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Ruténska metropolia 
v USA

JJ Daniel Černý
J� foto: byzantineseminarypress.com; 

wikimedia.org; findagrave.com

Ruténska metropolia v Pittsburghu je prvá 
cirkev spomedzi dedičov Užhorodskej únie, 
ktorá dosiahla metropolitný status. Jej dejiny 
sú plné tvrdej práce nezlomných veriacich, 
našich krajanov, ba i príbuzných.

Do nového sveta
Boli to predovšetkým ekonomické dôvody, 
ktoré vyhnali ľudí za more v nádeji na lepšiu 
skyvu chleba. Pôvodným úmyslom väčšiny 
z nich nebolo trvalé presídlenie, ale len sna-
ha o zárobok a následný návrat domov. Boli 
to prístavy Hamburg a Brémy, ktoré videli 
najviac našich krajanov odchádzať za more. 
Tam ich čakala nielen Socha slobody, vzbu-
dzujúca nádej, ale aj neslávny ostrov Ellis 
s obávaným imigračným úradom.

Prví prisťahovalci sa usádzali v Pennsylvá-
nii, kde našli prácu v antracitových baniach 
či oceliarňach. Po počiatočných ťažkostiach 
hľadali aj duchovný pokrm v im vlastnom 
obrade a obrátili sa so žiadosťami o kňazov 
do ich európskych domovských cirkví. Prvý 
gréckokatolícky kňaz prišiel do USA v roku 
1884. Bol to otec Ivan Voľanský pochádzajúci 
z archieparchie Ľvov. Ten v tom istom roku 
založil prvú farnosť v Shenandoah v Penn-
sylvánii. Onedlho vyrástli ďalšie farnosti, 
väčšina v štátoch Pennsylvánia, Ohio či 
New Jersey. V rámci metropolie Pittsburgh 
je najstaršou dodnes fungujúcou farnosťou 
Freeland v Pennsylvánii (1886). V roku 1894 
bola väčšina duchovných z eparchií Prešov 
a Mukačevo a počet veriacich sa odhadoval 
na stotisíc. Z konca 19. storočia sú správy 
o gréckokatolíkoch aj v Indiane, Minnesote, 
Alabame či Colorade, kde ešte v 20. rokoch 
minulého storočia existoval gréckokatolícky 
mužský kláštor.

Ťažké začiatky
Americká katolícka cirkev nebola na príchod 
týchto veriacich pripravená. Bolo to i tým, 
že vo väčšinovo protestantskej Amerike 
neprichádzalo do úvahy domnelé štiepe-
nie katolíkov. Väčšina duchovných bola 
írskeho, nemeckého či talianskeho pôvodu 
a o gréckokatolíkoch nemali ani tušenia. Iný 

bohoslužobný jazyk, obrad a ženaté ducho-
venstvo – to boli hlavné príčiny, pre ktoré si 
naši veriaci veľa vytrpeli. Vatikánsky dekrét 
z roku 1890 určoval, že kňazi prichádzajúci 
do USA majú byť celibátnymi a svoju juris-
dikciu si majú potvrdiť od miestnych rímsko-
katolíckych biskupov. Mnohí riešili svoju 
nelichotivú situáciu odchodom do pravoslá-
via (najznámejším z nich je bývalý prešovský 

kanonik Alexej Tóth).
Kňazi verní únii si spomedzi seba vyvolili 

generálneho vikára, ktorým sa roku 1892 
stal otec Nikefor Chanát. Jeho autoritu však 
neuznávali nielen miestni ordinári, ale ani 
vlastní duchovní. V roku 1902 prišiel ako 
apoštolský vizitátor kanonik Prešovskej 
eparchie Andrej Hodobaj. Keďže jeho misia 
bola príliš politická, dochádzalo k mnohým 
roztržkám. Prínosom bolo odporúčanie, aby 
bol vymenovaný vlastný biskup.

Prvý biskup
V marci 1907 bolo ohlásené vymenovanie 
otca Sotéra Ortynského OSBM z Haliče 
za biskupa pre gréckokatolíkov v USA. Jeho 
sídlom bola Filadelfia. Pápežská bula Ea 
Semper z roku 1907 z neho však praktic-
ky spravila obradového vikára latinských 
biskupov. Plnej jurisdikcie sa dočkal až 
v máji 1913. Biskup Sotér zomrel náhle 
v roku 1916 a Vatikán po jeho smrti rozdelil 
veriacich na haličských Ukrajincov a veria-
cich z podkarpatského regiónu, kam patrili 
Rusíni, Slováci, Maďari i Chorváti. Na čelo 
týchto spoločenstiev boli dosadení admi-

nistrátori – pre podkarpatských veriacich 
otec Gabriel Martyak. V roku 1921 sem prišli 
sestry baziliánky a prevzali do starostlivosti 
najväčšie odpustové miesto našich krajanov 
v Amerike – Horu sv. Makríny v Uniontowne 
v Pennsylvánii.

Vlastné biskupstvo
8. marca 1924 oznámil Vatikán utvorenie 
dvoch exarchátov pre veriacich v USA. 
Na čelo exarchátu pre veriacich z podkarpat-

ského regiónu bol vymenovaný otec Vasiľ Ta-
káč, dovtedajší špirituál v Užhorode. Skončil 
sa tak zápas o vlastnú jurisdikciu. I keď 
pápežská bula hovorila o New Yorku ako 
o sídle nového exarchátu, kyr Vasiľ si zriadil 
sídlo pri chráme v Munhalle, na predmestí 
Pittsburghu. V tých časoch mal exarchát 155 
farností, obsluhovaných 129 kňazmi a skoro 
tristotisíc veriacich.

Pôvodná Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Pittsburgu
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Pojem spotreba je postavený na koreni slova 
potreba. Napríklad potrebou je pohyblivosť, 
nie auto, ktoré nevyhnutne potrebuje len 
časť vlastníkov automobilov. Potrebou je 
čistá voda, nie kola či alkohol. Potrebou je 
rozhovor, nie najnovší mobil. Potrebou je 
slušné oblečenie, nie značková móda. Potre-
bou je zmysluplne strávený čas, nie televízor. 
Potrebou sú potraviny, nie grécke olivy, 
talianske cestoviny, francúzske víno.

Je naša spotreba udržateľná?
Ak by všetci ľudia na Zemi mali spotrebu 

ako my v EÚ, potrebovali by sme zhruba štyri 
planéty na dostatok surovín a energie. V EÚ 
sa približne tretina potravín vyhadzuje. Platí 
to aj pre Slovensko, kde je však viac ako 50 % 
potravín z dovozu! Suroviny relatívne rýchlej 
spotreby sú dovezené často z veľkej vzdiale-
nosti, čo planétu stojí veľa čistého vzduchu, 
ropu či iné energetické zdroje a má vplyv 
na klimatické zmeny.

Svätý Otec František sa vo svojej encyklike 
Laudato si´ venuje aj téme konzumizmu. 
Zdôrazňuje, že „čím je srdce človeka práz-
dnejšie, tým viac potrebuje kupovať, vlastniť 
a konzumovať veci“, že „nakupovanie je vždy 
mravný, a nielen ekonomický úkon“, že „téma 
zhoršovania stavu životného prostredia volá 
každého z nás na zodpovednosť za vlastné 
správanie“.

Každý výrobok spotrebúva energiu a ma-
teriál. Lokálne neudržateľnou spotrebou 
ničíme svoje okolie odpadmi, emisiami, zne-
čistenou vodou, zničenou zeleňou, erodova-
nou pôdou. Globálne neudržateľná spotreba 
je konzumizmus, teda kupujem, lebo chcem, 
nie preto, lebo potrebujem. Mobily, počítače, 
autá, ošatenie, väčšina vecí, ktoré používa-
me v každodennom živote, sú vyrábané zo 
súčiastok v rámci celej planéty, často v ne-
ľudských podmienkach a z neobnoviteľných 
zdrojov. Raz tieto zdroje vyčerpáme. Navyše 
ich ťažba ničí krajinu, pralesy, pôvodných 
obyvateľov.

Konzumizmus je rakovina rozvinutých 
krajín, veľmi rozrastená aj na Slovensku. Vša-

de je silno podporovaná reklamou, ktorá 
by sa často mohla výstižne prekladať ako 
opakované (Re) klamstvo (klama). Zneužíva 
naše emócie, napríklad sympatická rodina 
v novom aute nás presviedča o tom, že niečo 
potrebujeme. Stavia na pojmoch viac, lepšie, 
novšie, modernejšie, krajšie, nie na potrebe.

Udržateľná spotreba minimalizuje 
negatívne vplyvy. Týka sa každého z nás – 
kupujem vždy s otázkou potreby. Ak niečo 
na plnohodnotný život potrebujem, dôraz 
kladiem na produkciu (Fair-Trade, ekopotra-
viny); životnosť – opraviteľnosť zariadenia; 
energetickú náročnosť – úspornosť zariade-
nia, či je vyrobené z obnoviteľných materiá-
lov.

Udržateľná spotreba v každodennom 
živote vyžaduje skromný postoj k našim 
potrebám s prísnym postojom k našim chce-
niam. O čo skromnejšie budeme žiť, o to viac 
času a peňazí nám ostane pre druhých, pre 
rodinu, pre dobro spoločenstva, pre ochranu 
stvorenstva, pre kvalitu života.

Čo môžeme preto robiť?
Nedovoľme vhadzovanie reklamy do poš-

tovej schránky. Pred nákupom si premys-
lime, napíšme, čo skutočne potrebujeme. 
Kupujme predovšetkým domáce výrobky 
(SK). Zdieľajme svoje zariadenia, pomôcky 
(napríklad vŕtačka, auto, bicykel, sánky), ak 
ich nepotrebujeme denne. Využívajme se-
cond-handy, bazáre. Nežeňme sa za novým, 
kým nám to staré dobre slúži. Nenakupujme 
v nedeľu, nech aj predavačky môžu mať ne-
deľu pre seba a svoju rodinu.

Svätý Otec nás vyzýva: „Nech sa na našu 
epochu spomína ako na prebudenie novej 
úcty k životu, ako na pevné rozhodnutie 
dosiahnuť udržateľnosť, ako na zrýchlenie 
boja za právo a mier a ako na radostnú oslavu 
života.“

Ing. Daniel Lešinský, PhD.
člen environmentálnej subkomisie KBS
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J▌Prenasledovanie kresťanov  
je najhoršie v dejinách

V pražskej Knižnici Václava Havla sa 
10. novembra uskutočnila konferencia 
o prenasledovaní kresťanov. Okrem politikov 
a zástupcov cirkevných organizácií na konfe-
rencii hovorili aj veriaci, ktorí zakúsili násilie 
v Severnej Kórei, Sýrii a v Sudáne.

Konferenciu usporiadal europoslanec Pa-
vel Svoboda. Medzi pozvanými bol aj zvlášt-
ny zmocnenec EU pre podporu slobody 
vyznania mimo krajín EU Ján Figeľ a Kristina 
Koldinská z Komunity Sant Egidio.

John Pontifex z pápežskej nadácie Cirkev 
v núdzi uviedol, že ľudia sa tiež môžu o situ-
ácii prenasledovaných kresťanov informovať 
aj z poslednej nadáciou vydanej správy Pre-
nasledovaní a zabudnutí?, ktorá zachytáva ži-
voty prenasledovaných kresťanov v trinástich 
krajinách počas rokov 2015 až 2017. Ako uvá-
dza, prenasledovanie Kristových učeníkov 
prebieha v rôznych formách v 128 krajinách 
a všeobecne je najhoršie v dejinách.

Cirkev v núdzi preto zorganizovala 
22. novembra iniciatívu Red Wednesday 
(Červená streda), v rámci ktorej katolícke 
školy, chrámy a najmenej desať katedrál vo 
Veľkej Británii boli nasvietené červeným 
svetlom, ktoré má symbolizovať mučeníctvo 
a utrpenie ako symbolická pripomienka 
tohto prenasledovania kresťanov vo svete. 
Do iniciatívy sa zapojili aj štátne úrady Bri-

tánie a mnohé katolícke i nekatolícke cirkvi 
po celom svete, ako napríklad chaldejskí 
katolíci v Kurdistane, severnej časti Iraku, 
Katolícka cirkev na Filipínach či Koptská 
pravoslávna cirkev v Británii.

Vo Veľkej Británii bola iniciatíva uvedená 
vo Westminsterskej katedrále hudobným 
vystúpením, filmovou projekciou a osobný-
mi svedectvami prenasledovaných, po kto-
rých nasledovala aj bohoslužba. (TK ČBK, 
catholicherald.co.uk; foto: rappler.com, 
catholicherald.co.uk)

J▌Vyšla nová známka k stému výročiu  
Kongregácie pre východné cirkvi

Pri príležitosti stého výročia založenia 
Kongregácie pre východné cirkvi pápežom 
Benediktom XV. vydal Vatikán novú známku 
s hodnotou 2,55 eur. Na známke je znázorne-
ná zaprestolná freska Ježiša Krista rozdá-
vajúceho Eucharistiu apoštolom. Freska sa 
nachádza vo svätyni kaplnky kongregácie 

na prízemí paláca Bramante na Via della 
Conciliazione 34, ktorú v rokoch 1940 až 1943 
vytvoril benediktín otec Jerome Leussink 
OSB, mních slávneho monastiera Chevetog-
ne v Belgicku.

Kaplnka kongregácie vznikla na požia-
davku kardinála Eugena Tisseranta, ktorý ju 
viedol práve v rokoch vojny, keď sa v Ríme 
zišli Rus Sofronov a Holanďan Leussink 
OSB. Otec Jerome Leussink bol jedným 
z priekopníkov obnovy tradičnej ikonografie 
v 20. storočí. Vytvoril viacero ikonopiseckých 
diel a fresiek v gréckokatolíckych chrámoch 
na juhu Talianska, no jeho fresky v kaplnke 
kongregácie sú jeho majstrovským dielom. 
Zaujímavosťou je určite i skutočnosť, že pri 
jednotlivých východných svätých znázor-
nených na stenách sú ich pomenovania, 
prípadne texty na zvitkoch, ktoré držia 
napísané jazykom i písmom daného svätca. 
I takto sa poukazuje na univerzálne poslanie 
nielen kongregácie, ale predovšetkým Kris-
tovej radostnej zvesti. (D. Černý)

�� Čínske úrady vo východnej provincii 
Jiangxi nahradili začiatkom novembra 
náboženské obrazy a symboly portrétmi 
vodcu krajiny Xi Jinping. Úrady oznámili, 
že „dotyční kresťania spoznali svoju chybu 
a rozhodli sa zveriť nie Ježišovi, ale strane“, 
pričom ďalej tvrdili, že kresťania dobro-
voľne odstránili 624 obrazov. Ako uviedol 
miestny kňaz, úrady ponúkali finančné 
odmeny tým, ktorí kresťanské symboly od-
stránili a vyvesili portréty vodcu. (archpitt.
org)

�� V rámci Filipovky si žiaci a pedagó-
govia Gréckokatolíckej základnej školy 
svätého Mikuláša v Nyíregyháze pripra-
vili 15. novembra poobedňajšie čítanie 
Svätého písma. Žiaci druhého stupňa čítali 
mladším žiakom úryvok zo Svätého písma 
o narodení Ježiša Krista, a tí túto udalosť 
namaľovali. Práce boli vystavené v školskej 
aule. (P. Kaško)

�� Talianska automobilka Lamborghini 
venovala 15. novembra Svätému Otcovi 
špeciálne upravené luxusné športové 
auto. Predstavitelia značky ho osobne pre-
dali Svätému Otcovi, ktorý rozhodol, aby 
sa auto vydražilo a výťažok bol venovaný 
pápežskej nadácii Kirche in Not na pomoc 
prenasledovaným kresťanom a Komunite 
pápeža Jána XXIII., ktorá pomáha obetiam 
obchodu s bielym mäsom. Tretia časť vý-
ťažku podporí projekty v Afrike. (RV)

�� Účastníci charitatívneho štafetového 
behu z Košíc pod vedením duchovného 
otca Petra Gombitu, zakladateľa košic-
kého centra Oáza – nádej pre nový život, 
dorazili 18. novembra po desiatich dňoch 
na Námestie sv. Petra v Ríme. Účastníkov 
behu pozdravil aj Svätý Otec v nasledujúci 
deň po modlitbe Anjel Pána.

��Maďarská gréckokatolícka metropolia 
zorganizovala národné stretnutie grécko-
katolíckych miništrantov v Máriapócsi, 
na ktorom sa 18. novembra zúčastnilo 
približne 270 registrovaných účastníkov. 
Program sa začal svätou liturgiou, ktorú slá-
vil archieparcha metropolita Hajdúdorogu 
Philip Kocsis, a pokračoval prednáškami. 
(migorkat.hu)

�� Svätý Otec František ustanovil 
21. novembra tretiu sekciu štátneho 
sekretariátu – sekciu pre personál diplo-
matických zastupiteľstiev Svätej stolice. 
Doposiaľ mal štátny sekretariát dve sekcie: 
pre všeobecné záležitosti a pre vzťahy 
so štátmi. Úlohou novozriadenej sekcie 
je zabezpečiť starostlivosť Svätého Otca 
a štátneho sekretariátu o personál diplo-
matických zastupiteľstiev.
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slovo Svätého Otca

JJ Marek Baran
J� foto: twt-media.washtimes.com

Raz nás Pán zavolá
Meditovať nad koncom sveta a nad koncom 
každého z nás, to je pozvanie Cirkvi pre kaž-
dého, ktoré vychádza z dnešného evanjelia 
(Lk 17, 26 – 37) a ktoré Svätý Otec komen-
toval počas rannej svätej omše. Evanjeliový 
úryvok opisuje normálny život mužov a žien 
pred potopou sveta i v čase Lóta: „Jedli, pili, 
kupovali, predávali, ženili sa a vydávali. No 
potom prichádza deň, keď sa Pán zjavuje 
a veci sa menia. Cirkev, ktorá je matkou, 
chce, aby každý z nás myslel na vlastnú smrť. 
Všetci sme zvyknutí na bežný život, plány, 
povinnosti, prácu, chvíle oddychu, a myslíme 
si, že to tak bude vždy. Ale príde deň, keď 
nás zavolá Ježiš a povie: ,Poď!‘ Pre niektorých 
toto zavolanie príde neočakávane, pre iných 
po dlhej chorobe, to nevieme. Ale zavolanie 
príde. A bude prekvapením, ale potom bude 
ďalšie Pánovo prekvapenie: večný život. 
Preto nám Cirkev hovorí: zastav sa na chvíľu, 
zastav sa a mysli na smrť. Aj účasť na poh-
rebných obradoch alebo návšteva cintorína 
neraz zostáva len spoločenskou udalosťou, 
kde sa človek pozhovára s inými ľuďmi, 
v niektorých prípadoch sa aj je a pije. Pova-
žuje sa to za stretnutie ako každé iné, aby 
človek nemusel premýšľať. A dnes Cirkev, 
dnes Pán so sebe vlastnou láskavosťou hovorí 
každému z nás: ‚Zastav sa, postoj, nie všetky 

dni budú takéto. Nezvykni si, ako keby to 
malo trvať večne. Príde deň, keď budeš 
vzatý, iný ostane, ty budeš vzatý, ty budeš 
vzatá.‘ To znamená kráčať s Pánom a myslieť 
na to, že náš život bude mať koniec. A toto 
je prospešné. Napríklad na začiatku nového 
pracovného dňa môžeme rozmýšľať: ,Dnes 
je to možno môj posledný deň, neviem, ale 

urobím dobre svoju prácu.‘ A tak aj vo vzťa-
hoch v rodine alebo aj keď ideme k lekárovi. 
Myslieť na smrť nie je negatívna predstava, 
je to realita. Či je negatívna, alebo nie, závisí 
odo mňa, ako to ja myslím, ale to, že nastane, 
to raz bude. A stretneme sa s Pánom. To, čo 
bude na smrti pekné, je stretnutie s Pánom. 
On mi príde v ústrety, povie mi: ,Poď, poď, 
požehnaný môjho Otca, poď so mnou.‘“ 
(úryvok homílie zo 17. novembra 2017)

Strach ochromuje človeka
Svätý Otec František vo svojom príhovore 
pred modlitbou Anjel Pána priblížil cez 
podobenstvo o talentoch, čo môže spôsobiť 
strach pred Bohom v živote človeka. Povedal: 

„Istý človek pred svojím odchodom na cestu 
odovzdáva svojim sluhom talenty. V tom čase 
to boli mince značnej hodnoty: jednému 
päť talentov, druhému dva a tretiemu jeden. 
Každému podľa jeho schopností. Sluha, 
ktorý dostal päť talentov, bol podnikavý 
a zúročil ich, čím získal ďalších päť talentov. 
Tak isto si počínal aj sluha, ktorý dostal dva 
talenty; získal ďalšie dva. Ale sluha, ktorý 
dostal iba jeden talent, vykopal jamu a tam 
ukryl mincu svojho pána. Ten istý sluha 
neskôr vysvetľuje svojmu pánovi po jeho 
návrate motív svojho konania takto: ,Pane, 
viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, 
a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, 
preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi.‘ (Mt 
25, 24 – 25) Tento sluha nemá voči svojmu 
pánovi dôveru, ale bojí sa ho. To ho brzdí. 
Strach vždy ochromuje človeka a často ho 
vedie k nesprávnym rozhodnutiam. Strach 
odrádza človeka, aby prevzal iniciatívu, 
navádza ho utiekať sa k riešeniam, ktoré sú 
isté a zaručené, a tak vlastne človek nevyko-
ná žiadne dobro. Na to, aby človek pokročil 
a rástol počas svojej cesty životom, nemá 
mať strach, ale potrebuje dôverovať. Dnešné 
podobenstvo nám pomáha pochopiť, aké je 
dôležité mať pravú predstavu o Bohu. Nemô-
žeme si myslieť, že je zlým, tvrdým a prísnym 
pánom, ktorý nás chce potrestať. Ak v sebe 
prechovávame takýto chybný obraz o Bohu, 
potom náš život nemôže nikdy priniesť 
svoje ovocie, lebo žijeme v strachu, a ten nás 
nevedie k ničomu konštruktívnemu. Strach 
nás skôr paralyzuje, vedie k samodeštruk-
cii. Je tu teda pred nami výzva, aby sme sa 
zamysleli a odhalili, aká je v skutočnosti 
naša predstava o Bohu. Už v Starom zákone 
sa totiž zjavil ako ,milostivý a láskavý Boh, 
zhovievavý, veľmi milosrdný a verný‘ (Ex 34, 
6). Ježiš nám tiež vždy ukazoval, že Boh nie 
je prísny a netolerantný pán, ale láskyplný 
a nežný Otec, plný dobrotivosti. Preto môže-
me a musíme mať v neho nesmiernu dôveru. 
Ježiš nám zjavil Otcovu veľkorysosť a starost-
livosť rozličným spôsobom: svojím slovom, 
svojím konaním, svojím prijímajúcim 
postojom voči všetkým, zvlášť k hriešnikom, 
maličkým a chudobným; ale zjavil nám to aj 
svojimi napomenutiami, ktoré sú prejavom 
jeho záujmu, aby sme nepremrhali náš život 
nadarmo. Je to v skutočnosti znak toho, že 
Boh si nás veľmi váži: toto povedomie nám 
pomáha stať sa zodpovednými vo všetkom, 
čo robíme. Z tohto dôvodu nás i dnešné 
podobenstvo o talentoch povoláva k osobnej 
zodpovednosti a k dôvere, ktorá sa odrazí 
v tom, že budeme schopní kedykoľvek opäť 
vstať a vydáme sa na cestu novými spôsobmi 
bez toho, aby sme zakopávali svoj talent, 
t. j. dary, ktoré nám Boh zveril a za ktoré sa 
budeme musieť zodpovedať.“ (úryvok prího-
voru z 19. novembra 2017)

„Na konci čias, keď nám Pán príde oproti, 
nastane obrovská radosť. Žime v očakávaní 

tohto stretnutia.“ (twitter Svätého Otca 
Františka z 23. novembra 2017)

Ísť bez strachu
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Sedemdesiatročná 
CHARITA

JJ Silvia Hrabčáková
J� foto: Gréckokatolícka charita Prešov

História vzniku
V novembri uplynulo presne 70 rokov 
od vymenovania prvého riaditeľa Ústrednej 
karity na Slovensku v diecéze prešovskej otca 
Mariána Potaša. Vymenúvací dekrét vydaný 
11. novembra 1947 je oficiálnym dokumen-
tom vzniku diecéznej charity v Prešove. 
Na základe archívnych materiálov v tomto 
období možno sledovať určitý vývoj vytvá-
rania základných potrebných štruktúr, ktoré 
sa stali predpokladom založenia gréckoka-
tolíckej eparchiálnej charity v Prešove so 
všetkými potrebnými atribútmi vedúcimi 
k jej finálnej inštitucionalite. Činnosť bola 
zameraná predovšetkým na pomoc núdz-
nym a ľudí s ťažkými životnými osudmi 
v dôsledku vojny.

Politické zmeny, ktoré nastali v 50. – 60. 
rokoch, postupná likvidácia Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku ovplyvnili aj činnosť 
charity, ktorá bola štátnou mocou obmedzo-
vaná a rušená. Opätovný rozvoj charitného 
diela sa v plnom rozsahu začal po páde reži-
mu. Charita obnovila svoju činnosť na území 
Gréckokatolíckej diecézy od 1. septembra 
1991, keď sa Maroš Šatný stal pracovníkom 
Diecézneho pracoviska Slovenskej katolíckej 
diecéznej charity v Prešove. Od januára 1996 
na podnet Mons. Jána Hirku pôsobí Grécko-
katolícka charita Prešov s právnou subjekti-
vitou na základe vlastných stanov.

Začiatky počas pôsobenia  
bl. Pavla Petra Gojdiča
Možno však povedať, že formovanie sociálnej 
pomoci v metropole Šariša sa podľa historic-
kých písomností realizovala už v 30. rokoch 
počas pôsobenia biskupa Pavla Petra Gojdiča. 
Jednou z dôležitých úloh biskupa Gojdiča 
bolo postupné vybudovanie alebo skvalitne-

Gréckokatolícka charita Prešov si v novembri pripomenula 
70 rokov od svojho vzniku. Počas vývoja prešla viacerými 
zmenami a napriek všetkým okolnostiam si svoje posla-
nie, postavenie a nenahraditeľnú úlohu v Cirkvi i verejnom 
živote obháji aj dnes. Duchovné posolstvo si zamestnanci, 
klienti aj širšia verejnosť pripomenuli spoločnou liturgiou aj 
prostredníctvom osobných výpovedí a svedectiev.
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nie už existujúcich eparchiálnych inštitúcií. 
Vzhľadom na ťažké okolnosti, v ktorých sa 
eparchia nachádzala, či už z  finančného, 
alebo personálneho dôvodu, bolo veľmi ťažké 
takéto inštitúcie vybudovať. Biskupské heslo 
otca biskupa Pavla Gojdiča OSBM bolo: „Boh 
je láska, milujme ho!“ V duchu tohto hesla 
miloval Boha skutočne aj vo svojich blížnych. 
Mnohé boli jeho aktivity v sociálnej oblas-
ti, keď sa ujímal utláčaných, chudobných 
a opustených. Otec biskup si právom vyslúžil 
pomenovanie „otec sirôt a chudobných“. Dl-
horočný správca biskupskej rezidencie Pavel 
Vladyka dosvedčuje, že každá sobota bola 
dňom radosti chudobných.

Prvé impulzy inštitucionalizovať organi-
záciu sociálneho charakteru možno nájsť 
už v roku 1928. Ďalšie kroky, ktoré viedli 
k ustanoveniu organizácie tohto charakteru, 
vidíme v korešpondencii biskupa Gojdiča 
v roku 1932 s otcom Mironom Petrašovičom, 
prešovským gréckokatolíckym farárom, kde 
je predstavený samotný projekt sociálnej 
charity, samotné vymenúvacie dekréty aj 
prvotné aktivity charity v danom období. 

Správu o založení miestnej pobočky charity 
v Prešove nachádzame aj v dobovej tlači 
z 1. mája 1932. Všetky tieto kroky viedli k for-
movaniu charitatívnej organizácie.

Ďakovná liturgia s vladykom Jánom
Tento významný medzník oslávila Gréckoka-
tolícka charita Prešov 9. novembra spoloč-
nou archijerejskou liturgiou s prešovským 
arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom 
Babjakom SJ. Slávnosť sa konala v priesto-
roch Kaplnky bl. Pavla Petra Gojdiča v centre 
organizácie, ktorá bola založená presne pred 
desiatimi rokmi. Program sa začal na polud-
nie spoločnou modlitbou Anjel Pána a mod-
litbou k patrónovi kaplnky blahoslavenému 
biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

„Tento deň je príležitosťou vyjadriť vďač-
nosť za celé roky nášho pôsobenia Bohu 
a ľuďom okolo nás, ktorí nám pomáhajú 
v zložitých legislatívnych aj finančných 
pomeroch. Spoločne prosiť za kolegov, 
zamestnancov, našich klientov, duchovných 

aj darcov či dobrodincov za ich náklonnosť, 
pretože bez nich by sme nedokázali denne 
pomáhať ľuďom v núdzi,“ pripomenul Peter 
Valiček, riaditeľ gréckokatolíckej charity.

