľsku blokovala poľská vláda.
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BIELORUSKÝ EXARCHÁT
Po invázii Červenej armády do Poľska 
17. septembra 1939 sa Gréckokatolícka 
cirkev na území západného Bieloruska 
ocitla pod sovietskym panstvom. V tejto 
situácii metropolita Šeptický na zá-
klade facultates specialissimae zriadil 
9. októbra 1939 štyri exarcháty pre územia 
okupované Sovietmi.

17. septembra 1940 Šeptický vymenoval 
za prvého bieloruského exarchu Antona 
Niemanceviča SJ. Exarchát sídlil v je-
zuitskej východnej misii v Albertyne. 
Nový exarcha vykonával intenzívnu, 
ale ťažkú prácu počas okupácie najskôr 
Sovietmi, potom Nemcami. V júli 1942 
ho zatkla nemecká polícia, zomrel 
v minskom väzení 6. januára 1943.

Po Niemancevičovej smrti už nebola 
možná nijaká verejná pastoračná činnosť 
v gréckokatolíckych farnostiach v Bie-

lorusku. Táto situácia sa ešte zhoršila 
po druhej svetovej vojne, keď bolo celé 
Bielorusko začlenené do Sovietskeho 
zväzu. Východné katolícke farnosti boli 
zrušené a veriaci rozohnaní. Niektorí udr-
žiavali kontakty s tajnými ukrajinskými 
gréckokatolíckymi kňazmi.

GRÉCKOKATOLÍCKA 
DIASPÓRA
V tom ťažkom období Bieloruská grécko-
katolícka cirkev prežila vďaka enormné-
mu úsiliu bieloruských kňazov a laikov 
v exile, ktorí zorganizovali pastoračné 
centrá pre emigrantov v západnej Európe 
(Nemecko, Londýn, Paríž, Louven) 
a v USA (Chicago).

V pokračovaní bieloruskej východnej 
katolíckej tradície zohrala osobitnú rolu 
Bieloruská katolícka misia v Londýne, 
zorganizovaná v roku 1947 Česlavom 
Sipovičom MIC. V roku 1960 Apoštolská 

stolica vymenovala Sipoviča za prvého 
bieloruského gréckokatolíckeho bisku-
pa po roku 1839, totiž po tzv. Polockej 
synode. Po 120 rokoch mali bieloruskí 
gréckokatolíci znova vlastného biskupa, 
ktorý ich reprezentoval na Druhom vati-
kánskom koncile.

Vladyka Sipovič bol 
súčasne apoštol-
ským vizitátorom 
pre bieloruských 
veriacich v zahraničí 
a rektorom Bielorus-
kej misie v Londýne. 
V roku 1981 sa jeho 
nástupcom v pozícii 
apoštolského vizitá-
tora stal Uladzimier 
Tarasevič OSB. 
V roku 1986 bola 
úloha vizitátora zve-
rená mitrofornému 

protopresbyterovi Alexandrovi Nadsonovi 
v Londýne, ktorý v 70. rokoch preložil 
byzantské liturgické texty z gréčtiny a cir-
kevnej slovančiny do bieloruštiny. V sa-
motnom Bielorusku vykonával od roku 
1976 systematickejšiu tajnú pastoračnú 
činnosť v Grodne otec Viktor Danilov.

PO PÁDE KOMUNIZMU
Znovuzrodenie Gréckokatolíckej cirkvi 
v Bielorusku bolo posilnené v marci 1990, 
keď do Minska zavítal otec Alexander 
Nadson. 11. marca 1990 slávil prvú božskú 
liturgiu v bieloruštine v Minsku. V sep-
tembri 1990 civilné autority zaregistrova-
li v Minsku prvú gréckokatolícku farnosť 
v Bielorusku, ktorá obnovila svoju pasto-
račnú činnosť po druhej svetovej vojne.

V jeseni 1993 bol vyslaný do Bieloruska 
vizitátor Kongregácie pre východné cirkvi 
Jan Sergiusz Gajek MIC. Na začiatku 
roku 1994 bol vymenovaný za apoštol-
ského vizitátora ad nutum Sanctae Sedis 
a gréckokatolícke komunity v Bielorusku 
boli podriadené jurisdikcii Kongregácie 
pre východné cirkvi.

Začiatkom roku 2010 gréckokatolíc-
ka komunita v Bielorusku zahrňovala 
päťdesiat farností. Sú zoskupené v dvoch 
protopresbyterátoch (Minsk – Brest 
a Vitebsk – Polock). Odhaduje sa okolo 
3 000 katolíckych veriacich byzantské-
ho obradu v Bielorusku, ale časť z nich 
žije „vo vnútornej diaspóre“, totiž mimo 
pastoračných štruktúr Gréckokatolíckej 
cirkvi.

predstavujeme

GRODNO
      ••

VITEBSK
••

ALBERTYN
••

• • MINSK

• • PINSK• • BREST

••
NAVARAHRUDAK

predstavujeme
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PÚTNICKÝ DOM V ĽUTINE  
– DOM SV. JÁNA PAVLA II.

Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropolitného časopisu 
Slovo,

srdečne vás pozdravujem a žehnám vám. Chcem vás oboznámiť 
s naším zámerom – so stavbou pútnického domu v Ľutine, ktorý 
ponesie názov Dom sv. Jána Pavla II.

Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom 
mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku 
v Ľutine s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých 
návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréc-
kokatolíckej cirkvi.

Cieľom je vybudovať dvojpodlažnú budovu s obytným podkro-
vím s kapacitou 55 lôžok. Dom bude otvorený celoročne a bude 
poskytovať ubytovanie pre jednotlivých pútnikov, ktorí prichá-
dzajú do Ľutiny, ako aj pre pútnikov v rámci pravidelných stavov-
ských a tematických pútí a stretnutí, ako sú fatimské soboty, púť 
mladých, púť detí, otcov, matiek, púť Rómov a podobne. Zároveň 
sa tu budú realizovať rôzne stretnutia a kurzy, napr. maliarske 
plenéry, ikonopisecké kurzy, zasadnutia rád a komisií arcibiskup-
stva a iné podujatia.

Dom bude slúžiť aj ako exercičný dom na duchovné obnovy 
a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov, 
rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj širokú verejnosť. V dome 
chceme vytvoriť aj priestor na pravidelné formačné a vzdelávacie 
aktivity pre mladých a pre rodiny, ktoré sú v dnešnej spoločnosti 
najviac ohrozené. Zároveň chceme viac rozvinúť formáciu margi-
nalizovaných skupín. Môžeme hmatateľne preukázať dlhoročné 
a veľmi dobré výsledky v oblasti pastorácie rómskej komunity. 
Máme skúsených odborníkov, ktorým chceme vytvoriť vhodné 
podmienky na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov 
v rómskej misii.

Dom sv. Mikuláša s pútnic-
kým domom bude spájať 
Galéria Mikuláša Klimčáka, 
ktorá bude prezentovať expo-
zície s tematikou dedičstva 
sv. Cyrila a Metoda. Galéria 
ponesie meno Mikuláša 
Klimčáka aj z dôvodu, že v nej 
bude trvalo prezentované ce-
loživotné dielo tohto význam-
ného autora.

Vybudovaním Domu sv. Jána 
Pavla II. v areáli pútnického 
miesta v Ľutine sa vytvorí 
potrebný priestor na početné 
duchovné, formačné a pre-
zentačné aktivity Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku.

Stavbu tohto veľkého diela chceme začať ešte v tomto roku a dú-
fame, že o tri roky už bude slúžiť svojmu účelu.

Dúfam, že vás tento projekt oslovil a podporíte Prešovskú gréc-
kokatolícku archieparchiu v jej snahe o skvalitnenie pastoračnej 
starostlivosti o pútnikov, najmä o mládež, rodiny i marginalizo-
vané skupiny.

Svoje milodary môžete posielať na účet  
SK88 0900 0000 0050 2379 1282.

vladyka Ján Babjak SJ 
prešovský arcibiskup metropolita
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VO VATIKÁNE OSLÁVILI 
HIEROMUČENÍKA JOZAFÁTA
VATIKÁN	J	V Bazilike sv. 
Petra pri príležitosti sviat-
ku svätého hieromučeníka 
Jozafáta Kunceviča, polockého 
arcibiskupa, 12. novembra slá-
vili slávnostnú svätú liturgiu 
pri oltári nad jeho hrobom 
veriaci ukrajinskej národ-
nosti i z ďalších slovanských 
národov. Hlavným sláviteľom 
a kazateľom bol arcibiskup 
Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kon-
gregácie pre východné cirkvi.  
Liturgický spev viedli boho-
slovci Ukrajinského kolégia sv. 
Jozafáta v Ríme.

V homílii vladyka Cyril Vasiľ pripomenul rozličné spôsoby, akými 
človek môže stretnúť Boha: cez Božie slovo, modlitbu, liturgiu, 
sviatosti, skutky lásky k človeku v núdzi. Vladyka vysvetlil, že svätý 
biskup Jozafát poznal a mal dobre prechodené všetky tieto cesty 
stretávania sa s Bohom, až po tú najvyššiu, ktorou je mučeníctvo. 
(TK KBS)

KONFERENCIA 
O OCHRANE MALOLETÝCH 
V DIGITÁLNOM SVETE
VATIKÁN	J	Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od kon-
ceptu k činom bola téma medzinárodnej konferencie organizo-
vanej Pápežskou akadémiou sociálnych vied 14. – 15. novembra. 
O problémoch a možných riešeniach diskutovali zástupcovia 
medzinárodných a mimovládnych organizácií, technologických 
a internetových gigantov ako Microsoft, Apple, Amazon či 
Facebook, politici, advokáti a náboženskí predstavitelia.

Tohtoročné medzinárodné stretnutie o dôstojnosti malole-
tých v digitálnom svete priblížil v tlačovom stredisku Svätej 
stolice páter Federico Lombardi SJ, predseda správnej rady 
Nadácie Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., ktorý upo-
zornil na šírenie pornografie a na prieskumy, podľa ktorých 
priemerný vek, v ktorom deti začínajú sledovať pornografiu 
na internete, je jedenásť rokov. Páter Lombardi pripomenul 
aj známe problémy tzv. sextingu či kyberšikanovania. Ernesto 
Caffo, zakladateľ talianskej linky dôvery známej ako Modrá 
linka SOS, apeluje na dospelých, aby nenechávali mladých 
samých pred internetom. Jednou z centrálnych tém debát 
bolo aj nájdenie správnej hranice medzi ochranou súkromia 
a kontrolou. (TK KBS)

NOVÝ PALÁC PRE CHUDOBNÝCH
VATIKÁN	J	Svätý Otec František inauguroval 15. novembra denný a nočný 
stacionár pre chudobných a bezdomovcov, ktorý sa nachádza v blízkosti 
Berniniho kolonády.

V paláci Migliori, ktorý je takto pomenovaný po pôvodných vlastníkoch, sídli-
la donedávna ženská rehoľa. Po odchode sestier Svätý Otec rozhodol o určení 
paláca. Zreštaurované priestory dokážu poskytnúť 50 miest pre mužov a 15 
miest pre ženy.

Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski, ktorý upozornil Svätého Otca 
na chátrajúcu budovu, zdôraznil, že ľudia, ktorí prichádzajú do nocľahárne, 
nesmú byť opití, čo však nevyraďuje tých, ktorí bojujú so závislosťou od alko-
holu. Pomoc môžu využívať tak dlho, ako potrebujú, nie sú stanovené časové 
limity. Cez deň je nocľaháreň zatvorená, k dispozícii sú však návštevné miest-
nosti na denný pobyt. Zariadenie nocľahárne poskytol päťhviezdičkový hotel 
Hilton. Nocľaháreň bola zverená do starostlivosti Komunity Sant´Egidio.

Budova má však na seba sama zarábať. Ako vysvetľuje kardinál Krajewski, 
z terasy paláca Migliore je nádherný pohľad na vatikánsku baziliku. Preto sa 
terasa bude prenajímať na filmárske a fotografické účely a výťažok sa použije 
na chod nocľahárne. (RV CZ)

POĽSKO	J	Počet duchovných povolaní 
v Poľsku dramaticky poklesol o 60 percent. 
V tomto roku nastúpilo do poľských semi-
nárov 498 kandidátov kňazstva, čo je o 122 
menej ako v roku 2018. Poľský prímas arci-
biskup Wojciech Polak hovorí, že „posledné 
desaťročia boli obdobím zvyšovania životnej 
úrovne a zvýšenej spotreby, pričom sa súčas-
ne prehlbovala ľahostajnosť k nemateriálne-
mu a duchovnému“. (RV CZ)

VATIKÁN	J	Argentínsky Inštitút medzi-
náboženského dialógu zorganizoval stret-
nutie zamerané na aplikáciu Dokumentu 
o ľudskom bratstve z Abú Zabí. Účastníkov 
prijal aj Svätý Otec František. Na audiencii 
18. novembra Svätý Otec vyjadril: „Zámerom 
dokumentu je viesť k osvojeniu si: kultúry 
dialógu ako cesty, vzájomnej spolupráce ako 
spôsobu konania, vzájomného spoznávania 
sa ako metódy a kritéria.“ (TK KBS)

BUDAPEŠŤ/MAĎARSKO	J	Pri príležitosti 
blížiaceho sa 52. medzinárodného eucharis-
tického kongresu, ktorý sa uskutoční budúci 
rok v Budapešti, vydala Maďarská biskupská 
konferencia 13. novembra pastiersky list, 
ktorý načrtáva základné otázky tejto doby. 
Maďarská biskupská konferencia chce listom 
ponúknuť základné orientačné línie, ako čeliť 
sociálnym otázkam zásadného významu. 
(Generálny sekretariát Maďarskej biskupskej 
konferencie/M. Spišiaková)

z kresťanského sveta
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NA HLBINU  
S BL. JOZAFATOU

Regina Ľ. MITROVÁ SNPM

Sestra Jozafata Hordaševská je spoluzakladateľkou 
Kongregácie sestier služobníc nepoškvrnenej Panny Má-
rie. Kongregácia vznikla v roku 1892 na Ukrajine v dedin-
ke Žužeľ neďaleko Ľvova ako prvá činná rehoľa. Sestra 
Jozafata zakladala materské školy, starala sa o chorých 
a biednych a o krásu Božích chrámov. Za blahoslavenú 
ju vyhlásil pápež sv. Ján Pavol II. v roku 2001 v Ľvove. Rok 
2019 bol pre rehoľu jubilejným rokom, keďže 7. apríla uply-
nulo 100 rokov od smrti bl. Jozafaty a 20. novembra 150 
rokov od jej narodenia. Témou celého roka bola myšlienka: 
Na hlbinu s blahoslavenou Jozafatou.

Príprava na jubileum v reholi prebieha-
la viacerými spôsobmi. Vzdialenejšou 
prípravou bolo od roku 2015 trojročné 
putovanie ikony a relikvií bl. Jozafaty 
po provinciách kongregácie, ktoré sú 
na Ukrajine, v Kanade, USA, Brazílii, 
Argentíne, Taliansku, Srbsku, Sloven-
sku a Poľsku. Sestry putovali s ikonou 
i relikviami najmä do farností, v ktorých 

pôsobia. Boží ľud sa tak mal možnosť 
spolu so sestrami modliť a prosiť Boha 
prostredníctvom bl. Jozafaty. Ona svojou 
láskavou rukou privinula k sebe tisíce 
ľudí, ktorí sa k nej utiekali s hlbokou vie-
rou a dôverujúcou láskou. Na jej príhovor 
sa udiali mnohé uzdravenia, prijatia 
daru materstva a otcovstva, oslobode-
nia od rôznych druhov závislostí, boli 

vypočuté modlitby a udelené mnohé iné 
duchovné dobrá.

V blízkej príprave komunity v rámci 
mesačných duchovných obnov rozjímali 
nad textami, ktoré vovádzali do hĺbky duše, 
čností a svätosti bl. Jozafaty. Veľmi hodnot-
ná príprava sa uskutočnila aj na stretnutí 
provinciálnych rád európskeho kontinen-
tu v exercičnom dome sestier služobníc 
v Przemyšli v Poľsku, ktoré sa konalo 11. 
– 16. marca. Prednášateľom bol vladyka 
Bohdan Džurach z Kyjeva a poľský jezuita 
otec Krzysztof Dyrek SJ.

OTVORENIE 
JUBILEJNÉHO ROKA
Jubilejný rok otvorila 6. – 7. apríla medzi-
národná konferencia a duchovná obnova 
v Ľvove, na ktorých sa zo Slovenska zúčast-
nila sestra Petra Sičáková, provinciálna 
predstavená. Na konferencii odzneli rôzne 
príspevky o pôsobení sestier v čase vojny, 
počas totality, dokonca na Sibíri, kde boli 
internované ako väzenkyne, či o ukrývaní 
Židov v rehoľných kláštoroch, čo sa dialo aj 
v sirotinci v Prešove.

V slovenskej Provincii Svätého Ducha 
oslávili 100. výročie odchodu do večnosti 
bl. Jozafaty 7. apríla s duchovnými otcami 
a biskupmi vo farnostiach, v ktorých sestry 
pôsobia. Program slávností zahŕňal svätú 
liturgiu, moleben, piesne k bl. Jozafate 
i spomienkové agapé, pri ktorom sa nie-
ktoré sestry podelili aj so svojím dobro-
družným životom v civile počas rokov 
komunistického režimu.

SLÁVNOSTI 
ZA HRANICAMI
Významnou udalosťou bolo zasadnutie 
rozšírenej rady v generálnom dome sestier 
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služobníc 28. augusta – 6. septembra 
v Ríme na tému Naša identita. Členky 
rozšírenej rady, teda generálne vedenie 
a provinciálne predstavené zo siedmich 
provincií, mali príležitosť zamýšľať sa 
nad osobou prvej služobnice, hlbšie ju po-
znávať a skrze ňu nanovo objavovať svoje 
korene. Súčasťou programu bolo stretnutie 
so Svätým Otcom Františkom 28. augusta 
na audiencii na Námestí sv. Petra.

Pamätné bolo slávenie svätej liturgie 
v Chráme sv. Sofie 1. septembra pri príle-
žitosti 50. výročia chrámu aj slávnostnej 
svätej liturgie pri príležitosti 150. výročia 
narodenia a 100. výročia úmrtia bl. Joza-

faty 5. septembra v bazilike Santa Maria 
Maggiore, počas ktorej bol aj verejne 
prečítaný dekrét o zriadení Apoštolské-
ho exarchátu pre ukrajinských veriacich 
katolíkov byzantského obradu žijúcich 
v Taliansku za účasti vyššieho ukrajin-
ského arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka 
a biskupov synody Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi v Ríme, ktorí sa zároveň 
zúčastnili na popoludňajších oslavách 

jubilejného roka v rímskom generálnom 
dome sestier služobníc. V kaplnke sestier 
bol posvätený nový ikonostas i nový oltár 
na uloženie relikvií bl. Jozafaty. Slávnosť 
sa niesla v duchu radosti z jednoty spo-
ločenstva a bola zakončená molebenom 
k blahoslavenej.

V Ľvove sa 6. októbra za účasti približne 
desiatich tisícov ľudí konal modlitbový 

sprievod s ikonou a relikviami blahosla-
venej Jozafaty, na ktorom sa zúčastnili aj 
sestry služobnice zo Slovenska a z Poľska.

VYVRCHOLENIE OSLÁV
V slovenskej provincii sa od 11. do 
20. novembra konala novéna – ďakovná 
modlitba, pričom každý deň sa modlitby 
konali v inej farnosti, ktorá je pôsobiskom 
sestier. Duchovný program tvorila svätá 
liturgia, moleben i ruženec k blaho-
slavenej Jozafate a radostné prežívanie 
spoločenstva so sestrami z rôznych 
komunít. Niektoré sestry zo Slovenska sa 
16. novembra zúčastnili aj na modlitbách 
a koncerte v Ekumenickom dome sociál-
nej starostlivosti v Pralkovciach v poľskej 
provincii.

Oslavy jubilejného roka vyvrcholili 
20. novembra, v deň sviatku bl. Jozafaty, 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove za účasti matky generálnej Sofie 
Lebedovičovej a spolusestier z poľskej 
a ukrajinskej provincie. Svätú božskú 
liturgiu slávil prešovský protopresbyter 
otec Rastislav Baka za účasti vyšších 
predstavených z Rádu sv. Bazila Veľkého 
a Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, 
predstavených Gréckokatolíckeho kňaz-
ského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove a ďalších kňazov. Vo svojom 
príhovore sa poďakoval sestrám za ich 
službu a vyzval ich k bdelosti múdrych 
panien, neustále pripravených na stretnu-
tie so svojím Ženíchom.

Jubilejný rok sa stal pre rehoľu príležitos-
ťou zatiahnuť na hlbinu s blahoslavenou 
Jozafatou a vhĺbiť sa do jej charizmy, 
aby blahoslavená Jozafata, ktorá v Bohu 
nachádzala svoje šťastie a slúžila blížnym, 
bola pre sestry príkladom byť svetlom 
vo svojom prostredí.
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28. ROČNÍK FESTIVALU  
DUCHOVNÝCH PIESNÍ BYZANTSKÉHO OBRADU
PREŠOV	J	V Katedrále sv. Jána Krsti-
teľa vyvrcholil 9. novembra 28. ročník 
Festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu. Predstavilo sa deväť speváckych 
zborov. Koncert otvoril domáci Gréckoka-
tolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa. 
Premiérovo sa predstavil Zbor sv. sedmo-
početníkov zo Sobraniec. Nasledoval By-
zantion z Lipian, Chrysostomos z Vranova 
nad Topľou a Stauros z Prešova-Sekčova. 
V druhej časti vystúpil Kňazský zbor sv. 
Jakuba, Zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova 

nad Topľou-Čemerného, Zbor sv. Romana 
Sladkopevca a napokon katedrálny zbor 
Kyrillomethodeon z Bratislavy. Duchovnú 
jednotu všetkých zborov potvrdil spoloč-
ný spev Budi imja Hospodne od Dmitrija 
Bortňanského. V mene prešovského 
arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka 
SJ sa účinkujúcim poďakoval prešovský 
protosynkel otec Ľubomír Petrík a litur-
gický spev prirovnal k ikonám: „ ... tak ako 
je Božie slovo zapísané na ikonách skrze 
farby, tak je v liturgickom speve zapísané 

skrze ľudské hlasy.“ Program festivalu 
sa začal 8. novembra svätou liturgiou, 
ktorú slávil vladyka Ján Babjak a spevom 
sprevádzal zbor Hlahol z Prešova-Sídliska 
3. V nedeľu 10. novembra v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa sväté liturgie sprevádzali 
zbory Stauros a Kyrillomethodeon. 
Organizátormi festivalu sú Prešovská 
archieparchia a Združenie Sakrálne spevy 
Východu. Festival podporil Fond na pod-
poru umenia a Mesto Prešov. (Valéria 
Hricovová)

PREŠOVSKÉ 
CIRKEVNÉ ŠKOLY 
OSLÁVILI SVOJHO 
PATRÓNA
PREŠOV	J	Žiaci a študenti Cirkevnej základ-
nej školy s materskou školou a Gymnázia bl. 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa 4. novembra 
zišli v Chráme Povýšenia svätého Kríža, aby 
spoločne oslávili sviatok patróna svojej školy 
bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, keďže 
4. novembra 2001 bol na Námestí svätého Petra 
v Ríme vyhlásený za blahoslaveného dnes už 
svätým pápežom Jánom Pavlom II.

Slávnosť sa začala hudobno-slovným pásmom 
žiakov základnej školy, v ktorom priblížili život 
blahoslaveného. Nasledovala archijerejská 
svätá liturgia, ktorú slávil prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka Ján sa 
v homílii zameral na osobnosť bl. biskupa ako 
na vzor svätosti. Prítomných povzbudil k láske 
v duchu biskupovho hesla Boh je láska, milujme 
ho! Archijerejskú svätú liturgiu aj duchovný 
program spevom obohatili žiaci základnej školy 
pod vedením Jany Tirpákovej. (Pavol Vasiľ) 

SPOMIENKA NA OBETE KOMUNIZMU
PREŠOV	J	Svätá liturgia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa otvorila 19. novembra spo-
mienkovú slávnosť za obete komunistického režimu. Slávil ju prešovský arcibiskup 
metropolita Ján Babjak SJ. V kázni prešovský protosynkel otec Ľubomír Petrík rozdelil 
slobodu na vonkajšiu a vnútornú, pričom vysvetlil, že dnes má spoločnosť slobodu 
vonkajšiu, no mnoho ľudí je vnútorne neslobodných – spútaných hriechom. Zdôraz-
nil, že keď nebolo vonkajšej slobody, boli ľudia, napríklad politickí väzni, ktorí mali 
vnútornú slobodu prameniacu z viery a dôvery, že nad tým všetkým je Pán Boh.

Po skončení svätej liturgie vladyka Ján viedol modlitbu panychídy pri pamätníku obetí 
komunistického teroru a násilia na Hlavnej ulici. V príhovore upozornil, že ešte stále je 
dnešný svet dlžný obetiam komunistického režimu jasné odsúdenie komunistického 
režimu ako zločineckého systému.

V závere bolo blaženým hieromučeníkom Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasiľovi Hopkovi 
udelené in memoriam čestné členstvo v Konfederácii politických väzňov Slovenska, 
ktoré vladykovi Jánovi odovzdal Peter Sandtner, predseda KPVS. (Michal Pavlišinovič)
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VISLANKA	J	Veriaci farnosti Vislanka a jej 
filiálnej obce Ďurková putovali 27. októbra 
v modlitebnom sprievode spolu s miestnym 
správcom farnosti otcom Petrom Kijovským 
ku Kaplnke Presvätej Bohorodičky nad dedi-
nou. Na mieste sa spoločne pomodlili Moleben 
k Presvätej Bohorodičke. Otec Peter v homílii 
pripomenul význam poľných kaplniek a krí-
žov. Program pokračoval zábavnými aktivitami 
s deťmi. (V. Príhodová)

JUSKOVA VOĽA	J	V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka sa 8. – 10. novem-
bra konala Archieparchiálna škola animátora 
dobrovoľníka (AŠAD), na ktorej sa stretlo 
54 účastníkov Školy učeníka a 38 účastníkov 
Školy služby. O mladých sa staral tím dvad-
siatich animátorov a dvoch kňazov. V Škole 
učeníka hosť víkendu otec Štefan Paločko, 
docent Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
PU v Prešove, mladým priblížil témy Katolícka 
identita, Eschatológia, Sviatosti, Božia spravod-
livosť a Ekumenizmus. V Škole služby v rámci 
odboru animátor skupinky bola hosťom Aneta 
Rabadová, ktorá mladým hovorila o syndróme 
vyhorenia a vývinovej psychológii. V kreatív-
nom odbore pod vedením Evy Nemcovej a Mo-
niky Frišničovej bola účastníkom vysvetlená 
História a základné pojmy umenia a Praktická 
kresba. V mediálnom odbore, ktorého lek-
torkou bola tento víkend Valentína Figeľová, 
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SLÁVNOSŤ 
DOBROVOĽNÉHO 
HASIČSKÉHO ZBORU
HELCMANOVCE	J	Pri príležitosti 95. výročia 
založenia dobrovoľného hasičského zboru sa 
27. novembra v Cerkvi sv. archanjela Michala konala 
slávnostná svätá liturgia za účasti členov hasičského 
zboru. Slávnosť pokračovala sprievodom k hasičskej 
zbrojnici, kde sa uskutočnila posviacka zrekonštru-
ovanej budovy zbrojnice a novej techniky. Súčasťou 
bola aj prehliadka obnovenej zbrojnice a nového 
technického príslušenstva. Veliteľ hasičského zboru 
Marián Kuchta a starosta obce Tibor Theis odovzdali 
v závere plakety a ďakovné listy bývalým aj terajším 
aktívnym členom zboru. (Matej Golitko)

OBNOVENÝ 
INTERIÉR 
CHRÁMU  
V ŠAMBRONE
ŠAMBRON	J	Vo farnosti 
Šambron sa 17. novembra usku-
točnila slávnostná posviacka 
obnoveného interiéru Chrámu 
Ochrany Presvätej Bohorodič-
ky, ktorej predsedal prešovský 
arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ. V úvode vladyku pred 
chrámom privítal starosta obce 
Štefan Petrus. Potom vladyka 
posvätil dve nástenné ikony aj 
nové lavice. V homílii pripomenul dôležitosť bohatstva duše pred zháňaním 
sa za pominuteľným majetkom. Upozornil, že skutočne bohatým je len ten, 
kto v srdci nosí lásku k Bohu a blížnemu. Slávnosť umocnil spev mládeže aj 
mužskej speváckej skupiny Šambrinci. V závere sa vladykovi poďakoval miest-
ny správca farnosti otec Pavol Székely a zástupcovia farnosti mu odovzdali 
dary: kyticu kvetov, darčekový kôš čajov Agrokarpaty, sušené dubáky z miest-
neho lesa a portrét vladyku pod šambronskou ikonou Bohorodičky. (-ps)

METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV 
PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
PREŠOV	J	Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešovskej archie-
parchie zorganizoval 18. novembra metodický deň pre všetkých pedagogic-
kých zamestnancov škôl v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Prešovskej 
archieparchie.

Program pracovného stretnutia sa začal svätou liturgiou v Kaplnke bl. biskupa 
P. P. Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove, na ktorej prebiehali aj jednotlivé prednášky. Po liturgii sa prítomní 
zúčastnili na otvorení stálej expozície venovanej histórii a súčasnosti teolo-
gickej fakulty, ktorú za prítomnosti predstaviteľov fakulty a autora výstavy 
Slavomíra Guziho otvoril dekan fakulty prof. Mons. Peter Šturák.

S prednáškami v rámci programu metodického dňa vystúpil manažér Viliam 
Krunka, ktorý predniesol tému Ako ľahko riadiť svoj čas, aby nepretekal 
pomedzi prsty, preventistka na oddelení komunikácie a prevencie Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Katarína Šmelková s témou Novodo-
bé fenomény kriminality v školách a exorcista Košickej eparchie otec Ľuboslav 
Petričko sa venoval medziľudským vzťahom. (Adriana Matoľáková)
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MODLITBY  
ZA PRENASLEDOVANÝCH 
KRESŤANOV
SLAVKOVCE	J	V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom a celo-
svetovej akcie Červená streda sa 20. novembra aj Cerkev Zostúpenia Svätého 
Ducha zafarbila do červeného svetla na znak krvi aj súčasných mučeníkov 
a prenasledovaných kresťanov. V rámci myšlienky: Spojme sa dnes v myšlien-
kach a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete miestni veriaci slávili 
Moleben pred Narodením Pána na úmysel pomoci trpiacim. Počas následnej 
svätej liturgie miestny správca farnosti otec Kamil Ganoczy v kázni povzbudil 
veriacich, že i oni môžu veľkou mierou pomôcť tým, ktorí sa ocitli v núdzi 
kvôli viere v Ježiša Krista, a vyzval ich, aby v modlitbe odovzdávali osudy 
prenasledovaných do rúk nebeského Otca. (-kg)

účastníci preberali tému sociálnych sietí a ich 
využitia pri marketingu. (V. Žolnová)

KOŠICE-NAD JAZEROM	J	Pri príležitosti 
životného jubilea otca Valéra Čonku slávil 
12. novembra prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ svätú liturgiu v Chráme Presvätej 
Bohorodičky Ochrankyne. (IS PA)

MICHALOVCE	J	Pohrebné obrady slávi-
li 15. novembra v miestnom dome smútku 
otcovia Michal Hospodár, Jozef Jurčenko CSsR, 
Jaroslav Štelbaský CSsR, Jozef Ján Oharčák 
CSsR, Ján Čuchráč CSsR a Rastislav Dzurjovčin 
za zosnulého Juraja Dudu, lekára, folkloristu, 
výtvarníka, básnika, zboristu a zakladajúceho 
a čestného člena Spolku sv. Cyrila a Metoda. 
Juraj Duda vyštudoval medicínu a stal sa 
špecialistom v oblasti reumatológie. Aktívne sa 
zapojil do obnovy a činnosti cyrilo-metodské-
ho spolku. Po vzniku miešaného speváckeho 
Zboru sv. Jozefa pri Bazilike Zostúpenia Sväté-
ho Ducha v Michalovciach v roku 1995 pôsobil 
nielen ako spevák, ale aj ako kronikár. Svoju 
dušu odovzdal Stvoriteľovi 13. novembra. Bla-
žený pokoj a večná mu pamiatka! (J. Poprik)

TRNAVA	J	Počas tradičnej Novény k trnav-
skej Panne Márii navštívil 15. – 18. novembra 
diecézu aj emeritný prefekt Najvyššieho 
tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón su-
verénneho rádu maltézskych rytierov kardinál 
Raymond Leo Burke. S trnavským arcibisku-
pom Jánom Oroschom podpísali spoločné vy-
hlásenie za rešpektovanie dôstojnosti ľudského 
života a ochranu manželstva a rodiny. (TK 
KBS)

BRATISLAVA	J	V Katedrále sv. Martina sa 
17. novembra pri príležitosti výročia nežnej 
revolúcie konala svätá omša za poďakovanie 
za posilnenie náboženskej slobody po roku 
1989, ktorú spoluslávil a na ktorej kázal 
bratislavský eparcha Peter Rusnák. V kázni 
upozornil, že dnešný človek je príliš zahĺbený 
do pozemského života a ľahko uverí falošným 
mesiášom. Vyzval k vernosti evanjeliu, Kris-
tovi, morálke a prikázaniam. Vysvetlil, že no-
vodobé útoky na vieru sú oveľa rafinovanejšie 
a schované za ideu lásky, solidarity a tolerancie. 
Zároveň pripomenul potrebu pomoci a modli-
tieb za novodobých mučeníkov, medzi ktorých 
patria aj tí, ktorí sú dennodenne pre svoju 
vieru vysmievaní a zneuctení. (TK KBS)

PREŠOV	J	Gréckokatolícke mládežnícke 
pastoračné centrum v Prešove zorganizovalo 
19. novembra v rámci Týždňa Cirkvi pre mlá-
dež špeciálne stretnutie v pastoračných pries-
toroch s pozvaným hosťom otcom Jozefom 
Harvilkom, špirituálom Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. Pavla P. Gojdiča v Pre-
šove. Tematickému stretnutiu predchádzala 
tradičná mládežnícka liturgia v Katedrále sv. 