Po slávnostnej liturgii s vladykom Jánom 
nasledovalo vzájomné zdieľanie osobných 
skúseností. O rozsahu činnosti, náročnosti 
práce, denných radostiach aj starostiach sa 
podelili vedúci jednotlivých služieb. Bežné 
aktivity zachytené okom fotografa a výpo-
vede tých, ktorí sa denne snažia pomáhať 
v ťažkých životných situáciách, boli silným 
svedectvom realizácie sociálnej práci v praxi.

„Vnímam ich veľkú lásku a záujem o túto 
službu voči tým, o ktorých sa starajú. Aj oni 
to vnímajú evanjeliovo, že sa starajú o Ježiša 
Krista, ktorý je trpiaci, biedny, zranený, práve 
v tých klientoch, ktorým slúžia. Preto majú 
takú silu. Tá motivácia je najsprávnejšia a na-
jautentickejšia,“ zdôraznil vladyka Ján.

Beseda pri šálke kávy
Vo večerných hodinách si zamestnanci 
v rámci osláv pripravili besedu v literárnej 

kaviarni Viola. Prostredníctvom osobných 
výpovedí hostí sa návštevníci mohli dozve-
dieť, ako sa obnovila činnosť charity na Slo-
vensku po páde režimu, ako vznikla myš-
lienka tvorby pouličného mesačníka Cesta, 
skúsenosti s obeťami obchodu s ľuďmi, ale aj 
to, aká silná je závislosť od drog a ako s nimi 
vyhrať boj. Program obohatili hudobné vy-
stúpenia známej speváčky Hanky Servickej.

Jednou z účinkujúcich bola aj pani Joze-
fína Komárová, ktorá stála pri formovaní 
charít na Slovensku po páde režimu:

„Gréckokatolícka charita pre mňa zname-
ná veľmi veľa, pretože od svojho počiatku ju 
vnímam ako spoločenstvo, ktoré si chránilo 
svoju vlastnú spiritualitu, nielen službu, ale 
aj svojho ducha. Starostlivosť bola o pra-
covníkov aj klientov, aby aj po duchovnej 
stránke dostávali, rástli a boli posilňovaní.“

Už 14 rokov existuje pouličný charitný 
mesačník Cesta, ktorého zakladateľom je otec 
Marek Badida. Aj jeho pôsobenie ako laického 
terapeuta zanechalo hlbokú stopu v histórii 
vývoja Gréckokatolíckej charity Prešov.

„V mojom srdci sa zrodila myšlienka 
vytvorenia charitného časopisu s evanje-
lizačným charakterom, ktorý by vytvárali 
na charite a budú ho distribuovať ľudia bez 
domova. Som rád, že táto moja iniciatíva 
bola zrealizovaná. Cieľom bolo, aby sa 
človek, ktorý nemá žiadne pracovné návyky, 
ktorý je oddelený od spoločnosti, trocha pri-
blížil k ľuďom, prekonal svoj strach a získal 
určité financie slušným spôsobom,“ spomína 
na svoje začiatky otec Marek.

Okrem týchto hostí vystúpila aj vedúca 
domova na polceste pre ženy v núdzi Helena 
Paňková. Služba sa venuje ženám, ktorý si 
prešli rôznymi osudmi – niektoré vyrastali 
v detských domovoch, obchodovalo sa s nimi 
alebo museli opustiť svoje domovy. So svojím 
životným príbehom sa podelil aj Andrej, 
klient resocializačného strediska Domov 
nádeje, ktorý bojuje so svojou závislosťou.

Chudoba v nás
V nedeľu 19. novembra po prvýkrát vo svojej 
histórii slávila Katolícka cirkev Svetový 

deň chudobných, ktorý vyhlásil Svätý Otec 
František. Gréckokatolícka charita Prešov sa 
zapojila do pápežovej výzvy svätou liturgiou 
v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Program pokračoval 
o 14.30 hodine v priestoroch resocializač-
ného strediska Domov nádeje s názvom 
Chudoba v nás. Jeho súčasťou bola beseda 
s bývalým misionárom pátrom Masseom 
Golhom OFM, ktorý sa podelil so svojimi 
skúsenosťami z misie v Južnom Sudáne. 
Upozornil, že aj napriek viacerých formám 
chudoby veriacich možno u nich badať 
neutíchajúci zápal pre Krista. Spríjemním 
programu bola košická gospelová skupina 
Kalich pôsobiaca pri Oáze – nádej pre nový 
život v Bernátovciach. Medzi hudobníkmi 
kapely nájdeme aj dvoch klientov grécko-
katolíckej charity, ktorí úspešne absolvovali 
resocializáciu a dnes sú zaradení do bežného 
života. Na záver sa spoločnou modlitbou 
s duchovným správcom charity otcom Vasi-
lom Kormaníkom pomodlili na úmysel dňa 
– za chudobných.
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J▌V prešovskom seminári odovzdali kňazský odev 
bohoslovcom druhého ročníka

V prvom dni Filipovky 15. novembra slá-
vil prešovský archieparcha metropolita 
Ján Babjak SJ spolu s vladykom Milanom 
Chauturom CSsR, košickým eparchom, 
slávnostnú archijerejskú liturgiu v Grécko-
katolíckom kňazskom seminári bl. biskupa 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove pri príležitosti 
obliečky desiatich bohoslovcov druhého 
ročníka do podriasnika, vrchného kňazského 
odevu. Liturgiu, ktorej hlavným celebrantom 
bol vladyka Ján, spevom sprevádzal Zbor sv. 
Romana Sladkopevca.

Vladyka Milan Chautur svoju kázeň začal 
slovami: „Šaty robia človeka“, a pripomenul, 
že tak ako to platí vo verejnej sfére, platí to 
aj v duchovnej. Ako uviedol, odev poukazuje 
na životné nasmerovanie človeka a jeho hod-
noty. Upozornil, že oblečením sa do podrias-
nika bohoslovec už nereprezentuje iba seba, 
ale celý svoj duchovný stav. Vladyka varoval, 
že ak si ho človek zneváži, robí veľkú škodu 
aj dôveryhodnosti samotného kňazstva. 
Pozval bohoslovcov, aby rúcho zostalo po-
svätným a aby vypovedalo o ich svätosti. (R. 
Fučko; foto: J. Košč)

J▌V Okružnej posvätili obnovený bohostánok
Prešovský archieparcha metropolita Ján 
Babjak SJ posvätil 16. novembra v Okružnej 
pred slávením archijerejskej svätej liturgie 
obnovený bohostánok. V úvode liturgie 
vladyku Jána privítal člen farskej rady, tvorca 
a realizátor úprav Pavol Sučko.

Vladyka Ján v kázni, ale i počas nefor-
málneho stretnutia s veriacimi po skončení 
slávenia svätej liturgie pripomenul, že pri 
budovaní vzájomných vzťahov treba pamätať 
predovšetkým na ľudskosť a usilovať sa 
o čisté, závisťou a pýchou nenarušené vzťahy, 
prejavovať si vzájomnú úctu a rešpektovať sa. 
(A. Vlkovičová; foto: J. Sučko)

J▌V Sabinove posvätili farskú budovu a pastoračné 
centrum a odhalili pamätnú tabuľu bl. P. P.  Gojdiča

V Sabinove 18. novembra posvätil prešovský 
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ farskú 
budovu a pastoračné centrum. V sprievode sa 
prítomní presunuli k Chrámu Najsvätejšieho 
Srdca Spasiteľa, kde vladyku Jána privítal 

primátor mesta Peter Molčan. Potom archie-
parcha odhalil a posvätil pamätnú tabuľu 
umiestnenú na chráme na počesť blahosla-
veného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
ktorého sté výročie príchodu ako kaplána 

�� Vďaka projektu Integrácia ľudí so špe-
ciálnymi potrebami do spoločnosti – sym-
fónia aktivity a relaxu, ktorý sa realizoval 
počas mesiacov júl až november v Dome 
sv. Kozmu a Damiána v Prešove, sa pre se-
niorov zariadenia zakúpilo a 3. novembra 
si seniori prevzali deväťmiestne špeciálne 
upravené motorové vozidlo s hydraulickou 
zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom 
pre invalidný vozík. Táto časť projektu má 
zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchami 
mobility. Do budúcnosti má projekt za cieľ 
rozvíjať a posilňovať medzigeneračnú soli-
daritu formou vybudovania siete dobro-
voľníkov a rozvoj rekreačno-rehabilitačnej 
činnosti. (E. Rindošová SNPM)

�� Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho 
v Humennom slávilo 14. novembra od-
pustovú slávnosť patróna školy. Po tried-
nických hodinách, na ktorých si študenti 
pripomenuli život sv. Jána Zlatoústeho, sa 
presunuli do farského Chrámu Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky, kde slávili svätú 
liturgiu. Humenský protopresbyter otec 
Miroslav Iľko v homílii varoval pred klam-
stvami tohto sveta a povzbudil k životu 
s Bohom. Svätú liturgiu sprevádzal školský 
hudobno-spevácky zbor. Nasledoval 
hudobno-kultúrny program s duchovnou 
scénkou, ktorý si pripravili členovia žiackej 
školskej rady. (E. Jarošová)

�� V predvečer Dňa boja za slobodu 
a demokraciu 16. novembra sa v pries-
toroch DKC Veritas v Košiciach uskutoč-
nila študentská konferencia, na ktorej 
sa zúčastnili aj študenti Gymnázia sv. 
Jána Zlatoústeho v Humennom Elizabeth 
Gajdošová, Terézia Gavaľová a Damián 
Pacola. Prezentovali život gréckokatolíc-
keho kňaza otca Jozefa Molčányiho, ktorý 
po likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi nezap-
rel svoju vieru, za čo bol s celou rodinou 
vysídlený na šestnásť rokov do Čiech. Or-
ganizátorom konferencie bolo občianske 
združenie Nenápadní hrdinovia a cieľom 
bolo odkryť životné príbehy ľudí, ktorí sa 
v období komunizmu v Československu 
stali obeťami jeho teroru. Odmenou pre 
študentov bol spoločný výlet 17. novem-
bra do Múzea obetiam komunizmu a od-
boja v meste Sighetu Mamatiei v Rumun-
sku. (L. Švecová)

�� Košický eparcha Milan Chautur CSsR 
navštívil 19. novembra farnosť Čičarovce 
a slávil archijerejskú svätú liturgiu. Počas 
homílie pripomenul, že veriaci človek by 
mal nájsť správny cieľ, ktorým nie je nado-
budnutie majetku na zemi, ale obsadenie 
miesta v nebi. V závere svätej liturgie 
sa členovia farského zboru poďakovali 
vladykovi za jeho starostlivosť o miestnu 
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do tunajšej farnosti si veriaci pripomenuli. 
Autorom tabule je Ján Frančák.

Archijerejskú svätú liturgiu spevom spre-
vádzal chrámový zbor Byzantion z Lipian 
a domáci mládežnícky zbor Zoe en Christo. 
Poobede program na počesť blahoslaveného 
biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý orga-
nizovala farnosť v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom v Sabinove, pokračo-
val v Centre na Korze. Predstavilo sa v ňom 
hudobné zoskúpenie MUSe trio, Zbor sv. 
Romana Sladkopevca z Prešova a s pred-
náškou o živote a osobnosti blahoslaveného 
hieromučeníka vystúpil dekan Gréckokato-
líckej teologickej fakulty v Prešove otec Peter 
Šturák aj miestny farár otec Slavomír Palfi. 

V závere si prítomní pozreli zostrih doku-
mentárneho filmu Gojdič. Láska nadovšet-
ko. Na programe sa zúčastnili aj členovia 
Židovskej obce na Slovensku, pre ktorých 
je Gojdič významnou osobnosťou vďaka 
záchrane mnohých židov počas druhej sve-
tovej vojny. Program moderovala redaktorka 
a moderátorka Rozhlasu a televízie Sloven-
ska Veronika Slaninková.

S realizáciou výstavby farskej budovy 
a pastoračného centra sa začalo v roku 2015. 
Budova pozostáva z pastoračnej miestnosti, 
kancelárie, kaplánskeho a farského bytu. 
Časť stavby bola zrekonštruovaná a časť po-
stavená ako nová. (S. Palfi; foto: M. Dudič)

J▌V Trebišove zakončili jubilejný rok baziliánov 
eparchiálnou slávnosťou

V Nedeľu Krista Kráľa 26. novembra 
vyvrcholila košická eparchiálna odpustová 
slávnosť v rehoľnej kaplnke Rádu sv. Ba-
zila Veľkého v Trebišove. Súčasne sa touto 
slávnosťou zakončil jubilejný rok baziliánov 
a miestni veriaci si pripomenuli 25. výro-
čie obnovenia rehoľného domu s verejnou 
kaplnkou v Trebišove. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, 
košický eparcha, s protoigumenom otcom 
Metodom M. Bilančíkom OSBM, igumenom 
kláštora v Malom Bereznom na Ukrajine 
otcom Andrejom OSBM a ďalšími kňazmi.

V kázni vladyka porovnal nestálu ľud-
skú moc založenú na peniazoch, politickej 

prestíži a médiách s trvalou vládou Krista, 
ktorého kráľovstvo je založené na moci prav-
dy a lásky, čo sú večné hodnoty. Vladyka vy-
svetlil, že ani prenasledovanie Cirkvi nemôže 
zastaviť túto moc pravdy i lásky a povzbudil 
prítomných do užšieho vzťahu s Kristom 
Kráľom, s ktorým sa neprehráva.

V závere slávenia sa otec protoigumen 
Metod poďakoval za pripravenú slávnosť, 
ktorú spevom sprevádzali Zbor sv. Michala 
a mladí z trebišovskej farnosti. Prítomný bol 
aj primátor mesta, ctihodné sestry bazilián-
ky, seminaristi a iní hostia. (M. Hospodár; 
foto: M. Gombosová)

farnosť, čo pripomenul aj správca farnosti 
otec Arpád Perhács, keď sa mu poďakoval, 
že napriek národnostnej rozdielnosti je 
milujúcim otcom aj maďarských veriacich. 
(AP)

�� Sestry služobnice Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie slávili 20. novem-
bra sviatok spoluzakladateľky rehole 
blaženej matky Jozafaty Hordaševskej. 
V Trenčíne sviatok oslávili spolu s farníkmi 
v kláštornej kaplnke, kde sa pred svätou 
liturgiou pomodlili Moleben k bl. Jozafate. 
Liturgiu slávil otec Igor Cingeľ, ktorý v ho-
mílii povzbudil k svätosti podľa príkladu 
blahoslavenej. Sestry v Humennom oslá-
vili sviatok svätou liturgiou s humenským 
protopresbyterom otcom Miroslavom 
Iľkom, po ktorej sa pomodlili Moleben 
k bl. Jozafate s predložením prosieb veria-
cich o príhovor. V oboch spoločenstvách 
si na záver mohli veriaci bozkom uctiť 
ostatky blahoslavenej. (E. Mikitová SNPM, 
S. Ondovčáková SNPM)

�� Na sviatok Uvedenia Presvätej Boho-
rodičky do chrámu 21. novembra vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
slávil svätú liturgiu v gréckokatolíckom 
Chráme sv. Cyrila a Metoda v Prakovciach 
a posvätil zrekonštruované priestory 
miestneho farského bytu. V príhovore 
vladyka Milan zvýraznil potrebu častého 
stretávania sa v chráme. Po svätej liturgii 
požehnal prítomné deti, ako je to v tento 
sviatok zvykom. (P. Mihajlo)

�� Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Hu-
mennom zorganizovalo 21. novembra 
Deň otvorených dverí pre všetkých priaz-
nivcov a potenciálnych študentov školy. 
Po príhovore riaditeľa školy absolvovali 
návštevníci šesť workshopov, kde si mohli 
otestovať svoje vedomosti, zručnosti a zís-
kať informácie o štúdiu na štvorročnom aj 
bilingválnom gymnáziu. (E. Jarošová)

�� Katolícka stredná pedagogická škola 
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa ako 
jediná cirkevná škola prezentovala 
na Medzinárodnom veľtrhu vzdeláva-
nia PRO EDUCO, ktorý sa konal 29. – 
30. novembra v Košiciach. Veľtrh je už 
niekoľko rokov platformou na prezentáciu 
celého spektra aktuálnych tém v oblasti 
vzdelávania na všetkých úrovniach. Veľtrh 
prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských 
aktivít, rozvoja osobnosti, možností pra-
covného uplatnenia, cestovania a dopln-
kového vzdelávania mladých. Tento rok sa 
na veľtrhu prezentovalo štyridsať stred-
ných škôl a dvadsaťtri univerzít a vysokých 
škôl zo Slovenska a Českej republiky. (M. 
Benediková)
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�� Vladyka Milan Chautur CSsR, košický 
eparcha, slávil 16. novembra v rámci 
programu Trnavskej novény svätú omšu 
v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. (TS KE)

�� Sestry služobnice Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie sa 17. a 18. novembra 
stretli v Gréckokatolíckom kňazskom semi-
nári bl. P. P. Gojdiča v Prešove na svojom 
formačnom stretnutí, ktoré viedla sr. Marta 
Andraščíková SSS na tému Komunikácia 
v spoločenstve. (S. Ondovčáková SNPM)

��  V zastúpení prešovského arcibiskupa 
metropolitu posvätil synkel Jurij Popovič 
19. novembra v Chráme sv. Petra a Pavla 
v Kamienke zvon a slávil svätú liturgiu. (ISPA)

�� Na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom 
Meste nad Váhom, ktorej zriaďovateľom 
je Kongregácia školských sestier de Notre 
Dame, sa 20. – 24. novembra konali sväté 
misie pod vedením otcov redemptoristov 
Jozefa Kišáka, Miroslava Bujdoša, brata 
Gorazda Figuru a misijných dobrovoľníčok 
s programom vyplneným evanjelizačný-
mi scénkami, motivačnými svedectvami, 
spoločnou modlitbou, možnosťou svätej 
spovede a rozhovormi. (-mb)

�� V priestoroch Historickej radnice 
v Košiciach sa 21. novembra uskutočnil 
14. ročník speváckej súťaže stredoškolákov 
O Alžbetinu ružu, na ktorej sa úspešne pre-
zentovali aj študentky Gymnázia bl. Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove Aneta Sirotňáková, 
žiačka tretieho ročníka, ktorá získala v ka-
tegórii ľudová pieseň 2. miesto, a 3. miesto 
v kategórii moderná pieseň si vyspievala 
Jana Petríková, žiačka štvrtého ročníka. (L. 
Mikulášková)

�� Slovenská biblická spoločnosť zverejnila 
27. novembra na svojej webovej stránke 
i na webovej stránke www.nepocujuci.
biblia.sk prvé videonahrávky s prekla-
dom Biblie do slovenského posunkového 
jazyka s cieľom priblížiť Bibliu nepočujúcim 
a uviedla, že ďalšie nahrávky budú hotové 
začiatkom roku 2018.

�� V mesiacoch august až november 
Cirkevná základná škola s materskou školou 
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove realizo-
vala s podporou organizácie Renovabis 
motivačný projekt s názvom Mám šancu 
zamestnať sa, ktorý žiakov cez moderni-
záciu IKT učebne a zakúpenie robota Lego 
Mindstorms podnecuje k vzdelávaniu sa 
v oblasti prírodovedných a technických 
predmetov a rozvoju kritického myslenia, 
matematických kompetencií a kompetencií 
IKT a v budúcnosti tak zvyšuje ich šance 
zamestnať sa. (M. Iľkovičová)

J▌Oslava 15. výročia príchodu sestier Kongregácie 
najsvätejšieho Vykupiteľa na Slovensko

V zastúpení prešovského arcibiskupa met-
ropolitu Jána Babjaka SJ slávil svätú liturgiu 
26. novembra pri príležitosti 15. výročia 
príchodu sestier Kongregácie najsvätejšieho 
Vykupiteľa na Slovensko prešovský pro-
tosynkel Mons. Ľubomír Petrík v kaplnke 
Kláštora Najsvätejšej Trojice vo Vranove nad 
Topľou-Lomnici. Vo svojej homílii ponúkol 
obraz Barabáša, ktorý horlí za spravodlivosť 
s mečom v ruke, a obraz tichého baránka 
Ježiša z Nazareta, ktorý pri znášaní ne-
právosti nastaví aj druhé líce. Otec Petrík 

vyzval k zamysleniu nad tým, ktorý z týchto 
obrazov je nám vlastnejší. Pozval k prijatiu 
Vykupiteľa, ktorý vládne z kríža, a ktorý náš 
kríž svojou smrťou posvätil, oslávil a dal mu 
večnú hodnotu.

Svätú liturgiu koncelebroval aj duchovný 
správca kláštora otec Marián Andrej Pacák 
CSsR, otec Milan Záleha CSsR, otec Patrik 
Székely a prefekt prešovského kňazského 
seminára otec Marek Belej. Liturgický spev 
viedol bohoslovecký Zbor sv. Romana Slad-
kopevca. (J. Kijovská OSsR; foto: M. Vasko)

J▌Vo Vojčiciach sa konal košický turnaj  
v stolnom tenise

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež zorgani-
zovala rada pre mládež Košickej eparchie 
17. novembra za veľkej pomoci obce a farnos-
ti Vojčice už 15. ročník Eparchiálneho turnaja 
v stolnom tenise. Program sa začal v Chráme 
Nanebostúpenia Pána vo Vojčiciach sláve-
ním svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

V homílii povzbudil mladých, aby sa nebá-
li vzoprieť zlu a kráčať proti prúdu za správ-

nymi hodnotami. Za vzor im ponúkol sv. 
Mikuláša, patróna turnaja, ktorý je známy 
nielen ako dobroprajný, ale aj ako veľmi 
horlivý v boji proti zlu.

Po svätej liturgii sa približne osemde-
siat mladých ľudí presunulo do priestorov 
základnej školy vo Vojčiciach, kde si v šies-
tich kategóriách zmerali sily. V závere boli 
víťazom slávnostne odovzdané diplomy 
a medaily. (M. Kmec)

J▌Prešovský seminár privítal svätého Mikuláša
Do Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
bl. Petra Pavla Gojdiča v Prešove zavítal vla-
dyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, 
spolu s vladykom Jánom Eugenom Kočišom 
pri príležitosti mikulášskeho programu, 
ktorý je v kňazskom seminári už dlhoročnou 
tradíciou. Večerný program sa začal mod-
litbou večierne, v ktorej závere sa vladyka 
Milan prítomným prihovoril a vyzval ich 

k šíreniu dobra a lásky podľa vzoru svätého 
Mikuláša. Nasledovala slávnostná večera, 
po ktorej všetkých prekvapil netradičný 
príchod svätého Mikuláša – na sanitke. 
Zábavno-kultúrny mikulášsky program pri-
pravili bohoslovci tretieho ročníka. V závere 
za spevu piesní venovaných svätcovi svätý 
Mikuláš odovzdával darčeky. (R. Nosov)

10 www.casopisslovo.sk

JE
D

N
O

U
 V

ET
O

U



J▌V Trebišove chválili Boha detské a mládežnícke 
cirkevné zbory Košickej eparchie

Rada pre mládež Košickej eparchie pripravila 
26. novembra v MsKS v Trebišove 8. ročník 
Prehliadky detských a mládežníckych zborov 
Košickej eparchie blaženého hieromučení-
ka Metoda Dominika Trčku. Krásu svojich 
hlasov prezentovalo šestnásť speváckych 
zborov: zbor Gaudio a zbor Emanuel z far-
nosti Sečovce, zbor Cherubín a zbor Šalom 
z Trebišova, zbor Eliáš family z Jasenova, 
zbor Theotokos zo Spišskej Novej Vsi, zbor 
Cherubíni z farnosti Košice-Ťahanovce, zbor 
Theotokos z Michaloviec a zbory z farností 
Lastomír, Zemplínska Teplica, Lastovce-Mi-
chaľany, Košický Klečenov, Čeľovce, Trnava 
pri Laborci a Pozdišovce i zbor z Cirkevnej 
školy Svätej rodiny v Sečovciach.

Prehliadka sa každoročne koná pod 
patronátom vladyku Milana Chautura CSsR, 
košického eparchiálneho biskupa, ktorý 
v závere pochválil všetky zbory. Prítomných 
pozdravil aj primátor mesta Trebišov Marek 
Čižmár. Práve vďaka značnej podpore mesta 
Trebišov, bohuznámym dobrodincom, dob-
rovoľníkom a zvukárom sa podarilo organi-
zátorom pripraviť aj tento rok pútavé poduja-
tie. Pre divákov bolo pripravené prekvapenie 
v podobe gospelového hosťa – bohosloveckej 
hudobnej skupiny Anastasis. Prehliadka 
zaujala širokú verejnosť a estrádna sála bola 
naplnená vyše štyristo ľuďmi. (E. Zorvan; 
foto: Š. Keruľ-Kmec ml.)

J▌Skupina Anastasis ’95 v Košiciach zakončila 
sériu koncertov Zapáľme svet

Gréckokatolícka kňazská hudobná skupi-
na Anastasis ’95 zakončila 28. novembra 
v dominikánskom kultúrnom centre Veritas 
v Košiciach sériu evanjelizačných koncertov 
Zapáľme svet. Košický koncert bol organizo-
vaný v rámci Roka výročí Košickej eparchie. 
Zaplnenú sálu v úvode koncertu pozdravil aj 
vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.

Šestica kňazov sa predstavila novými 
piesňami i staršími hitovkami, ktoré sku-
pina vytvorila ešte počas bohosloveckých 
čias. Počas koncertu zaznela katechéza otca 
Štefana Paločka, vyučujúceho na Grécko-
katolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove. Vysvetlil, že prijať Ježiša 
Krista za svojho Pána znamená žiť jeho život, 
ktorý je mocnejší ako smrť, a to skrze sýtenie 
sa jeho telom a krvou v spoločenstve Cirkvi. 
Katechézu doplnilo osobné svedectvo otca 
Rastislava Višňovského, farára v Levoči.

Názov koncertu vyjadruje pozvanie nechať 
sa zapáliť milosrdnou láskou Boha k člove-

ku. Séria koncertov sa konala pri príležitosti 
dvadsiateho výročia založenia skupiny. 
Začiatky skupiny sú datované do čias 
seminárneho života v rokoch 1994 – 1996. 
Prvú zostavu tvoria dnes už kňazi Štefan 
Paločko, Rastislav Višňovský, Peter Milenky, 
Dávid Zorvan, Maroš Rinik a Martin Mikula. 
Po spomienkovej akcii v Prešove v novembri 
2014 sa zrodila myšlienka zopakovať celý 
koncert a ponúknuť ho veriacim v Košickej 
eparchii i Prešovskej archieparchii. (TS KE; 
foto: J. Girovský)

JJ Dada
J� Kolesárová

Rozhovor s RNDr. Katarínou Hrižovou, ria-
diteľkou Cirkevnej základnej školy sv. Juraja 
vo Svidníku, ktorá oslávila štvrťstoročnicu 
svojej existencie

�� Dvadsaťpäť rokov je už vekom dospe-
losti. Prejavuje sa to aj na škole?

Škola prešla mnohými ťažkosťami aj krás-
nymi obdobiami. No zamestnanci sa vedeli 
vždy spojiť a vytvoriť dobre fungujúci tím. 
Za tie roky sa udialo veľa zmien s túžbou 
posúvať sa dopredu. Výsledkom je kvalitná, 
živá a úspešná škola, hrdá na každého žiaka, 
ktorého vzdelávala a vychovávala.

�� Čo je na riaditeľovaní najťažšie a čo 
vás vie najviac povzbudiť?

Práca s deťmi je úžasná a napĺňa ma. Ako 
riaditeľke mi tejto milovanej práce ubudlo 
a pribudlo inej, ktorá je od nej vzdialená. To 
bolo moje najťažšie rozhodnutie. Z množ-
stva povinností ani neviem označiť, čo je 
najťažšie. Dnes musí byť riaditeľ veľmi 
dobrý manažér, orientovať sa v množstve 
zákonov, zháňať financie a riešiť mnohé 
personálne veci. Napriek tomu sa do práce 
teším a každý deň je pre mňa výzvou.