V SEMINÁRI POŽEHNALI 
PODRIASNIKY
PREŠOV	J	V Gréckokatolíckom kňazskom seminári sa 13. novembra konalo 
požehnanie podriasnikov, ktoré si po prvýkrát obliekli bohoslovci druhého 
ročníka. Počas následnej archijerejskej liturgie sa prihovoril prešovský arcibis-
kup metropolita Ján Babjak SJ. Pripomenul bohoslovcom, že svojím vstupom 
do seminára sa dobrovoľne rozhodujú zasvätiť svoj život v celosti Bohu, nesmr-
teľnému Kráľovi, a vyzval ich nadobúdať vlastnosti, ktoré má Dobrý pastier. 
Vyzdvihol dôležitosť zjednotenia sa s Kristom. V závere liturgie sa v mene 
bohoslovcov druhého ročníka poďakoval bohoslovec Kamil Oravec. Slávnosť 
zakončila spoločná večera. (Miroslav Baran)
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Jána Krstiteľa, ktorú slávil otec Martin Tkáč, 
zodpovedný za pastoráciu mládeže. Témou 
besedy v pastoračných priestoroch mládež-
níckeho centra bola modlitba. Otec Harvilko 
najprv stručne charakterizoval modlitbu a jej 
rôzne formy, venoval sa aj otázke nevypočutej 
modlitby a chvíľam, keď sa zdá, že Boh mlčí. 
Predstavil mladým Boha, ktorý je milujúci 
a chce dobro človeka, a túži po osobnom vzťa-
hu s ním. Nechýbali ani praktické rady a jeho 
osobné skúsenosti. (R. Fučko)

KOŠICE	J	Kňazi a katechéti Košickej epar-
chie sa 20. novembra zamýšľali nad posols-
tvom kníh zo Svätého písma, ktoré sú predme-
tom tohtoročných biblických súťaží. Program 
sa začal modlitbou tretej hodinky v kaplnke 
eparchiálneho úradu, po ktorej prítomných 
privítal otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického 
úradu. Program pokračoval exegézou, ktorú 
si pripravil otec Milan Diheneščík, duchovný 
správca Cirkevného gymnázia svätého Jána 
Krstiteľa v Trebišove. Vytýčil spoločné témy 
nachádzajúce sa v Knihe Exodus, v Knihe 
proroka Jonáša a v Jánovom evanjeliu. Obzvlášť 
sa zameral na dôležitosť poslušnosti kresťana 
a odovzdanosti sa vo viere so zreteľom na nebo. 
(Katechetický úrad Košickej eparchie)
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JESENNÉ AKCIE V KOŠICKEJ 
PEDAGOGICKEJ ŠKOLE
KOŠICE	J	Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda zorgani-
zovala 7. novembra pre nových žiakov imatrikuláciu. V priestoroch reštau-
rácie Frank sa uskutočnil program, ktorý pripravili triedni učitelia spolu 
so žiačkami druhého ročníka. Témou boli rozprávkové postavy zo známych 
rozprávok. Centrom programu bol sľub, že žiaci budú pristupovať k štúdiu 
poctivo a budú sa snažiť vytvárať dobré vzťahy. Program so zábavnými scén-
kami, tancami a súťažami ukončilo odovzdávanie darčekov a imatrikulačných 
listov pre triedne učiteľky a prvákov.

Riaditeľ školy otec Marek Jeník a jej duchovný správca otec Martin Mati zo 7. 
na 8. novembra zorganizovali Noc v škole. Počas nej odzneli prednášky otca 
Ľuboslava Petrička a Moniky Nižníkovej, cez ktoré žiaci získali odborné po-
znatky a skúsenosti týkajúce sa vzťahov. (Klára Zorvanová)

Cirkevný rok / Liturgický rok / Indikt

LITURGIA

Cirkevný rok – indikt – je byzantskom obrade zvláštny tým, že sa 
nezačína občianskym novým rokom v januári, ale jeho začiatok je  
1. septembra. Začiatok cirkevného roku, inak indiktu, znamená rok  
v trvaní od 1. septembra do 31. augusta. Latinský výraz indictio spo-
čiatku označoval finančný rok  v rímskej ríši, neskôr sa stal výcho-
diskovým bodom pre označenie rôznych dátumov spoločenského 
života.

Legenda farieb po obvode:

Pôst – v tieto dni stále

Pôst – najskôr začne a najneskôr skončí

Nedeľa Paschy – najskôr a najneskôr

Päťdesiatnica – najskôr a najneskôr

Nabovstúpenie – najskôr a najneskôr

Veľký piatok – najskôr a najneskôr

Svetlý pondelok – najskôr a najneskôr

V litur. kruhu možno nájsť prikázané a veľké sviatky.

1.1. Začiatok občianského roka  
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OBRAZ BOHA

IKONA

Človek je živou ikonou Boha, no hriechom stratil túto pôvodnú krásu. Mocou Krista a jeho vtelenia sa 
táto pôvodná ikonickosť človeka obnovuje – cez Krista znova nadobúda dokonalý Boží obraz.

Stáva sa ikonou Krista.
ČLOVEK

Píše ikony inšpirovaný Svätým Duchom.

Ikony svätých
Sprítomňujú  

(zachovávajú a pripomínajú) 
charater Krista.

Ikony udalostí a sviatkov
Sprítomňujú  

(zachovávajú a pripomínajú) 
vykupiteľské dielo Krista.

BOH
Najsvätejšia Trojica

Otec – Syn – Svätý Duch

Dokonalý obraz Boha
Zjavuje Otca a dáva Ducha.

Kol 1, 15       Jn 14,9       Mt 11, 27

KRISTUS

Letopočet

HISTÓRIA

Zoslanie Svätého Ducha

Prvý snem apoštolov v Jeruzaleme

Prvé prenasledovanie kresťanov za cisára Nera

Koniec prenasledovania kresťanov a Milánsky edikt

Prvý nicejský snem

Vznik Konštantínopolského patriarchátu

Začiatok misie sv. Cyrila a Metoda na Morave

Smrť sv. Cyrila v Ríme

Smrť sv. Metoda na Morave

Obnova Moravskej metropolie

Ustanovenie biskupa Hierotea vo východnom Uhorsku

Smrť bulharského cára Presiana II. v Michalovciach

Začiatok Veľkej schizmy

Sabolčská synoda

Rusínska kolonizácia Spiša

Prvá zmienka o Valachoch na Slovensku

Vznik Mukačevskej eparchie

Brest-litovská únia

Únia v Krásnom Brode, resp. Humennom

Užhorodská únia

Slzenie ikony Bohorodičky v Klokočove

Kánonické erigovanie Mukačevskej eparchie

Vznik Prešovskej eparchie

Zjavenia v Ľutine

Zákaz existencie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu

Obnova činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Československu

Zriadenie slovenskej eparchie v Kanade

Návšteva sv. Jána Pavla II. v Prešove

Zriadenie Apoštolského exarchátu v Prahe

Zriadenie Apoštolského exarchátu v Košiciach

Blahorečenie P. P. Gojdiča a M. D. Trčku v Ríme

Blahorečenie V. Hopka v Bratislave

Vznik eparchií v Košiciach a Bratislave a Prešovskej 
metropolie na Slovensku

Od stvorenia sveta
Niektoré kalendáre aj dnes počí-
tajú čas od stvorenia sveta. Prí-
kladom  je  hebrejský  kalendár. 
Podľa neho svet vznikol približ-
ne v roku 3760/3761 pred naším 
letopočtom.  Východoslovanské 
krajiny  v  jednote  s  Grékmi  po- 
užívali obdobný kalendár, podľa 
ktorého svet vznikol v roku 5509 
pred Kristom. Rok sa v ňom začí-
na 1. septembra. Dodnes sa tento 
kalendár  používa  na  liturgické 
účely ako cirkevný kalendár.

Od narodenia Ježiša Krista
V Európe je najznámejší julián-
sky a gregoriánsky kalendár. Ju-
liánsky zaviedol v roku 46 pred 
naším  letopočtom  Gaius  Julius 
Caesar.  Pôvodne  sa  letopočet 
v  Ríme  počítal  od  založenia 
Ríma  (753 pred naším  letopoč-
tom).  Neskôr mních  Dionysius 
Exiguus okolo roku 532 zaviedol 
počítanie  kalendára  od  naro-
denia  Ježiša  Krista,  ktoré  však 
vypočítal nepresne a pomýlil sa 
o  štyri  až  sedem  rokov.  Julián-
sky kalendár bol však nepresný, 
a  tak  na  jeho  zosúladenie  bola 
v  roku  1582  prijatá  gregorián-
ska reforma. Rozdiel medzi ka-
lendármi,  ktorý  je  v  súčasnosti 
trinásť  dní,  vzniká  rozličným 
počítaním priestupných rokov. 2008
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SLOVOPÉDIA
Čo sa dialo s Cirkvou od čias apoštolov?
Koľko je obradov v Katolíckej cirkvi?
Odkiaľ sa vzali gréckokatolíci?
Aký je význam malého vchodu na liturgii?

Spoznávajte, čo je vlastné východnej Katolíckej cirkvi, s našou no-
vou edíciou kariet Slovopédia. Séria kariet priblíži najdôležitejšie 
fakty z oblasti histórie, liturgického a duchovného života, a ukáže 
skryté významy v ikonách, ktoré sú vlastné východnej cirkvi. Dve 
obojstranné karty budú stálou prílohou časopisu Slovo, pričom 

bude možnosť dokúpiť si ďalšie karty, ktoré budú postupne v na-
sledujúcich rokoch vychádzať, aj originálny zakladač na pohodlné 
listovanie.

Slovopédiu vo webovej verzii nájdete na internetovej stránke: 
www.slovopedia.sk, kde bude obohatená o ďalšie známejšie i 
menej známe fakty a informácie, videá, fotografie či zvukové 
záznamy.

Vďaka Slovopédii môžete obohatiť svoj duchovný život i poznanie 
svojej cirkvi a obradu.
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PONDELOK
9. december
Prepodobný Patapios
Toto pokolenie znamenie nedostane. 
(Mk 8, 12b)
Keby mi Boh pomohol, keby ma uzdravil, 
keby som niečo dosiahol, určite by som 
uveril. Nepodobám sa na farizejov, keď žia-
dam špeciálne znamenia? Oni boli buď 
slepí, alebo nechceli vidieť. Skús sa dnes 
pozrieť okolo seba. Koľko Božej dobroty 
vidíš? Ďakuj za všetky tieto veci.
Liturgia: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 
21, zač. 33; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
10. december
Mučeníci Ménas, Hermogénes a Eugraf
Ale do dediny nechoď! (Mk 8, 26)
Ježiš robí dve úžasné veci – uzdravuje slepca 
a vyvádza ho z dediny. Nechce, aby sa tam 
vrátil. Mnohokrát túžime, aby sa Ježiš 
dotkol našej choroby, pokazených vzťa-
hov a krížov. On sa skutočne chce dotýkať 
toho, čo je choré. Ale veľakrát nás chce tiež 
vyviesť zo stavu hriechu. Dovolím mu, aby 
sa ma rukou iba dotkol, alebo aby ma ňou aj 
vyviedol z toho, čo ma ničí?
Liturgia: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; 
Mk 8, 22 – 26, zač. 34; každoden. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
11. december
Prepodobný otec Daniel Stĺpnik
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba... (Mk 8, 34)
Nie je ľahké ísť proti silnému vetru, silným 
vlnám či prúdu v rozbúrenej rieke. Buď ten 
tlak ustojíš a premôžeš, alebo ťa stiahne 
a zničí. A čo tak ísť proti sebe, proti svojim 
chúťkam, lenivosti, zlozvykom, pohodl-
nosti, výbušnosti, maškrtnosti...? Boj nie 
je ľahký. Opri sa o modlitbu obľúbeného 
svätca, ktorý ho vyhral. 
Liturgia: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. 
(Mk 9, 15)
Táto doba je dobou reklamy a bilbordov. 
Snahou mnohých je ohúriť spevom, krásou, 
talentom... Toto si určite svet všíma. Ježiša 
ľud len zazrel a užasol. Muselo z neho nie-
čo špeciálne vyžarovať. Taký má byť aj ten, 
kto v sebe nosí Krista. Nemá zaujať zlobou, 

klebetami a perfektnosťou, ale správaním 
podriadeným Kráľovi.
Liturgia: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 
10 – 16, zač. 39; každodenné antifóny; men-
livé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
13. december
Mučeníci Eustratios a spol.
Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou 
hádali, kto z nich je väčší. (Mk 9, 34)
Už v raji chceli mať Adam a Eva viac. Byť 
ako Boh. Učeníci sa tiež hádali, kto z nich 
je väčší. Mať viac pravdy, viac peňazí, moci, 
známostí, pozemkov, úspechov, väčší plat aj 
vplyv. Nie sú to aj naše túžby? A čo tak mať 
viac lásky, ochoty, pokory, poslušnosti, chá-
pavosti, milosrdenstva, odpustenia? V čom 
sa dnes budeš predbiehať ty?
Liturgia: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 
33 – 41, zač. 41 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; 
Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.); predobraz. 
antif. a blaženstvá; tropár mučeníkom, 
Sláva, kondák mučeníkom, I teraz, podľa 
predpisu; ostatné mučeníkom; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 320; PZ: 295 ; HP: 307)

SOBOTA
14. december
Mučeníci Tyrsos a spol.
Slobodno v sobotu uzdravovať či nie? 
(Lk 14, 3)
„Hej, farizeji, čo s tým chorým? Uzdraviť 
ho? Či?“ Možno tak by sa to dnes spý-
tal Ježiš. Javí sa ako provokatér. A ešte aj 
budí pozornosť farizejov. Prečo? Chce 
ich potupiť a zosmiešniť? Určite nie. Ale 
chce zatriasť ich zákonníctvom, v ktorom 
chýbala láska. Najväčším zákonom však je 
láska k Bohu, k sebe a k blížnemu. Hľaďme 
na všetko cez lásku. 
Liturgia: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, 
zač. 74; každodenné antifóny; menlivé časti 
zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
15. december
Nedeľa svätých praotcov
... neokúsi moju večeru. (Lk 14, 24)
V evanjeliu počúvame o pozvaní na hosti-
nu. Hostia si našli hlúpe a ponižujúce výho-
vorky. Ako ja odpovedám na jeho pozvanie? 
Istá žena mi raz povedala: „Myslím si, že aj 
tak sa všetci dostaneme do neba.“ Povedal 
som jej, že si to vôbec nemyslím. Veď inak 
by Božie slovo nehovorilo o tom, že sa ovce 
oddelia od capov a že jedni sa budú tešiť 
a druhí budú vo večnom trápení. Mnohí 
ľudia žijú v klamstve, že Boh je iba milosrd-
ný. „Už sa len nado mnou nejako zmiluje.“ 
Ale dnešné evanjelium jasne hovorí: „... ani 

jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, 
neokúsi moju večeru.“ Boh rešpektuje 
rozhodnutie človeka. Stále nás však pozýva 
k sebe. Aj dnes vychádza Kristus cez cárske 
dvere a volá nás na hostinu. Je na nás, či sa 
postavíme, alebo ostaneme sedieť. Ak ti 
bráni v prijímaní Eucharistie ťažký hriech, 
vyspovedaj sa, aby si neostal vzdialený 
od Boha naveky. Zanechaj trápne a hlúpe 
výhovorky, zhoď zo seba všetky skutky tmy 
a zaodej sa do nového, čistého rúcha.
Liturgia: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 
24, zač. 76; hlas 2; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z hlasu a praotcom, os-
tatné praotcom (HS: 319; PZ: 294 ; HP: 308)

PONDELOK
16. december
Prorok Aggeus
... pre toho, kto by pohoršil jedného... 
(Mk 9, 42)
Nie je to príjemné, keď sa v chladničke 
pokazí jedlo, keď niekto pokazí príjemnú 
oslavu, Vianoce alebo dovolenku. Poka-
zené veci nemáme radi. Dnes počúvame 
o tom, že hriech dokáže ničiť nielen toho, 
kto hreší, ale aj ľudí, ktorí s tým možno nič 
nemajú. Ľudia, ktorí nás pozorujú, môžu 
pre naše skutky získať, posilniť aj stratiť 
vieru. Ako sú na tom ľudia v mojom okolí? 
Rastie ich viera alebo ju kvôli mne strácajú?
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; 
Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42; každ. antif.; menl. 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
17. december
Prorok Daniel
... smie muž prepustiť manželku. (Mk 10, 2)
Žijeme v čase, keď sa pokazené veci 
neopravujú, ale vymenia. Niekedy je 
dokonca lacnejšie a pohodlnejšie odhodiť, 
ako hľadať chybu a opravovať ju. Ten, kto 
chybu hľadá, musí mať detailnejší pohľad. 
A ako je to s našimi vzťahmi? Funguje mi 
manželstvo, vzťah s deťmi, súrodenecké či 
susedské vzťahy? Ak nie, ako to riešim? Je 
jednoduchšie odhodiť, opustiť, potupiť, ako 
naprávať a bojovať o to, aby fungovali. Na to 
potrebujem odvahu, pokoru a trpezlivosť.
Liturgia: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 333; 
Mk 10, 2 – 12, zač. 43; každoden. antif.; menl. 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
18. december
Mučeník Sebastián a spol.
Potom ich objímal, kládol na ne ruky a po-
žehnával ich. (Mk 10, 16)
Je príjemné byť objatý, nežne dotknutý 
a požehnaný. Deti to zažili. Boli pri tom, 
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kto sa ich dotkol, objal a požehnal. Toto 
Boh núka aj mne – dotyk na zranené oblas-
ti, objatie a požehnanie. No dostanem to, ak 
budem v jeho blízkosti. Dnes chcem, Pane, 
hľadať tvoju blízkosť v modlitbe a tichu. 
Pristúp ku mne ako k tým deťom.
Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44; každodenné antifóny; menlivé časti 
zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
19. december
Mučeník Bonifác
Ježiš naňho pozrel s láskou... (Mk 10, 21)
Pri operáciách sa používa anestézia alebo 
umŕtvenie časti tela. Asi nikto by nechcel 
podstúpiť zákrok bez nej. Zašiť ranu, vŕtať 
zub... Ježiš dnes stretáva bohatého mladíka, 
ktorý vyzerá dokonalo. Všetko dodržia-
va. Kristus ho však vidí ako pripútaného 
k majetku. Vidí ho ako otroka, ale pozerá 
sa na neho s láskou. Ako to robím ja? 
Pristupujem k tým, ktorí majú nedostatky, 
s láskou? Láska je anestézia.
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 
27, zač. 45; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
20. december
Obdobie pred sviatkom Narodenia náš-
ho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista 
Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Ježiš sa na nich zahľadel... (Mk 10, 26)
Svoj zrak môžeme v týchto dňoch uprieť 
na mnoho vecí – na vianočnú výzdobu, 
letáky hypermarketov, rozprávky a filmy 
s vianočnou tematikou. Čo budeme mať 
z týchto reklám v televízii a regálov obcho-
dov doma? Ježiš venoval učeníkom svoj 
pohľad. Skúsme práve jemu v týchto dňoch 
venovať svoj pohľad a čas. 
Liturgia: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24b 
– 32, zač. 46; predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; tropár z obdobia pred sviatkom, 
Sláva, I teraz, kondák z obdobia pred sviat-
kom; ostatné z dňa; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 323, 160; PZ: 298, 114; HP: 311, 115)

SOBOTA
21. december
Mučenica Juliána
Duša, máš veľké zásoby... (Lk 13, 18)
Pred časom pri Trenčíne zasahovali záchra-
nári. Išlo o extrémne obézneho človeka, 
ktorého muselo do nemocnice preniesť 
osem mužov – záchranárov, hasičov aj po-
licajtov. Takýchto prípadov, keď musia člo-
veka vyniesť cez okno, rezať zárubne či viesť 
na korbe nákladného auta, lebo do sanitky 
sa nezmestil, pribúda. V roku 2017 ich bolo 

šesťsto. Dnešné evanjelium nás povzbudzu-
je, prejsť úzkou bránou. Prejdem ňou? Nie 
som náhodou duchovne obézny?
Liturgia: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72; menlivé časti ako 20. decembra 
(HS: 323, 161; PZ: 298, 115; HP: 311, 116)

NEDEĽA
22. december
Nedeľa svätých otcov
S narodením Ježiša Krista to bolo takto... 
(Mt 1, 18)
Jeden internetový predajca za jeden deň 
zarobil pred Vianocami 14,3 miliardy dolá-
rov. To je úspech. Budú tieto sviatky pre nás 
úspešné? Pre deti možno, keď dostanú 
vytúžený darček, pre ženu, keď jej nič 
neprihorí a všetci jej budú pomáhať. Máme 
čakať niečo viac? Tento svet však už ani viac 
nečaká. Len dobrú náladu, kvalitné jedlo, 
darčeky, oslavu, blízkosť priateľov a rodiny. 
Pred dvetisíc rokmi sa Mesiáš narodil v Bet-
leheme a chce sa v ňom narodiť nanovo. 
Tým Betlehemom je náš veľakrát pokazený 
život. Tieto Vianoce budú úspešné, ak mu 
dovolíme, aby vstúpil do našich životov, 
do našej tmy. Neprišiel na nás zarobiť, ale 
prišiel sa rozdať. 
Liturgia: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, 
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1; hlas 3; predobra-
zujúce antifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, 
otcom a z obdobia pred sviatkom; Sláva, 
kondák otcom, I teraz, kondák z obdobia 
pred sviatkom; ostatné otcom (HS: 321, 145; 
PZ: 296, 99; HP: 309, 100)

Matúš Verba

PONDELOK
23. december
Desať krétskych mučeníkov
Hneď videl a šiel za ním po ceste.  
(Mk 10, 52)
Ak niekto hovorí, že verí, a nenasleduje 
Ježiša, verí rovnako ako diabol. V Jakubo-
vom liste čítame: „... aj diabli veria, a trasú 
sa!“ (2, 19) Takáto viera je im nanič. Ostáva-
jú v nenávisti a zlobe. Vďaka viere Bartimej 
nevidí iba to, čo vidia ostatní, ale aj to, čo 
nevidia. Uvidel v Nazaretčanovi Boha, kto-
rý ho pozval do vzťahu. A on doň vykročil.
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 
–52, zač. 48; menlivé časti ako 20. decembra 
(HS: 323, 154; PZ: 298, 108; HP: 311, 110)

UTOROK
24. december
Predvečer Kristovho narodenia 
Mučenica Eugénia
On vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1, 21)
Stojíš o vyslobodenie z hriechov? Žiješ 
s priateľkou, kradneš v práci, podvádzaš, 
hneváš sa... A bol by si radšej, keby ťa Me-

siáš vyslobodil z choroby, zo slabo platenej 
práce, od nemoderných názorov rodičov? 
Nevieš, že Mesiáš je „kardiológ“? Prišiel 
liečiť predovšetkým ľudské srdce, znetvo-
rené a pošpinené hriechom. Ak mu ho dáš, 
všetko okolo teba sa začne meniť. Tam, kde 
sa mení srdce, je všetko krajšie. 
Čítania na kráľovských hodinkách:  
1. Mich 5, 1 – 3; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mt 1, 
18 – 25, zač. 2; 3. Bar 3, 36 – 4, 4; Gal 3, 23 
– 29, zač. 208; Lk 2, 1 – 20, zač. 5; 6. Iz 7, 
10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 
304; Mt 2, 1 – 12, zač. 3; 9. Iz 9, 5 – 6; Hebr 2, 
11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: 
1. Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3. 5 – 9. 17 – 18; 
3. Mich 4, 6 – 7. 5, 1 – 3; 4. Iz 11, 1 – 10; 5. Bar 
3, 36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 36. 44 – 45; 7. Iz 
9, 5 – 6; 8. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 
1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 20, zač. 5; menlivé 
časti z Predvečera; zdržanlivosť od mäsa 
s pôstom (HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

STREDA
25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou. 
(Mt 2, 11)
Jedna legenda opisuje, ako sa zvieratká priš-
li pokloniť Ježiškovi. Keď vyšli z jaskyne, 
nadšene sa rozprávali. „Videli ste tie láskou 
žiariace očká?“ povedal zajačik. „A tie 
malilinké ručičky?“ dodala líška. „A tá ma-
mička aká bola milá,“ ozvala sa sojka. Všetci 
nadšene ospevovali, čo videli, až na prasa. 
„Kroch, aké dieťa? Aká mamička? Ja som 
videlo iba hnoj a slamu!“ Videli ste už nie-
kedy prasa so zdvihnutou hlavou? Zdvihni 
hlavu a upriam zrak na Ježiša.
Liturgia: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12, 
zač. 3; menl. časti zo sviatku; prikázaný svia-
tok; myrovanie (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

ŠTVRTOK
26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, 
ujdi do Egypta. (Mt 2, 14)
V tejto rodine cítiť nádhernú vôňu svätosti. 
Mária podriadená a poslušná Jozefovi, Jozef 
Bohu. Všetci plní túžby plniť Božiu vôľu. Ak 
túžiš plniť Božiu vôľu a nechať sa ním viesť, 
povedie ťa, veď je verný. Rovnako ako viedol 
ich. Ak chceš len to, aby Boh plnil tvoju 
vôľu, to, o čom si presvedčený, že ťa urobí 
šťastným, budeš hluchý na jeho hlas.
Liturgia: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 
13 – 23, zač. 4; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; po vchode Poďte… z Panny 
narodený…; tropár z Narodenia, Sláva, 
I teraz, kondák zo Zhromaždenia; ostatné 
zo Zhromaždenia. Spieva sa Svätý Bože; 
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namiesto Dôstojné je sa spieva velebenie 
a 9. irmos z utierne zo sviatku; prikázaný 
sviatok (HS: 328; PZ: 304; HP: 317)

PIATOK
27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon 
Štefan
... jeho tvár je ako tvár anjela. (Sk 6, 15)
Bábätku hovoríme anjelik. Byť ako anjel 
neznamená vyzerať nevinne, ale všetko 
robiť na Božiu slávu a pre jeho plán spásy. 
Znamená to byť tajomným údom Kristovho 
tela, ktorý neprestajne hľadí na Ježišovu 
tvár, aby mohol urobiť všetko, čo povie. Keď 
je Kristus stredobodom môjho sveta tak, 
ako bol stredobodom života sv. Štefana, 
podobám sa anjelom.
Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač 53 (radové); Sk 6, 8 – 7, 
5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 
(svätému); predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; vchod: Poďte pokloňme sa… z Pan-
ny narodený…, tropár z Narodenia a Šte-
fanovi, Sláva, kondák Štefanovi, I teraz, 
kondák z Narodenia; ostatné z Narodenia 
a Štefanovi; namiesto Dôstojné je sa spieva 
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku; 
voľnica (HS: 332; PZ: 308; HP: 318)

SOBOTA
28. december
Sobota po Kristovom narodení 
20 000 nikomédskych mučeníkov
Ale ty, Boží človek, utekaj... (1Tim 6, 11)
Pred čím by mal kresťan utekať? Pred 
svetom? Pred ľuďmi? Diablom? Určite nie. 
Ježiš nás učí, že svet treba „osoliť“, ľudí mi-
lovať a diablovi sa vzoprieť. Božie slovo nás 
učí, že máme utekať pred láskou k penia-
zom, lebo je koreňom každého zla. Judáš 
miloval peniaze a Ježiša potreboval na to, 
aby sa k nim dostal. 
Liturgia: 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12, 
15b – 21, zač. 46b; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna 
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom 
zo sviatku); vchod: Poďte… z Panny narode-
ný…, menlivé časti z Narodenia; namiesto 
Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos 
z utierne zo sviatku (HS: 325, 329; PZ: 300, 
305; HP: 313, 320)

NEDEĽA
29. december 
Nedeľa po Kristovom narodení – pa-
miatka svätých a spravodlivých Jozefa 
Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, 
Pánovho brata
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmár-
nil. (Mt 2, 13)

Pastieri sa vydali na cestu ku Kráľovi, aby 
sa mu poklonili. Tu do biblického príbehu 
vstupuje legenda o vlkovi, ktorý ich sledo-
val. Bol hladný a uvažoval: „Malé dieťa bude 
ľahká korisť! Rodičia unavení, určite rýchlo 
zaspia a vtedy príde moja chvíľa.“ Sledoval 
pastierov a keď sa klaňali Ježiškovi, trpez-
livo čakal za kríkom. Po ich odchode stále 
čakal. Keď už zaspali, po špičkách sa blížil 
k Jezuliatku, aby ho zožral. Bol už blízko 
a chystal sa na výpad, no Ježiško sa zobudil, 
natiahol rúčku a vlka pohladkal: „Vlk, ja ťa 
milujem.“ Legenda hovorí, že kožuch vlka 
sa rozpukol a z vnútra vyšla biela ovečka. 
Herodes k jasličkám nešiel. Možno sa bál, 
že sa s ním stane niečo podobné. A čo ty? 
Pôjdeš sa pokloniť?
Liturgia: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 
23, zač. 4; hlas 4; predobraz. antif. a blažen.; 
nedeľný vchod; tropár z hlasu, z Narodenia 
a svätým, Sláva, kondák svätým, I teraz, 
kondák z Narodenia; ostatné z Narodenia 
a svätým; namiesto Dôstojné je sa spieva 
velebenie a 9. irmos z utierne zo sviatku 
(HS: 147, 330; PZ: 100, 306; HP: 101, 321)

PONDELOK
30. december
Mučenica Anýzia
Slobodno platiť cisárovi daň či nie?  
(Mk 12, 14)
Platiť daň Rimanom znamenalo pre Židov, 
okrem iného, aj spolufinancovanie stavieb 
pohanských chrámov, podporovanie rím-
skych vojsk, okupantov a pohanov. Čo na to 
Ježiš? „Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo 
je Božie, Bohu.“ Čo to znamená? Pri otázke, 
či s bločkom, alebo bez bločka Ježiš hovorí: 
„Jednoznačne s bločkom!“
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13 
– 17, zač. 54; predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá (alebo prvá a druhá antif. zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviatku); 
vchod: Poďte… z Panny narodený…, menlivé 
časti z Narodenia; namiesto Dôstojné je 
sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