Povzbudí ma každý malý úspech žiakov, 
nielen nadaných, ale aj tých, ktorí sa podľa 
svojich možností posúvajú čo i len o krôčik. 
Teším sa dobrému kolektívu a pracovnému 
nasadeniu zamestnancov. Máme vynikajúce 
vzťahy, čo sa určite odzrkadľuje vo všetkom, 
čo robíme. Odmenou je radosť detí, každá 
návšteva bývalých žiakov, ktorí sa k nám 
veľmi radi vracajú, a každá vydarená akcia.

�� Aké sú plány do budúcnosti?

Máme mnohé vízie, ale tie nie sú až také 
dôležité, skôr je dôležité, aký má s nami 
plán Boh. Verím, že on si nás použije pre 
ten svoj plán.

Mám dvoch synov a som Bohu nesmier-
ne vďačná za to, že moje deti majú možnosť 
byť súčasťou katolíckej školy. Mnohí stále 
nevedia oceniť význam vzdelávania detí 
v katolíckych školách. Možno práve preto 
cítim, že to je naším plánom do budúc-
nosti. Pracovať naplno, aby rodičia, veriaci 
i ostatní obyvatelia vnímali cirkevnú školu 
vo svojom meste ako dar.
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Vianoce – toto slovo dnes znamená pre kresťanov sviatky Narodenia Ježiša Krista. Ale 
v dnešnom sekularizovanom a konzumnom svete si nachádza aj nové významy, vychádza-
júce z kresťanských zvyklostí, niekedy doplnené o vplyvy rôznych kultúr. Hlavnou osobou 
Vianoc pre kresťanov je dieťa Ježiš, no pre okolitý svet sú to deti všeobecne.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: pxhere.com; wikimedia.org

Sviatok Narodenia Pána nepatrí medzi 
najstaršie sviatky a kedysi nebol ani samos-
tatným sviatkom. Pôvodní židokresťania 
i pohanokresťania prvého storočia neslávili 
narodenie Ješuu, ako znie Ježišovo meno 
v aramejčine. Až keď sa kresťanstvo roz-
šírilo po Rímskej ríši, cisár Konštantín, 
sám stále pohan, nariadil sláviť sviatky 

Narodenia Ježiša Krista. Ako najpríhodnejší 
termín, keďže sa presne nevie, kedy sa Ježiš 
narodil, bol pre neho rímsky sviatok zimné-
ho slnovratu, keď sa deň začína predlžovať 
– svetlo začína svoju púť za víťazstvom nad 
nocou. A tak rímsky pohanský sviatok „naro-
denia Slnka“ (Sol Invictus) 25. decembra bol 
nahradený kresťanským sviatkom Narodenia 
„Slnka spravodlivosti“ Ježiša Krista.

Táto tendencia preberania pohanských 
obyčajov a priradzovania im kresťanskej 
symboliky je viditeľná aj v iných viditeľných 
symboloch Vianoc. Zeleň vianočného strom-
čeka symbolizovala pohanom život v zim-
nom období. V Škandinávii si tento stromček 
pohania zdobili symbolmi prosperity. Ich 
južnejší susedia, Germáni, zasa sviečkami.

Židia a Narodenie Ježiša Krista
Tradiční židia vo všeobecnosti neuznáva-
jú Ježiša za Mesiáša. Podľa nich musí byť 

Sviatok  
     po celej zemi
Sviatok  
     po celej zemi
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mesiáš z otcovej strany potomkom Dávida, 
a teda sa musí narodiť ľudským rodičom. 
V žiadnom prípade nemôže byť bohom či 
polobohom a nebude mať žiadne nadpri-
rodzené vlastnosti. Napriek tomu v čase 
Vianoc nájdeme často vyzdobené aj židovské 
domácnosti. Môže za to sviatok Chanuka, 
ktorý židia slávia v mesiacoch november až 
január. Jeho termín nie je stály, lebo židovský 
kalendár je dynamickejší než kresťanský.

Chanuka je osemdňový sviatok svetiel. Ide 
o spomienku na znovuzasvätenie druhého 
jeruzalemského chrámu Machabejcami 
po tom, čo ho znesvätili helenistické vojská. 
V tento sviatok sa postupne zapaľuje každý 
deň ďalšia z ôsmich chanukových sviečok 
od tej deviatej sviečky známej ako šámes, 
teda sluha. Sviečky sú na svietniku s ty-
pickým názvom chanukija. Pri zapaľovaní 
svietnika sa odrieka požehnanie a spievajú 
sa náboženské piesne. Tento svietnik sa 
kladie do okna, aby svetlo osvetľovalo nielen 
domov, ale aj tmu v jeho okolí.

V zmiešaných židovsko-kresťanských 
domácnostiach niekedy horia chanukové 
sviečky spolu so sviečkami na vianočnom 
stromčeku. Veľa židovských detí dostáva aj 
darčeky. Niekedy je to preto, aby deti v škole 
nemuseli vysvetľovať, prečo nemajú doma 
vianočný stromček a darčeky. Pre iných toto 
obdarovanie súvisí s obeťami, ktoré boli 
vtedy nanovo prinášané v chráme (porov. 
1 Mach 4, 42 – 56). Chanuka sa totiž ne-
sústreďuje na víťazstvo Židov nad Grékmi 
ani na zázračné rozmnoženie oleja. Príbeh 
oslavuje návrat k obetovaniu v chráme. 
Korisť z víťazstva bola sčasti rozdelená medzi 
víťazných vojakov, vdovy, siroty po padlých, 
ale aj medzi ľud vrátane detí (porov. 2 Mach 
8, 28). Podľa niektorých židov odtiaľto 
pochádza zvyk obdarovávať sa na Chanuku 

peniazmi.
Globalizmus a synkretizmus 
v spojení s komerciou prinie-

sol fenomén „chanukového 
stromčeka“. Ide o vianočný 
stromček s modrou stu-
hou a šesťcípou Dávido-
vou hviezdou. Minulý rok 
napríklad začiatok sviatku 
Chanuky pripadol na ve-
čer 24. decembra, a tak sa 
tento sviatok akoby spojil 
s Vianocami. V každom 
prípade, väčšina židov 
oddeľuje slávenie týchto 
dvoch sviatkov a skutočne 
slávi iba Chanuku.

Vianoce u mesiánskych židov
Židia, ktorí prijali Ježiša za Mesiáša, sa dnes 
nazývajú mesiánskymi židmi. Najviac by sa 
dali pripodobniť k židokresťanom v prvých 
storočiach. Sú teda židmi, ktorí dodržiavajú 
všetky predpisy Mojžišovho zákona, ale pre 
nich už Mesiáš prišiel. Z biblických postáv 
mali k nim najbližšie apoštoli s Máriou, 
Ježišovou matkou, Mária Magdaléna, Štefan 
a mnohí ďalší Židia nasledujúci Ježiša 
po jeho vzkriesení.

Pre nich je dôležité umiestnenie Ježiša 
v rámci židovstva, lebo sám Ježiš bol Žid 
aj žid, teda čo sa týka národnosti i viery. 
Plne rešpektoval a žil Mojžišov zákon. Preto 
mnohí mesiánski židia odmietajú spájať na-
rodenie Ješuu (Ježiša) s pohanským sviatkom 
zimného slnovratu.

Niektorí na definovanie obdobia, kedy sa 
Ježiš narodil, používajú informácie ohľadom 
Jána Krstiteľa a zjavenia archanjela Gab-
riela Márii. Ján bol počatý po tom, čo mala 
v chráme službu Abiášova kňazská trieda 
(porov. Lk 1, 5). Biblia nemá presný poriadok, 
ako slúžili jednotlivé triedy. Z mimobiblic-
kých zdrojov je však zrejmé, že sa jednotlivé 
triedy striedali po týždni. Ježiš bol podľa 
Lukáša počatý v šiestom mesiaci, a zároveň 
Alžbeta už bola v šiestom mesiaci (porov. 
Lk 1, 36). Teda Ján bol počatý pravdepodob-
ne pred Paschou niekedy v marci až apríli. 
S týmto údajom korešponduje zvyk pri konci 
židovskej paschálnej večere, keď sa deti po-
sielajú k dverám, aby sa pozreli, či neprišiel 
Eliáš (porov. Lk 1, 17). Ján by sa tak narodil 
na prelome decembra a januára. Mária, ktorá 
bola pri Alžbete tri mesiace, odišla potom 
začiatkom zimy, čo je prirodzené. A päť me-
siacov, počas ktorých sa Alžbeta schovávala, 
tak pripadá na jar a leto.

Počatie Ježiša Krista podľa toho pripadá 
na mesiace august až október a jeho narode-
nie na máj až júl, keď sú pastieri so stádami 
vonku (od novembra sú stáda ustajnené). 
Paradoxom je, že dnes sviatky Jána Krstiteľa 
a Ježiša Krista slávime naopak. Toto počíta-
nie však vylučuje prelom decembra a janu-
ára ako dátum narodenia Ježiša Krista. Pre 
mnohých mesiánskych židov je toto počíta-
nie dôležité, pretože veria, že život človeka 
sa začína počatím, nie narodením. V čase 
Ježišovho počatia slávia Sukkót – sviatok 
stánkov. A práve s týmto sviatkom a jeho 
slávením niektorí mesiánski židia spájajú aj 
Zachariášovo proroctvo o vláde Pána zástu-
pov (porov. Zach 14, 16). Navyše Ježiš by sa 
tak fyzicky narodil v čase sviatku Jom kippur 
– deň zmierenia, keď mal veľkňaz jeden 
jediný raz v roku dovolené vstúpiť do svä-
tyne svätých. Vtedy židia obetovali kozlov 
za hriechy ľudu.

Pre mesiánskych Židov je Ješua prítomný 
uprostred sláviaceho spoločenstva ako „svet-

lo sveta“. Kto ho nasleduje, nebude chodiť 
v tmách, ale bude mať svetlo života. Preto 
niektorí veria, že Ježiš bol počatý na prelome 
novembra a decembra v čase sviatku Chanu-
ka (porov. Jn 1, 5). A jeho narodenie tak spá-
jajú práve o sviatkom Sukkót. Jednoznačne 
sa však nedá stanoviť ani čas Zachariášovej 
chrámovej služby, ani Ježišovho narodenia.

Narodenie veľkého proroka Isu
Korán, hlavná kniha islamu, má vo veľkej 
úcte Ježiša. Považuje ho za jedného z troch 
veľkých prorokov spolu s Mojžišom a Mo-
hamedom. Isa, ako ho Korán menuje, má 
v islamskom kalendári svoje narodeniny. Tie 
oslavujú počas tzv. noci Ashur. Ide o desiatu 
noc prvého mesiaca moslimského kalendára. 
Vtedy si ale okrem toho pripomínajú výročie 
mnohých iných udalostí spojených s ďalšími 
prorokmi. Islamský rok je však kratší ako 
ten náš, a tak je tento deň z nášho pohľadu 
pohyblivým sviatkom. V roku 2015 bol naj-
známejší islamský pôst Ramadán začiatkom 
leta, no za asi pätnásť rokov bude v zime. 
Vďaka kratšiemu kalendáru niekedy hlavné 
islamské sviatky pripadajú na obdobie 
Vianoc. V roku 2000 to bol sviatok preruše-
nia pôstu Íd-al fitr, keď sa skončil Ramadán. 
V rokoch 2006 až 2007 to bol zasa sviatok 
obetovania Íd-al adhá.

Korán hovorí o Ježišovi ako o prorokovi, 
nie ako o Božom Synovi. V ľudovom islame 
dokonca panuje presvedčenie, že v súdny 
deň bude Ježiš svedčiť proti kresťanom, pre-
tože prekrútili jeho učenie. Zvláštne posta-
venie má však Ježiš v mystickej vetve islamu, 
v súfizme, kde je považovaný za vzor askézy 
a zjednotenie s Bohom. Niektoré moslimské 
rodiny, rovnako ako kresťania, dodržiavajú 
tradíciu v zdobení a vysvecovaní vianočných 
stromčekov a darovania darčekov. Argumen-
tujú tým, že Vianoce sú oslavou narodenia 
proroka Ježiša a nie je zlé sláviť tento deň. 
Navyše to robí ich deti šťastné.

Štandardne však islam ani väčšina 
moslimov neslávia Vianoce. Je to však 
rozdielne podľa krajín i samotných rodín. 
Napríklad v roku 2012 na Vianoce hlavná 
autorita sunitského islamu od roku 2005 
sýrsky mufti Ahmad Badreddin Hassoun 
navštívil kresťanský vianočný  večierok, kde 
okrem iného povedal, že ak kresťania veria 
v jedného Boha, tak aj on je kresťan, ak veria 
učeniu veľkého proroka Krista, aj on je kres-
ťan, a ak rešpektujú jeho matku Máriu ako 
najčistejšie stvorenie, ktoré Boh stvoril, aj 
on je kresťan. Veľký mufti je známy odporca 
sýrskych povstalcov, z ktorých vzišla Al-nu-
sra, a takzvaného Islamského štátu. Podobne 
aj v tejto prevažne moslimskej krajine urobil 
počas moslimských sviatkov aj kresťanský 
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patriarcha. Takto si obaja prejavujú vzájom-
ný rešpekt.

V Maroku je tiež hlavným náboženstvom 
islam, no stretávajú sa tu moslimovia, kres-
ťania i židia. Maročania však na trhoch pred 
Vianocami predávajú vianočné stromčeky 
a rodiny, ktoré majú príbuzných v zahraničí, 
Vianoce oslavujú.

Opačná situácia je napríklad v Tadžikis-
tane, Bruneji či Somálsku. Zdobené strom-
čeky, slávnostné jedlá i darčeky sú v školách 
stredoázijského Tadžikistanu od roku 2015 
zakázané. Pod hrozbou trestu až piatich 
rokov za mrežami nesmú sláviť Vianoce ani 
ľudia v Bruneji. Tento zákaz však neplatí pre 
početné náboženské menšiny. Vianoce môžu 
oslavovať, ale nesmú ich oslavovať prehnane 
a otvorene. Ešte v roku 2013 sa mnoho mos-
limov spolu s kresťanmi zabávalo na vianoč-
ných večierkoch, čo pravdepodobne viedlo 
sultána k ráznemu kroku v snahe „očistiť“ 
islam od vplyvu kresťanstva a komerciona-
lizmu. Obdobne v roku 2015 aj somálska 
vláda zakázala oslavy Vianoc. Vláda bude 
uplatňovať nulovú toleranciu voči neislam-
ským slávnostiam. Štátne bezpečnostné 
inštitúcie majú zamedziť konaniu akýchkoľ-
vek vianočných osláv na území celej krajiny. 
Vtedajší činiteľ somálskeho ministerstva 
pre náboženské záležitosti Šajch Muham-
mad Chajrú pre Radio Mogadishu povedal: 
„Sme moslimská krajina a voči neislamským 

oslavám zastávame nulovú toleranciu. Keďže 
sme na sto percent moslimským štátom, po-
rušuje to naše náboženské vyznanie a vieru.“

Vianoce v budhistických 
a hinduistických krajinách
Pre budhizmus a hinduizmus je osoba Ježiša 
Krista skoro neznáma. Kým hinduizmus je 
charakterizovaný ako náboženstvo, bud-
hizmus z pohľadu samotných budhistov 
nie je náboženstvo. Je to „cesta“ (recept) 
k dosiahnutiu uvedomenia si reality a pravdy 
o živote.

V tradične budhistických krajinách sa 
niekde Vianoce slávia ako komerčný sviatok. 
V Mongolsku je ich slávenie ovplyvnené 
ruskou socialistickou kultúrou. Neslávia tu 
priamo Vianoce, ale nechýbajú ozdobené 
stromčeky, najmä borovice. A mongolským 
deťom nosí darčeky bratranec Deda Mráza, 
ktorý spolu so snežnými dievčatami chodí 
od domu k domu, od jurty k jurte a malým 
Mongolom rozdáva darčeky. Tie si vymieňajú 
i dospelí, hoci na Deda Mráza už neveria.

Vianoce vo Vietname si nemožno zameniť 
so slovenskými. Oslavujú ich vďaka fran-
cúzskemu vplyvu každý rok. Spolu s naro-
deninami Budhu, jesennými slávnosťami 
žatvy a oslavou príchodu nového roka patria 
k najväčším sviatkom roka. Vietnamci si 
na Vianoce vymieňajú kartičky a píšu na ne 
priania.

Náboženstvom druhej najľudnatejšej 
krajiny sveta Indie je najmä hinduizmus. 

V jeho niektorých smeroch vychádzajúcich 
z kultúrno-náboženského prostredia Indie 
je považovaný Ježiš za jedného z avatarov 
(inkarnácií) boha Višnu. V Indii sú Vianoce 
sviatkom a festivalom zároveň. Mestá sú vy-
zdobené svetlami a vianočnými stromčekmi. 
Ľudia si rozdávajú darčeky, mávajú spoločné 
večere a vianočné večierky. V Indii kresťania, 
ktorí tvoria len asi dve percentá populácie, 
oslavujú Vianoce skôr ako rodinný sviatok. 
Pre ostatných Indov je to najmä národný 
sviatok.

India je na ceste sekularizmu, a tak oslavu-
je sviatky každého náboženstva – kresťanské 
Vianoce a Veľkú noc, moslimský Muharram 
a hinduistické Diwali, sviatok svetla. Najmä 
Vianoce a Diwali sú však oslavované skoro 
všetkými Indmi. Na Vianoce je aj v Indii 
zvykom obdarovať deti darčekmi.

Hoci sa v mnohých krajinách Vianoce stali 
sviatkom, z ktorého vypadlo hlavné posols-
tvo o narodení Spasiteľa, našli si u neveria-
cich i veriacich naprieč všetkými svetovými 
náboženstvami isté miesto v ich živote ako 
sviatok spojený s darovaním, s delením sa, 
s láskou najmä k deťom. Stali sa tak nevdojak 
akýmsi nedokonalým obrazom Boha a toho 
okamihu v Betleheme, keď on, Otec, dal to 
najvzácnejšie zo seba ľuďom, svojim deťom. 
Obdaroval nás nezištne, nezaslúžene, 
z lásky. Toto posolstvo je také blízke ľudskej 
duši, že si našlo miesto všade, kde nevládne 
strach. Ľudia na celom svete sa tak na Viano-
ce nevdojak učia podobať Otcovi.

Sviatky Narodenia Pána v indickom meste Chennai

Vianočný stromček v Thajsku
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JJ Peter Šturák
J� foto: archív ABÚ

Michal Bradáč sa narodil 3. septembra 1749 
v Kamienke na Spiši. Bol mladším bratom 
neskoršieho mukačevského biskupa Jána 
Bradáča. Študoval v Podolínci, Košiciach 
a v Trnave. Teologické štúdiá zavŕšil v Semi-
nári svätej Barbory vo Viedni. Po vysviac-
ke v roku 1777 bol vymenovaný za farára 
v katedrálnom chráme v Užhorode aj za ka-
nonika miestnej kapituly. Na bohosloveckej 
akadémii v Užhorode prednášal ako profesor 
dogmatickú teológiu.

Po rezignácii prvého košického vikára 
kanonika Ivana Kováča-Pásteliho bol Michal 
Bradáč Uhorskou kráľovskou miestodrži-
teľskou radou 13. januára 1790 vymenovaný 
za košického vikára. Po neúspešnom snažení 
svojho predchodcu vynaložil veľké úsilie zís-
kať priestory pre vzniknutý vikariát. Keďže 
mu mestská rada v Košiciach aj s pričinením 
latinských cirkevných kruhov neumožni-
la získať potrebné priestory, musel svoje 
poslanie vykonávať z Kamienky, odkadiaľ 
pravidelne dochádzal do Košíc.

Po mnohých neúspešných pokusoch 
hľadal možnosť etablovania vikariátu v Pre-

šove. Tu sa nachádzal kostol a kláštor otcov 
minoritov, ktorí ich museli opustiť v dôsled-
ku nariadení cisára Jozefa II. Ale aj tu sa vikár 
Bradáč stretol s neochotou mestskej rady 
a Šarišskej župy. Vďaka jeho zanietenosti sa 
mu nakoniec podarilo získať tieto budovy 
do užívania pre potreby gréckokatolíckeho 
vikariátu. Po veľkom požiari mesta Prešova 
sa však nachádzali v biednom stave. Pred 
príchodom Bradáča bol dokonca z budov 
odnesený aj všetok nábytok.

Keď sa v roku 1802 stal Michal Bradáč 
poslancom Uhorského snemu, podarilo sa 
mu na cisárskom dvore vo Viedni vybaviť 
finančnú pomoc aspoň na základnú opravu 
kláštornej budovy, ktorá mala byť upravená 
pre potreby vikariátu. Samotné prenesenie 
sídla vikariátu bolo schválené cisárskou 
kanceláriou v roku 1806.

V tomto období mukačevský biskup 
Andrej Bačinský bol už veľmi pokročilého 
veku, a preto si žiadal pomocného bisku-
pa. Cisár František I. vyhovel tejto žiadosti 
a za pomocného biskupa bol ako doryllský 
titulárny biskup 11. marca 1808 vymenovaný 
práve Michal Bradáč. Po potvrdení pápežom 
Piom VII. bol 8. januára 1809 vo Veľkom 
Varadíne vysvätený za biskupa vladykom 
Kamilom Vulkanom. Potom sa vrátil naspäť 
do Prešova.

Po smrti biskupa Andreja Bačinského sa 
však nestal jeho nástupcom, keďže muka-
čevská kapitula zvolila za kapitulného vikára 
Jána Kutku. Bradáč bol s ním v konflikte 
pre rozdielnosť názorov na najlepší model 
rozdelenia rozsiahlej Mukačevskej eparchie. 
Po smrti Jána Kutku v roku 1812 ho kapitula 
zvolila za jeho nástupcu a v tejto funkcii Mi-
chal Bradáč spravoval Mukačevskú eparchiu 
až do svojej náhlej smrti 20. decembra 1815. 
Krátko predtým 3. novembra 1815 rakúsky 
cisár František I. vydal dekrét o ustanovení 
Prešovskej eparchie, ktorej základom sa stal 
práve Košický vikariát, a tak začala písať 
svoje samostatné dejiny.

Sviatky Narodenia Pána

JJ
Mons. Ján Babjak SJJ�

Milí čitatelia nášho gréckokatolíckeho metropo-
litného časopisu Slovo. Tohtoročné zakončenie 
tejto rubriky venujem sviatku Narodenia Pána.

Vianočné sviatky sú na Slovensku, ale aj 
v iných kresťanských krajinách veľmi populárne 
a každý sa na ne teší, hoci nie každý im rozumie. 
Kresťania sa tešia na narodenie Ježiša Krista, 
Mesiáša sveta. Neveriaci sa tešia na dlhšie voľ-
no, ktoré využijú na lyžovačku, rôzne zahraničné 
či domáce cesty, pobyty v luxusných hoteloch 
či vo wellness centrách. Niektorí sa tešia iba 
na dobré jedlá a darčeky.

Predpokladám, že vy sa tešíte na pravú 
podstatu Vianoc, ktorú si každoročne pripomí-

name a slávime v našich chrámoch pri radostne 
prežívaných bohoslužbách, pri speve kolied 
v chráme aj v našich rodinách. Ale keby sa Pán 
Ježiš narodil aj tisíckrát na tomto svete, a nena-
rodil by sa v našom srdci, v našej duši, všetko by 
bolo málo platné. Kresťan sa nemôže uspokojiť 
s pozlátkou Vianoc, ale oslavuje lásku nebeské-
ho Otca sprítomnenú v jeho milovanom Synovi 
Ježišovi Kristovi.

Na sviatky sa ale treba aj pripraviť. V na-
šich mestách sa pred Vianocami konajú tzv. 
vianočné trhy. Mnohí tam trávia dlhé hodiny. 
Lenže to nie je pravá príprava. Tá sa v čase 
Filipovky uskutočňuje v chráme, účasťou na bo-
hoslužbách, podľa možnosti aj s deťmi, a má 
vyvrcholiť vykonaním si dobrej svätej spovede, 
ktorá spočíva nielen vo vyznaní hriechov, ale aj 
v odvrátení sa od nich. S tým súvisí urovnanie 
vzťahov v rodine medzi manželmi, medzi rodič-

mi a deťmi, v susedstve, na pracovisku a vôbec 
so všetkými našimi blížnymi, najmä s tými, ktorí 
nám ublížili, alebo opačne, ktorým sme ublížili 
my. V takto pripravenom srdci sa narodí Boží 
Syn, Vykupiteľ sveta. Až z takých Vianoc môže-
me naplno precítiť a prežiť Ježišovu lásku k nám 
a všetkým ľuďom.

Z lásky kupujeme veľa darčekov, píšeme via-
nočné pozdravy, vzájomne sa obdarúvame... Je 
to pekné a poteší to srdce. No najdôležitejším, 
najkrajším a najväčším darom týchto sviatkov 
je Boží Syn, ktorý zostúpil z neba, vtelil sa do ži-
vota Panny a narodil sa v Betleheme, v jasliach, 
z lásky k nám ľuďom. Vykupiteľ prišiel na svet, 
aby nám otvoril cestu k Otcovi, ktorú prarodičia 
Adam a Eva zatvorili prvotným hriechom.

Vitaj, Božia Láska, medzi nami a vstúp 
do srdca každého človeka, aby nebolo nenávis-
ti, hriechu a vojen v našich srdciach ani nikde 
na svete.

Christos raždajetsja! Slavite jeho!

Biskup Michal Bradáč
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Charakteristika ruských 
IKONOPISECKÝCH ŠKÔL
Tverská história obdobia 14. storočia je poznačená tragickými udalosťami. Morové epi-
démie, požiare, neúrodné a suché roky či tatárske jarmo, to všetko zasiahlo neľahký život 
obyvateľov Tveru a jeho okolia. Aj napriek týmto skutočnostiam sa z tohto obdobia zacho-
valo niekoľko ikon.

JJ Milan Gábor
J� foto: Y. A. Nikitin a kol.

Pamiatky 14. storočia
Pamiatky z tohto obdobia potvrdzujú 
skutočnosť, že v období, keď sa vo všetkých 
staroruských umeleckých centrách vytvára 
samostatný umelecký jazyk, formuje sa aj 
štýl tverskej školy. Tverskí umelci úplne 
prepracuvávajú štýl kyjevského maliarstva. 
V zobrazovaní zachovávajú plastickú mode-
láciu, ktorú však nevytvárajú prostredníc-
tvom farieb, ale najmä líniami. Nevyužívajú 
kontrastné farby, ale, naopak, vyhľadávajú 
príbuzné odtiene jednotlivých farieb. Za-
chované tverské pamiatky bez ohľadu na ich 
neveľký počet dosvedčujú, že v 14. storočí 
bolo v Tverskom kniežatstve niekoľko 
umeleckých dielní rozmanitej kvality. Ikony 
archanjel Michal, narodenie Bohorodičky či 
kráľovské dvere so zobrazením sv. hierarchov 
Bazila Veľkého a Jána Zlatoústeho pochádza-
jú z provinčnej dielne.

Archanjel Michal
Táto ikona prekvapuje svojou plastickosťou, 
niektoré časti tela sú stvárnené plastickej-
šie a objemnejšie. Zdá sa, že všetko tvorivé 
úsilie autor ikony smeroval k zvýrazneniu 
práve tohto efektu. Štýl a prevedenie ikony je 
typicky tverské. No neproporčné stvárnenie 
postavy (veľká hlava, neprimerane predĺže-
né časti rúk od zápästia smerom k prstom 
a krátky trup) poukazuje na fakt, že umelec 
pochádzal pravdepodobne z provinčnej 
dielne.

Ikona zobrazuje archanjela Michala v celej 
postave s mohutnými krídlami na bielom 
pozadí. Je odetý v červenohnedom chitóne 

a tmavomodrom himatione, ktorý na nie-
ktorých miestach prechádza do zelenkavého 
odtieňa. Archanjel Michal má v pravici meč, 
ktorý len zvýrazňuje prísnosť nebeského 
veľvojvodcu. Umelec, ktorý vytvoril túto 
ikonu, nestvárnil beztelesnú ideu, ale reálnu 
hrozivú silu. Archanjel Michal bol uctievaný 
na Rusi ako ochranca a strážca miest, po-
mocník vojakov. V Tveri mal jeho kult aj iný 
význam. Bol ochrancom mnohých bojujú-
cich tverských kniežat. Chrám na kniežacom 
dvore bol zasvätený archanjelovi Michalovi 
a dokonca traja z kniežat nosili toto meno. 
Chrámy zasvätené archanjelovi Michalovi sa 
stavali po celom území Tverského kniežat-
stva.

Tverská ikona archanjela Michala po-
chádza z druhej polovice 14. storočia. 
Ikona s rozmermi 102 x 60 cm je vyhotovená 
technikou vaječnej tempery na lipovej doske. 
V roku 1931 bola prenesená do Tretiakov-
skej galérie v Moskve, kde sa nachádza až 
doteraz.

Narodenie Bohorodičky
Na tejto ikone, podobne ako na ikone ar-
chanjela Michala, sa stretávame s plastickou 
modeláciou tela, čo spolu s ďalšími detailmi 
svedčí o práci umelca provinčnej dielne. 
Postavy sv. Anny ležiacej na lôžku aj panien, 
ktoré jej posluhujú, sú stvárnené s neprime-
rane veľkými hlavami. Pohľad majú upretý 
na diváka. Farebné riešenie námetu spočíva 
v spojení svetlých farieb – modrej, zelenej 
a červenej, pričom chladné farby prevláda-
jú. Rozdiel vo farebnom riešení (kolorite) 
na ikone archanjela Michala a narodenia 
Bohorodičky však nie je principiálny, keďže 
nie je postavený na farebnom kontraste, ale 
na blízkosti farebných odtieňov. Tmavých 
až pochmúrnych v prípade ikony archanjela 
a svetlých na ikone narodenia. Práve princíp 
tonálnej farebnosti je typickým prvkom 
tverskej školy obdobia 14. storočia. Tverská 
ikona narodenia Bohorodičky zo 14. storočia 
sa v súčasnosti nachádza v Tretiakovskej 
galérii v Moskve.

Kráľovské dvere
Dvere tvoria dve krídla vyhotovené zo sosno-
vých dosák. Vrchná časť dverí s ikonou zves-
tovania sa nezachovala. Pochádzajú z Po-
krovského monastiera v dedine Nektarevo. 
Je dosť možné, že pôvodne boli vyhotovené 
priamo v Tveri koncom 14. storočia. Maľby 
sú realizované technikou vaječnej tempery. 
V súčasnosti sa nachádzajú v Tretiakovskej 
galérii v Moskve.

Na ľavom krídle je namaľovaný sv. Ján 
Zlatoústy a na pravom sv. Bazil Veľký. Práve 
v súvislosti s Bazilom Veľkým N. M. Karin-
ský vyslovil hypotézu, že môže pochádzať 
od iného autora, keďže nápis na ikone má 
iný štýl písma ako v prípade sv. Jána Zlatoús-
teho. Taktiež farebné riešenie tváre a rúk je 
na niektorých častiach škoricovo hnedé, ale 
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u sv. Jána Zlatoústeho olivovoze-
lené. Hierarchovia sú zobrazení 
v celých postavách s rozvinutými 
zvitkami v rukách s fragmentmi 
modlitby eucharistického kánona 
z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho. 
Zvitok sv. Jána Zlatoústeho obsa-
huje slová: „Prijmíte, jadíte, sijé 
jesť tílo mojé“ a zvitok sv. Bazila 
Veľkého má text: „Pijté ot nejá vsí, 
sijá jesť króv mojá“.

Sv. Ján Zlatoústy má hlavu 
stvárnenú s vysokým a výraz-
ne vypuklým čelom. Je odetý 
v zelenom stichare a modrom 
felóne. Na felóne má biely omofor 
s hnedými krížmi. Nábederník 
a epitrachil sú v hnedozelenom 
odtieni. Sv. Bazil Veľký podobne 
ako sv. Ján Zlatoústy má hlavu 
stvárnenú s vysokým a výrazne vy-
puklým čelom. Je odetý v modrom 
stichare a hnedom felóne. Na fe-
lóne má biely omofor s čiernymi 
krížmi. Nábederník a epitrachil sú 
v oranžovom odtieni.

Vplyv Byzancie
V súvislosti s tverskou ikonopisec-
kou školou obdobia 14. storočia 
je dôležité poukázať aj na nemalý 
vplyv umenia Byzancie. Tver udr-
žiaval nepretržité vzťahy s Kon-
štantínopolom, ktorý bol v tom 
čase náboženským aj kultúrnym 
centrom pravoslávneho sveta. Styky 
Tveru s Konštantínopolom boli zvlášť inten-
zívne počas panovania tverského kniežaťa 
Michala Alexandroviča (1368 – 1399), keď 
Tver získal svoju zašlú moc a slávu. Z Kon-
štantínopola sa do Tveru privážali mnohé 
diela byzantského umenia.

V súlade s letopismi sa dozvedáme, že 
v roku 1399 poslal patriarcha Eutymios II. 
Michalovi Alexandrovičovi ikonu Posledné-
ho (Strašného) súdu, ktorá otriasla zomie-
rajúcim kniežaťom. Zdá sa, že podobne 
zapôsobila ikona aj na tverských ikonopis-
cov. Táto ikona však nebola jedinou, ktorá 
bola privezená z Byzancie do Tveru. Tver-
čania prejavovali veľký záujem o byzantské 
maliarske umenie, čo dokumentujú zvedavé 
otázky Cyrila Tverského, ktorý sa pýtal 
na slávneho byzantského umelca Teofana 
Gréka jeho priateľa Epifana Premúdreho. 
Veľmi dôležitým svedectvom kultúrnych 
zväzkov Konštantínopola a Tveru je Teodo-
rovský tverský monastier založený prisťaho-
valcami z Konštantínopola a pravoslávneho 
Východu. Letopisy uvádzajú, že „v roku 1323 
bola v Tveri postavená kamenná Cerkev sv. 
Teodora igumenom Jánom z Konštantíno-
polu (Cargorodcom)“. V tom istom roku je 

v letopisoch zmienka aj o mučeníckej smrti 
kupca Teodora z Jeruzalema (Ierusaliml-
janina) umučeného Tatármi: „... máme tu 
aj bohatého a múdreho hosťa znajúceho 
filozofické náuky“, ktorý žil v Tveri a začal 
s výstavbou cerkvi zasvätenej jeho patrónovi, 
ktorú už dokončil Ján z Konštantínopola 
(Cargorodec). Zachovali sa dva grécke ruko-
pisy napísané v Teodorovskom monastieri. 
Jeden z nich sa v súčasnosti uchováva vo 
Vatikánskej knižnici v Ríme, kde sa okrem 
iného uvádza: „... z nariadenia a starostlivosti 
Tomáša zo Sýrie (Sirijanina) na území Rusi 
v meste Tver v Monastieri sv. veľkomuče-
níkov Teodora Tirona a Teodora Stratiláta“. 
Teodorovský monastier sa stal kultúrnym 
centrom filozofických a umeleckých ideí 
Byzancie v Tveri.

Najstarším zachovaným dielom tverskej 
ikonopiseckej školy, ktoré odráža vplyv 
Byzancie, je nepochybne prenosná (proce-
siová) obojstranná ikona Presvätej Bohoro-
dičky (hodigitrie) a sv. Mikuláša. Pochádza 
z konca 14. a začiatku 15. storočia. Objavili ju 
v roku 1967 v Cerkvi sv. Bazila Veľkého v obci 
Vasilevskoe neďaleko Starice. Je namaľova-
ná technikou vaječnej tempery na lipovej 

doske. V súčasnosti sa 
nachádza v Centrál-
nom múzeu staroruskej 
kultúry a umenia Andreja 
Rubľova v Moskve.

Bohorodička 
hodigitria
Božia Matka je zobraze-
ná po pás s pohľadom 
upretým na nazerajú-
ceho. Na jej ľavej ruke 
sedí dieťa Kristus, ktorý 
sa tiež pozerá priamo. 
V ľavici drží zvitok a pra-
vicou žehná. Maforion 
Bohorodičky je škorico-
vohnedý až tmavobordo-
vý a zdobia ho fragmen-
tovo zachované hviezdy 
na čele a ramene. Čepiec 
a chitón má modrý. Kris-
tus má chitón aj himation 
v rovnakom oranžovom 
odtieni. V krížovom 
nimbe Krista sa zachovala 
jedine litera ώ. Pozadie 

ikony je v žltom odtieni.

Sv. Mikuláš
Divotvorca je namaľovaný na druhej strane 
obojstrannej ikony podobne ako Bohorodič-
ka po pás. Je zobrazený so žehnajúcou pra-
vicou, pričom ľavicu, v ktorej drží zatvorený 
evanjeliár, má prikrytú omoforom. Odetý má 
červený (purpurový) felón, na ktorom mu 
visí biely omofor s čiernymi krížmi. Pozadie 
je identické s ikonou Bohorodičky na druhej 
strane.

Zobrazovanie Presvätej Bohorodičky hodi-
gitrie a sv. Mikuláša na prenosných (pro-
cesiových) obojstranných ikonách sa spája 
s tradíciou byzantského prostredia, ktoré sa 
na území Rusi stali populárnymi v období 
14. – 16. storočia. Spomedzi ikonografických 
variantov je najčastejšou kombináciou oboj-
stranných ikon sv. Mikuláš a Bohorodička 
Znamenie, kde je Bohorodička zobrazená 
po pás s dieťaťom Kristom na hrudi, ktorý 
je zobrazený po pás a umiestnený v kruhu. 
Pre porovnanie, v balkánskom maliarstve 
sa s obojstrannou ikonou Bohorodičky 
hodigitrie a sv. Mikuláša stretávame veľmi 
zriedkavo, čo potvrdzujú dve zachované 
pamiatky. Tou prvou je obojstranná ikona 
so zobrazením trojrukej ikony Bohorodičky 
a sv. Mikuláša z polovice 14. storočia v mo-
nastieri Chilandar na Atose a druhá s iko-
nou Bohorodičky hodigitrie zo 14. storočia 
a sv. Mikuláša zo 16. storočia v Nea Chora 
na Rodose.
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JJ Marta Gromošová
J� foto: eiffeloptic.sk; butterbaking.com

„Neplač, no tak, nič sa nedeje, pôjdeme 
k mamke, veď počítala isto aj s nami,“ chlá-
cholil ma manžel. Z rúry som práve vytiahla 
koláč. Mala to byť dobrota nevídaná, prsty 
oblizovať nútiaca špecialita, ktorú ešte v lete 
prezentovala jedna z mamičiek na piesko-
visku. Po lícach mi stekali slzy, postupne mi 
opúchali oči a tvár naberala farbu varenej 
veľkonočnej šunky s cviklou. Nemám rada, 
keď vyzerám ako ropucha, so zaľahnutými 
ušami a hnevom v srdci, s červeným nosom 
a vybičovaným komplexom menejcennos-
ti, s pocitom odcudzenia samej sebe, svojej 
tvorivosti a ideálom. Bola som tri v jednom: 
mladomanželka, mladá mamička a cuk-
rárka – amatérka, čo má obidve ruky ľavé. 
Jednoduchá piškóta zo štyroch vajec, poliata 
pudingom, upečená v rúre a ešte za tepla 
poliata vyšľahanou smotanou s vanilkovým 
cukrom a posypaná hrubou vrstvou gran-
ka. Chvíľu sa môj „pokus na rodine“ tváril 
celkom priateľsky. Piškóta pekne narástla, 
potom zružovela, potom svoj objem zdvojná-
sobila a v kuchyni to dvakrát buchlo.

„Bum, bum!“ upozornila ma dcérka a za-
ťapkala ručičkami.

„Bum, bum? Aké bum, bum? Tu nebude 
žiaden ohňostroj,“ prísne som napomenula 
manžela.

Pozreli sme sa na seba, potom na spo-
rák a obidvaja sme sa rozbehli do kúpeľne 
po lavór, handry, staré tričko a čistú vodu. 
Na dlážku pomaly vytekal kakaový pu-
ding z koláča. Bol hustý, horúci a zrejme aj 
poriadne sladký. Lepil sa na všetko okolo. 
A ja som chcela urobiť našej mladej rodine 
také nádherné prvé sviatky v novom byte! Už 
sme sa dohodli na spoločnej kultúre našej 
novej domácnosti, na prieniku tých najlep-
ších rodinných zvykov a receptúr špecialít, 
s ktorými sa každoročne mordovali naše 
mamky a babky po celé generácie. Pomaly mi 
opúchali aj pery, začínala som byť absolútne 
nefotogenická.

„No tak, ráno skočím k vašim a prinesiem 
celú škatuľu, aj punčové rezy,“ sľuboval mi 
manžel.

Svätý
večer
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Manželský sľub je jednoznačný a nekom-
promisný: v dobrom aj v zlom, v šťastí aj 
v nešťastí, v zdraví aj v chorobe... Do ktorej 
kategórie spadal nevydarený koláč? Mal 
nalomiť náš vzťah, ukázať chyby či bezcha-
rakternosť vysmievajúceho sa partnera, alebo 
mal znížiť kalorický príjem našej rodiny 
a ochrániť nás od zlého cholesterolu? Nech 
už bolo posolstvo mojej zlomenej pýchy 
akokoľvek bolestivé a ponižujúce, už vyše 
tridsať rokov mimoriadne oceňujem priam 
biblickú vytrvalosť môjho manžela v dobrom 
a skutočnosť, že to nie je muž starozákon-
ný, ale moderný, že mi za tie roky, čo som 
mrhala surovinami na prípravu tzv. vianoč-
ných koláčov, nenapísal prepúšťací lístok a lá 
Mojžiš, že ma dodnes trikrát nezapudil sms 
správou s textom: „Zapudzujem ťa, zapu-
dzujem ťa, zapudzujem ťa“, ako je to možné 
v moslimských krajinách.

Ako vysoko emancipovaná mladá manžel-
ka som mala pocit, že príprava krémových 
zákuskov je zbytočne zdĺhavá a neefektívna. 
Vôbec mi nešlo do hlavy, prečo mám maslo 
miešať, až kým sa v ňom práškový cukor 
celkom nerozpustí, a prečo práškový, keď 
kryštálový je oveľa lacnejší, prečo už nie 
rovno kockový, prechádzalo mi rebelsky 
hlavou, kým som vykonávala pomocné práce 
v mamkinej kuchyni. K naozajstnému peče-
niu ma nepúšťala, lebo viackrát sme takmer 
vyhoreli a piškótové cesto v mojom podaní 
nebolo nikdy vymiešané tak, aby sa v ňom 
vytvorili pľuzgieriky. To som skôr ja mala 
mozole na jazyku od sústavného šomrania 
a kritizovania tej staromódnej rakúsko-uhor-
skej kuchyne, ktorá ma nútila trpezlivo čakať 
na výsledok.

Hneď ako sa mi naskytla príležitosť, začala 
som tú najrevolučnejšiu epochu pečenia, akú 
si len ľudstvo dokáže predstaviť. Načo šľahať 
žĺtky a bielky zvlášť, veď v brušku sa to všet-
ko aj tak zmieša?! Trochu cukru, trochu viac 
múky, tak, ani som nezašpinila kuchynskú 
váhu. Hotový koláč pekne natriem uvareným 
pudingovým krémom s maslom a bude! Keď 
všetko zmiešam ešte horúce, získam čas 
na prečítanie dvoch strán z knižky, aj tak ma 
už materská a starostlivosť o deti pripravila 
o plynulé vyjadrovanie, pri stretnutí s cudzí-
mi ľuďmi som klopila oči... Táto cukrárenská 
inovácia, to bude bomba! To teda je bomba... 
Vlastne, to teda bola bomba...

Kým uvažujem o našich prvých spoločných 
samostatných Vianociach, ostatní členovia 
rodiny potajomky vyrážajú na nákupy. Pod 
posteľami rastú kôpky úhľadne zabalených 
škatúľ a škatuliek neznámeho obsahu. Naš-
ťastie som na kutranie po skriniach a pred-
časné odhaľovanie tajomstiev príliš lenivá, 
a tak sa prekvapenia celkom logicky uskutoč-
nia aj pod tohtoročným stromčekom.

Od našich prvých spoločných Vianoc 
uplynulo tridsať rokov. Od krupičnej kaše sa 

naše deti postupne „prejedali“ do štádia lásky 
k tradičným vianočným jedlám, a tak moje 
celodenné namáhanie nevychádza navnivoč. 
Zemiakový šalát robím do obrovskej kade 
a odkedy naše najmladšie dieťa nekúpeme 
v plastovej vaničke, padol aj inšpiratívny 
návrh poriadne ju vydezinfikovať. A skúsiť 
ešte väčšie množstvo šalátiku. Úspech majú 
medvedie labky zo storočných formičiek 
podľa rovnako starého receptu, nepečená 
kokosová roláda, čajové pečivo, vanilkové 
rožteky, škoricovníky a záviny, ktoré pri 
prerezaní prezradia, či nie je gazdiná skúpa.

Celkom hlúpo som naletela na zvyk mojej 
babky, že na Štedrý deň sa raňajkuje zásad-
ne cenky kolač, a tak vstávam veľmi, veľmi 
zavčasu, aby ostatných prebúdzala jeho 
neodolateľná vôňa. Nie, nejdem nostalgicky 
rozpúšťať spomienky v kalíšku vaječného li-
kéru, ktorý každý rok pripravuje môj manžel 
na štedrovečerný prípitok s takou dôsled-
nosťou, že odchádzam na druhý koniec 
bytu so slúchadlami v ušiach. Mám pocit, že 
alkohol nalieva do celosvetovo najdôkladnej-
šie pomaly rozšľahaných žĺtkov z domácich 
vajíčok.

Vianočný príbeh, Vianočná rozpráv-
ka, Tradičné Vianoce, Poirot na Vianoce, 
Vianočné oblátky od Kukučína... Azda niet 
spisovateľa či literárneho hrdinu, ktorý by sa 
na tejto starobylej téme nechcel, nevedel ale-
bo nemohol priživiť. Ešte pred niekoľkými 
storočiami bolo dosť priamych prenosov zo 
zanedbaných anglických sirotincov, opuste-
ných, nevykúrených kancelárií s polnočnou 
návštevou duchov niekoľkých nebožtí-
kov či naivných obrázkov z malebných 
slovenských kopaníc... Dnes vyskakuje 
z každej chladničky Popoluška a Ivánuška 
už neurobí dojem ani na nášho malého 
vnuka.

Tajne zbieram informácie od jednotlivých 
detí, po očku sledujem výraz manželovej tvá-
re. Ešte skôr, ako mi začne vyčítať hýrivý spô-
sob nakupovania darčekov, jeho vysoké čelo 
preorie vráska ekonomickej opatrnosti. Ešte 
nemám celkom nárok na nákupnú nostalgiu 
stredného veku, na vyratúvanie darčekov 
skromného detstva, lebo ako deti sme akosi 
každé sviatky dostali to, čo sme potrebovali, 
a zakaždým aj plno vecí, ktoré sme len chce-
li. Dnes nepotrebujem vecné dary, Ježiškovi 
píšem do listu žiadosť o svätý pokoj a on mi 
trpezlivo denne odpovedá, že mám najprv 
hľadať nebeské kráľovstvo, a všetko ostatné 
sa mi pridá... Miesim cesto a predstavujem si 
večer, keď otec nečakane prichádza z dennej 
zmeny večer, v zasneženom železničiarskom 
kožuchu a všetci sa tešíme, že Vianoce budú, 
že Vianoce sú s tými najbližšími. Otec striasa 
sneh, vyzúva si topánky a ide sa oholiť. Čo by 
povedala mamka, keby prišiel k stolu za-
rastený? Vešiame sa na jeho mocné ruky 
a prekrikujeme sa jedna cez druhú:

„Videli sme Ježiška, ako nám zdobí strom-
ček! Cez deň bol u vyšných susedov aj u tých 
oproti, ale nikto iný ho nezazrel, len my 
dve. Vyzeral presne, ale úplne že celkom ako 
náš dedko, ešte mal aj kockovanú flanelovú 
košeľu a hnedé papuče s kovovou prackou a, 
samozrejme, rovnako sivé vlasy! Naozaj sme 
ho videli!“

„Ale veď Ježiško je neviditeľný,“ oponoval 
nám mamkin brat, len o pár rokov starší 
odo mňa, a už sa tešil na jahodový pohár 
so šľahačkou. Pri jeho konzumácii zaviedol 
svojvoľne veľmi kruté pravidlo, že ten, kto 
zje prvý, pomáha ostatným. Pravda, týkalo 
sa to iba šľahačky a pudingu, a tak nám bolo 
jasné, že si v ten ešte aj trochu poplačeme 
a že to nebude od dojatia alebo od nám vtedy 
ešte neznámej vianočnej nostalgie.

Už viac rokov ignorujem tučného chlapa 
v červenom župane so zvončekom v ruke, 
ktorý by mu pasoval skôr na krk. Prekáža mi 
jeho marketingová nedočkavosť a vtieravá 
milota. Nereagujem ani na neodolateľné 
ponuky letákových zliav a množiny obyva-
teľstva pri bezodných nákupných vozíkoch. 
Skúšam prijať do srdca evanjeliové odrieka-
nie, nábožné stíšenie, večerné rozjímanie. 
Teším sa, keď sa mne a mojim blízkym 
narodí malý Ježiško do čistého srdca, keď 
rozkladáme stôl, z pivnice prinášame vysokú 
stoličku pre vnuka a do izieb prikladáme rus-
ké postele, aby sme sa v byte všetci pomestili, 
aby mal každý kde spať. Pripomenieme 
si tých, ktorí z rôznych dôvodov nie sú 
s nami, pomodlíme sa za tých, čo nám 
aj vo Svätý večer slúžia na rôznych 
miestach na svete...

V detstve nám bolo všetko jasné, 
a aj keď nám dospelí neverili, 
my so sestrou sme vedeli svoje, 
na svoje vlastné oči sme videli 
Ježiška, ako nám chystá 
prekvapenie. Betlehemské 
dieťatko, ktoré všetko 
dokáže aj pri svojej 
zdanlivej nemohúc-
nosti v jasličkách. 
Veru, už vtedy 
nám bolo jasné, 
že Pán Boh 
sú mocný 
chlop!
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Tento rok si pripomíname 700. výročie vzniku obce Blažov. Prvá zmienka o obci je z roku 
1317, keď Ján z Brezovice urobil šoltýssku zmluvu s Blažejom, synom Leustacha z Brezo-
vice, na založenie novej dediny. Blažov bol prvou dedinou založenou na nemeckom práve. 
Rusíni sa tu postupne začali sťahovať v 15. storočí, o čom svedčí zmienka v doklade z roku 
1480, kde sa spomínajú ako Valachi de Balasswagasa.

Ako zaniká obec
JJ Michal Vadrna
J� foto: autor; Mária Žarnayová

K obci Blažov boli neskôr pričlenené osady 
Čertež a Blažovská Dolina. Z blažovskej 
farnosti pochádzali okrem mukačevské-
ho biskupa Juraja Gabriela Blažovského, 
ktorý sa zaslúžil o materiálne pozdvihnutie 
gréckokatolíckeho kléru, aj oficiálny maliar 
Mukačevskej eparchie Michal Mankovič 
a kňaz Juraj Bujňák. V obci u uja a miestneho 
kňaza Demetra Petrenka vyrástol aj vladyka 
blahoslavený Vasiľ Hopko.

„Ďakujem Vám krásne za list, ktorý ste mi 
poslali, za krásny pozdrav a za spomienku 
na Blažov. Bolo krásne v tom Blažove, a tak 
sa to skončilo s tým naším milým Blažovom. 
No ale je to ponaučenie pre nás, že všetko 
na svete je len dočasné. Ešte aj taká dedina 
ako Blažov bola dočasná. My sme si mysleli, 
že táto dedina bude aspoň pár stoviek rokov 
existovať, a ona existovala len pár rokov,“ 
napísal pani Kataríne Birošovej vladyka Vasiľ 
Hopko z českého Oseku.

Výcvikové priestory
Druhá svetová vojna ovplyvnila okrem vojen-
stva aj život obyčajných ľudí. Studená vojna 
prešla na konci 40. rokov z mocensko-poli-

tickej fázy k militarizačnej. Hneď po februári 
1948 sa začalo zakladateľské obdobie nového 
režimu. Spoločnosť sa prevratným zmenám 
bránila. Mnoho ľudí nechcelo prijať vnuco-
vaný nový spôsob a zmysel života. Postupné 
zavádzanie a ideologické zdôvodňovanie 
zmien spôsobovalo, že mnoho občanov si 
negatívne dôsledky oficiálnej politiky uvedo-
milo až po určitom čase.

Stalin a vedúci funkcionári predpokladali, 
že po druhej svetovej vojne vypukne aj tretia. 
Príprava k veľmocenským plánom Moskvy 
v Európe ovplyvnila v rokoch 1950 – 1953 roz-
hodujúcou mierou vtedajšiu československú 
spoločnosť. Rýchla výstavba veľkej armády 
a zbrojný program mali pre ňu katastrofálne 
dôsledky. Armáda sa mala pripravovať hlavne 
na vedenie bojov na pozemských bojiskách, 
čo znamenalo vzrast požiadaviek na výcvik 
vojsk priamo v teréne. Vojenská správa sa 
zamerala na budovanie výcvikových vojen-
ských priestorov, ktoré mali byť dostatočné 
nielen na vojenské cvičenia, ale aj slúžiť 
na výcvik súčinnosti rôznych typov vojsk.

Rozhodnutie
Na prvom stretnutí na Miestnom národnom 
výbore (MNV) v Blažove, ktoré sa uskutočni-
lo 2. januára 1952, bol oznámený plán, podľa 
ktorého malo pripadnúť celé katastrálne 
územie obce Blažov do vojenského pásma. 

Plénum a rada MNV vyjadrili súhlas s vybu-
dovaním vojenského obvodu, ale nesúhlasili 
s vysťahovaním obce. Napriek ich nesúhlasu 
sa 18. januára 1952 na Krajskom národnom 
výbore (KNV) rozhodlo o presťahovaní 
Blažovčanov. Z komunistickej zápisnice 
z 30. januára 1952 sa dozvedáme, že ľudia 
nechceli pochopiť a doceniť celú akciu, čo 
plynulo z „nedostatočného politického 
uvedomenia“. Uznesením vlády z 5. februára 
1952 bol zriadený Vojenský obvod Javorina. 
Trojmesačná príprava mala pripraviť úspešný 
priebeh vysídlenia obce Blažov, pričom osada 
Čertež mala byť presťahovaná prvá.

Obyvatelia navrhovali, aby bol postavený 
nový Blažov pri Spišskom Podhradí. Od-
volávali sa na rusínsku národnosť, kultúru 
a zvyky, ktoré by rozptýlením obyvateľstva 
mohli zaniknúť. Dokonca sa im podarilo 
niekoľkokrát vyhnúť vysťahovaniu tým, že 
prepadol dátum.

Vysídľovanie
K samotnému presídleniu sa prikročilo až 
30. mája 1952. Ján Vaľko st. spomína: „S mojím 
bratom Michalom Vaľkom sme šli na drevo 
s vozom na Metiska, kde bolo pripravené. Na-
kládli sme ho. Nikoho sme nestretli. Cestou 
späť sme prechádzali cez Enceho hájik (poľná 
cesta), kde sme stretli troch vojakov. Oni nám 
povedali, že v mene republiky nesmieme ísť 
ďalej. O chvíľu sme počuli, ako idú na Čertež 
autá. Obsadili Čertež. Vyzvali ľudí, aby ne-
odchádzali. Začali sťahovať od Blaška. Všetko 
mlieko, všetku múku povylieval do potoka. 
Nakladali na autá hnuteľný majetok. Keď 
všetko vypratali, auto odišlo preč, ale nikomu 
nepovedali, kde pôjde. Na druhý deň brali 
zvieratá. Zvieratá sa snažili odpredať obča-
nom z okolitých obcí. Ostatné nepredané 
zvieratá odviezli do Hencoviec, a tam zvieratá 
nemilosrdne popriväzovali k elektrickým 
stĺpom. Nábytok odviezli do ubytovní. Bez 
prítomnosti ľudí nábytok podávali do byto-
vých jednotiek a zvyšok vyložili naprostred 
dvora. Korytá, vozy, hrnce... Vlastne všetko, čo 
obsahovala gazdovská domácnosť. Nepostrá-

Blažovský chrám
 po roku 1955
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žili to, a tak to ľudia z okolitých obci rozobrali. 
Ďalším problémom bolo, že peniaze utŕžené 
za zvieratá nemali žiadnu hodnotu vďaka 
menovej reforme. Peniaze sa do istej sumy 
menili v pomere 1 : 5 a zvyšok 1 : 50. A tak sme 
nemali ani dobytok a ani peniaze.“

Z oficiálnych dokumentov KVP sa dozve-
dáme, že najprv boli vysťahovaní obyvatelia 
označení ako rozvracači. Sťahovanie usku-
točňovala armáda. Oficiálne dokumenty 
tvrdia, že akcia prebehla v poriadku a ľudia 
spolupracovali. Ján Vaľko st. na margo tohto 
vyjadrenia dodáva: „Keď sme videli, ako 
vojaci hádžu náš majetok, radšej sme si ho 
naložili sami.“

Problémom obcí, do ktorých boli presídle-
ní, a podnikov, ktoré im mali dať prácu, boli 
samotné dohody, ktoré neboli spísané na pa-
pieri, ale boli uzatvorené len ústne. Po tom, 
čo boli rodiny presídľované do Hencoviec 
a začali obsadzovať jednotlivé byty, ktoré im 
KNV sľúbilo, Drevokombinát sa ohradil, že 
dané bytové jednotky prisľúbil odborníkom, 
kým Blažovčania sú poľnohospodári.