UTOROK
31. december
Zakončenie sviatku  
Kristovho Narodenia
Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo 
ani Božiu moc? (Mk 12, 24)
Prečo sa saduceji veľmi mýlia, keď ide o po-
smrtný život? Lebo nepoznajú Písmo ani 
Božiu moc. Prečo sa ponáhľajú myronosičky 
skoro ráno do hrobu pomazať Ježišovo telo? 
Nepoznajú Písmo ani Božiu moc. Veď Ježiš 
povedal: „Syn človeka po troch dňoch vstane 
z mŕtvych.“ (Mk 10, 34) Prečo nebola s nimi 

aj Bohorodička? Ona si uchovávala v srdci 
slová svojho Syna a poznala Božiu moc.
Liturgia: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 
27, zač. 55; menlivé časti ako 30. decembra 
(HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

STREDA
1. január
Obrezanie Pána 
Arcibiskup Bazil Veľký
... dali mu meno Ježiš. (Lk 2, 21)
Unikátne! Meno, ktoré dávajú chlapčekovi. 
Ježiš – Boh zachraňuje. Verný svojmu menu 
presne to robí. Aj ľudia dostávajú mená. 
Pokrstení však majú jedno spoločné – kres-
ťan – pomazaný. Pomazaný k čomu? Hlásať 
radostnú zvesť o záchrane Ježišom. Sv. J. Zla-
toústy napísal: „Nič nie je zbytočnejšie ako 
kresťan, ktorý sa nestará o spásu druhých.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Kol 2, 8 – 12, 
zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač. 6 (Ob-
rezaniu); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Lk 6, 
17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi); predobraz.antif. 
a blažen.; každoden. vchod; tropár z Ob-
rezania a Bazilovi, Sláva, kondák Bazilovi, 
I teraz, kondák z Obrezania; ostatné z Ob-
rezania a Bazilovi; namiesto Dôstojné je sa 
spieva Z teba, Milostiplná; prikázaný svia-
tok; myrovanie (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

ŠTVRTOK
2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia 
Rímsky pápež Silvester
Ona pri svojej chudobe dala všetko, čo 
mala... (Mk 12, 44)
Niekedy rodičia kúpia dieťaťu drahú 
hračku, aby nemuseli s dieťaťom tráviť čas. 
Po čase však príde a povie: „Oci, poď sa 
so mnou hrať.“ Otec odpovie: „Máš hračku, 
hraj sa!“ „Ale ja sa chcem hrať s tebou.“ Bo-
háči hádžu do chrámovej pokladnice mož-
no aj preto, aby mali od Boha pokoj, veď si 
splnili povinnosť. Boh však žiada všetko, 
aby darovali seba. Žiada veľa? Žiada ženích 
veľa, keď chce pre seba celú nevestu?
Liturgia: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 
38 – 44, zač. 57; menlivé časti z obdobia 
pred sviatkom Bohozjavenia; ostatné z dňa 
(HS: 339, 158; PZ: 316, 113; HP: 328, 114)

PIATOK
3. január
Prorok Malachiáš
... hlas volajúceho na púšti... (Mt 3, 3)
Ján Krstiteľ dal k dispozícií svoj hlas Slovu. 
Dovolil Pánovi, aby prostredníctvom jeho 
hlasu zaznievalo Božie slovo, ktoré je Duch 
a život. Ján bol nádoba naplnená Bohom, 
a preto sa mohol z tejto nádoby napiť každý, 
kto bol smädný. Komu prepožičiavam svoj 
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hlas ja? O čom rozprávam? Čie myšlienky 
šírim? Je čas nechať sa očistiť a stať sa 
nádobou na vznešené ciele.
Aliturgický deň. Voľnica. Čítania na krá-
ľovských hodinkách: 1. Iz 35, 1 – 10; Ap. Sk 
13, 25 – 33a, zač. 33; Mt 3, 1 – 11, zač. 5; 3. Iz 
1, 16 – 20; Ap. Sk 19, 1 – 8,zač. 42; Mk 1, 1 – 8, 
zač. 1; 6. Iz 12, 3 – 6; Ap. Rim 6, 3b – 11 zač. 
91; Mk 1, 9 – 15, zač. 2; 9. Iz 49, 8 – 15; Ap. Tít 
2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6

SOBOTA
4. január
Sobota pred Bohozjavením 
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Každý strom, ktorý neprináša dobré ovo-
cie, vytnú... (Mt 3, 10)
Cirkev existuje preto, aby evanjelizovala, 
aby sme prinášala ovocie radosti z evanjelia, 
pokoja, lásky. Ako sa k tomu dostať? Všetko 
sa začína pri Ježišových nohách. Potrebu-
jem si k nim sadnúť spolu s Máriou a počú-
vať jeho slovo. Dovoliť mu, aby nás miloval 
takých, akí sme, jeho bezpodmienečnou 
láskou, ktorá premieňa srdce. Až potom 
môžeme túto radosť zvestovať iným.
Liturgia: 1 Tim 3, 14 – 4, 5, zač. 284; Mt 3, 
1 – 11, zač. 5; menlivé časti z obdobia pred 
sviatkom; ostatné z dňa (HS: 339, 161; 
PZ: 316, 115; HP: 328, 116)

NEDEĽA
5. január
Nedeľa pred Bohozjavením 
Predvečer Bohozjavenia 
Svätí mučeníci Teopempt a Teonas
... on vás bude krstiť Duchom Svätým. 
(Mk 1, 8)
Sv. Serafím Sarovský hovorí: „Cieľom kres-
ťanského života je získať Svätého Ducha. 
Bez neho je Boh vzdialený, Kristus ostáva 
v minulosti, evanjelium je mŕtvou literou, 
Cirkev len inštitúciou, autorita nástrojom 
na ovládanie ľudí, misie propagandou, 
liturgia spomienkovým rituálom a z kres-
ťanstva ostane len zotročujúca morálka. 
Ale spolu so Svätým Duchom je vesmír 
povýšený a stoná v pôrodných bolestiach 
kráľovstva. Kristus je prítomný. Evanje-
lium je mocou života. Cirkev je trojičné 
spoločenstvo. Autorita je oslobodzujúcou 
službou, misie Zoslaním Svätého Ducha, 
liturgia pamiatkou a anticipáciou. Ľudské 
konanie je zbožštené.“
Liturgia: 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 
1 – 8, zač. 1; hlas 5; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; nedeľný vchod; tropár z hlasu 
a z predvečera; Sláva, kondák z hlasu, 
I teraz, z predvečera; ostatné z Nedele pred 
Osvietením; zdržanlivosť od mäsa (HS: 148, 
339; PZ: 101, 316; HP: 102, 329)

PONDELOK
6. január
Sväté Bohozjavenie
Toto je môj milovaný Syn... (Mt 3, 17)
Kedy sa otec najradšej priznáva k svojim 
deťom? Keď sa im darí. Keď syn prinesie 
jednotku, vtedy otec hrdo povie: „To je 
môj syn, múdry, celý otec!“ Prečo sa Boh 
Otec nepriznáva k Synovi, keď vzkriesil 
Lazára alebo keď kráčal po vode? Priznáva 
sa k nemu, keď služobník Jahveho berie 
na seba naše hriechy. Vtedy hovorí: „Toto je 
môj milovaný Syn, celý Otec.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Tít 2, 11 – 14; 3, 
4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6; menlivé 
časti zo sviatku; prikázaný sviatok; myrova-
nie (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

UTOROK
7. január
Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi
Tie dni budú takým súžením, aké nebolo 
od počiatku... (Mk 13, 19)
Myslím si, že sa nám ľahšie číta to, kde sa 
píše o Božej láske, o jeho milosrdenstve 
ako o strašných veciach na konci sveta.  No 
na inom mieste pri týchto opisoch je uvede-
ná oveľa strašnejšia skutočnosť – rozmnoží 
sa neprávosť a vychladne láska. To je oveľa 
horšie ako zemetrasenie či súženie.
Liturgia: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 
14 – 23, zač. 60 (rad.); Sk 19, 1 – 8, zač. 42; 
Jn 1, 29 – 34, zač. 3 (Jánovi); predobr.. antif. 
a blažen.; vchod: Poďte pokloňme sa… Ján ťa 
pokrstil v Jordáne…; tropár z Bohozjavenia 
a Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, kon-
dák z Bohozjavenia; ostat. zo sviatku a Jáno-
vi. Spieva sa Svätý Bože; namiesto Dôstojné 
je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 347; PZ: 324; HP: 334)

STREDA
8. január
Prepodobný Juraj Chozebita
Keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako 
sväto a nábožne musíte žiť. (2 Pt 3, 11)
V Denníčku svätej Faustíny nachádzame 
slová: „Dokážeš veľa, ak sa celkom odo-
vzdáš do mojej vôle a povieš: nie ako ja 
chcem, ale ako je tvoja vôľa. Vedz, že tieto 
slová vypovedané z hĺbky srdca v jednom 
okamihu vynášajú dušu na vrchol svätosti. 
V takej duši mám zvláštne zaľúbenie.“ Svä-
tosť, to je povolanie každého kresťana! 
Liturgia: 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk 13, 24 – 
31, zač. 61; predobraz. antif. a blažen. (alebo 
prvá a druhá antif. zo sviatku a tretia každo-
den. s pripivom zo sviatku); po vchode Poď-
te pokloňme sa… Ján ťa pokrstil v Jordáne…; 
menlivé časti zo sviatku; namiesto Dôstojné 
je sa spieva velebenie a 9. irmos z utierne 
zo sviatku (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

ŠTVRTOK
9. január
Mučeník Polyeukt
Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám 
žiť, ako žil on. (1 Jn 2, 6)
Pri krste rodičia a krstní rodičia trikrát od-
povedajú, že sa zjednocujú s Kristom. Prečo 
je jednota s Kristom taká dôležitá? Preto, 
lebo iba v ňom sme Božie deti, iba v ňom 
máme pokoj, iba v ňom sa postupne pre-
mieňame na Ježiša. To, že nevieme žiť, ako 
žil on, spočíva aj v tom, že od Ježiša chceme 
dary, ale nie jeho samého. Je to niečo ako 
manželstvo pre peniaze.
Liturgia: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 – 
14, 2, zač. 62; menlivé časti ako 8. januára 
(HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

PIATOK
10. január
Biskup Gregor Nysský
Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svoj-
ho brata, je ešte stále vo tme. (1 Jn 2, 9)
Raz som v škole veľmi rýchlo vypočítal 
príklad a odovzdával som ho na kontrolu 
učiteľovi. Spýtal sa: „Urobil si si skúšku 
správnosti?“ „Netreba,“ odpovedal som 
s istotou. Výsledok mal byť 1. Mne vyšlo 
-1. Rozdiel, nie? Si si istý, že miluješ Boha? 
A robíš si skúšku správnosti? Polož si 
otázku: „Milujem blížneho?“ Podľa toho 
spoznáš, či a ako miluješ Boha.
Liturgia: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9, 
zač. 63; menl. časti ako 8. januára; zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

SOBOTA
11. január
Prepodobný otec Teodóz
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. 
(Mt 11, 28)
Jeden mladý muž z nášho spoločenstva raz 
povedal: „Pre mňa je najväčší zázrak, ktorý 
som v spoločenstve objavil, skutočnosť, že 
Božie slovo je živé, že funguje.“ Ako málo 
kresťanov verí aj tomuto dnešnému slovu. 
Sme unavení a preťažení, no neprichádza-
me ku Kristovi, ale k televízorom, zážit-
kom, rozkošiam či hriechu. Očakávame 
úľavu, ale dostávame opak.
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, 
zač. 7 (sobota po Osvietení); 2 Kor 4, 6 – 15, 
zač. 176; Mt 11, 27 – 33, zač. 43 (prepodob.); 
predobraz. antif. a blažen.; vchod z Bohoz-
javenia, tropár zo sviatku a svätému. Sláva, 
kondák svätému, I teraz, kondák zo sviat-
ku; ostatné zo sviatku a svätému; namiesto 
Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos 
z utierne zo sviatku (HS: 349; PZ: 326; 
HP: 338)

Slavomír Zahorjan
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MEDVEDIE LABKY
RECEPT	J	Každý rok, keď sneh 
a mráz postriebria krajinu, dedinky 
a mestá ovládne čaro Vianoc. 
V každom príbytku sa šíri vôňa 
ihličia, prítmie a teplo domova. 
K tomu neodmysliteľne patria via-
nočné oblátky, opekance, kapustni-
ca, cesnak a med, vianočné spevy, 
modlitby i spomienky. Niet takých 
sviatkov, ktoré by boli opradené 
toľkými zvykmi, obyčajmi, obrad-
mi, hrami a piesňami ako Vianoce.

V tomto čísle vám prinášame recept na tradičné medvedie 
labky, ktoré svojou vôňou i chuťou môžu prispieť k požehna-
nému prežitiu sviatkov Narodenia Pána.

Suroviny: 600 gramov hladkej múky, 450 gramov masla, 270 
gramov práškového cukru, 240 gramov zomletých orechov, 
20 gramov kakaa, 3 vajcia, 3 vanilkové cukry, trochu škorice.

Postup: Hladkú múku, maslo, práškový cukor, orechy, kakao, 
vanilkové cukry so škoricou a vajíčka dáme na dosku. Surovi-
ny spracujeme do cesta a dáme do chladničky, pokiaľ sa nám 
nenahreje rúra. Schladené cesto plníme do formičiek, nie 
však úplne do vrchu, a pomaly pečieme na 180 stupňoch asi 
20 minút. Upečené posypeme práškovým cukrom.

Dobrú chuť praje pani Irenka Píšová z Banskej Štiavnice.
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IMELO 
BIELE
BOŽIA LEKÁREŇ	J	Ide 
o poloparazitickú vždy-
zelenú rastlinu, ktorá sa 
zachytáva v dreve stromu. 
Oddávna sa používala 
pri rituáloch a pripisovala 
sa jej zázračná moc. Preto 
sa dostala aj do domác-
nosti počas Vianoc. 
Zbiera sa vňať (november –  február) a zriedka plody. Hlavné 
účinné látky sú polypeptid viskotoxín, cholín a acetylcholín, 
kyselina oleanolová, živica, škrob, silica, vitamín C. Upo-
kojuje nervový systém, výrazne znižuje krvný tlak, pocit 
návalov krvi do hlavy (v klimaktériu), reguluje vylučovanie 
žlče a ovplyvňuje činnosť pankreasu. Má protireumatickú 
aktivitu, potláča zvýšenú činnosť štítnej žľazy, obmedzuje 
usadzovanie nežiaducich látok v cievach, podporuje kĺby, 
pomáha pri kŕčových žilách a bercových vredoch aj pri rako-
vine žalúdka, epilepsii a neplodnosti. Pozor! Imelo môže byť 
pri predávkovaní nebezpečné.

Kvapky:  Do pohára s uzáverom dáme 150 gramov čerstvého 
imela, zalejeme 0,5 l liehu, necháme na tmavom mieste 8 
týždňov (občas pretrepeme). Scedíme a necháme na tma-
vom mieste niekoľko dní usadiť a zlejeme. Užívame 15 – 20 
kvapiek 2 až 3-krát denne.