Návrat
Už dva týždne po poslednom vysťahovaní sa 
objavili žiadosti o návrat do Blažova. A tak 
v roku 1953 sa Blažovčania spontánne začína-
li napriek zákazom vracať domov.

V roku 1954 ohľadom zbúrania obcí Blažov 
a Ľubické Kúpele komunisti zapísali: „Len tr-
valým úsilím všetkých členov rozbíjať teórie, 
ktoré sú nepriateľské našej akcii, potieraním 
nesprávnych názorov väčšiny občanov mož-
no docieliť úspech.“ Predseda KNV súdruh 
Gabriel na to reagoval: „Byro KV KSS (Kraj-
ský výbor Komunistickej strany Slovenska, 
pozn. red.) súhlasí so zbúraním 30 domkov, 
hlavne drevených, v bývalej obci Blažov. 
Hlavnou úlohou je zamerať sa na Blažov, 
v plnej miere rozvinúť prácu na presídlenie 
do Žakoviec alebo Vrbova, okres Kežmarok, 
kde je veľa konfiškovanej nevyužitej (po Ne-
mcoch, pozn. red.), a pritom dobrej pôdy.“

Po tom, čo sa skupina vysťahovalcov vrátila 
späť do Blažova, funkcionári rozmýšľali, 
ako presvedčiť ľudí, aby odišli preč. Medzi 
vysťahovalcami mal agitovať súdruh Ivan Pi-
vovarník. Jeho hlavnou úlohou bolo navštíviť 
všetkých vysídlencov, ktorí sa ešte nevrátili 
do Blažova z Moravy – Pitárne. Mal u nich 
odstrániť všetky nedostatky, aby presvedčili 
svojich príbuzných, nech odídu z Blažova. 
Kontrolór, ktorý bol skontrolovať súdruha 
Pivovarníka, ale zistil, že práve po jeho náv-
števe sa ľudia začali vracať späť. Pravdepo-
dobne chcel pomôcť ľuďom ostať v Blažove.

Socialistický teror
Vojaci, ktorí boli prítomní v obci, často 
vyhľadávali dôvody na bitky a vyvolávanie 

nepokojov. Ján Ferko, ktorý sa práve vrátil 
z výkonu základnej vojenskej služby, hovorí: 
„Počul som, ako im hlavný žandár hovorí: 
,Môžete prísť na poľovačku.‘ Prišlo asi päť 
žandárov. Naložili ma do auta. Tam som 
sedel od desiatej rána až do večera. Nikde 
nebolo nikoho. Potom mi zobrali šnúrky 
a dali ma do lochu. Potom prišla celá vojen-
ská komisia. Predvolali ma z basy. Sedeli tam 
ako najvyšší súd. ,Súdruh Ferko, povedzte, 
kto organizoval návrat do Blažova.‘ Ja im 
vravím, že neviem nič. Prišiel som od vojska. 
Ďalej sa ma pýtali: ,Kto zabil načierno prasa? 
Kto načierno pálil pálenku?‘ Odpovedal som 
im, nech ma radšej obesia. Potom ma vzali 
do väznice v Prešove. Tam som robil holiča, 
no žiletky mi dali už použité a tupé. Tam 
sme boli čísla, nemali sme mená. Sedeli aj 
Gerčák a Juraj Vaľko. Po prepustení z basy 
som išiel pracovať do lesa. Tam prišli žandári 
a ja som očisťoval strom od haluziny sekerou. 
Oni sa ma spýtali, ako sa mám. Ja som im 
povedal, že mi všetko zobrali, že nemám nič, 
a zaťal som sekeru do pňa. Oni to vyhodno-
tili ako útok na verejného činiteľa. Odvtedy 
sa mi ťažko vracia do Blažova. Po súde som 
bol znovu v base. Po prepustení sme museli 
zaplatiť ešte 800 korún za stravu. Nemali 
sme peniaze, tak zaplatila babka.“

Zastrašovanie však nepomohlo. Ľudia 
sa nechceli vzdať svojho majetku, keďže 
menová reforma im narobila veľké škody. 
Preto do dediny prišli tanky. Ľudí vyhodili 
z domov, natiahli reťaze okolo domu a pred 
ich očami im zbúrali domy, aby sa naučili 
počúvať a neprotestovať voči budovaniu 
socializmu v našej vlasti.

V Žakovciach
Väčšinu ľudí presídlili do obce Žakovce, 
kde boli voľné domy po vysťahovaných 
Nemcoch. Blažovčania si postupne opravili 
domy a nemecký evanjelický chrám, ktorý si 
prebudovali pre potreby vlastného obradu.

Po smutných osemnástich rokoch, keď 
bola zrušená a prenasledovaná Gréckokato-
lícka cirkev, jej duchovenstvo i veriaci, prišlo 
uvoľnenie známe ako Pražská jar. Obnovenie 
Gréckokatolíckej cirkvi prišlo aj do Žakoviec, 
kde farnosť dovtedy spravoval pravoslávny 
kňaz Ján Smolnický. Otec Mikuláš Rojko-
vič sa smel vrátiť z vyhnanstva v Čechách 
k svojmu ľudu v roku 1968. Prvý gréckoka-
tolícky odpust v Žakovciach bol slávnosťou 
celej Katolíckej cirkvi. Svätú liturgiu prišiel 
21. septembra 1969 sláviť vladyka Vasiľ Hop-
ko a poďakoval sa za to, že Boh bol so svojím 
ľudom vo veľmi ťažkých časoch.
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K storočnici Štefana Pappa (1917 – 1990)

Štefan Papp ako dramatik
JJ Michal Glevaňák
J� foto: grazhda.uz.ua; zakarpattya.net.ua

Divadlo vo všeobecnosti je odveká túžba člo-
veka zachytiť, vysvetliť a vyjaviť svet naokolo 
a v sebe. Už antickí Gréci vnímali divadlo ako 
proces skultúrňovania, ak nie dokonca ako 
recept na život pre svojich obyvateľov. Práve 
tento proces sa pokúsil dramaticky zhmotniť 
otec Štefan Papp.

Jedna časť jeho tvorby je stále zahalená 
rúškom tajomstva. Práca právnika v košic-
kom divadle mohla byť aj inšpiráciou. Ume-
lec má citlivú dušu a v literárnej podobe chce 
odovzdať svoje posolstvo čitateľovi, ako aj 
divákovi. Z hľadiska jeho dramatickej tvorby 
je táto časť zatiaľ neobjavená a nedocenená. 
Tu môžeme spomenúť, že v medzivojnovom 
období a počas druhej svetovej vojny existo-
valo v každej tretej dedine na Podkarpatskej 
a „Prešovskej“ Rusi amatérske divadlo. Spolu 
približne 550 ochotníckych súborov. Do svoj-
ho repertoáru brali divadelníci súčasných 
miestnych dramatikov.

Otec Štefan Papp vydal v roku 1984 diva-
delnú hru Dráma života Alexandra Duch-
noviča. Hru napísal, ako hovorí, „na lavičke 
v Bardejovských Kúpeľoch, ktorá bola mojím 
stolom“. Rozdelil ju do troch dejstiev. Prvé 
obsahuje trinásť obrazov, druhé šesť a tretie 
dejstvo deväť. Príbeh postupuje lineárne 

v časovej postupnosti. Dej sa odohráva 
od študentských čias až po smrť buditeľa. 
Posledné dejstvo, desať rokov po smrti hlav-
ného hrdinu, je výzvou po katarzii zapredan-
cov a zradcov národa.

Môžeme vidieť, že podstatou dramatic-
kosti výrazu je vyhrotené príbehové napätie. 
Jeho zdroj tkvie v životnej problémovej situá-
cii. Tá je založená na protirečení, opozícii, 
čiže konflikte medzi dvoma dejotvornými 
činiteľmi, najčastejšie postavami. Predpokla-
dá zreteľnú diferenciáciu dvoch súperiacich 
strán, dobra a zla.

V Dráme života Alexandra Duchnoviča 
je konflikt jasný. Vystupuje otázka národa 
a Cirkvi a ako protiklad maďarizácia, zrad-
covia národa v 19. storočí. Autor sa snaží až 
príliš biograficky a historicky prezentovať 
osobnosť rodoľuba a buditeľa rusínskeho ná-
roda. Mladý študent sa rozhoduje pre celibát. 
Dôvodom je obeta svojim súrodencom, ale aj 
národu. Keď odchádza na svätenie, jeho milá 
Mária po tomto rozhodnutí už len neprítom-
ne a zúfalo kričí: „Alexander!“

Autor nezabudol ani na osobný konflikt 
Duchnoviča, ktorý mal s biskupom Grego-
rom Tarkovičom, a jeho následný  odchod 
do Užhorodu. Keď sa panteón osobností 
Cirkvi (Lučkaj, Baluďanský, Labanc, Ma-

tezovský, Pavlovič...) v hre stretáva 
u prešovského kanonika, otec Štefan 
Papp odvážne prezentuje problémy, 
nebojí sa priamo poukázať na kon-
krétneho cirkevného alebo svetského 
maďaróna. Postava Andreja Artima 
hovorí: „Ja, gréckokatolícky kňaz, 
makovický námestník! Pite, ľudia! 
Hostite sa! My sme verní maďarskej 
vláde.“ Duchnovič reaguje: „Pozrite sa, 
ľudia, na zradcu....“

Duchnovič zároveň obhajuje svoj 
národ pred Lájošom Košútom na sne-
me v Prešporku (1848).

Otec Štefan Papp ignoruje čas, 
dobu či hlas publika v čase vydania 
hry, ktoré sa chce iba zabávať. Autor 
si kladie vyššie ciele. Divadlo má totiž 
jeden dôležitý charakter – ukazovať 
spoločnosti človeka a človeku spoloč-
nosť. A s týmto jasným úmyslom autor  
píše aj ďalšie drámy. Vníma to ako svoj 
dlh, ale aj ako povinnosť voči národu. 
Nebojí sa pravdy ani napriek tomu, že 
by bola pre niekoho nepríjemná.
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Pred vianočnými sviatkami vychádza 
vo vydavateľstve Petra prvá časť tri-
lógie Kráľ s názvom Zakázané ovocie. 
Jej autorom je otec Štefan Paločko, 
ktorý prednáša na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte v Prešove. Trilógia 
Kráľ symbolickým spôsobom vykres-
ľuje nekonečnú tragédiu, ktorá hrozí 
každému človeku, a zároveň jedinú 
možnosť, ako sa jej vyhnúť a získať 
nikdy sa nekončiace šťastie. Prvú 
časť tohto románu si možno zakúpiť 
v predajni Petra. 
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Žijeme vo víre osobných, spoločenských i svetových udalostí. Sme ich súčasťou. Sleduje-
me politický, ekonomický, hospodársky vývoj spoločnosti, analyzujeme, tvoríme prognó-
zy a plány aj na osobnej, rodinnej úrovni. Je to ľudská schopnosť spomínať, usporadúvať, 
zachytávať najhlbší zmysel udalostí a znova ich privádzať k životu. V prežívaní udalostí má 
dôležitú úlohu pamäť.

Vďačné spomínanie
JJ Helena Dudová OSsR
J� foto: archív sestier redemptoristiek

„Čas a pamäť patria spolu. Iba pomocou 
pamäti sme schopní vnímať čas ako súvislú 
skutočnosť, napriek všetkej pominuteľnosti. 
Pamäť si uchováva minulosť ako prítomnosť. 
Čo pre nás minulosť vôbec znamená, to zá-
visí od našej pamäti, ktorá spája väčšie alebo 
menšie časové jednotky...“ (Jozef Ratzinger)

Preto aj spomínanie významných udalostí, 
výročí z nášho osobného, duchovného, spo-
ločenského života má svoj obrovský význam 
a hodnotu.

„Udalosti nemožno pochopiť hneď, v prí-
tomnosti a v reálnom čase. Prinajmenšom 
nie vždy možno bezprostredne uchopiť zmy-
sel udalostí; určite nie vtedy, keď je všetko tu, 
príliš blízko, aby sme to mohli vidieť, príliš 
bezprostredne, aby sme to mohli pochopiť, 
príliš evidentne, aby sme mohli preniknúť 
k tajomstvu.“ (A. Cencini)

Toto rozprávanie, pripomínanie si udalostí 
nás učí objaviť v nich hlavnú melódiu, nená-
padnú, a pritom udávajúcu charakter, stále 
novú, ako refrén či motív, ktorý zaznieva 
v každom úseku a záchveve strún existencie, 
udalostí.

„Touto niťou a refrénom je Božia láska pre-
javená v Ježišovom kríži. Láska, ktorá dáva 
všetkému, úplne všetkému zmysel. Láska, 
z ktorej pochádzame, ku ktorej sa vraciame 
a ktorá nás sprevádza pri všetkých ťažkos-
tiach nášho života.“ (A. Cencini)

Aj naše rehoľné spoločenstvo sestier 
redemptoristiek vo Vranove v týchto po-
sledných dňoch kalendárneho roka necháva 
vyznieť tento refrén Božej lásky a vedenia 
v dare a tajomstve nášho 15. výročia príchodu 
na Slovensko, ktorý sa preplieta s úvodnými 
akordmi príprav 200. výročia vzniku Prešov-
skej eparchie.

Živo v pamäti nám zostal 12. december 
2002. Slovensko nás po prekročení hranice 
s Poľskom privítalo v inovati zaodetých 
stromoch a v slnečných lúčoch skvejúcej 

sa bohatej nádielky snehu. Táto nádherná 
scenéria sa však pomaly strácala pod teplými 
lúčmi slnka a kým sme dorazili do cieľa, 
sprevádzal nás strohý pohľad na okolie, 

ktorého pravú tvár obnažil schádzajúci sneh. 
Podvečer sme dorazili na starú faru do Saču-
rova, do nášho Betlehema, ako toto dočasné 
miesto nášho pôsobenia nazvali naše poľské 
sestry. Bolo to tesne pred Vianocami a až 
neskôr sme si uvedomili, že vlastne v tomto 
dni nášho príchodu nás sprevádzala Pan-
na Mária Guadalupská, ktorej liturgická 
spomienka je v rímskom kalendári. Z dejín 
a symbolov tohto obrazu vieme, že Panna 
Mária je prepásaná čiernou stužkou v tvare 
mašle, čo bol pre Aztékov znak, že žena je 
v požehnanom stave. Ona tak ako vtedy 
spolu so sv. Jozefom aj teraz putovala s nami 
v požehnanom stave do nášho duchovného 
Betlehema – Sačurova. A 25. decembra (deň, 
ktorý uvádzame ako oficiálny vznik našej 
fundácie) vložila do kolísky začiatkov nášho 
pôsobenia na Slovensku svoj najväčší poklad, 
Ježiša – Vykupiteľa sveta, aby sme ho s takou 
veľkou láskou ako ona vkladali skrze modlit-
bu, obetu do životov a sŕdc tých všetkých, ku 
ktorých nás Božia prozreteľnosť posiela.

Ako vieme zo stránok Biblie, narode-
nie Ježiša nebolo pre všetkých radostnou 
udalosťou. Pre niektorých bol ohrozením 
(Herodes), pre iných zasa prišiel v nevhod-
nom a najmenej očakávanom čase a nemal 
ani miesto na dôstojné narodenie. Také boli 
začiatky diela vykúpenia. A podobne aj v na-
šich začiatkoch tóny radosti, ale aj skúšok 
vytvárali časti symfónie, ktorej krásu možno 
už teraz trocha vychutnať, hoci božský Maj-

ster ešte vždy pracuje nad jej definitívnou 
podobou.

Mariánsky motív symfónie božského 
Majstra je v našom prípade veľmi výrazný. 
Aj v tomto pre nás významnom roku nás 
mimoriadne sprevádzala Panna Mária, ktorej 
100. výročie zjavení vo Fatime sme si v Cirkvi 
pripomínali a slávili.

S pohľadom upretým na Ježiša, Pannu Má-
riu a sv. Jozefa dozrievajú a doznievajú v nás 
akordy udalosti týchto pätnástich rokov, cez 
ktoré nás Boh očisťoval, posilňoval, zjedno-
coval so sebou, so životom miestnej cirkvi 
a ľudí, medzi ktorými žijeme, a sprítomňoval 
svoju lásku, nežnosť a moc zároveň. V našich 
srdciach posledné dni tohto roka prechá-
dzajú do crescenda vďaky Bohu za veľké 
veci, ktoré učinil nám; ľuďom, ktorých 
sme sprevádzali našou modlitbou, ako aj 
za tých všetkých, ktorí nás modlitbou či inou 
formou skutkov lásky, žičlivosti podporovali 
a podporujú v našom kontemplatívnom 
povolaní a misii v Cirkvi. Vytvorili dôležitú 
súčasť dejín nášho vranovského kláštora.
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Vôňa rodiska  
za morom
Do Ameriky emigrovali v priebehu 19. a 20. storočia státisí-
ce gréckokatolíkov zo Slovenska a vtedajšej Podkarpatskej 
Rusi. Postupne za nimi odchádzali gréckokatolícki kňazi. 
Dnes, sto rokov po týchto udalostiach, tamojšia Gréckokato-
lícka cirkev znova potrebuje kňazov. Jedným z nich je i otec 
Marek Višňovský. Jeho manželka Miriam priblížila situáciu 
nášho kňaza medzi gréckokatolíkmi v Parmskej eparchii 
i ich vlastný životný príbeh.

JJ Juraj Gradoš
J� foto: archív rod. Višňovskej

�� Pani Višňovská, v ostatnom čase 
sa na Slovensku často spomínajú 
gréckokatolíci v USA. Vy ste spolu 
s manželom Markom odišli k nim 
už v roku 2004. Čo vás k tomuto 
kroku viedlo?

Marka, svojho manžela, som spoznala na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, kde 
sme sa stretli ako študenti prvého ročníka. On 
študoval ako bohoslovec, ja ako laička. Už počas 
štúdia sme obaja rovnako túžili ísť do sveta 
a získavať nové skúsenosti. Časom v nás rástla 
túžba ísť na misie ku gréckokatolíkom v USA. 
Spoznali by sme nových ľudí, ich kultúru, zvyky 
a mohli im priniesť trocha domoviny. Boli sme 
otvorení novým výzvam, a tak sme do USA od-
išli spolu v auguste 2004, hneď po našej svadbe 
a kňazskej vysviacke môjho manžela.

�� Boli ste novomanželia v novom 
svete. Ako ste začínali?

Ako novomanželia tri mesiace po svadbe sme 
sa zrazu ocitli ďaleko od rodiny. Oveľa ľahšie 
by nám bolo zostať na Slovensku, kde máme 
rodinu, priateľov. S odstupom času to vidím tak, 

že toto naše spoločné rozhodnutie náš vzťah 
ešte viac posilnilo, pretože sme mali iba jeden 
druhého a boli sme odkázaní len na seba. Naše 
manželstvo sa tak viac upevnilo.

�� Ak by ste mohli porovnať grécko-
katolíkov na Slovensku a USA, čo 
ich spája a čo odlišuje?

Ľudia sú v podstate všade tí istí. Aj tu v Amerike 
majú tie isté problémy ako doma na Slovensku. 
Aj tu sú problémy vo vzťahoch, v rodinách, 
v manželstvách. Veriaci sa často prídu so svojím 
kňazom len tak porozprávať. Nemajú zábrany 
hovoriť a chcú, aby sa im ich kňaz venoval. 
Pre týchto našich veriacich je kňaz vlastne aj 
psychológ.

�� A ako je to s pastoráciou medzi 
tamojšími gréckokatolíkmi? Je 
podobná tej na Slovensku?

V pastorácii sú isté rozdiely. Tu v USA je odluka 
Cirkvi od štátu. Farnosti sú finančne odkázané 
samy na seba. S tým sú spojené aj rôzne akcie – 
fundraisings, ktoré treba podnikať, aby bola far-
nosť finančne stabilná. Veriaci pri organizovaní 
takýchto akcií využívajú rôzne svoje talenty.
Z našej skúsenosti v pastorácii môžem povedať, 
že je veľmi dôležité zachovať zdravý balans. 
Teda na jednej strane sa treba postarať, aby 
bola farnosť finančne stabilná, no na druhej 
strane treba mať na mysli aj duchovný život. 
Ten je veľmi dôležitý. A to je podstata našej mi-
sie, nášho pôsobenia tu v Amerike – viesť ľudí 
k Bohu. Lebo len Boh dokáže spasiť naše duše.
Naše gréckokatolícke farnosti nie sú veľmi veľké. 
V ostatných desaťročiach došlo k odlivu našich 
veriacich. Niekde sú farnosti veľmi blízko pri sebe 
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a ťažko prežívajú pri takom nízkom počte ľudí. 
Tí sa často sťahujú za prácou smerom na západ 
a juh od Clevelandu a aj to je jedna z príčin, 
prečo je to také nestále. Naša eparchia v Parme 
začína brať tento stav vážne a plánuje otvárať 
nové farnosti tam, kde bude treba, kde si to 
bude situácia vyžadovať. Tým bude pravdepo-
dobne nútená niektoré farnosti uzavrieť alebo 
presťahovať do novej lokality. Dnes už v našom 
kraji okolo Clevelandu nevnímame silu novej 
migrácie z Európy. Ak nejakí mladí ľudia predsa 
len prídu žiť do USA, zostávajú predovšetkým 
v New Yorku, v New Jersey a v Chicagu.
Aj keď je nás menej, nie vždy je to o počte 
a kvantite. Je to najmä o kvalite. Na to nesmie-
me zabúdať. Na rozdiel od väčšiny gréckokato-
líkov na Slovensku mnohí naši veriaci, za čo ich 
obdivujem, musia cestou do chrámu prekonať 
veľké vzdialenosti. Na nedeľnú svätú liturgiu ces-
tujú aj osemdesiat kilometrov. Aj tu rovnako ako 
na Slovensku sú liturgie cez týždeň večer, keď sú 
ľudia po práci a môžu na ne prísť. Ale nie všetci.

�� Americké Vianoce sú všeobecne 
vnímané ako komerčný sviatok. 
Vnímate to tak i medzi gréckoka-
tolíkmi? 

Aj napriek tomu, že tu Vianoce na prvý pohľad 
vyzerajú ako komerčný sviatok, my veriaci sa 
nedávame strhnúť týmto trendom. Napriek 
uponáhľanosti sveta okolo nás sviatky Naro-
denia Pána stále zasiahnu naše srdcia. Naši 
farníci sa naozaj úprimne pripravujú na príchod 
Spasiteľa a pristupujú k sviatosti zmierenia.
Keď sme pred trinástimi rokmi prišli do USA, 
veľmi mi chýbalo koledovanie. Neprišlo to na-
raz, ale nakoniec prišiel čas na zmenu. Rozhodli 
sme sa chodiť koledovať od domu k domu 
a ľuďom a deťom sa to veľmi páči. Na sviatok 
svätého Mikuláša pravidelne chodievame na Vi-
liju, ktorú každý rok organizujú naši slovenskí 
benediktíni v Clevelande. Je to dlhoročná tra-
dícia. Stretávajú sa tu Slováci aj Američania pri 

štedrovečernom stole ako jedna veľká rodina. 
Na tejto tradícii je veľmi zaujímavé, že otcovia 
a bratia benediktíni obsluhujú ľudí a prejavujú 
tým dôležitosť služby druhým.

�� Pochádzate z kraja pod Vihorla-
tom, manžel zo stredného Zemplí-
na. Ako ste sa zhodli na vianočnej 
tabuli?

Naše vianočné zvyky neboli až také rozdiel-
ne, keďže obaja pochádzame zo Zemplína. 
Vianočné tradície v Markovej rodine boli veľmi 
podobné tým u nás v Remetských Hámroch. 
Na našom štedrovečernom stole nechýbajú 
oblátky s medom a cesnakom, hubová polievka, 
ktorú robím zo sušených húb nazbieraných pod 
Vihorlatom. Vôňa húb je úžasná. Potom máme 
bobaľky s kapustou, rybu a zemiakový šalát.

�� Spomínali ste huby spod Vihorlatu.

Huby nám posielajú rodičia. Otec ich veľmi rád 
chodí zbierať do lesa a každý rok nám ich suše-
né posielajú poštou. Niekedy, keď som na Slo-
vensku, si ich vezmem so sebou do Ameriky. 
Prevažná časť našich veriacich so slovenskými 
koreňmi hubovú polievku na Vianoce pozná. 
V prvý vianočný deň pozývame tých našich 
veriacich, ktorí nemajú rodinu, k nášmu stolu. 
Aspoň takto ich chceme obdarovať a potešiť. 
Ani tento rok nebude na ňom táto štedrovečer-
ná polievka chýbať.

�� Od roku 2009 ste sa naplno včlenili 
do miestnej komunity. Prejavil sa 
tento čas i na vašich vianočných 
zvykoch?

Musím úprimne povedať, že nie. (úsmev) 
U Američanov je napríklad rozšíreným zvy-
kom dávať si darčeky až na prvý vianočný deň 
ráno. Slováci to mohli spozorovať v mnohých 
amerických filmoch. U nás doma sa tento zvyk 

neujal a zostali sme pri tradíciách, ktoré sme si 
doniesli z rodiska.

�� Ako ste vysvetľovali deťom pôvod 
darčekov pod stromčekom?

Snažíme sa deťom vysvetliť, že darčeky nie sú 
na Vianociach podstatné. Zároveň zdôrazňuje-
me, že nás hreje pri srdci, keď si na nás niekto 
aspoň maličkosťou spomenie. Kresťania tvrdia, 
že darček znázorňuje ten najväčší dar, ktorý sme 
mohli prijať, a to narodenie samotného Ježiša 
Krista. Rozdávanie darov by sme mohli pokladať 
za jednu z naozaj kresťanských tradícií. Deťom 
sa to snažíme vysvetliť primerane ich veku. 
Hlavným posolstvom tohto vysvetľovania je však 
dôraz na to, že najväčším darom pre človeka je 
láska a to, že sme spolu a že sa máme radi.

�� Ak porovnáte slávenie Narode-
nia Pána v slovenských cerkvách 
a u vás, kde vidíte paralely a kde 
zasa odlišnosti?

Veľké rozdiely tu nie sú. V predvečer sviatku sa 
tu doobeda modlia kráľovské hodinky, potom 
neskôr je večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. 
A neskoro v noci je zasa povečerie s Liturgiou 
sv. Jána Zlatoústeho. Na samotný sviatok pred 
doobedňajšou svätou liturgiou si všetci v chrá-
me spievame koledy.

�� Gréckokatolícka cirkev v Amerike 
sa stáva čím ďalej, tým interna-
cionálnejšia. Je to cítiť i počas 
sviatkov?

Cleveland je multietnické mesto. Žije tu veľa 
Ukrajincov, Poliakov, Maďarov, Nemcov, Rusov, 
Chorvátov, Bulharov a množstvo iných národ-
ností. Každý z nich si udržiava svoje hodnoty 
a tradície, a to nielen počas Vianoc. V tej rôzno-
rodosti je istá krása. A tak aj napriek tomu, že 
sme všetci rozdielni, spája nás dieťa v jasliach 
– Boží Syn, Spasiteľ Ježiš Kristus.

�� A ako je to s vinšovaním na Naro-
denie Pána?

Pamätám si, ako niektorí starší ľudia boli 
celí nadšení, keď im manžel zavinšoval v na-
šom rodnom jazyku. Neskrývali slzy na tvári 
a vraveli, že tridsať i štyridsať rokov takýto vinš 
nepočuli a veľmi im to chýbalo. Vtedy som si 
uvedomila, ako krásne je tešiť sa z maličkostí 
a ako často na to zabúdame. Vinš, ktorý manžel 
používa, pozná už od svojho dedka: Vinšujem 
vam, vinšujem na toto Bože narodzene, žeby 
vam dal Pan Boh hojnejšich, pokojnejšich veci 
ročky dočekac a travy žele, u chyži vešele, 
na poľu uroda, na dvore priploda; že by sce 
chodzili pomedzi stožočky jak tot jasny mesačok 
pomedzi hvizdočky. To ja vam vinšujem do Božej 
milosci. Christos raždajetsja!
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P. Borza – J. Gradoš (eds.):
Historický schematizmus farností 
Prešovskej archieparchie
JJ Józef Marecki
J� foto: J. Gradoš

Pri príležitosti významného jubilea Prešov-
skej archieparchie spracoval kolektív autorov 
pod vedením historikov Petra Borzu a Juraja 
Gradoša rozsiahle dielo venované dejinám 
jednotlivých farností Prešovskej archie-
parchie. Vďaka rozsiahlemu pramennému 
materiálu ide o dejiny archieparchie zložené 
z mozaiky dejín 164 farností, ktoré uložené 
vedľa seba vytvárajú pestrý obraz života 
Gréckokatolíckej cirkvi od najstarších čias 
až po súčasnosť. Zvláštnym prínosom takto 
spracovaných dejín je ich blízkosť samotným 
veriacim, ktorí sa tak môžu identifikovať 
nielen so svojou farnosťou, ale aj s Grécko-
katolíckou cirkvou, ktorej sú neoddeliteľnou 
súčasťou. Pohľad zdola skrze optiku dejín 
základných spoločenstiev tvoriacich Cirkev 
odkrýva obraz veľkých dejín zasahujúcich 
do života farností.

Editori v úvode stručne priblížili historický 
vývoj Gréckokatolíckej cirkvi a vysvetlili mo-
tívy aj cieľ prezentovaného diela. Jubileum 
arcibiskupstva inšpirovalo editorov k zosta-
veniu historického schematizmu farností, 
ktorých cieľom je poskytnúť odbornej aj 
širšej verejnosti základné dielo, z ktorého 
bude možno vychádzať pri komplexnom 
spracovávaní dejín farností Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Autori nezostali len pri 
spracovaní dejín existujúcich farností, ale 
svoju pozornosť venovali aj z rôznych príčin 
zaniknutým farnostiam.

V abecednom poriadku zoradené heslá ve-
nované jednotlivým farnostiam sú zostavené 
ako samostatné jednotky príslušnými auto-
rmi na základe pevnej štruktúry. Okrem do-
ktorandov na GTF PU a niektorých kňazov sa 
na tomto diele autorsky podieľali aj samotní 
editori či vladyka Ján Babjak SJ, Anton Liška, 
Peter Šturák alebo Jaroslav Coranič. V závis-
losti od informácií obsiahnutých v prame-
ňoch, stavu spracovania dejín konkrétnej 
farnosti aj jej charakteru sa líši naplnenosť 
vopred stanovenej schémy. Vzhľadom na cieľ 
a plnohodnotný prínos publikácie pre jej 
používateľov sú jednotlivé heslá podložené 
prostredníctvom vedeckého poznámkového 
aparátu, ktorý presahuje bežný štandard 

encyklopedických diel. 
Pramenný materiál tvoria ar-
chívne dokumenty cirkevnej 
a štátnej proveniencie dopl-
nené o publikované pramene 
a literatúru.

Za zvlášť prínosné 
pokladajú samotní editori 
uvedenie doteraz nepubliko-
vaného zoznamu pravosláv-
nych kňazov, ktorí po roku 
1950 spravovali pôvodne 
gréckokatolíckych veriacich. 
Zoznam je vypracovaný pre 
každú farnosť jednotlivo 
a vypĺňa prázdne miesto 
v dejinách ťažko skúšanej 
Cirkvi v období komunizmu. 
Ďalšou jedinečnosťou diela 
je podľa editorov aj zoznam 
kňazských a rehoľných 
povolaní pri jednotlivých 
farnostiach, čo sa týka roz-
sahu i  historického 
kontextu. S týmto 
výpočtom editorov 
môžeme len 
súhlasiť, ale zároveň 
môžeme smelo upozorniť na dielo 
ako celok, ktoré je v mnohých ohľadoch 
prelomové a jedinečné. Ponúka overiteľné 
dejiny Cirkvi z perspektívy jej farností a stáva 
sa cenným zdrojom informácií pre odbornú 
aj laickú verejnosť.

Publikácia editorov Petra Borzu a Jura-
ja Gradoša bude iste prínosná nielen pre 
pastoralistov, teológov alebo duchovných, 
ale aj veriacich uvedených farností. Publiká-
cia si nenárokuje právo na dielo vedeckého 
charakteru, ale v skutočnosti ním je a tvorí 
dôležité ohnivko v reťazi prác venovaných 
dejinám Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku. Vydáva taktiež svedectvo o agilnosti 
historikov v Prešovskej archieparchii.

Pokladám za dôležité zdôrazniť, 
že toto dielo môže ponúknuť základ 
pre pokračovanie výskumu v oblasti 
spoločnosti, politiky a hospodárstva archie-
parchie, jej náboženského života z pohľa-
du sociológie a geografie. Tiež môže byť 
základom výskumu rozvoja kultu svätých 
a blahoslavených alebo nových foriem 
nábožnosti. Nemôžeme nespomenúť fakt, 

že v čo-
raz sekularizovanejšom 
prostredí Európy je prezentovanie živého, 
dynamického a celkovo sa rozvíjajúceho or-
ganizmu Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku vážnym svedectvom prínosu nábožnosti. 
Publikácia na jednej strane predstavuje 
Cirkev na Slovensku v minulosti poznačenej 
utrpením, ničením zo strany komunistov, 
a zároveň prezentuje jej triumf a všestrannú 
aktivitu v postkomunistickom období.

Dielo Petra Borzu a Juraja Gradoša je tiež 
dôležitým vzdaním holdu kňazom, kaplá-
nom i rehoľníkom uvedeným na stránkach 
knihy za ich náročnú dušpastiersku prácu 
a obety pri budovaní Božieho kráľovstva 
na zemi.

Je nádej, že prezentovaná publikácia 
podnieti pokračovanie výskumu dejín 
jednotlivých farností, kňazov, duchovenstva, 
náboženského života a premien spoločen-
ského či kultúrneho života na Slovensku, 
ako aj vplyvu Gréckokatolíckej cirkvi na celú 
slovenskú spoločnosť.
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Z monarchie 
do Československej 
republiky
JJ Peter Borza
J� foto: wikimedia.org

Radosť z konca prvej svetovej vojny sa 
miešala s obavami o ďalší vývoj. Juh a vý-
chod Slovenska ešte v roku 1919 nebol plne 
začlenený do Československa. V Prešove bola 
16. júna vyhlásená Slovenská republika rád 
známa aj ako Slovenská sovietska republika. 
Jej existenciu po pár týždňoch ukončil po-
stup československých legionárov. V tomto 
zložitom období viedol Prešovské biskupstvo 
Dr. Štefan Novák, ktorý sa rozhodol pre život 
v Maďarsku. Biskupstvo na istý čas potom 
spravoval generálny vikár Mikuláš Rusnák 
a od roku 1922 biskup Križevackej eparchie 
Dr. Dionýz Njáradi. Podobná situácia neskôr 
nastala aj v Mukačevskom biskupstve, odkiaľ 
bol preložený promaďarsky zmýšľajúci 
biskup Anton Papp, v roku 1924 na jeho 
miesto nastúpil Peter Gebej. Gréckokatolíci 
v Československu boli pod správou dvoch 
biskupstiev v Prešove a Užhorode. V roku 
1930 ich v celom Československu žilo približ-
ne šesťstotisíc, z toho na Slovensku viac ako 
dvestotisíc. Československá republika vtedy 
mala 14 729 536 obyvateľov.

Najvážnejšou prekážkou vo vzťahoch s no-
vou politickou reprezentáciou bol predchá-
dzajúci promaďarský postoj gréckokatolíc-

kych biskupov a sčasti aj duchovenstva, ktoré 
sa svojimi postojmi odcudzilo aj samotným 
veriacim. Československá vláda si od začiat-
ku oprávnene od Svätej stolice žiadala, aby 
biskupmi Katolíckej cirkvi boli českosloven-
skí občania. Túto žiadosť splnil najprv Peter 
Gebej (1924 – 1931), ktorý biskupské svätenie 
prijal na Velehrade, a v roku 1927 aj Pavel Pe-
ter Gojdič OSBM (1927 – 1960) konsekrovaný 
v Ríme. Obaja biskupi sa od začiatku svojho 
pôsobenia usilovali o budovanie dobrého 
mena Gréckokatolíckej cirkvi v Českosloven-
sku.

Zároveň došlo aj k vážnej zmene finan-
covania Cirkvi, ktorá viedla k sociálnemu 
prepadu duchovenstva. To si od veriacich 
žiadalo vyššiu finančnú podporu. Spolu 
s nostalgiou za monarchiou išlo o najvážnej-
šie dôvody pre šíriace sa pravoslávne hnutie, 
ktoré rástlo na úkor gréckokatolíckych 
farností. Najviac zasiahnutá bola Mukačev-
ská eparchia a jej farnosti na Podkarpatskej 
Rusi, kde k Pravoslávnej cirkvi prešlo vyše 
stotisíc veriacich. Územie Slovenska táto 
vlna zasiahla v menšej miere a v roku 1930 sa 
k Pravoslávnej cirkvi prihlásilo deväťtisíc ve-
riacich. Spolužitie gréckokatolíkov a pravo-
slávnych bolo v zasiahnutých farnostiach po-
značené veľkým napätím. V Ladomirovej bol 
ako výraz vďačnosti a pripomienka utrpenia 
kňaza Jána Bajcuru a veriacich pri obrane 
viery a Cirkvi pred pravoslávím v medzivoj-

novom období zhotovený zvon, na ktorom je 
umiestnený votívny nápis na ich pamiatku.

Pri zastavení nepriaznivého vývoja zohrali 
dôležitú úlohu biskupi Peter Gebej, Dionýz 
Njáradi, Pavel Gojdič OSBM, ako aj in-
tenzívna misijná činnosť otcov baziliánov 
a redemptoristov. Začiatkom tridsiatych 
rokov došlo k usporiadaniu náboženských 
pomerov, ale aj k prejaveniu dôsledkov veľkej 
hospodárskej krízy, ktorá tvrdo dopadla aj 
na Československo. Práve v tomto období bol 
zrealizovaný projekt výstavby Eparchiálneho 
sirotinca v Prešove, na ktorý okrem iných 
prispeli Svätý Otec Pius XI. a československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Renomé 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu 
postupne rástlo vďaka obetavej službe pre-
šovského aj mukačevského biskupa. V trid-
siatych rokoch sa zameriavali na sociálnu 
oblasť. Biskup Gojdič inicioval a podporoval 
činnosť Spolku sv. Anny, ktorý pôsobil ako 
agentúra zabezpečujúca čo najlepšie zmluv-
né podmienky pre dievčatá uchádzajúce sa 
o služobné miesta v mestských domácnos-
tiach. Mukačevský biskup Alexander Stojka 

(1932 – 1943) sa vyznačoval hlbokou náklon-
nosťou k sociálnej otázke. Svojimi pastorač-
nými a politickými opatreniami, ako aj osob-
ným príkladom vyzýval všetkých na pomoc 
najchudobnejším. V rozličných prípadoch 
sa stal aj sprostredkovateľom medzi sociálne 
slabými vrstvami a vládou, štrajkujúcimi 
robotníkmi a zamestnávateľmi, čo vyvolalo 
osobitnú sympatiu medzi veriacimi.

Gréckokatolícki biskupi a veriaci sa po zá-
niku Rakúsko-uhorskej monarchie po počia-
točných problémoch zapojili do budovania 
a rozvíjania nového štátu – Československej 
republiky. Vďaka svojej vnímavosti pre 
potreby spoločnosti, rozhodnosti, obetavosti 
a láske k veriacim sa im postupne darilo 
získať dôveru politickej reprezentácie a vo 
výnimočných podmienkach demokracie 
budovať dobré meno Gréckokatolíckej cirkvi 
v Československu.
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Na Roždestvo Christovo 
svitlo jak zo zlata, 
pamjataj na otca, matir, ďiti, 
muža, ženu, sestru i brata. 
 
Spomjaň si na predkiv, 
obyčaji i slova: 
Tot, što svoje zabyv, 
nemať chyžy ani dvora! 
 
Na statok nezabuď, 
daj mu smatok chľiba, 
u proluby sja umyj, prekrestij sja, 
naj ťa cilyj rik obchodyt bida. 
 
Naj ti ďiti 
zdravljom prokvitajut 
a iz pomicov Hospoda 
lem radist prinašajut.

(z okolia Medzilaboriec)

Milostiplné sviatky Narodenia nášho Pána 
Ježiša Krista a požehnaný nový rok 2018 
všetkým čitateľom a podporovateľom 
vyprosujú 

pracovníci redakcie Slova

Z LISTU AMFILOCHIOVI O KÁNONOCH (2)

Kto však použil meč alebo hocijakú zbraň tohto druhu, nemá nijaké ospravedlnenie a vôbec 
najmenej ho má ten, kto vrhol sekeru. Lebo je zjavné, že neudrel rukou tak, aby bol schopný 
ovládať mieru svojho úderu, ale úder sa stal nevyhnutne smrteľným, lebo pri ňom účinkovala 
váha železa, jeho ostrie a dĺžka dráhy švihu. Takisto je dokonale zámerný a nepripúšťa nijakú 
pochybnosť čin zbojníkov a lúpežných vojakov. ... Takisto keby voľakto namiešal z nejakej inej 
pohnútky omamný nápoj a spôsobil ním smrť, také čosi pokladáme za zámerné. Takto čas-
tejšie konajú ženy, keď sa pokúšajú privábiť niekoho do sietí svojej ľúbosti pomocou dákych 
zaklínadiel alebo magických uzlov, pričom svojim obetiam na dôvažok podávajú nápoje, ktoré 
zatemňujú zmysly. Keď také ženy zapríčinia smrť, napriek tomu, že ich plán bol vlastne iný 
a inak dopadol sám skutok, jednako pre nedovolené magické praktiky sa páchateľky rátajú me-
dzi úmyselných vrahov. A veru aj ženy, ktoré podávajú nápoje na vyvolanie potratu, sú vrahyne 
a nimi sú aj tie, ktoré prijímajú jedy, čo usmrcujú plod.

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

JJ Slávka
J� Foto: pexels.com

Do chrámu som začala chodiť iba nedávno. 
Aj na biblickú školu som sa dostala cez svoje 
deti. Dcéry chodili a mne doma rozprávali, 
o čom bola. Lenže ja som ich slovám nero-
zumela a nenachádzala v nich zmysel. Až 
raz mi kňaz v našej farnosti povedal, že aj ja 
tam môžem prísť. Tak som šla. Bola to moja 
zvedavosť, čo ma tam priviedla.

Najprv som sedela a počúvala, ukladala 
si myšlienky, analyzovala, zvádzala vnútor-
ný boj. Až neskôr som začala chápať slová, 
ktorým som predtým nerozumela.

Uvediem jeden príklad: Keď mi raz kňaz 
po spovedi krátko a jednoducho povedal: 
,,Ježiš ťa miluje“, v duchu som si pomyslela, 
že je to obyčajná naučená fráza, ktorú hovorí 
každému. A čo mi to pomôže, veď mi mohol 

povedať aj niečo iné, inak ma povzbudiť, 
ale on mi povie, že Ježiš ma miluje. Bolo to 
preto, lebo som mala strach a vravela som 
si, prečo ja mám byť milovaná, prosiť alebo 
pýtať, veď do chrámu nechodím a ani sa 
neviem poriadne modliť. Bolo to preto, lebo 
som mala strach pred Bohom, a všetko, 
každý svoj neúspech, každé svoje zlyhanie, 
každý škaredší – prísnejší pohľad ľudí, každé 
slovo, ktoré mi nebolo po vôli, som brala ako 
trest a pýtala sa prečo.

Dnes, v tejto chvíli mám poznanie, že Ježiš 
prišiel a je tu, aby aj mne ukázal, že život, 
vzácny dar, ktorý máme od Boha Otca, sa 
dá žiť a zvládnuť. Žiť krásne a šťastne. Dnes 
vďaka biblickej škole viem a verím, že Boh 
a Ježiš aj mňa milujú. Milujú ma cez moju 
rodinu. Počnúc mojimi rodičmi, ktorých no-
sím vo svojom srdci a s láskou si spomínam 
na ich rady, pokarhania, pohladenia, cez 
môjho manžela, cez moje deti, cez mojich 
bratov a sestry, cez ľudí v našom spoločen-

stve, z ktorých už nemám strach, cez kňazov, 
ktorých som vo svojom živote stretla, cez 
ľudí, ktorých denno-denne stretávam, cez 
ľudí, ktorých stretnem možno iba raz v ži-
vote. Milujú ma aj cez ľudí, ktorí mi ublížia, 
ktorí ma zrania, ktorí ma zrazia na kolená, 
lebo Boh mi dá silu vstať a ísť ďalej. A keď 
prídu ťažké chvíle, či už ťažká choroba, alebo 
problémy v manželstve, problémy s deťmi, 
problémy v práci, už to neberiem ako trest 
od Boha, ale ako výzvu a poctu, lebo vtedy 
mi Boh na chvíľu dovolí niesť kríž s Ježišom, 
ktorý trpel za nás a pre nás.

A preto dnes, keď sa mi nedarí, keď mi 
niekto ublíži, keď ma niekto poníži, urazí, 
nahnevá, sa už nepýtam: „Prečo, Bože, prečo 
si to dovolil, za čo ma trestáš, prečo ma 
nemáš rád, prečo ja?“

Dnes sa pýtam: „Bože, Ježišu, ako ísť ďalej, 
ako milovať, ako odpustiť, ako zvládnuť, ako 
pomôcť, ako povzbudiť, ako pohladiť, ako 
povedať...?“

Viem, že sa musím ešte veľa učiť a stále sa 
neviem super modliť, no dnes už nemusím, 
ale chcem žiť život kresťanky. Nemusím pre-
konať iných, stačí, keď prekonám samu seba.

Ďakujem ti, Bože, za život.
Som vďačná aj nášmu kňazovi. Cez neho 

a jeho rodinu mi bolo dovolené spoznať sku-
točného Boha, milovať ho, zistiť, cítiť a veriť, 
že ,,Ježiš ma miluje“.

Čo som sa naučila
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Aká istá je smrť darcu?
JJ Jozef Glasa
J� foto: medme.pl

V súvislosti s transplantáciami orgánov alebo 
tkanív človeka sa často diskutuje otázka 
mozgovej smrti. Ľudia možno rozumejú, 
prečo je dobrá a správna možnosť použiť 
funkčné orgány mŕtveho človeka na transp-
lantáciu. Chceli by však mať istotu, že mŕtvy 
darca orgánu alebo tkaniva bol pred odbe-
rom orgánov naozaj, nielen zdanlivo, mŕtvy, 
že sa orgány a tkanivá neodoberali živému 
človeku.

Požiadavka istoty smrti a vylúčenia 
každého zneužitia alebo omylu je v prípade 
zomrelého človeka ako potenciálneho darcu 
orgánu alebo tkaniva na transplantáciu 
úplne základnou podmienkou. Ináč by 
išlo o zločin vraždy a s ním spojený zločin 
olúpenia mŕtveho ľudského tela. Na tieto 
ťažké zločiny proti ľudskosti sme nedávno 
poukázali v súvislosti s výstavou plastino-
vaných mŕtvych ľudských tiel BODY-THE-
EXHIBITION na výstavisku Incheba v Brati-
slave (pozri č. 19 – 20/2017 časopisu Slovo). 
Ide teda o absolútne závažnú záležitosť. Aj 
z hľadiska kresťanskej (katolíckej) morálky. 
Požiadavka sa zvyčajne formuluje tak, že 
lekári musia mať úplnú morálnu istotu, že 
smrť potenciálneho darcu skutočne nastala. 
Inak nesmú orgány alebo tkanivá odobrať.

Ako môžu lekári a na základe ich vyjad-
renia aj príbuzní či iné blízke osoby poten-
ciálneho darcu dospieť k takejto morálnej 

istote? Odpoveď vyzerá na pohľad jedno-
ducho – na základe toho, že privolaný lekár 
alebo (podľa príslušných predpisov) viacerí 
lekári zákonom predpísaným spôsobom do-
speli k nepochybnej diagnóze smrti daného 
človeka.

Nie je pritom dôležité presne určiť samot-
ný okamih smrti. Ten zostáva vždy zahalený 
plášťom tajomstva. A to je veľmi dobre. Vo 
chvíli, keď sa človek skutočne a jedinečne 
stretáva so svojím Stvoriteľom, dôstojnosť 
každého človeka žiada, aby do tohto veľmi 
osobného, intímneho, vskutku duchovného 
priestoru nenahliadali žiadne nepovolané 
oči. Človek je vo chvíli smrti opäť celkom 
nahý. Podobne ako vo chvíli svojho príchodu 
na svet. Každý človek. Aj preto je smrť člo-
veka pre druhých vždy veľkým tajomstvom. 
Skôr je dôležité spoľahlivo určiť, že smrť 
človeka skutočne nastala. V tejto veci má 
dôležité slovo ľudská skúsenosť a medicína.

Ľudské telo, ktoré po určitý dlhší čas 
nejaví znaky života (napr. vedomie, 
dýchanie, spontánny pohyb, činnosť 
srdca...), je mŕtve. Ide tu o mŕtvolu človeka. 
Každý lekár dokáže v prípade nálezu 
mŕtveho ľudského tela, dokonca aj keď 
dotyčný zomrel len pred krátkym časom, 
spoľahlivo, pomocou jednoduchého 
vyšetrenia (obhliadky mŕtveho tela) 
konštatovať, že smrť naozaj nastala.

Zložitejšia situácia prichádza zásluhou 
modernej medicíny. Tá vie pomocou prís-

trojov a intenzívnej liečby nezriedka oživiť 
človeka, ktorý upadol do takzvanej klinickej 
smrti. Vie to dokonca urobiť aj poučený 
záchranca, ktorý poskytuje ako prvú pomoc 
umelé dýchanie a masáž srdca človeku, 
u ktorého prišlo k ich zástave z dôvodu úrazu 
alebo náhlej komplikácie nejakej choroby.

Možnosti súčasnej medicíny však dovoľujú 
s cieľom transplantácie na určitý čas udržať 
funkčné aj orgány a tkanivá človeka, ktorý 
už zomrel. Takýto mŕtvy človek, za ktorého 
napríklad dýchajú prístroje a u ktorého sa 
udržuje rovnováha vnútorného prostredia, 
činnosť srdca a zabezpečujú sa ďalšie potreb-
né funkcie (ktoré už mŕtvy organizmus sám 
od seba nevie zabezpečiť), sa však môže pre 
laika, napríklad pre svojho príbuzného, javiť, 
akoby bol ešte živý (dýcha, hoci pomocou 
prístroja; má dobrú, nie mŕtvolnú  farbu 
kože a pod.). To môže sťažiť súhlas príbuz-
ných s transplantáciou.

Požadovanú morálnu istotu o smrti 
potenciálneho darcu predstavuje v takomto 
prípade pre všetkých zúčastnených (leká-
rov, príbuzných a i.) nepochybná diagnóza 
mozgovej smrti. Ide o to, aby sa jednoznačne 
a nepochybne preukázalo, že u pacienta 
prišlo k smrti celého mozgu. Na jej stanove-
nie by postačovalo aj pomerne jednoduché 
vyšetrenie, ktoré vie urobiť každý lekár. 
Stanoveným postupom zisťuje u pacienta 
vyhasnutie všetkých funkcií mozgu. Toto 
vyšetrenie ale spravidla vykonáva príslušný 
špecialista, zvyčajne neurológ. Okrem toho 
je potrebný aj jednoznačný dôkaz „trvalé-
ho elektrického ticha“ nad celým mozgom 
pacienta (pomocou elektroencefalogramu) 
a dôkaz zastavenia akéhokoľvek obehu krvi 
vo všetkých mozgových cievach (pomo-
cou mozgovej artériografie). Musí sa pri 
nej dokázať, že mozgom neprechádza ani 
najmenší prúd krvi, ktorý by sa zobrazil ako 
priechodná, hoci aj najmenšia cieva. Tento 
stav zodpovedá úplnému oddeleniu mozgu 
od krvného obehu tela. Ak mozog niekoľko 
hodín nedostáva žiaden kyslík ani živiny, je 
skutočne mŕtvy a dnes neexistuje spôsob, 
ako takéhoto človeka oživiť.

Ak je človek mŕtvy, nie sú z morálneho 
ani z právneho hľadiska dovolené už žiadne 
medicínske výkony. Mŕtve ľudské telo pot-
rebuje predovšetkým pokoj a úctivé, pietne 
zaobchádzanie, smerujúce k zabezpečeniu 
jeho dôstojného pohrebu. Jedinú výnimku 
predstavuje práve možnosť transplantácie. 
Medicínske výkony, ktoré svojím spôsobom 
narúšajú pokoj mŕtveho ľudského tela, sú 
teda dovolené výlučne s ohľadom na jej 
uskutočnenie.
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V minulom článku sme chválili dobré veci v našich zákonoch,  
teraz ukážeme niektoré ohrozenia. 

Môže právo  
ohrozovať rodinu?
JJ Anton Chromík
J� foto: media.defense.gov

V minulosti najúčinnejší argument na prijatie rozvodov bol: „Prosím 
vás, ako to ovplyvní vaše manželstvo? Rozvediete sa kvôli tomu? 
Rozvod iba zlomí okovy nešťastného násilného manželstva a umožní 
žene realizovať jej právo na lásku, ktorú si zaslúži.“

Dnes žneme ovocie ich zlého rozhodnutia. Rozvádza sa skoro kaž-
dé druhé manželstvo. Najviac trpia naše deti. Zdevalvoval sa význam 
manželského sľubu. Manželstvo začalo byť vnímané ako akýsi druh 
spoločenstva s ručením obmedzeným. Tlaky na čo najrýchlejšie roz-
vody sa zvyšujú. Deti veľmi často opakujú chyby svojich rodičov, a tak 
rozvodová mentalita od generácie po generáciu zasahuje čoraz viac 
rodín. Na to, aby sa manželstvo rozpadlo, stačí jeden.

Veľmi zaujímavým výsledkom nedávnej demografickej konferencie 
na Orave bolo prezentovanie zistenia, že najskôr dochádza k devastá-
cii rodiny, a potom (približne o dvadsať rokov) nastáva sekularizácia 
či odkresťančovanie spoločnosti.

Prečo je to v tomto poradí? Myslím si, že 
ak sa rozpadne rodina, nemôžu veriaci 
rodičia účinne svedčiť o svojej viere 
a nedokážu ju už preniesť na svoje 
deti. Lebo láska trvá, všetko znáša 
a všetko odpustí. Devastácia rodi-
ny privádza deti do totálnej neis-
toty. Ich svet, založený na láske 
medzi otcom a mamou, sa rozpa-
dol. Stratili pevný bod. Ako môžu 
potom veriť láske? Majú to ťažké. 
Rozvodová mentalita ničí vieru 
v Boha lásky viac ako čokoľvek iné. 
Rozvody sú praktickým prípadom, ako 
dokázalo právo ovplyvňovať morálku. 
A to práve jedným z najhorších spôsobov.

Čo sa deje dnes?
Právo sa nám rozšírilo. Zákony stále prijíma parlament, ale sme aj 

členmi Európskej únie a podriadení rozhodnutiam európskych súdov. 
Tak ako z týchto inštitúcií prichádzajú dobré veci, prichádzajú aj zlé. 
Niektoré by sme na Slovensku asi neschválili ani v najhoršom sne.

Manžel a manžel?
V našej ústave máme síce manželstvo muža a ženy, no ústava môže 
dostať riadny úder pod pás. Nedávno sme iniciovali petíciu Bráňte 
našu ústavu. Dozvedeli sme sa, že pred Súdnym dvorom Európskej 
únie prebieha prípad Coman et al, v ktorom sa rozhoduje, či definícia 
pojmu „manžel“ a „členovia rodiny“ zahŕňa aj „manželov“ rovnakého 
pohlavia. Ak súd rozhodne, že zahŕňa aj páry rovnakého pohlavia, 
potom táto interpretácia bude záväzná pre všetky členské štáty EÚ.

V praxi to znamená, že štáty budú nútené uznať „manželstvo“ 
osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v cudzine, aj keď je to v rozpore 
s ich domácim a ústavným právnym poriadkom. Na petíciu sme mali 
jeden deň. Výsledok: 7 500 podpisov. Rýchlo sme ju odovzdali. Dnes 
má viac ako 10 000 podpisov, aj keď už podpisy nezbierame. Ďakuje-
me všetkým, ktorí ju podpísali. Vyzvali sme predsedu vlády SR, pani 
ministerku spravodlivosti Žitňanskú, aby na súde bránili našu ústavu 
a pripojili sa k iným krajinám, ktoré majú ústavnú ochranu manžels-
tva.

Právni zástupcovia Rumunska, Maďarska, Poľska a Lotyšska 
na luxemburskom súde uviedli, že nechcú, aby sa termín „manžel/
manželka“ týkal aj zväzkov osôb rovnakého pohlavia.

Kde bolo Slovensko? Kde boli tí naši predstavitelia, ktorí ju mali 
brániť?

V správe Euroactiv sa naša intervencia nespomína. 
Hanbiť sa za manželstvo muža a ženy znamená hanbiť 

sa za manželstvo rodičov, z ktorých som sa narodil. 
Znamená to hanbiť sa za to, že pochádzam z muža 
a ženy, zo svojich rodičov, starých rodičov, prastarých 
rodičov.