ŠUŠKOVINY
VYROBENÉ DOMA	J	Sviatky Narode-
nia Pána sú príležitosťou osviežiť deko-
rácie, no popritom môžeme pomôcť 
peňaženke aj prírode. V piv-
nici máme mech so šuš-
kami, ktoré poslúžili ako 
dekorácia do črepníka alebo 
ako podstielka k rastlinám. 
Aj keď nie sú čerstvé, 
predsa ich po vyčistení 
možno zrecyklovať. 
Stačí ich opláchnuť 
horúcou vodou, prí-
padne na chvíľu vložiť 
do octu. Suché ich 
využijeme 
na mno-
horaké 
spôsoby – ako 
základ dekorácií, girlánd, ozdôb 
aj výrobu ozdobných stromčekov, 
jednotlivé šupinky ako šindle na strechu 
maštaľky. Pri dekoráciách môžete použiť 
šušku, ktorú horným koncom namočíte 

do vosku a do kokosu. Výborne imituje 
sneh a vábivo vonia. Na šušky tavnou 
pištoľou nalepte väčšie drevené korá-

liky, vlasy, lesklú svätožiaru, biele 
krídla. Fixkami nakreslite oči a ústa 
– a máte anjela. (1) Ak máte šušiek 
viac, použite ich na výrobu vianoč-
ného venčeka. Na venček z prútia 
alebo čačiny tavnou pištoľou 

nalepte šušky, prstence zo slamy 
a zopár vianočných 

ozdôb. (2) No a ak 
máte príbuzných 

alebo priateľov, 
ktorí si radi 

zakúria v kozube 
alebo v lete opekajú, 
vyrobte pre nich 

podpaľovač zo šišiek, 
papierových košíčkov, 

vosku a prírodných horľavých 
látok. Pekne ho zabaľte a doplňte 

papierovými mašličkami. (3) Fotopostupy 
nájdete na webe Slova.
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DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
Čo máte nového? Otázka, ktorú si občas kladieme 
pri stretnutiach. Nedávno bola príležitosť povedať ju zná-
mym – manželom. Čo myslíte, kto odpovedal prvý? Man-
želka sa pustila do vykresľovania finálnych prác na garáži 
pri dome. Konečne spokojnosť, myslel som si v duchu. 
Záver rozprávania však nebol happyendový. Odtieň 
farby na garáži nesedel s tým, ktorý bol predtým použitý 
na dome. Manžel sa bránil, že farbu vyberal podľa kódu, 
ktorý si odložil z farby na dome. Hnedá ako hnedá, skon-
štatoval a ja by som mu dal za pravdu. Ale naše polovičky... 
Ony vidia hnedú: škoricovú, orieškovú, béžovú, pieskovú... 
Problém spočíva ešte v podstatnom detaile, ktorý som si 
nechal na záver. Medzi obnovou domu a garáže uplynulo 
viac ako päť rokov a firma zmenila vzorkovníky farieb.

PRE MUŽA	J	Téma, o ktorej chceme dnes písať, sa netýka rozdiel-
neho vnímania farieb a ich odtieňov u mužov a žien, ale o čase, ktorý 
medzitým uplynul. Väčšina mužov má na všetky domáce práce a opravy 
more času. Poznáte to: kým je kľučka na dverách uvoľnená, či párkrát 
vypadne, nič sa nedeje. S opravou sa začne až vtedy, keď sa niekto pri-
buchne. Keď v kuchyni kvapká kohútik alebo slabo odteká dres, ešte sa 
nič nedeje. Až keď začne voda striekať alebo sa dres upchá, potom o deň 
– dva nastane ten správny čas. Nemyslím si, že by za tým všetkým bola 
len lenivosť či pocit väčšej dôležitosti, keď nakoniec dáme do poriadku 
haváriu. Začíname veci riešiť, až keď nefungujú. Kým je niečo funkčné 
– je to funkčné. Nie dokonale, ale stále to ide (ako keď vám začne svietiť 
kontrolka na aute – beriem na vedomie a idem ďalej). Pre naše manžel-
ky sú to nepochopiteľné veci a privádzajúce do zúfalstva.

Ale láska sa takto nespráva. Lebo láska je dobrotivá, nie je nehanebná, 
nie je sebecká, neteší sa z neprávosti (1 Kor 13). A jedine láska k Bohu 
a k našim manželkám nám pomôže vidieť veci okolo seba ich očami. 
Cesta lásky je tá najlepšia, aby sme premáhali samých seba, svoju priro-
dzenosť, svoj uhol pohľadu aj lenivosť.

PRE ŽENU	J	Každá žena by vedela vytiahnuť množstvo podobných 
situácií. V minulom roku som stratila puklicu z kolesa na aute. Tri kolesá 
ako majú byť, a jedno z chudobinca. Po niekoľkonásobnej urgencii mi 
Ježiško o pol roka priniesol novú sadu. Nestíhal. Môj volant dodnes čaká 
na svoj nový poťah. Starý sa už drobí natoľko, že keď vystúpim, kúsočky 
koženky sa zosypú na zem. Už som prosila, urgovala všetkých svojich 
chlapov. Riešenie je otvorené. Ale.... Blížia sa Vianoce. Tak možno... 
Nie je vždy ľahké preniesť sa cez podobné situácie, keď ženy majú rady 
veci svojho domova v poriadku. Sú našou výkladnou skriňou, vizitkou. 
Logika (aspoň moja) stojí na tom, že ak sa niečo môže urobiť, posunúť, 
premiestniť, vylepšiť, urobiť krajším, ideme na to. Vtedy sa cítime kom-
fortne. Krása je to, čo chceme, aby nás obklopovalo.

No láska nie je požadovačná. Láska sa dáva. Hľadá spôsoby, ako „vydolo-
vať“ zo seba i z toho druhého to najlepšie. Preto výnimočné ženy nevy-
strájajú ako fúrie, nenárokujú si, ako by im patril celý svet, ale pozorujú, 
pozývajú, inšpirujú, otvárajú dvere, navrhujú cesty a riešenia, sprevádza-
jú, nadchýnajú sa a popritom neustále dvíhajú svoje srdce k Bohu, ktorý 
môže pohnúť srdcom (aj myslením a rukami) muža. A život so všetkým 
v ňom môže byť taký krásny.

(Marek a Dada Kolesárovci)

JE JEDNO, AKÉHO JE ČLOVEK 
NÁBOŽENSTVA A V AKÉHO BOHA 
VERÍ?

KEĎ SA PÝTAJÚ	J	V jednom múdrom liste 
pápeža Jána Pavla II. sa píše: „Spása môže prísť 
jedine od Ježiša Krista.“ To znamená, že ľudia majú 
slobodu veriť, v čo chcú, ale jediný záchranca, 
premožiteľ hriechu a víťaz nad smrťou je Ježiš. Tí, 
ktorí tomu uverili, patria do jeho Cirkvi, ktorá je 
jeho mystickým telom. Ježiš prišiel na tento svet, 
aby hovoril o Otcovi, o jeho láske – svojou prítom-
nosťou a zjavom, slovami, skutkami, zázrakmi, 
smrťou, zmŕtvychvstaním a zoslaním Ducha prav-
dy. Viera v pravého Boha je síce nadprirodzený dar, 
no tým, ktorí hľadajú pravdu s úprimným srdcom, 
sa Boh dá poznať. Jedine Boh – Najsvätejšia Trojica 
– Otec, Syn a Svätý Duch – má pomyselné kľúče 
od raja, jedine on otvára dvere večného šťastia. 
Jedine tento Boh sa ponížil a zomrel za človeka.

Toto neurobil žiaden iný boh s malým b.

Apoštol Pavol to vo svojom liste potvrdzuje: „Lebo 
aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi, 
alebo na zemi – ako je veľa bohov a veľa pánov – 
my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je 
všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša 
Krista...“ (1 Kor 8, 5 – 6)upozorňuje: „Ak žijeme 
v Duchu, podľa Ducha aj konajme. “ (Gal 5, 25)  
(D. Kolesárová)

PRI STOLE

ETIKETA	J	Rodičia sú prvým a najdôležitejším 
vzorom pre svoje deti. Ak sa za ne nechceme v re-
štaurácii hanbiť, potrebujeme ich naučiť základ-
ným zručnostiam. 

Niekoľko jednoduchých a základných pravidiel:

1. Pozdraviť sa je základná slušnosť.

2. K stolu si sadáme čistí a pekne oblečení.

3. Čakáme, až kým začne jesť hostiteľ.

4. Podľa etikety je zapíjanie jedla v poriadku, ale 
keď chcete, aby sa dieťa najedlo, dozrite na to, aby 
pilo viac ako pol hodinu pred jedlom.

5. Na ochranu používajte obrúsok aj na stehná.

6. Polievku z taniera nikdy nepijeme.

7. Naučte včas deti používať taniere, nôž a vidličku.

8. Pri jedle sa rozpráva, ale nekričí.

9. No a na koniec zoznamu niečo novodobé: 
pri jedle vypnite médiá. Vtedy všetci pochopia, že 
sú tu jeden pre druhého. Ak chcete malú pomôcku 
pri tejto bohumilej výchovnej činnosti , zaob-
starajte si knihu Pamely Duckermanovej A dosť! 
Francúzske deti nevystrájajú pri jedle.

pro familia
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REGIÓN	J	Od poľsko-slovenských hraníc sa 
skoro až k Prešovu tiahne pohorie zvané Čergov. 
Na východe susedí s Ondavskou vrchovinou, 
na juhu s Beskydským predhorím, na západe 
so Spišsko-šarišským medzihorím a na severe 
s Ľubovnianskou vrchovinou. 

Má šestnásť vrchov, ktorých nadmorská výš-
ka presahuje tisíc metrov. Najvyšší je Minčol 
(1 157,2 m n. m.). Paradoxne, vrch Čergov, podľa 
ktorého má pohorie pomenovanie, je viac ako 
o sto  metrov nižší (1 049,7 m n. m.). Svahy po-
horia sú zarastené zmiešanými lesmi s prevahou 
listnatých stromov. Z nich sa najviac vyskytuje 
buk, javor, hrab, v menšej miere tiež dub a breza. 
Z ihličnanov tu rastie najviac smrek. Pohorie patrí 
do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. 
Na východných svahoch Čergova pramení rieka 
Topľa a mnohé jej prítoky, potoky a riečky zo zá-
padnej strany tvoria prítoky rieky Torysa.

Čergovské pohorie síce nepatrí medzi chránené kra-
jinné oblasti, ale početné pozoruhodnosti a prírod-
né zvláštnosti sú sústredené do mnohých prírod-
ných rezervácií. K najkrajším a najhodnotnejším sa 
radí Čergovský Minčol, Livovská jelšina, Fintické 
svahy, Hradová hora a Kapušiansky hradný vrch.

Na vrch Minčol sa dá dostať zo západu z obce 
Kyjov a z východu z obce Livovská Huta. Pohorie 
Čergov núka unikátne výhľady až do Rumunska. 
Výskyt extrémne ďalekých pozorovaní je najprav-
depodobnejší v zimnom období. Dopomáha tomu 
sneh, ktorý pri správnom uhle nasvietenia slnkom 
vytvára výrazné kontrasty. 

Z vrcholu Minčol je za vhodných podmienok 
viditeľný výrazný masív Babej hory (1 725 m n. 
m.) na Orave, vzdialenej 113 km vzdušnou čiarou. 
Z druhého najvyššieho vrchu pohoria Veľká Javo-
rina (1 099 m n. m.) je za ideálnych podmienok 
viditeľný masív Varful Ignis (1 307 m n. m.) vzdia-
lený takmer 250 km až v Rumunsku. Umožňuje to 
pohľad do doliny rieky Tisa. 

Možno vidieť aj rumunské pohorie Rodna s 36 
horskými jazerami, ktorého najvyššie vrcholy 
Pietrosul Rodnei (2 303 m n. m.) a Ineu (2 279 m 
n. m.) dosahujú výšku tatranských vrcholov.  
Na východ sú zasa viditeľné ukrajinské Karpaty. 
Nad Sninským kameňom trčí Stij (1 681 m n. m.) 
vzdušnou čiarou 163 km a vedľa Vihorlatu Poloni-
na Runa, Ljutianska Holica a výrazný Pikuj (1 408 
m n. m.) vzdialený vyše 140 km. (Juraj Gradoš)

KAM DO CHRÁMU?
LITURGIA	J	Okolie pohoria Čergov je lemované 
mnohými dedinami s gréckokatolíckymi chrámami. 
Niektoré z nich sú dokonca ešte drevené – Kríže a Lu-
kov-Venecia. Pre milovníkov lyžovania je k dispozícii 
cerkev v Drienici. Ak sa však vydáte do pútnického 
centra v Ľutine, môžete obohatiť svoju dovolenku nielen 
návštevou najväčšieho gréckokatolíckeho pútnického 
miesta, ale napríklad aj ružencovej záhrady či miniskan-
zenu drevených gréckokatolíckych cerkví východného 
Slovenska. (Juraj Gradoš)
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LES
SLOVO O PRÍRODE	J	Les často vnímame iba 
cez stromy. Je však oveľa komplexnejším spo-
ločenstvom organizmov – stromov, bylín, húb, 
živočíchov a mikroorganizmov. Existencia lesa 
je pre človeka a jeho činnosť zásadná. Poskytuje 
nielen drevo, ale je aj zdrojom potravy. Tieto 
benefity, ktoré najčastejšie vnímame, však nie 
sú najdôležitejšie. Les má strategický význam 
pre zdravie a pohodu človeka. Upravuje teplotu 
a vlhkosť krajiny a má zásadný vplyv na kvalitu 
ovzdušia. Stromy sú veľkí producenti kyslíka 
a zo vzduchu, naopak, odbúravajú hromadiaci 
sa oxid uhličitý, ktorý potrebujú na proces 
fotosyntézy. Vedci z univerzity v Zürichu 
napríklad ako najlacnejšie a najúčinnejšie 
vyriešenie súčasnej environmentálnej krízy 
navrhujú vysadiť bilión nových stromov na úze-
mí s veľkosťou územia USA a Číny dohromady. 
Korene stromov spevňujú pôdu, čo je dôležité 
najmä na brehoch riek alebo strmých svahoch 
hôr, kde spomaľujú eróziu. Les tiež zachytáva 
prachové častice a podieľa sa na odstraňovaní 
niektorých škodlivých látok zo vzduchu. Lesy 
sú domovom mnohých rastlín a živočíchov, 
ktorým poskytujú úkryt a potravu. V lese je 
vysoká druhová biodiverzita.

V zásade, i keď nie celkom presne, delíme 
lesy na tropické, listnaté, ihličnaté, zmiešané, 
pralesy a lesostepi. Na Slovensku sa najčastej-
šie stretávame so zmiešaným lesom, pričom 
na juhu sa nachádzajú viac listnaté a v horských 
pásmach zasa ihličnaté lesy. Práve zmiešaný les 
má najväčší predpoklad na dlhodobý rozvoj. 
Kvalitu lesa však ovplyvňuje aj pôdne podložie 
či orientácia svahu. Na vrcholoch kopcov alebo 
horských masívov majú stromy pre nedosta-
tok živín a vody nižší vzrast oproti stromom 
z údolí. Tam sa nachádzajú aj bohaté spoločen-
stvá rôznych bylín. Podľa novších výskumov je 
cez sieť koreňov rastlín a húb celý ekosystém 
lesa poprepájaný a rastliny spolu komunikujú 
vysielaním chemických signálov. (Juraj Gradoš)

DRIENICA
TURISTIKA	J	Pod južnými svahmi Čergovského pohoria pri obci Drienica 
sa nachádza jedna z najznámejších lyžiarskych lokalít v okolí Prešova. Hoci sú 
lyžiarske dráhy na svahoch vrchu Lysá, turistická lokalita sa tiahne už od stre-
diska Drienica. To je s vrcholom Lysej prepojené dvojkilometrovou dvojsedač-
kovou lanovou dráhou, popod ktorú vedie zjazdovka. 

Lokalita ponúka umelo zasnežované zjazdovky, sedačkovú lanovku, lyžiarske 
vleky a bežecké trasy ponúkajú dostatok možností na parádnu lyžovačku počas 
celej zimnej sezóny. Na Drienici sú štyri vleky s kapacitou dvetisícpäťsto osôb 
za hodinu. Sú tu dve trate, stredne ťažká, ľahká a, samozrejme, detská. V Drie-
nici je technické zasnežovanie. Každý večer stredisko ponúka večerné lyžovanie 
na kilometrovej trati. 