Naši politici veľmi chceli získať európsku liekovú 
agentúru do Bratislavy. Pre túto márnu slávu bol 
ochotný minister zdravotníctva SR povedať v Bruseli 

tieto slová: „Ak už máte partnera, nezáleží na tom, 
akého pohlavia, ak prídete na Slovensko, máte úplne 

rovnaké práva ako heterosexuálne manželstvá.“
Prestrelil a neodvolal. Môžeme sa tešiť aspoň tomu, že 

pani Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, 
toto vyjadrenie ministra korigovala aspoň na zákonnú úroveň: „Ni-
komu nebudú upierané ani pridávané práva, navyše oproti ostatným 
všetko bude v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.“ 
S tým súhlasím.

Myslíte si, že aspoň adopcie ostanú nedotknuté? Peter Bubla, 
hovorca ministerstva spravodlivosti, povedal:

„Práva, ktoré majú LGBTI rodičia vo vzťahu k svojim osvojeným 
deťom, ktoré získali ešte pred príchodom na Slovensko, môže uznať 
náš súd.“

Hanbiť sa za manželstvo 
muža a ženy znamená hanbiť 

sa za manželstvo rodičov, 
z ktorých som sa narodil.
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Láska nedáva 
zlé veci, ani keď si ich 
želáme. Je v našom práve 
niečo dôležitejšie, ako trvať na tom, aby sa s deťmi neobchodovalo, 
aby sa deti nekupovali cez vynosenie chudobnou matkou v treťom 
svete? Aj to totiž môže priniesť uznanie adopcií zo zahraničia. Viac 
ako hračky, mobil či tablet dieťa potrebuje lásku otca a mamy a vidieť 
lásku medzi otcom a mamou. Nemôžeme deťom klamať. Nemôže 
mať dvoch otcov, aj keby to povedali všetky súdy sveta. Ostane v nich 
diera po chýbajúcom rodičovi a túžba po pravde. Aká je to rovnosť pre 
deti? Aký je to rešpekt k deťom?

Manželka mužského rodu?
Mysleli ste si, že sa nedá s ústavou „vypiecť“, keď hovorí o manželstve 
ako o zväzku medzi mužom a ženou? Ale dá! Stačí zmeniť význam 
slova „muž“ a „žena“. Ak ste si mysleli, že žena je ženského rodu, 
lebo má ženské pohlavie, bude vás treba toho veľa doučiť. 
Slovensko podpísalo Istanbulský dohovor. Ešte naš-
ťastie nie je účinný.

Čo hovorí?
Rod je len súbor rolí. Nemá nič s pohla-

vím. Máte právo si vybrať svoju rodovú 
identitu a nik vás preto nesmie dis-
kriminovať! Medzi mužmi a žena-
mi prebieha boj o moc. Ako by 
ste dokázali tento nezmysel 
presadiť vo svete? Potrebujete 
vznešenú ideu! Boj proti 
týraniu žien. Predstavte si 
ten šok, keď kresťanské 
organizácie, ktoré desať-
ročia pomáhajú týraným 
ženám, zistili, že pod 
ich agendou potratárske 
a feministické orga-
nizácie, ktoré nikdy 
žiaden útulok nemali, 
presadzujú Istanbulský 
dohovor. Potratárske 
organizácie dostali 
enormné prostriedky 
na propagáciu Istan-

bulského dohovoru. Ministerstvo zrazu má na to, 
aby vytvorilo koordinačné centrum, v ktorom 

zamestná za naše peniaze osoby, ktoré nemajú 
žiadne skúsenosti s útulkami pre týrané ženy. 
Ľudí, ktorí sa dovtedy angažovali v LBTI hnu-
tí a písali listy proti prijatiu manželstva muža 
a ženy do ústavy.

Máme naozaj veriť, že Istanbulskému 
dohovoru ide o týrané ženy? Určite nejde. 
Keď sme im hovorili: „Prijmime, čo je dobré, 
do zákonov a odmietnime zlé“, nesúhlasili.

Žena je žena a muž je muž. Rod si nevy-
berám podľa toho, ako sa cítim. Odmietame, 

aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl 
učili tzv. nestereotypným rolám a odmietame 

snahu vykoreniť tzv. stereotypné roly. Odmieta-
me cieľ Istanbulského dohovoru: odstraňovať tra-

dície založené na stereotypných rolách mužov a žien. 
Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľ-

konočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na ste-
reotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické 

bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime 
o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.

Odmietame, aby Istanbulský dohovor alebo štát zasahoval do na-
šich rodín a do výchovy našich detí. To, ako si muž a žena budú deliť 
úlohy v rodine, je ich vec. Akú prácu si vyberú, je tiež iba na ich 
rozhodnutí. Či si rozdelia úlohy stereotypne, alebo nestereotypne, 
do toho sa štát nemá čo miešať.

Čo nás teda čaká?
Je dôležité žiadať vládu, aby vzala svoj podpis pod Istanbulským 
dohovorom späť. Petičný hárok si môžete stiahnuť na stránke www.
slovenskydohovorzarodinu.sk. Pomôžte rozšíriť túto petíciu vo svojej 
farnosti alebo vo svojom okolí.

?

?
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go(o)dbook Hľadaj si priateľa, ktorý sa dotkne tvojho srdca! Božie dieťa

Čokoľvek robíš vo svojej rodine – pre svoje deti, 
pre svojho manžela, pre svoju manželku - robíš 
pre Ježiša.

Matka Terézia

UDALOSTI

 
Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90

  gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 
15.– 17.12. AŠAD – vianočná Archieparchiálna 
škola animátora dobrovoľníka
02. – 05.01. Zimný detský tábor – štvordňový 
tábor pre deti od 9 do 15 rokov
13. – 14.01. Ples animátorov

 
GMPC  Prešov, Hurbanistov 3 

 gmpc.grkatpo.sk  gmpc@grkatpo.sk

Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. p.)
Utorok 15.45 Nácvik študentského zboru 
(sakristia katedrály) 16.30 Liturgia (katedrála) 
17.45 Stretko vysokoškolákov: katechézy, 
besedy, práca v skupinkách, filmy (Šarišanka)
Streda 17.45 Stretnutie pri modlitbe (kaplnka 
na GTF PU)
Štvrtok 15.30 Stretko stredoškolákov (Šari-
šanka) 17.45 Horiaci ker (animátorské stretko) 
– každý nepárny týždeň

 
UNIPAS  Košice, Dominikánske nám. 2/A 

  unipas.grkatke.sk  mraz.martin@grkatke.sk

Streda 17.00 Liturgia (katedrála)
05.12. Mikulášska svätá liturgia (internáty 
na Medickej ul., 19.00 h)
13.12. Stretnutie pri čaji (katedrála, 17.00 h)
20.12. Vianočné stretnutie (katedrála, 17.00 h)

 
UPeCe  Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava 4 

 upc.uniba.sk  jburdasj@gmail.com

Streda 20.00 Stretko pre gréckokatolíkov 
(Mlynská dolina)
Sobota 18.30 Svätá spoveď 19.00 Liturgia 
(kaplnka, Mlynská dolina)
Nedeľa 11.15 Liturgia (csl., kaplnka, Mlynská 
dolina)
18.12. Sviatosť zmierenia
21. – 12.1. Upece prázdniny

PRE E-MLADÝCH
Zaujímavé aplikácie

The Bible App by YouVersion je anglická apli-
kácia pre všetky druhy operačných systémov. 
Snaží sa poukázať na to, že Božie slovo sa 
vzťahuje na každého kdekoľvek žije.

Svätý Otec FRANTIŠEK
Krakov 30. júl 2016

Ježiš hľadí na naše srdce, na tvoje srdce, na moje srdce. S týmto 
Ježišovým pohľadom môžete aj vy pomáhať vzrastu nového ľudstva 
bez toho, aby ste čakali, že vás pochvália, ale usilujúc sa o dobro preň 
samotné, spokojní s uchovaním si čistého srdca a v pokojnom zápase 
za čestnosť a spravodlivosť. Nezastavujte sa na povrchu vecí a nedôve-
rujte svetským „liturgiám“ vonkajšieho zdania, mejkapu duše na vytvo-
renie lepšieho zdania. Naopak, dobre nastavte stabilné spojenie srdca, 
ktoré vidí a neúnavne vysiela dobro. A tú radosť, ktorú ste zadarmo 
prijali od Boha, prosím vás, zadarmo ju dávajte (porov. Mt 10, 8), pre-
tože toľkí na ňu čakajú! A čakajú ju od vás.
Ježiš v evanjeliu hovorí Zachejovi slová, ktoré sa zdajú byť povedané 
práve pre nás dnes: „Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom 
dome“. Poď rýchlo dolu, lebo dnes musím pobudnúť s tebou. Otvor mi 
dvere svojho srdca. Ježiš ti adresuje rovnaké pozvanie: „Dnes musím zo-
stať v tvojom dome“. Pán nechce zostať iba v tomto peknom meste alebo 
v milých spomienkach, ale túži prísť do tvojho domu, prebývať v tvojom 
každodennom živote: v štúdiu a prvých rokoch v zamestnaní, v priateľ-
stvách a citoch, v plánoch a snoch. Ako je mu milé, keď mu v modlitbe 
toto všetko prinášame! Ako dúfa, že medzi všetkými kontaktmi a mejl-
mi (četmi) každého dňa bude na prvom mieste zlatá niť modlitby!

 Páči sa mi to  2  Komentáre  Zdieľať

Miroslav Bujdoš CSsR, redemptorista 
Páči sa mi to . Odpovedať

Máme k dispozícii len jedno srdce. Čo to znamená? Ak si vo 
svojom svedomí vieš ospravedlniť priemernosť v škole, to isté 
svedomie ti schváli priemernosť v modlitbe. A budeš pýtať: 
„Čo robím zle, že som nesústredený?“ Ak si ospravedlníš 
arogantný vzťah k otcovi, to isté svedomie ti schváli aroganciu 
aj voči mame. Ak zatlačíš výčitky pri nečistých predstavách pri 
obrázkoch na internete, tvoje svedomie bude chladné, keď 
objímeš skutočné dievča. Budeš sa pýtať: „Čo robím zle, že 
mojej priateľke to nestačí?“ Nemáme jedno srdce do školy a iné 
na modlitbu. Iné pre súkromie a iné pre verejnosť. Nastavíme 
ho na šedý priemer a chlad alebo na maximum a teplo?

Ester Andrea Mikitová SNPM, rehoľníčka 
Páči sa mi to . Odpovedať

Pred nejakým časom sa mi ozvala moja dobrá známa, s ktorou 
som sa dlho nevidela, a chcela sa stretnúť. Veľmi ma to potešilo. 
Iste to poznáte aj vy. Stretnutia sú každodennou súčasťou nášho 
života. Na niektoré sa tešíme a na niektoré ani nie. Podobnú 
situáciu zažil aj Zachej. Samotný Ježiš sa pozýva do jeho domu. 
Vyslovuje naliehavú túžbu byť so Zachejom, stretnúť sa s ním 
v jeho dome. Rovnako Ježiš práve dnes túži po stretnutí s tebou, 
po tvojom srdci, s tým, kto si, s tým, čo prežívaš, poznajúc situ-
áciu, v ktorej sa práve nachádzaš. Ak sa dnes Ježiš pozval k tebe, 
neodmietni toto pozvanie, lebo prišla spása do tvojho domu.

Ľudia, ktorých možno poznáte
Zobraziť všetky návrhy priateľov

BLAHOSLAVENÝ JOZEF KOWALSKI
Medzi spolužiakmi rýchlo vynikol v usilovnom štúdiu 
a službe druhým a v úprimnej radosti. Neskôr sa stal 
kňazom. Odmietol potupiť svoju vieru, a tak ho nacis-
ti v Osvienčime zabili.

ROBIN MARK
Na gospelovej scéne dlho-
dobo pôsobí spevák a skla-
dateľ Robin Mark. Pochá-
dza zo severoírskeho  Bel-
fastu. Je členom miest neho 
kresťanského spoločenstva 
Christian Fellowship Church 
Strandtown. 
Svoj prvý chválový album 
vydal Mark v roku 1992 
pod názvom Captive Heart 
(Srdce v zajatí). S rodným 
mestom sa spájajú aj 
názvy jeho dvoch albumov 
Revival Belfast a Revival 
Belfast 2. Prvý  vyšiel v roku 
1999 a predalo sa ho vyše 
pol milióna kópií, z toho 
polovica v USA, kde sa držal 
v TOP 50 najpredávanejších 
worshipových albumov až 
štyri roky. Známa pieseň 
z tohto albumu Days of Eli-
jah (Dni Eliáša) patrí medzi 
najhranejšie songy kresťan-
skej hudby. Revival Belfast 2 
je nahrávkou živého vystú-
penia a je na prvom mieste 
predajnosti worshipových 
albumov v Kanade, Spoje-
ných štátoch amerických 
a Austrálii.
Po albume Revival in Bel-
fast vyšiel ďalší s keltskými 
motívmi Come Heal This 
Land. V roku 2007 vydal 
po dlhšom čase štúdiovú 
nahrávku East of the River. 
V jeseni minulého roka 
vydal svoj trinásty album 
pod názvom The Great 
Hurricane (Veľký hurikán).
Mark Robin získal medzi-
národnú cenu organizá-
cie GMA (Gospel Music 
Association). Viac sa o ňom 
a jeho tvorbe dozviete 
na jeho webe: robinmark.
com. (cs.wikipedia.org, 
Dada Kolesárová)
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Scientológia 

JJ
Antónia HaľkováJ�

Názov scientológia je odvodený zo spojenia 
latinského slova scio (vedieť) a gréckeho slova 
logos (štúdium), a znamená „štúdium znalostí“. 
Scientológia je celosvetová nadnárodná organi-
zácia, ktorú v roku 1954 založil L. Ron Hubbard, 
americký filozof, humanista a autor vedecko-
fantastickej literatúry.

Hubbard vychádzal zo základnej myšlienky, že 
„mysli, duši a životu sa dá porozumieť“. Je tiež 
autorom dianetiky – teórie o tom, ako pracuje 
myseľ. V roku 1950 vydal základnú príručku 
scientológie – Dianetika s cieľom dosiahnuť 
duchovné zdravie. S týmto cieľom scientológia 
ponúka rozsiahlu sústavu praktických postupov 
a kurzov, tzv. dynamík.

Scientológia samu seba považuje za nábožen-
stvo. Scientológovia veria v istú vyššiu realitu, 
ktorá presahuje hranice nášho sveta. Táto viera 
obsahuje koncept duchovnej bytosti – thetan, 
ďalej koncept duchovného sveta, tzv. sedem 
dynamík, a koncept vyššej bytosti, ktorá pred-
stavuje ôsmu dynamiku. Každý človek pozostá-
va z troch častí: telo, myseľ a nesmrteľný duch 
– thetan, ktorý sa reinkarnuje, a teda rodí znova 
a znova do iných tiel. V čase existencie v tele 
je však obmedzovaný nepríjemnými zážitkami, 
ktoré mu zabraňujú fungovať ako racionálnej 
duchovnej bytosti, preto sa musí očisťovať 
pomocou špeciálneho postupu duchovného 
poradenstva – auditingu.

Scientologická cirkev má svojich duchovných, 
ktorí pomáhajú cirkevným farníkom na nábo-
ženských službách. Z oblasti obradov svojim 
členom ponúka napríklad krst, svadbu a poh-
reb. Prednejšie je však poskytovanie auditingu 
a tréningu, na základe ktorých si scientológovia 
zvyšujú svoje vedomie, dosahujú porozumenie 
duchovného sveta i vzťah s vyššou bytosťou. 
Scientológovia oslavujú niekoľko veľkých sviat-

kov: narodeniny zakladateľa L. Rona Hubbarda, 
dátum prvej publikácie knihy Dianetika, Deň 
audítorov a Deň výročia založenia medzinárod-
nej asociácie scientológov.

Organizácia scientológie je hierarchická, 
na čele je medzinárodné vedenie v Los Angeles, 
pod ním kontinentálne organizácie a pod nimi 
lokálne cirkvi. Na Slovensku začala scientológia 
svoju činnosť v roku 1995 a jej organizácie sú 
u nás registrované ako občianske združenia. 

Scientológia stavia na všetkých veľkých 
náboženstvách, spája východnú filozofiu so 
západným myslením, pričom aplikuje vedeckú 
metodológiu na duchovné otázky. Ponúka 
človeku cestu k úplnému pochopeniu vlastnej 
duchovnej identity, ale aj identity tých, ktorí ho 
obklopujú. Hlása, že človek je vo svojej podstate 
dobrý a že jeho duchovná spása záleží na ňom, 
na jeho blížnych a na dosiahnutí bratstva 
s vesmírom. Snaží sa o budovanie civilizácie bez 
zločinov, vojen, v ktorej môže človek prospero-
vať. Konečným cieľom je „skutočné“ duchovné 
osvietenie a „sloboda“ pre všetkých.

Slávnostné 
poďakovanie
JJ Pavol Burda
J� foto: gainesvillecoins.com

Po 365 dňoch je tu opäť koniec roka. A Pán 
naplánoval na tento prelomový čas zamysle-
nie o 65. žalme. Tento Dávidov žalm sa hodí 
do liturgie nového roka. Nový rok a nové 
začiatky, zoznamy predsavzatí a bilancova-
nie... Ani sme sa nenazdali a je to tu.

Pre Izraelitov je prelomom Pascha – od-
chod z krajiny otroctva do krajiny slobody. 
Vrcholný moment vyvolenia a záchrany sa 
stal novým začiatkom nových dejín. A pre-
to Izrael od Paschy ráta nový rok. Veriaci 
prinášajú v prvý deň sviatkov klasy nového 
obilia, aby sa poďakovali Stvoriteľovi (porov. 
Kniha Levitikus 23). V žalme sa prelína obraz 
Boha ako duchovnej bytosti (akoby Boh „ne-
beský“) a Boha celkom „pozemského“. Boh 
nebies odpúšťa hriechy, vypočúva modlitby 

a je našou spásou. Boh pozemský zveľaďuje 
pozemské dobro: dáva moc vrchom, rosí 
zem vlahou, zásobuje rieky vodou. A niekde 
uprostred týchto nedokonalých vyjadrení je 
najzaujímavejšia časť žalmu:

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, 
prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní 
nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho 
chrámu. (v. 4)

V tomto jedinom verši nachádzame 
prechod z nebeského zmýšľania do pozem-
ského. Prechod z nebeského na pozemské 
je uskutočnený cez priestory – siene v nebi 
a chrám na zemi. A keďže sa obeta odohráva 
v chráme, je to presne to miesto, odkiaľ pri-
chádza jeho požehnanie. Istotne, nemôžme 
čakať že „chodenie do chrámu“ je poistkou 
prosperity (nič také nečakal ani Dávid: veď 
poznáme jeho život).

Čo však je istotou tých, ktorí prebývajú 
v jeho chráme? Je to istota, že Boh nás poču-
je. Boh, ktorý požehnáva celú zem, a mno-
horako sa stará o jej prosperitu, nás počuje. 
Nielen nás všetkých. Osobne si preňho cen-
ný. Nebol si preňho len vzdialeným bodom 
hlboko pod jeho nohami. On je pri tebe. Aj 
vo chvíľach nových začiatkov a predsavza-
tí. Je blízko, pretože ťa počuje. A keďže je 
Bohom veľkej milosti, rád ti odpustí všetko, 
čo nad tebou zvíťazilo minulý rok. A chce 
hojnosťou korunovať rok, ktorý ti dáva. 
Prajem ti, aby si ho počul v duchu a aby si ho 
zachytil aj v udalostiach pozemského života.

Prajem ti, aby si o rok v tomto čase mohol 
znova s otvoreným srdcom hovoriť slová 
žalmu, ktorými končíme tento rok.
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PRABABKA 
RÚT

Starozákonná kniha Rút je 
v kánone Svätého písma 
umiestnená po období 
sudcov, keď začalo svitať 
nádejné Božie svetlo práve 
cez ženu menom Rút. Bola 
to šľachetná Moabčanka, 
ktorá uverila v Boha Izraela 
a zostala mu verná aj v ťaž-
kých časoch. Boh jej vieru, 
lásku a vernosť odmenil 
tým, že sa stala prababič-
kou najväčšieho izraelské-
ho kráľa Dávida.

JJ Martina Diheneščíková
J� foto: pinimg.com; pxhere.com

Tri ovdovené ženy
Muž menom Elimelech sa pre hlad vysťa-
hoval z Betlehema na Moabské výšiny spolu 
s manželkou Noemi a dvoma synmi. Ale 
zomrel, a tak Noemi zostala sama so svojimi 
synmi, ktorí sa oženili s Moabkami. Kiljon 
si vzal za manželku Orfu, Machlon Rút. 
Po desiatich rokoch však aj synovia umreli. 
Noemi zostala sama v cudzej krajine spolu so 
svojimi ovdovenými nevestami. Rozhodla sa 
preto vrátiť do Betlehema. Byť vdovou, a na-
vyše bez potomstva, znamenalo vyčlenenie 
na okraj spoločnosti a ťažký život v chudobe. 
Išli s ňou aj jej dve nevesty, ale Noemi im 
povedala: „Choďte, vráťte sa každá do domu 
svojej matky! Nech vám Pán preukáže svoju 

lásku, akú ste prejavili mojim mŕtvym i mne! 
Nech vám Pán dá, aby ste našli spočinutie 
každá v dome svojho manžela!“ Ony sa 
pustili do plaču a nechceli ju opustiť. Noemi 
chcela, aby sa opäť vydali, no vedela, že už 
nemá žiadneho syna, ktorý by mohol naplniť 
levirát. Levirátsky zákon dával za povinnosť 
vziať si za manželku vdovu po nebohom 
bratovi a splodiť mu potomka. Prvý syn 
z tohto manželstva bol považovaný za po-
tomka zosnulého a mal všetky jeho práva. 
Bolo taktiež stanovené, kto by po bratovom 
prípadnom odmietnutí povinnosti prichá-
dzal na rad. Orfa jej radu poslúchla. Vrátila 
sa k svojmu národu a k svojim bohom. Rút 
jej však povedala: „Nenaliehaj na mňa, aby 
som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo 
kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, 
zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím ná-
rodom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde 
ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj 
pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi 
tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba.“ 
Keď videla, že Rút je pevne rozhodnutá ju 
neopustiť, vrátili sa spolu do Betlehema.

Zaujímavé sú mená osôb v tomto príbehu. 
Rút znamená priateľka, Orfa tvrdošijnosť 
a Noemi moje potešenie. Rút stratila man-
žela. Zrútil sa jej doterajší život. Určite bola 
krásna a mala predpoklady na ďalší sobáš. 
Prečo nevyužila príležitosť? Prečo sa roz-
hodla ísť oveľa ťažšou cestou do neznámej 
krajiny so starou ženou? Aký bol motív tejto 
Moabčanky, že priniesla obetu vlastného 
života? Bola to čistá, nezištná láska k svok-
re, ktorá však pramenila z hlbokej viery 
k jej Bohu – Bohu Izraela. Čo je však na Rút 
najviac obdivuhodné, priam zarážajúce, je jej 
vernosť a oddanosť Bohu napriek nepriazni-
vým životným okolnostiam. Niektorí ľudia 
sa pre smrť blízkeho človeka na Boha nahne-
vajú alebo sa rozhodnú ísť vlastnou cestou 
a k iným bohom ako Orfa. No niektorí sa 
v ťažkých skúškach k Bohu ešte viac primknú 
tak ako Rút, pretože vedia, že „tým, čo milujú 
Pána, všetky veci slúžia na dobré“ (Rim 8, 
28). Ich priateľstvo s Bohom sa ešte viac 
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posilní, je pre nich zdrojom útechy a poteše-
nia. Ako by sme sa v takejto situácii zachovali 
my? Nie vtedy, keď život ide podľa našich 
predstáv, ale práve v bolesti a utrpení sa viera 
a láska prečisťuje tak ako zlato v ohni.

Na Bózovom poli
Po návrate sa o Noemi a jej neveste dozve-
delo celé mesto. Prišli na začiatku žatvy. 
Rút povedala Noemi: „Dovoľ mi ísť na pole 
a zbierať tam klásky po tých žencoch, 
u ktorých nájdem milosť!“ Podľa Mojžišovho 
zákona chudobní mali právo zbierať na po-
liach zanechané klasy. Svokra súhlasila a Rút 
prišla na Bózovo pole. Netušila, že Bóz je 
zámožným príbuzným Noeminho manžela 
Elimelecha. Keď ju zbadal a dozvedel sa, že 
je to moabská cudzinka, ktorá prišla do Bet-
lehema spolu so svojou svokrou, zachoval 
sa k nej veľmi šľachetne. Sám prišiel za ňou 
s návrhom, aby nechodila paberkovať na iné 
polia, sluhom prikázal, aby jej nik nekriv-
dil, dokonca nariadil, aby kvôli nej náročky 
vypúšťali klasy. Zabezpečil jej jedlo a pitie 
počas celého dňa, keďže to bola náročná 
práca v horúčave.

Bóz obdivoval jej charakter, vieru a nezišt-
nú lásku: „Hlásili mi všetko, čo si urobila pre 
svoju svokru po smrti svojho manžela: ako 
si opustila svojho otca, svoju matku a svoju 
vlasť, kde si sa narodila, a prišla si medzi ľud, 
ktorý si predtým nepoznala. Pán nech ti od-
platí za každý tvoj skutok!“ Keď sa po celo-
dennej práci Rút vrátila k svokre, tá sa čudo-
vala nad množstvom obilia, ktoré priniesla. 
Keď sa dozvedela, že pracovala u Bóza, veľmi 
ju to potešilo: „Nech Pán požehná človeka, 
ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, 
ani mŕtvym! Ten človek je naším príbuzným, 
jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás 
krvnú pomstu.“

Meno Bóz znamená „v ňom je sila“. Bóz 
bol naozaj silný hlavne svojím charakterom. 
Nebol povrchný, nepozeral len na vonkajšiu 
príslušnosť k izraelskému národu a nenechal 
sa odradiť jej moabským pôvodom. Sám bol 
synom Rachab, bývalej kanaánskej neviest-
ky, ktorá tiež uverila v Boha Izraela a pridala 
sa k vyvolenému národu. Bóz sa na Rút 
pozeral tak, ako sa Boh pozerá na každého 
z nás. Pre Boha je vždy prioritou vnútro, 
naše srdce a jeho úmysly a nie iba formálna 
náboženská príslušnosť, „lebo Židom nie je 
ten, kto je ním navonok, ani obriezkou nie je 
tá, ktorú vidieť na tele, ale Židom je ten, kto 
je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca 
v duchu“ (Rim 2, 28 – 29).

Príprava svadby
Rút síce nebola Izraelitka, ale bola to čnostná 
žena. Noemi poradila neveste, aby v noci šla 
za Bózom pekne umytá, navoňaná a obleče-

ná a odhrnúc prikrývku z jeho nôh ľahla si 
k nemu. Týmto šikovným gestom mu mala 
pripomenúť levirát. Keď sa Bóz prebudil 
a zistil, že je to Rút, ktorá prišla s čestným 
úmyslom, povedal: „Nech ťa požehná Pán, 
dcéra moja! Táto tvoja druhá láskavosť sa mi 
viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mla-
díkmi, či sú chudobní, alebo bohatí. A teraz 
sa neboj, dcéra moja. Urobím ti všetko, čo 
vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta ťa 
pozná ako čnostnú ženu.“

Okrem Bóza existoval ešte bližší príbuzný, 
ktorý mal na levirát prednostné právo. Bóz 
jej však sľúbil, že pokiaľ si dotyčný nebude 
chcieť právo uplatniť, uplatní si ho on.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Ne-
omi a Rút viedla len vypočítavosť. Nie je to 
tak. Zachovanie rodu a potomstva sa považo-
valo za svätú záležitosť. Túžba po potomstve 
nemala len prirodzené pohnútky, ale živila sa 
aj túžbou po zasľúbenom Spasiteľovi, ktorý 
sa mal narodiť v niektorom rode Izraela. Kde 
rod zahynul, tam vymrela i nádej na toto 
veľké vyznačenie. Keď Rút poslúcha svokru, 
neženie ju ani zmyselnosť, ani sebeckosť, ale 
pokorná túžba podriadiť Bohu svoj život vo 
všetkom, aj v otázke manželstva. Aj Bóz sa 
správa čestne. Nezneužíva nočnú situáciu vo 
svoj prospech, ale postupuje podľa pravidiel. 
Najprv prisudzuje právo bližšiemu príbuz-
nému, nesnaží sa sebecky uchmatnúť si Rút 
pre seba.