Hlavným strediskom je však vrch Lysá. Z jej vrcholu sú nádherné výhľady až 
do Tatier. Pre lyžiarov je tu päť vlekov s kapacitou tritisícsedemsto osôb za ho-
dinu. Je tu množstvo lyžiarskych tratí v dĺžke viac ako jedenásť kilometrov. Sú 
tu všetky typy zjazdoviek od najľahšej až po náročnú čiernu trať na Baraňom. 
Pre milovníkov bežiek je v lokalite až osemdesiat kilometrov kvalitných tratí, 
ktoré ponúkajú výhľad na Vysoké aj Nízke Tatry či Pieniny. V samotnom okolí 
zjazdoviek sa nachádza päť kilometrov upravovaných bežeckých tratí. 

Turistom sú k dispozícii dve požičovne lyží a množstvo penziónov a chát. 
Parkoviská sú hneď pri vlekoch a sú zdarma. V stredisku pôsobí profesionálna 
horská služba. Trate sú upravované snežnými vozidlami. (Juraj Gradoš)

SABINOV A JAKUBOVANY
ZAUJÍMAVOSŤ	J	Malé mestečko Sabinov je milovníkom umenia známe, ok-
rem iného, tým, že sa v ňom v roku 1964 natáčal Oscarom ocenený film Obchod 
na korze. Spomienkou na natáčanie filmu je od roku 2016 socha Oscara, nachá-
dzajúca sa na severnej strane centrálneho námestia. V niekdajšom slobodnom 
kráľovskom meste sa naďalej zachovala časť obranných múrov a bášt, pričom 
vo Východnej bašte dnes sídli Mestské múzeum s meštianskou a ľudovou 
izbou, obrazovou galériou a dobovými fotografiami.

Medzi Drienicou a susednou obcou Jakubovany sa rozprestiera málo známa 
Jakubovianska priehrada nazývaná tiež vodná nádrž Jakubovany. Priehrada je 
veľmi fotogenickým miestom a jej okolie ponúka viaceré možnosti nenároč-
ných prechádzok. (Juraj Gradoš)
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Kto je to vlastne otec?
Je to človek, ktorého má každý z nás (či 

ho pozná, alebo nie). Vďaka nemu sme 
mohli prísť na svet. Kde je otec, tam je 
dom a rod. Veľmi pekne otcovstvo 
vystihujú aj dve slová – autorita 
v láske. Otec má byť teda autoritou – 
vyžadovať, byť náročný, mocný, spra-
vodlivý a rešpektovaný, ale v láske – 

milosrdný, starostlivý, ochraňujúci, 
odpúšťajúci a nežný k svojim deťom.

Ahoj, deti, dnes sa pozrieme na cudzie slovíč-
ko, ktoré sa skladá z dvoch hlások – a a b. Je 
v tom veľká symbolika, lebo sú to vlastne 
prvé dve písmená abecedy. Slovo abba 
pochádza z aramejčiny (z reči, ktorou 
hovoril Pán Ježiš) a pomenúva otca. Ale 
nie len tak hocijako. Je to veľmi dôverné 
oslovenie, ako keď povieme ocko, tatko 
alebo tatík. A otcovstvo je vlastne počiat-
kom všetkého. Týmto slovom sa Ježiš 
prihováral svojmu otcovi na nebesiach.

       Ešteže tu    
   mám svojho 
duchovného 
    otca.
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 To bude 
pre brata Teodora.     
  Už ho netrpezlivo   
                 čaká.

Otče?

detská   

1221

Príbehy poslušníkaSynovia a otcovia
Možno aj nás raz niekto 

namiesto synku nazve 
abba.

Synku, prines mi       
      vody.

... do múdrosti
a lásky našich starcov.

To bude
od otca.

Nebude môcť prísť
do sviatkov. A tak

som sa tešil.

... , lebo
sa posil-
ňujú 
z prameňa 
večného Otca.

Hm. 

Okrem fyzických otcoch hovoríme aj o duchov-
ných otcoch – sú to ľudia s duchovnými skúse-
nosťami, hlbokého modlitbového života. 
Otcami púšte nazývame prvých egyptských 
mníchov, ktorí žili na púšti v 3. – 5. storočí. Boli to 
väčšinou muži – jednoduchí kresťania, ktorí 
chceli žiť vieru radikálne podľa vzoru sv. Antona 
Pustovníka. Váženejší mnísi dostali oslovenie 
otec – abba. Skúsenejších mníchov nazývali aj 
starcami, oni potom viedli mladších. Podobne 
ako majster učňa. Boli známi svätým životom 
a mnohými duchovnými darmi: uzdravovali 
chorých, vyháňali démonov, konali zázraky, 
poznali srdce človeka a zvlášť vynikali darom 
rady, pre ktoré ich ľudia vyhľadávali.
Známe sú aj rôzne príbehy a výroky týchto 
otcov. Prečítaj si niektoré z nich:

Abba Ján povedal, že svätí sú ako skupina 
stromov, ktoré prinášajú rôzne ovocie, ale sú 
napájané z toho istého zdroja. Spôsoby jedné-
ho svätca sa líšia od spôsobov iného, ale je to 
ten istý Duch, ktorý účinkuje v každom z nich.

Abba Pavol povedal: „Drž sa blízko Ježiša.“

Istý brat povedal abbovi Teodorovi: „Chcem 
splniť prikázania.“ Starec mu povedal to, čo mu 
hovoril abba Theonas: „Chcem naplniť svojho 
ducha Bohom.“

Otcovia púšte

Nuž, 
otec je 
otec.

Otče, došiel vám list. A čo ti píše?
                      Aj
                           môj 
                abba je mi
     ako otec. Nie-
      kedy ešte viac.Určite

je to 
preto, ...

 Ale až
vtedy, keď 
dozrieme... 

Pre prvých kresťanov bolo bežné takto oslovovať Boha a výraz 
„Abba, Otče“ sa stal veľmi rozšíreným v modlitbách a na bohosluž-
bách ranej kresťanskej cirkvi. A ešte jedna zaujímavosť – slovo 
abba  je vlastne palindróm, aj spredu aj zozadu čítané má ten istý 
význam. Palindrómom sú napríklad aj tieto slovné spojenia:

                                          Kobyla má malý bok.
                     Chorá Marka na Kramároch.
                                 V elipse spí lev.
                                      Elze je zle.

Úloha: Skúste nájsť podobné slová alebo slovné spojenia.

Ockovi
Nielen nebeského Otca,  ale  aj  svojho pozemského môže-
me  potešiť rozličným spôsobom, hlavne láskou, ktorú mu 
prejavujeme. 
Úloha: Vyrobte svojmu ockovi miniknižku so slovom abba.  
              Podrobnejší fotopostup nájdete na webe Slova:  
                                                                                      casopisslovo.sk.

40www.casopisslovo.sk pre deti



SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Členský príspevok vo výške 5 eur sa platí 
za ten rok, na ktorý je určený kalendár V bráz-
de Metodovej a príslušná podielová kniha. To 
znamená, že ak je niekto aktuálne na zozna-
me členov, treba, aby si po zaplatení členské-
ho podiely vyzdvihol, a tak riešil prípadnú 
zmenu členského, resp. odhlásenie.
výbor spolku

Na spolok darovali: MUDr. Mária Baránková, 
Komárno – 45 eur; Mons. Viliam Judák, Nitra 
– 10 eur; darcovia z Michaloviec: bohuznáma 
– 10 eur; Mária Kločanková – 5 eur; Emília 
Štofková – 5 eur.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

Anna Fedorová zo Šamudoviec oslávila 12. 
novembra 90 rokov. Milá mamka, k vášmu 
životnému jubileu vám blahoželáme a v 
modlitbách od nebeského Otca vyprosuje-
me pevné zdravie, hojnosť Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky.

s láskou a úctou deti s rodinami

Naša mamka, babka a pra-
babka Mária Beláková 
z Oľšavice 13. decembra 
oslávi krásne 90. narode-
niny. Za lásku, starostli-
vosť a obetavosť ďakujú 
a ochranu Presvätej 
Bohorodičky vyprosujú deti s rodinami.

SPOMÍNAME

Dobrotivý Otec si 13. novembra povolal 
do večnosti MUDr. Juraja Dudu, ktorý sa 
dožil 87 rokov. Dlhé roky pracoval ako lekár 
reumatológ v okrese Michalovce. Napísal 
viacero vedeckých publikácií, písal básne 
a venoval sa aj výtvarnej tvorbe. Bol odda-
ným gréckokatolíkom, tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu modlitbu i tichú spomienku.

Vičnaja jemu pamjať!

Dotĺklo srdiečko, prestalo 
biť. Zavreli sa oči vaše, ne-
môžeme na vás zabudnúť. 
Osud je krutý, nevráti, čo 
vzal. Zostali iba spomienky, 
v srdci žiaľ. Už niet návratu 
ani nádeje, len cestička 
k hrobu nás k vám zavedie. Kytičku kvetov 
na hrob vám môžeme dať, spokojný spánok 
priať a s úctou na vás spomínať.
15. decembra si pripomenieme 10. výročie 
odchodu do večnosti môjho manžela, nášho 
otca, dedka, švagra Jána Jarošíka z Levoče. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami 
modlitbu a tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka Helena, 
dcéra Mária a synovia Ján, Peter a Ľubomír 

s rodinami

31. decembra uplynie 10 rokov od chvíle, 
čo si k sebe povolal Stvoriteľ našu mamku 
Helenu Cibulášovú, ktorá celý svoj život 
oslavovala Pána pri svätých liturgiách ako 
kantorka nášho krásneho byzantského obra-
du v rodnej dedinke Pakostov. Pri príležitosti 
tohto výročia si na ňu v modlitbe spomínajú 
deti s rodinami. Nech je jej večná pamiatka!

Vičnaja jej pamjať!

OZNAMY

Liturgie v Brne

Gréckokatolícka farnosť svätej Márie Magda-
lény v Brne, Chrám svätého Leopolda v Brne

Nedeľa: 09.45 spovedanie; 10.15 svätá litur-
gia (slov.; tretia nedeľa v mesiaci – csl.)
Streda: 17.30 spovedanie;18.00 svätá litur-
gia slovenská
Sviatky: podľa aktuálneho rozpisu na webe
Kontakty: 775 342 393, 734 362 154 (otec 
Ján Bilý); 
mejl: janko.bily@gmail.com / grkat.spolo-
censtvo.brno@gmail.com; 
web: grkat-brno.cz; 
Facebook: Gréckokatolícka farnosť u sv. Márie 
Magdalény v Brne

Pozvánka na evanjelizačný projekt

Srdečne pozývame mladých, ale aj všetkých 
veriacich na sériu evanjelizačných večerov.
Projekt s názvom Tajomstvo nekonečného 
života spočíva v pravidelných stretnutiach, 
ktoré sa budú konať raz v mesiaci vo večer-
ných hodinách v DAD v Prešove. Stretnutia 
budú vždy zamerané na inú tému, pričom 
témy večerov budú na seba nadväzovať. 
Jednotlivé témy bude vždy rozoberať pozva-
ný hosť večera v rozhovoroch, ktoré budú 
sprevádzané piesňami so skupinou Peter 
Milenky & band.

Pozvánka na bioetickú prednášku

Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave 
vás 9. decembra pozýva na poslednú pred-
nášku z cyklu Bioetika 21. storočia na tému: 
Manipulovaná smrť − eutanázia.
Miesto konania: UPeCe, Staré grunty 36, 
Mlynská dolina, Bratislava
Hosťom bude uznávaný lekár a odborník 
v oblasti bioetiky, prednosta ÚZE SZU, pred-
seda EtK MZ SR prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD.

Pozvánka spoločenstva Pavol

Všetkých veriacich srdečne pozývame na naj-
bližšie otvorené stretnutie Spoločenstva 
Pavol z Levoče.
Termín: 13.12. (piatok)
Miesto konania: Gréckokatolícky chrám, 
Potočná ulica, Levoča
Hostia: Gréckokatolícky kňaz otec Slavomír 
Zahorjan a Lámačské chvály
Viac informácií: www.spolpavol.sk;  
http://www.facebook.com/SpolocenstvoLe-
voca

Pozvánka na obnovu

Komunita blahoslavenstiev pozýva na ad-
ventnú obnovu zameranú na stíšenie vlast-
ného srdca a načúvanie Bohu. Zažiješ liturgiu 
komunity, ticho v modlitbe, modlitebné 
večery, možnosť svätej spovede a osobných 
rozhovorov. Treba si vziať Sväté písmo.
Termín: 12. – 15. decembra
Miesto: Komunita blahoslavenstiev, Liptov-
ský Mikuláš, Kláštorná 123, Okoličné
Bližšie informácie: blahoslavenstva@
alconet.sk

Pozvánka na vianočný koncert

Pozývame všetkých priaznivcov dobrej hud-
by na vianočný koncert speváčky a skladateľ-
ky Janais.
Termín: 19.12. (štvrtok)
Miesto: Kino Scala Prešov, Masarykova 7
Vstupné: 12 eur
Viac informácií: www.ticketportal.sk

Výlet do Prahy

Srdečne ťa pozývame na výlet do vianočnej 
Prahy, kde môžeš spoznať nové priateľstvá 
a zoznámiť sa s novými ľuďmi.
Termín: 20. – 22. december
Preprava: spoločné kupé vo vlaku spoloč-
nosti Regiojet
Cena v sebe zahŕňa: 55 eur (2 x ubytovanie 
s raňajkami, v cene nie je zahrnutá doprava 
vlakom spoločnosti Regiojet).  
Kontakt: +421 917 854 002, slobodni28p-
lus@gmail.com

Kurz o komunikácii

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vás 
srdečne pozývajú na kurz o nenásilnej komu-
nikácií. Cieľom víkendu je naučiť sa počúvať 
druhých, nezraňovať ich.
Lektori kurzu: Eva Račková, PhD., ACC; ThLic. 
Jozef Hegglin, MSC
Termín: 07. – 09. február
Miesto konania: Komunitný dom MSC, Parti-
zánska 56, 949 01 Nitra
Tel. č.: 037/693 00 31

INZERCIA

Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád 
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie 
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.: 
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
_______________________________________

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové 
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@stonline.sk
_______________________________________

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektro-
magnetický pohon, diaľkové ovládania zvo-
nov, oprava starých systémov. Tel.: 057/442 
18 28; 0907 268 344

Viac o inzercii nájdete na
casopisslovo.sk /redakcia/.
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TV LUX

J09.12. (pondelok) 07.35 Týždeň s: Gréckokato-
lícka farnosť Klenová 08.20 Starý zákon 13.55 
Večerná univerzita 14.35 Príbehy z Kyabakadde 
– dokument
J10.12. (utorok) 16.30 Advent bez Vianoc – doku-
ment 17.00 Peter medzi nami 20.55 Gréckoka-
tolícky magazín 21.15 Vstaň a príď do Angoly 
– dokument 2
J11.12. (streda) 03.20 Akatist 16.05 Eucharis-
tické zázraky: Príbeh Carla Autisa 16.30 Bolívia 
– misia 20.20 PKP R 21.30 Jeden na jedného – 
publicistika
J12.12. (štvrtok) 08.10 PKP 08.20 Starý zákon 
16.05 GkM R 16.30 Večera u Slováka 17.00 
Spolu 17.15 PKP R 18.00 Svätá omša s pápežom 
Františkom 21.10 Poltónklub
J13.12. (piatok) 08.55 GkM R 10.10 Z prameňa 
16.25 Nerušte moje kruhy 16.55 PKP 17.30 
Moja misia 20.15 PKP R 20.30 Svätý Martin de 
Porres – film 2
J14.12. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00 
Akatist 17.00 Luxáreň 19.00 PKP R 20.30 
Vo svetle pravdy – film 2
J15.12. (nedeľa) 08.00 Klbko a rodina 08.40 
GkM R 16.05 Spojení oceánom 19.00 Katechéza 
19.25 Svätá rodina hľadá príbytok 21.00 Medzi 
nebom a zemou
J16.12. (pondelok) 08.20 Starý zákon 13.00 
Serra: Rytieri svätého kríža 14.35 Irak – pomoc 
Bratislavskej arcidiecézy 19.25 Svätá rodina 
hľadá príbytok
J17.12. (utorok) 08.20 Starý zákon 17.00 Viera 
do vrecka 19.25 Svätá rodina hľadá príbytok (2) 
20.55 Gréckokatolícky magazín 21.15 Opovr-
hnutí a predsa milovaní
J18.12. (streda) 03.20 Akatist 08.20 Starý zákon 
16.05 Eucharistické zázraky 16.30 Vladyka 
Milan – dokument 20.20 PKP R

J19.12. (štvrtok) 08.10 PKP 08.55 Vladyka 
Milan R 16.05 GkM R 17.15 PKP 21.50 Majster 
skratiek – dokument
J20.12. (piatok) 08.55 GkM R 16.55 PKP 17.00 
Kulmenie 20.15 PKP R 20.30 Svätá Ružena 
Limská 2 – film 23.00 Katechéza
J21.12. (sobota) 01.50 PKP R 08.30 PKP 14.00 
Akatist 19.00 PKP R 20.30 Život za život – 
film 2 22.30 Vladyka Milan R

J22.12. (nedeľa) 08.00 Klbko a rodina 08.40 
GkM R 10.00 Svätá omša 19.00 Katechéza 19.25 
Svätá rodina hľadá príbytok (7) 20.30 Quo vadis
J23.12. (pondelok) 07.00 Svätá omša 08.20 
Starý zákon 10.10 Z prameňa 13.55 Večerná 
univerzita 14.35 Povolanie laik: Kamaráti 17.30 
Doma je doma
J24.12. (utorok) 15.45 Tajomstvo Svätého domu 
z Nazareta 18.10 Sviatočný príhovor J. E. kar-
dinála Jozefa Tomka 21.30 Svätá omša v noci 
Narodenia Pána
J25.12. (streda) 03.20 Akatist 10.00 Svätá omša 
z Prešova 12.00 Urbi et orbi 14.00 Dobrá novi-
na, šťastná hodina 20.05 Život je krásny – film
J26.12. (štvrtok) 08.30 Legenda o troch stromoch 
08.55 Legenda o svätom Juliovi 10.00 Svätá 

omša z Prešova 13.00 Princ Egypský 20.05 
Staromódny – film 2
J27.12. (piatok) 08.10 Pozvánka 08.20 Brat 
František: Pomodlime sa! 08.55 GkM R 14.25 Po-
zdravy z Kene 20.30 Svätý Júda Tadeáš – film 2
J28.12. (sobota) 14.00 Akatist 17.00 Luxáreň 
20.05 Rozhovory duše s Bohom 20.30 Cristiada 
– Na väčšiu česť a slávu – film 2 23.30 Večera 
u Slováka
J29.12. (nedeľa) 08.40 GkM R 11.30 Slovo v obraze: 
Bohorodička 20.05 Sv. Brigita Švédska: Prvé roky

TV NOE

J08.12. (nedeľa)  08.15 Jak potkávat svět (74) 
09.40 Řeckokatolický magazín R 10.00 Mše 
svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie 11.15 
Jeden 18.05 Animované biblické příběhy: Rút
J09.12. (pondelok) 09.30 Čas pro Malawi 12.05 
Mše svatá ze slavnosti Nepoškvrneného početí 
Panny Marie 20.05 K jadru věci
J10.12. (utorok) 10.20 Noční univerzita 12.50 
Adventus Domini 15.45 Ars Vatikana 21.10 Řec-
kokatolický magazín 23.45 Jak potkávat svět
J30.12. (pondelok) 06.05 Slovenské betlémy (1) 
06.30 Jesličky svatého Františka 08.00 Znovu 
v Nazaretu – dokument 10.00 Mše svatá ze Sva-
té země 18.45 České a Moravské betlémy (2)
J31.12. (utorok)  17.00 První nešpory ze slav-
nosti Matky Boží Panny Marie z Baziliky sv. 
Petra v Římě 18.20 Dokonalá radost 00.00 Mše 
svatá z Baziliky Nanebevzetí Panny Marie na sv. 
Hostýně
J01.01. (streda) 08.55 Veselé Vánoce – príbeh 
09.25 Dobrá novina, šťastná hodina – film 10.00 
Mše svatá ze slavnosti Matky Boží Panny Marie 
z Baziliky sv. Petra v Římě

LUMEN

JNedeľa  06.05 Modlitba prvej hodinky 
J08.12. (nedeľa) 13.00 Biskup šľachetného srdca: 
Svätý Mikuláš
J11.12. (streda) 21.00 Krekáčsky kroj očami Anny 
Čepákovej
J14.12. (sobota) 18.00 Emauzy – gréckokatolícka 
svätá liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach; slávi proto-
synkel otec Jaroslav Lajčiak
J15.12. (nedeľa) 13.00 Svätá Lucia 14.00 Tradičná 
rodina je ekonomická
J21.12. (sobota) 09.30 Semináre Misijnej spoloč-
nosti sv. Vincenta de Paul
J22.12. (nedeľa) 08.30 Hosť Dobrej noviny ume-
lec Adam Masava z Kene
J24.12. (utorok) 16.00 Emauzy – svätá omša z Die-
céznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smiža-
noch 22.00 Emauzy – svätá omša z Katedrály sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J25.12. (streda) 12.00 Urbi et orbi 15.30 Vianoce 
sú sviatkami rodiny
J28.12. (sobota) 09.30 Obdobia rozkvetu i kríz 
Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

J29.12. (nedeľa) 13.00 Apoštolka lásky: Blahosla-
vená Sára Salkaháziová
J31.12. (utorok) 16.00 Ďakovná svätá omša z Ba-
ziliky sv. Kríža v Kežmarku
J01.01. (streda) 20.00 Vznik kolied na Slovensku 
a v zahraničí
J06.01. (pondelok) 16.00 Selce spievajú Ježiškovi

RTVS

DVOJKA

JSobota  08.55 Božie domy s Vandalom
J08.12. (nedeľa) 11.50 Orientácie 19.40 Slovo 
02.05 Slovo R

J10.12. (utorok) 12.55 Orientácie R

J12.12. (štvrtok) 12.35 Krížová cesta banskoštiav-
nickej Kalvárie R

J13.12. (piatok) 21.10 Božie deti – príbeh R

J15.12. (nedeľa) 10.55 Orientácie 19.40 Slovo 
01.00 Slovo R

J22.12. (nedeľa) 09.35 Televízny posol 10.00 
Slovo – príhovor otca Mariána Kuffu
J23.12. (pondelok) 23.40 Anjeli strážni Simy 
Martausovej
J24.12. (utorok) 07.15 Vianočná kuchyňa 07.30 
Koledníci idú 20.15 Štedrovečerný príhovor 
J25.12. (streda) 10.00 Vianočné služby Božie 
20.00 Sviatočné slovo
J26.12. (štvrtok) 17.00 V slovenskom Betleheme
J27.12. (piatok) 06.00 Zázrivská koleda
J29.12. (nedeľa) 07.00 Daj Boh šťastia tejto zemi
J31.12. (utorok) 11.50 Ako vítali Nový rok
J01.01. (streda) 19.45 Sviatočné slovo – príhovor 
Mons. Jána Babjaka SJ
J06.01. (pondelok) 11.00 Svätá omša z kostola 
v Tvrdošíne

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA

JNedeľa  08.05 Hosť nedeľného rána
J08.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Dómu sv. 
Alžbety v Košiciach
J15.12. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Bratisla-
vy/09.00 Pravoslávna svätá liturgia v cirkev-
noslovanskom jazyku z Beňatina
J22.12. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie 
zo Soli
J25.12. (Streda) 00.00 Polnočná svätá omša z Kos-
tola Svätej rodiny v Bratislave 09.00 Slávnostná 
svätá omša na Božie Narodenie z Katedrály sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J29.12. (nedeľa) 09.05 Služby Božie z Kresťanskej 
reformovanej cirkvi v Rožňave
J01.01. (streda) 09.05 Svätá omša z Katedrály sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše 07.30 Musica sacra

Zmena programu vyhradená
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DANTE ALIGHIERI: BOŽSKÁ 
KOMÉDIA

KNIHA	J	Božská komédia patrí medzi 
najdôležitejšie diela svetovej literatúry 
a Dante je považovaný za otca talianskeho 
jazyka. Bol presvedčený, že má poslanie 
ukázať ľudstvu cestu obnovy a spásy. 
Čitateľa pozýva na imaginárnu cestu 
do troch kráľovstiev onoho sveta, kde za-
kúša pozemské dobro i zlo pod vedením 
rozumu a viery. Básnická skladba, ktorú 
autor napísal pravdepodobne v rokoch 
1304 – 1307 a 1321, sa začína situáciou 
beznádeje, strachu a trýzne prežívanými 
v pekle, prechádza cez bolesť očisťovania 
v očistci a napokon sa končí vznešeným 
pohľadom na Boha v raji. Dielo vyšlo 
v Spolku sv. Vojtecha v preklade roma-
nistov Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, 
s ilustráciami akademického maliara 
Miroslava Cipára. (Martina Grochálová)

SLOBODA POD NÁKLADOM

FILM	J	Na European Union Film Fes-
tival 2019, ktorý sa v Kanade koná už 15 
rokov, za Slovensko organizátori vybrali 
oceňovaný dokumentárny film o no-
sičskom remesle vo Vysokých Tatrách. 
Príbeh o ľuďoch, ktorí vynášajú na chrbte 
zásoby pre vysokohorské chaty, zaujal 
divákov a medzinárodné festivalové 
poroty na celom svete. Získal doposiaľ 24 
cien od Kórey až po Argentínu. Režisér 
Pavol Barabáš na margo výberu povedal: 
„Pozerám sa už na ten film ako otec, ktorý 
sleduje cestu svojho syna životom. Som 
veľmi rád, že aj naďalej tatranskí nosiči 
prostredníctvom neho komunikujú svoju 
jednoduchú životnú filozofiu a posolstvo 
svetu.“ Hlavnými postavami filmu sú Vik-
tor Beránek, Laco Kulanga, Peter Petras 
a Laco Chudík. (K2studio)

LA GIOIA: ČARO VIANOC

HUDBA	J	Radosť – La Gioia – je názov 
slovenského pop operného tria, ktoré 
vydalo nové vianočné CD plné klasic-
kých kolied aj s vlastnou autorskou 
skladbou z pera Mateja Vaníka. Na al-
bume nájdete dvanásť piesní – klasické 
vianočné aj sakrálne skladby, napríklad 
Happy Christmas od Lennona, Svet lásku 
má, Hallelujah, Ave Maria, Tichá noc 
a iné. Autorskú tvorbu zastupuje pieseň 
Vianočná, ktorú naspievali s jediným 
hosťom albumu – Sisou Sklovskou. 
Skladby znejú v slovenčine, španielčine, 
taliančine, ale aj latinčine. Je to zmena 
oproti CD s rockovými baladami, kde je 
dominantná skôr angličtina. (mynitra.
sme.sk, wikipedia.sk)

LEKÁREŇLEKÁREŇ
sv. Kozmu a Damiánasv. Kozmu a Damiána
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 R V S T O K A M A B Y I O A A N I
 O O C N M O E D N T R R Á V M R P
 Č R T B A B A L E T E I A P Á O I
 M I Í E N R N V A B V N J N Ú R Ž
 S E N L Z Y S B I P Ú R I X Á O P
 A T H I Ý O L L A T E T A K J R E
 Y M R Z V I A N O C E L I N A Á B
 H O R E B K N K Í V E T P K K N L
 U A R A CH A O C K R E U E A N E E
 D T N E F A V Š L S R N T S A R S
 E O O B L A K R I T I K S Y M U K
 N S N A A O A A K C E N T K S K Y
 A P Á P E Ž B M A S E Y V T O K I

Legenda: AKCENT, BALET, BAMAKO, BELIZE, BLESKY, BOLERO, 
BRÁNA, CELINA, CÍCER, ETIKÁRI, FARMA, HANBA, HOREB, KALIBER, 
KLIKA, KOALA, KOBRY, KOŠICE, KOTVY, KRITIK, KUMYS, KURENÁR, 
KVETINÁRI, KYSAK, LANOVKA, LIBANON, NEDUHY, OBLAK, 
OSMANKA, OSVETY, PANNA, PÁPEŽ, PRÁVO, PSOTA, RELAX, SEKTA, 
SITNO, SLOVENSKO, STEPI, STOKA, STRECHA, TETIVA, TRUP, ÚNAVA, 
ÚVERY,VIANOCE, VINIČ, VÝZNAM, ZETOR, ZRADA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 21: Krížovka: Každý kresťan je nositeľ 
Krista. Osemsmerovka: Život bez darovania je prázdny. 
Výherca: Lívia Hoptajová z Michaloviec

Riešenia zasielajte na adresu:  
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov  
alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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„ZJAVIL SI SA, KRISTE, Z PANNY, MÚDRE SLNKO  
SPRAVODLIVOSTI, A HVIEZDA TEBA, NEOBSIAHNUTEĽNÉHO,  
UKAZUJE UMIESTNENÉHO V JASKYNI. MUDRCOV SI NAUČIL  

KLAŇAŤ SA TI. S NIMI ŤA VELEBÍME: ,DARCA ŽIVOTA, SLÁVA TEBE.‘“  
(TROPÁR Z VEČIERNE S LITURGIOU SV. BAZILA VEĽKÉHO  

Z PREDVEČERA KRISTOVHO NARODENIA)

Požehnané a milostiplné prežitie
sviatkov Narodenia Pána

a plnosť Božieho požehnania
v novom roku 2020

všetkým čitateľom a podporovateľom 
vyprosuje redakcia časopisu Slovo.
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
06.12. Malá púť k svätému Mikulášovi
07.12. Fatimská sobota (10.00 h)
08.12. Modlitby so službou oslobodenia 
a uzdravenia (16.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: 
Moleben k bl. Metodovi (09.00 h), liturgia 
s modlitbami za uzdravenie (09.30 h); 
Moleben k bl. Metodovi (17.00 h), liturgia 
s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
25.01. Modlitby pri relikviách bl. Metoda

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
15.12. Večeradlo MKH (16.30 h)
18.12. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.00 h)
22.12. Modlitby za uzdravenie k sv. Char-
belovi (17.00 h)
03.01. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
04.01. Fatimská sobota a slávnosť otvore-
nia milostivej brány (09.30 h)
10.01. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)
15.01. Modlitby za uzdrav. a oslob. (17.30 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.12. Fatimská sobota (10.30 h)
08.12. Malá púť (10.30 h)
24.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
01.01. Obrezanie Pána (10.30 h)
04.01. Fatimská sobota (10.30 h)
05.01. Malá púť (10.30 h)
06.01. Bohozjavenie (10.30 h) Veľké jor-
dánske svätenie vody (12.00 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
13. – 15.12. MMM3. Je pokračovaním prvého 
a druhého kurzu MMM a zúčastniť sa na ňom 
môžu tí, ktorí absolvovali aspoň jeden z nich. 
Príspevok je 99 eur za manželský pár.
17. – 19.01. Kurz Rút je evanjelizačný kurz 
pre manželov. Príspevok je 99 eur za man-
želský pár.

romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Nedeľná svätá liturgia v centrách: Jastra-
bie nad Topľou (sobota, 18.00 h), Čičava 
(08.00 h), Jakubany (09.30 h), Soľ (09.30 h), 
Malcov (10.00 h), Hlinné (11.30 h)
06. – 08.12. Tábor mladých umelcov 
(Sigord)
10. – 11.12. Líderská škola (Sigord)
13. – 14. 12. Kurz základov kresťanského 
života (Čičava)
21.12. LEHA (Soľ, 16.00)
27.12. Formácia rómskych kresťanských 
kapiel (Sigord)
29.12. NAKHORO

koinoniapo.sk, 
fcb: koinonia ján krstiteľ prešov 
Komunitný dom Záborské
18.12. Stretnutie pre deti (17.30 h)
08.01. Chvál a modlit. za uzdrav. (18.00 h)
15.01. Stretnutie pre deti (17.30 h)
22.01. Chvály s témou pre manželov (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Piatok 19.00 Rodičovský klub v Dominikán-
skom konvente v Košiciach na Mäsiarskej 6
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok 
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník
18.12. Svätá omša a adorácia v kaplnke 
rehoľného domu sestier františkánok v Pop-
rade-Veľkej, ul. Široká 112 (17.00 h)

20.11. Adorácia a svätá liturgia v cerkvi 
v Prešove-Sekčove (17.00 h) 