Rokovanie v bráne mesta
Hneď na druhý deň Bóz prišiel k bráne 
mesta, zobral starších svedkov aj dotyčného 
príbuzného a začal prejednávať celú záleži-
tosť. Bolo zvykom, že právne záležitosti sa 
vykonávali v bránach mesta za účasti ľudu. 
Príbuznému navrhol, aby odkúpil čiastku 
poľa, ktorú predávala Noemi. Príbuzný 
najprv vyjadril súhlas pole kúpiť, no keď sa 
dozvedel, že s kúpou súvisí aj povinnosť zo-
brať si Rút za manželku, odstúpil od zámeru.  
Vyzul si topánku a podal ju Bózovi: „Odkúp 
si ho ty!“ V Izraeli bolo zvykom, že pri kúpe 
a zámene vecí bola vyzutá topánka podaná 
druhému potvrdením záležitosti. Bóz  teda 
odkúpil jeho právo goela – tzv. výkupní-
ka, obrancu. Všetci v bráne boli svedkami 
a nádherne im požehnali: „Nech Pán urobí aj 
s touto ženou, ktorá vstúpi do tvojho domu, 
ako urobil s Ráchel a Liou, lebo ony dve zbu-
dovali dom Izraelov. Nech si počína čnostne 
v Efrate, aby ti urobila meno v Betleheme. 
Tvoj dom nech je ako dom Fáresov, ktorého 
porodila Tamar Júdovi, zásluhou potomstva, 
ktoré ti dá Pán z tejto ženy.“ Všetky požehna-
nia sa naplnili.

Rút sa vydala za Bóza a porodila syna 
menom Obed – služobník. Noemi sa stala 
jeho pestúnkou a ženy chválili jej nevestu 
slovami: „Ona ti je lepšia ako sedem synov.“ 

Moabčanka Rút sa stala prababičkou kráľa 
Dávida a jej meno sa uvádza aj v genealógii 
Ježiša Krista (Mt 1, 5). Stretnutie Rút a Bóza 
bolo harmóniou v Božom poriadku. Spojila 
ich viera a láska k Bohu Izraela. Rút nie-
lenže bola zachránená pred chudobou, ale 
bola aj obdarená mimoriadnym spôsobom. 
A hoci bol Bóz materiálne bohatý, až Rút ho 
zahrnula plnosťou duchovného požehnania, 
darujúc mu potomstvo. Boh manželstvo po-
žehnal, aby navzájom obohatili nielen jeden 
druhého, ale v konečnom dôsledku aj celý 
svet. Pretože aj cez toto manželstvo neskôr 
prišiel Mesiáš.

Rút je už treťou ženou v rodokmeni Ježiša 
Krista s tzv. „chybičkou krásy“. Tamar bola 
podvodníčka, Rachab prostitútka a Rút cu-
dzinka. Napriek tomu splnili svoje poslanie 
a naplnili Boží plán. A hoci si Boh vyvolil 
izraelský národ, s ktorým uzavrel svoju večne 
platnú zmluvu, cez tieto ženy v Ježišovom 
rodokmeni dal jasne najavo, že v každom 
národe mu je milý ten, kto si Boha ctí a plní 
jeho vôľu. Boh si na naplnenie svojich plánov 
nevyberá vždy tých najlepších, ale tých, kto-
rých srdce je ho ochotné poslúchať. Nielen 
vtedy, keď z toho plynú výhody, ale najmä 
vtedy, keď treba nesebecky priniesť aj obetu.

Predobraz Márie
V chráme Hagia Sion v Jeruzaleme je nad 
sochou zosnulej Bohorodičky zobraze-
ných šesť starozákonných žien, ktoré sú jej 
predobrazom. Aj Rút je jednou z nich. Drží 
v ruke klasy obilia. Tak ako Rút zbiera každý 
klas, ktorý zostal na zemi po žencoch, Mária 
túži po tom, aby každá ľudská duša moh-
la byť spasená. Rút zostala verná Bohu aj 
v ťažkej životnej situácii, po smrti manžela. 
Mária tiež zostala verná až do konca. Stála 
pod krížom, keď na ňom Ježiš v mukách 
zomieral. Rút dostala mimoriadnu milosť, 
pretože sa stala prababičkou kráľa Dávida. 
Mária dostala ešte väčšiu milosť, keď sa 
stala Matkou Mesiáša – nového Dávida. Boh 
odmenil vernosť Rút. Daroval jej nový život 
po Bózovom boku v Betleheme. Aj Mária 
bola za svoju vernosť odmenená. Na zemi 
sa dočkala Ježišovho vzkriesenia a neskôr aj 
večnej slávy v nebeskom Jeruzaleme.

Ak aj my zostaneme  Bohu verní a ne-
odídeme ako Orfa, ale v ťažkých časoch sa 
k Bohu ešte viac pripútame tak ako Rút, bu-
deme odmenení. Ak by aj nie na tomto svete, 
tak vo večnosti určite áno, lebo „verný je ten, 
ktorý dal prisľúbenie“ (Hebr 10, 23b). Veľkosť 
človeka nespočíva v jeho majetku, vzdelaní, 
postavení či formálnej náboženskej prísluš-
nosti. Spočíva  v tom, že hoci v živote zažil 
mnoho bolestí a utrpenia, napriek všetkému 
zostal verný Bohu a neprestal byť čnostným 
človekom. Takúto vernosť nech nám vypro-
sujú tieto veľké ženy, Mária aj Rút.
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Zmena obradu

JJ
Jozef MiňoJ�

Pri zásadách pripísania do cirkvi sui iuris sme si 
uvedomili, že v Katolíckej cirkvi sú dané pevné 
pravidlá a každý pokrstený je podľa nich začle-
nený do konkrétneho spoločenstva –cirkvi sui 
iuris – teda do konkrétnej cirkvi svojprávneho 
obradu. Treba na spresnenie vysvetliť termino-
lógiu, keď východný kódex používa pre ľudový 
termín „obrad“ pojem „cirkev sui iuris“ a latin-
ský kódex používa termín „cirkev svojprávneho 
obradu“. Kánonické právo definuje aj pravidlá, 
podľa ktorých veriaci za splnenia určitých 
jasne právom daných podmienok môžu zmeniť 

obrad. Zmena obradu nie je svojvoľná. Obidva 
kódexy zhodne hovoria, že ani dlhotrvajúci zvyk 
prijímať sviatosti podľa obradov niektorej cirkvi 
svojprávneho obradu neprináša so sebou zara-
denie do tejto cirkvi (porov. CIC kan. 112 § 2). 
CCEO kán. 38 ešte presnejšie hovorí, že veriaci 
v Krista východných cirkví, hoci boli zverení 
starostlivosti hierarchu alebo farára inej cirkvi 
sui iuris, jednako zostávajú zapísaní do vlastnej 
cirkvi sui iuris. Môžeme povedať, že ani dlhotr-
vajúce praktizovanie života viery v inom liturgic-
kom obrade nemení príslušnosť k cirkvi sui iuris. 
Rovnako obidva kódexy definujú zásadu, že 
nikto nemôže bez súhlasu Apoštolského stolca 
platne prestúpiť do inej cirkvi sui iuris (porov. 
CCEO, kán. 32, § 1), respektíve po prijatí krstu 
sa do inej cirkvi svojprávneho obradu začleňuje, 

kto dostal dovolenie od Apoštolského stolca 
(porov. kán. 112, § 1). Samozrejme, kto požiada 
Apoštolský stolec o dovolenie zmeniť obrad 
a dostane dovolenie, smie zmeniť obrad spôso-
bom určeným kánonickým právom.

Východný kódex veľmi pekne hovorí, že hie-
rarchovia sa majú veľmi usilovne starať o vernú 
ochranu a dôsledné zachovávanie vlastného 
obradu, a nemajú v ňom pripúšťať zmeny, ak to 
nie je z dôvodu jeho organického vývoja, majúc 
však pred očami vzájomnú dobrú vôľu a jedno-
tu kresťanov (porov. CCEO, kán 40, §1). Zároveň 
kódex hovorí, že aj klerici a všetci členovia 
inštitútov zasväteného života sú viazaní verne 
zachovávať vlastný obrad, a tiež ho majú každo-
denne lepšie spoznávať a dokonalejšie využívať. 
Aj ostatní veriaci v Krista majú podporovať 
poznávanie vlastného obradu a sú viazaní všade 
ho zachovávať, ak nie je právom pripustená 
výnimka (porov. CCEO, kán 40, § 2 a § 3).

Ikony Bohorodičky
JJ Milan Gábor
J� foto: deiverbo.com

Bachčisarajská (krymská, 
mariupolská) ikona Bohorodičky – 
po rus. Бахчисарайская (Крымская, 
Мариупольская )
V súlade s tradíciou sa zjavila v 15. storočí 
na Kryme neďaleko mesta Bachčisaraja. 
Okrem už spomenutého mena sa nazýva aj 
krymská a mariupolská. Predtým sa ikona 
nachádzala v Uspenskom skýte na okra-
ji mesta Bachčisaraja. Nejestvujú žiadne 
historické svedectvá, ktoré by sa dotýkali 
samotného zjavenia divotvornej ikony, sú 
však známe dve tradície.

V súlade s prvou tradíciou sa ikona mala 
zjaviť ako odpoveď na modlitby miestnych 
obyvateľov, ktorí prosili Bohorodičku 
o ochranu pred tajomným divým zvieraťom 
požierajúcim ľudí i zvieratá. V noci uvideli 
na skale žiarivé svetlo pochádzajúce z ikony 
Božej Matky. Keďže skala bola strmá a ťažko 
prístupná, bolo treba vysekať do skaly 
schody, aby sa dostali k ikone. Keď vystúpili 
na vrchol hory, uvideli nádhernú ikonu Bo-
žej Matky, pri ktorej horela zapálená svieca. 
Neďaleko ikony ležali aj roztrhané časti tela 
tajomného zvieraťa. Od momentu nájdenia 

bola ikona uctievaná nielen kresťanmi, 
ale aj moslimami.

Podľa druhej tradície pochádzajúcej 
z 19. storočia, ktorú spísali na základe 
výpovedí miestnych obyvateľov Krymu 
protojerej Rodion a V. Ch. Kondrakov, 
objavil ikonu na skale pastier Michal. 
Bol pastierom istého kňaza. Keď sa ten 
o tom dozvedel, prikázal mu, aby ikonu 
priniesol do jeho príbytku. Ikona sa 
však na druhý deň zázračne nachádzala 
na svojom pôvodnom mieste – na ska-
le. To isté sa zopakovalo aj v nasledu-
júci deň. Keď sa situácia s ikonou aj po nie-
koľkých pokusoch opakovala, kňaz usúdil, 
že Bohorodička si želá, aby ikona zostala 
na mieste svojho zjavenia. Nezostalo však iba 
pri tom. V krátkom čase bol do skaly oproti 
miestu zjavenia ikony vytesaný malý jaskyn-
ný chrám. Keďže sa ikona zjavila 15. augusta, 
chrám bol zasvätený Zosnutiu Bohorodičky. 
V chráme bola umiestnená aj bachčisarajská 
ikona Božej Matky, ktorá sa pre Krym stala 
hlavnou kresťanskou svätyňou, ku ktorej 
s veľkou úctou prichádzali aj Tatári. Medzi 
nimi boli aj krymskí cháni, ktorí ju nazývali 
Majrim – Anaj (Matka Mária).

V roku 1778 počas pôsobenia posledného 
Gotfského a Kefajského metropolitu Ignatija 
(1715 – 1786) divotvorná ikona Bohorodičky 
opustila Krym a bola prenesená do mesta 
Mariupol nad Azovským morom. Pre túto 
ikonu bola špeciálne vybudovaná drevená 

cerkev zasvätená Zosnutiu Bohorodičky. 
Ako uvádzajú letopisy, tu sa ikona preslávila 
mnohými zázračnými udalosťami. V roku 
1848 boli mestá vďaka modlitbám pred touto 
ikonou uchránené pred epidémiou cholery. 
Počas Krymskej vojny v roku 1855 zase pred 
hladomorom. Zachovali sa aj popisy iných 
udalostí, ktoré potvrdzujú ochranu a pomoc 
Božej Matky tým, ktorí sa k nej v dôvere utie-
kali. Ako poďakovanie za vypočuté prosby 
bola ikona ozdobená okladom – rizou s bri-
liantmi a inými drahými kameňmi. V roku 
1887 bola ikona prenesená do murovanej 
Cerkvi Zosnutia Bohorodičky. Ďalší osud 
ikony po roku 1918 nie je známy.

Ikona s rozmermi 52 x 89 cm je typu 
hodigitrie s dieťaťom Kristom na ľavej ruke. 
Svojou kompozíciou podľa N. P. Kondakova 
zodpovedá ikone z chrámu Santa Maria 
Maggiore v Ríme.
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Ostrý darček
JJ Marta Gromošová
J� foto: wikimedia.org

Každý rok si sľubujem, že to zmením. Dar-
čeky začnem kupovať už v septembri, budem 
načúvať detským srdiečkam a manželovi 
zmením vodu po holení, našetrím na tú veľ-
mi drahú, ktorá pred piatimi rokmi voňala 
tak silno, že samotná vzorka v kabelke bola 
ako pánska návšteva. Alebo naplním svoju 
hrozbu, či skôr túžbu pripraviť rodine čisto 
duchovné sviatky. Iba bohoslužby, slávnost-
ná večera a hotovo! Neprekážalo by ľahké 
snehové potešenie, romanticky pocukrova-
né Slanské vrchy, a to by tak bolo všetko... 
V jasličkách a v srdci Ježiško, v duši pokoj, 
v žalúdku pancreolan forte. Žijeme v krajine, 
kde je prístup k jedlu a uspokojovaniu väč-
šiny našich biologických potrieb prakticky 
neobmedzený, a tak malá zmena v biorytme 
by prišla vhod.

Postupne sa naše deti prejedali do štádia 
lásky k tradičným vianočným jedlám, a tak 
moje celodenné namáhanie nevychádza 
navnivoč. Zemiakový šalát robím do obrov-
skej kade, a odkedy naše najmladšie dieťa 
nekúpeme v plastovej vaničke, padol aj 
inšpiratívny návrh poriadne ju vydezinfiko-
vať a skúsiť ešte väčšie množstvo šalátiku. 
Úspech majú medvedie labky zo storočných 

formičiek podľa rovnako starého receptu, 
nepečená kokosová roláda, čajové pečivo, 
vanilkové rožteky, škoricovníky a záviny, kto-
ré pri prerezaní prezradia, či nie je gazdiná 
skúpa. Celkom hlúpo som naletela na zvyk 
mojej babky, že na Štedrý deň sa raňajkuje 
zásadne cenky kolač, a tak vstávam veľmi, 
veľmi zavčasu, aby ostatných prebúdzala 
jeho neodolateľná vôňa.

Pomaly vstupujem do štádia svojho života, 
keď mám stresu len toľko, koľko som si 
ochotná pripustiť. V minulom storočí bolo 
malých detí viac, a tak aj samotné balenie 
darčekov bolo skautskou skúškou trpezlivos-
ti a odvahy. V ten večer som už pomaly kon-
čila, keď sa v taške objavil veľký kuchynský 
nôž, s akým ma naučili pracovať na jednej 
z vysokoškolských brigád vo veľkovýrobni 
polotovarov v neexistujúcej krajine, v nie-
kdajšej NDR. Bol to skvelý kúsok, švédska 
oceľ, ostrá čepeľ, ergonomicky tvarovaná 
rúčka, čistá radosť mať v kuchyni takéhoto 
pomocníka... Keby som sa tak neponáhľala, 

skúsim ním rozrezať 
vlas, a keby som nebola 

taká sklamaná, že je to pre mňa, 
utekám objať svojho praktického manžela. 

Určite zaň vyvalil kopu peňazí. Lenže vo 
mne sa vzbúrilo moje pedagogické mini-
mum i egoistická podstata mojej bytosti: 
na ruštine deti učím, že je neslušné darovať 
ostré predmety a umelé kvety, a teraz mám 
do vlaňajšieho papiera zabaliť tento darček 
pre celú rodinu a nalepiť naň svoje meno? 
Na slzy nebolo času, ale nôž letel pod posteľ 
a mne mozog z celej škály vygeneroval 
na tvár trocha smútku, sklamania, do očí 
temnotu a drobný, malilinký, ozaj sotva 
badateľný odtieň irónie. Deti zaútočili 
na balíčky a manžel sa nesmelo opýtal: „To je 
všetko? Už nič tam nebolo?“

„Všetko,“ odpovedala som mierne ironicky 
a ústa som zredukovala do prísnej čiaročky, 
ktorej tvaru a významu porozumie každý 
muž v našom kultúrnom a zemepisnom 
pásme.

Aj na ďalšie Vianoce som dostala nožík. 
Vreckový skladací švajčiarsky nožíček červe-
nej farby. Tiež to bola láska na prvý pohľad, 
toto bol osobný darček. Veľakrát už poslúžil, 
a nielen mne. Nosím ho celé roky v kabelke 
a už je to veľmi dávno, čo syn tvrdil, že po-
slúcha preto, lebo mamke priniesol Ježiško 
na Vianoce veľký vykosťovací nôž.

To nie je tvoje dielo milosti, ktoré ťa priviedlo tu do kláštora, ktorý ti 
pomohol, aby si sa obetovala Pánu Bohu a stala sa nevestou Ježiša 
Krista. Čo bude tvojou povinnosťou?

V jednom denníku som čítal, že v časoch Konštantína Veľkého žila 
istá vdova, ktorej manžel zomrel mučeníckou smrťou. Mala desať-
ročného chlapca Prokula. Keď v roku 313 Konštantín Veľký dáva 
kresťanom slobodu, matka s radosťou dáva syna na náboženstvo. 
Prokul si veľmi uvedomuje, že už nebudú prenasledovať kresťanov, 
a to znamená, že už nebudú mučeníci. Chlapček sa zamyslí a smutne 
hovorí: „Ja už nemôžem zomrieť pre Ježiša? Čo myslíte, mamka?“ 
Mamka, hlboko vzrušená zo slov svojho synčeka, pobozká ho a hovorí: 
,Keď nebudeš zomierať za Ježiša, budeš žiť proti nemu. Ži celý život pre 
Spasiteľa!‘ Dieťa si tieto slova matky vrylo hlboko do svojho srdca. Žiť 
pre Pána Ježiša, všetko pre neho urobiť, hovoriť a zaňho trpieť. Keď 
vyrástol, raz ako vojak dostal veľmi dôležité poverenie. V novom roku 
mal byť ocenený veľkou odmenou, ak svedomite splní všetky svoje 
povinnosti. Urobil to. Sám cisár mu chcel odovzdať odmenu. Prokul to 
však neprijal. Neurobil to totiž pre odmenu, ale pre Ježiša. Všetko robil 
pre Ježiša. Aj keď sa nestal mučeníkom, ale pre Ježiša žil, pracoval, trpel 
a stal sa z neho svätý Prokul.

To je aj tvoj program! Všetko konať pre Ježiša na jeho slávu. Teda 
pre jeho srdce, jemu na radosť, svedomite a presne. Istý predstavený 
oslovil jedného rehoľníka, ktorý bol veľmi ľahostajný, lenivý v plnení 

svojich povinností. Pýta sa ho: „Prečo a pre koho to robíš?“ „Robím to 
pre Ježiša,“ znela odpoveď. „Ak by si pre peniaze alebo pre ľudí takto 
pracoval, s takou ľahostajnosťou, nepovedal by som nič. Ale ak pre 
Ježiša takto ľahostajne robíš, zaslúžiš si trest.“

Pred tvojimi očami nech sa vznáša cieľ: Za Pána Ježiša! Za nebo! 
Teda ak budeš v kuchyni alebo v záhrade, alebo v práčovni, alebo za ši-
jacím strojom, vždy všetko rob pre Ježiša a pre nebo.

Aj v maličkom dieťati ťa čaká, čaká ťa s deťmi, zaujímaj sa preto 
o nich, vychovávaj a uč ich.

Sestra, vo svedomí rob tak, lebo to robíš pre Pána Ježiša a pre nebo, 
čo prekonáva každú inú hodnotu. Ale bude treba sa aj očarujúco obe-
tovať. Dostala si kríž! Rehoľný život má veľké radosti aj hrdinstvá. „Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje 
ma.“ (Mt 16, 24)

Vystačí to! Na 30, 50, 70 rokov rehoľného života. Neboj sa, Ježiš Kris-
tus je s tebou, nenechá ťa sirotou, ale ti dáva dobrých predstavených 
a dobré sestry. Títo všetci ti vystierajú pomocnú ruku na ceste života. 
Drahí moji, vyprosujme milosti pre všetkých, ktorí vykročili na cestu 
života za Kristom. Amen.

(z kázne blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM 
na slávnosti rehoľných sľubov rehoľnej sestry  

v sirotinci v Prešove 21. marca 1943)
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PONDELOK 18. december
Mučeník Sebastián a jeho spoločníci
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42
Pre vieru padli múry Jericha... (Hebr 11, 30)
V Liste Hebrejom počúvame o tom, čo bolo hnacou silou konania 
velikánov dejín spásy. Bolo to niečo, čo vyžadoval Ježiš od Petra, keď 
mu prikázal pri rybolove zatiahnuť na hlbinu. Bolo to práve to, čo 
od neho vyžadoval vo chvíli, keď mal vystúpiť z loďky a prísť k nemu 
po rozbúrenej hladine. Tak ako je lezecká skoba pre horolezca 
prvkom istoty, ktorá ho spája so skalou, tak isto je viera nevyhnutným 
darom na dosiahnutie zasľúbenej zeme.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 19. december
Mučeník Bonifác
Čítania: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43
... smie muž prepustiť manželku? (Mk 10, 2)
„Otče, pokiaľ až môžem zájsť v prejavoch telesnej lásky vo vzťahu 
k priateľke ešte pred manželstvom, aby to nebol hriech?“ pýta sa ma 
nejeden mladík. To akoby vravel: „Koľko si toho môžem od priateľky 
vziať?“ Farizeji sa pýtajú podobne. Ako keby chceli povedať: „Kedy 
je už mužovi žena nepotrebná?“ No správnou otázkou v oboch 
prípadoch by malo byť: „Koľko mám sám do vzťahu dať, aby sme 
mohli obaja získať?“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka (HS: 155; PZ: 
109; HP: 110)

STREDA 20. december
Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista 
Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Čítania: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, zač. 44
Nechajte deti prichádzať ku mne. (Mk 10, 14)
Požehnanie detí nasleduje v Markovom evanjeliu hneď po Ježišovej 
reči o nerozlučiteľnosti manželstva. A nie náhodou. Spoločné dieťa 
sa už v nejednom prípade stalo záchranou ohrozenej manželskej 
vernosti. A manželská vernosť zase najspoľahlivejšie vedie dieťa 
do Pánovej blízkosti. Teda nebojte sa ich privádzať ku mne, lebo ak 
budú požehnané plody vašich životov, budete v nich požehnaní aj vy.
Liturgia: Predobr. ant. a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák z ob-
dobia pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 156, 323; PZ: 111, 298; HP: 112, 311)

ŠTVRTOK 21. december
Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista 
Mučenica Juliána
Čítania: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 27, zač. 45
... jedno ti ešte chýba. (Mk 10, 21)
Keby mal Ježiš pred sebou nás, čo by tak od nás žiadal? Som si 
istý, že by žiadal to, na čom lipne naše srdce. Žiadal by náš poklad, 
našu vratkú istotu. To, čo nám chýba, je odovzdať Bohu to, čo nám 
veľakrát zvyšuje. A nemyslím tým iba hmotné bohatstvo, ale narážam 
na každú naviazanosť. Sv. Apoštol Pavol hovorí: „Čo máš, čo by 
si nebol dostal?“ A Kniha Jób zasa: „Čo máš, čo by si raz nemusel 
odovzdať?“
Liturgia: Všetko ako 20. dec. (HS: 157, 323; PZ: 112, 298; HP: 113, 311)

PIATOK 22. december
Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista 
Veľkomučenica Anastázia
Čítania: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24 – 33a, zač. 46 (rad.); Ef 6, 10 – 
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muč.)
Podobá sa kvasu... (Lk 13, 21)

Žena pripravujúca chlieb veľmi pripomína našu matku Cirkev, ktorá 
každého z nás vkladá ako kúsok kvasu do cesta medzi ľudí tohto 
sveta, aby všetko čím skôr prekyslo. Boh chce, aby sme sa premiešali 
so svetom, aby sme ho prispôsobili sebe, no nie seba svetu. Daj nám, 
Pane, odvahu a schopnosť vyvolávať okolo seba možno nenápadné, 
ale pritom zásadné a trvalé zmeny, a získavať pre teba všetko 
a všetkých, a tak vnútorne i navonok zväčšovať tvoje kráľovstvo.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slávi Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, 
všetko ako 20. decembra. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 159, 323; PZ: 114, 
298; HP: 114, 311)

SOBOTA 23. december
Sobota pred Kristovým narodením 
Obdobie pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista 
Desať krétskych mučeníkov. Mučenica Eugénia
Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 29, zač. 72 (sobota pred 
Narod.); Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; Lk 16, 10 – 15, zač. 81 (rad.)
Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí 
pravé bohatstvo? (Mt 16, 11)
Tieto Ježišove slová nasledujú po podobenstve o nepoctivom 
správcovi. Dokonca ho pán pochváli, no nie za to, že konal 
nespravodlivo, ale za to, že premýšľal, ako by sebe aj iným pomohol 
z pánovho majetku. Každý sme správcami Božích darov, a preto si 
máme osvojiť logiku správania tohto človeka. A Pán bude rád, že sa 
naším usilovným rozmýšľaním rozdá z jeho majetku čím viacerým.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné zo soboty (HS: 160, 323; 
PZ: 115, 298; HP: 115, 311)

NEDEĽA 24. december
Nedeľa svätých otcov
Predvečer sviatku Kristovho narodenia
Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho... 
(Mt 1, 1)
V evanjeliách máme dva rodokmene. Matúšov a Lukášov. Matúš 
chce ukázať, že Ježiš je Abrahámovým a Dávidovým potomkom, 
ktorého Boh prisľúbil a poslal na spásu ľudu, a končí až pri Jozefovi, 
Máriinom mužovi. Lukáš, ktorý pochádzal z pohanstva, chce 
povedať, že Ježiš prišiel spasiť všetkých, nielen Židov, preto začína 
Jozefom, Máriiným mužom, a zostupuje cez Dávida, Abraháma až 
po Adama, teda spoločného otca Židov i pohanov. Ak ich podrobne 
čítame, zistíme, že je tam aj viac rozdielov či nezrovnalostí. No 
veríme, že tam nie sú nadarmo. Možno nám Boh chce aj takto dať 
najavo, že pre nás je vždy osožnejšie konať podľa toho, čo sme už 
z jeho zjavenia pochopili, ako mudrovať nad tým, čo pred nami 
nechal utajené. Medzi ďalšie záhady Kristovho rodokmeňa patrí aj 
okolnosť, že sa tam stretávame s menami, ktoré nemajú dobrý cveng. 
Prečo? Nevieme. No ak ich sem Svätý Duch nechal zaznamenať, mal 
na to iste dobrý dôvod. 
Povedľa zmienených veľkých hriešnikov sa v Kristovom rodokmeni 
objavujú aj veľkí spravodliví kajúcnici. Po chamtivcoch a násilníkov 
sa objavuje spravodlivý Jozef. Po smilných a cudzoložných ženách 
prichádza prečistá Bohorodička Mária. Z celého je tak zrejmé, že 
celý proces, ktorým sa prostredníctvom vekov Ježiš dostával na svet, 
by sa mal denne udiať v každom z nás. To, čo je v nás hriešne, by 
malo vymierať, aby rodokmeň mohol po Kristovi pokračovať naším 
menom.
Liturgia: Hlas 4. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. Tropár z hlasu, otcom a z obdobia pred sviatkom, 
Sláva, kondák otcom, I teraz, kondák z obdobia pred sviatkom. 
Ostatné otcom. Zdržanlivosť od mäsa (HS: 147, 321; PZ: 100, 296; HP: 
101, 309, 311)
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PONDELOK 25. december
NARODENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA
Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12, zač. 3
A pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ?“ (Mt 2, 2)
Kto úprimne hľadá Ježiša, nájde ho. Ale nikto ho nenájde tak, aby 
ho nemusel hľadať ďalej. Treba ho objavovať každý deň. Tak ako 
mudrci: v písmach, v spojení s bratmi a sestrami, napriek klamstvám 
dnešných herodesov, zákonníckej ľahostajnosti či posmeškom okolia. 
Práve dnešný deň je novým úsekom našej cesty za Pánom. No na jej 
začiatku je dobré uvedomiť si všetko, čo nám môže pomáhať, ale aj 
všetkých, ktorí budú proti.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Menlivé časti z Narodenia. 
Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste v Krista. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo sviatku Narodenia. 
Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

UTOROK 26. december
ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE
Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4
Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval... (Mt 2, 16)
Rozhnevaný Herodes, ktorý ešte i dnes ohrozuje Ježiša Krista 
v každom z nás, to je okrem iného aj túžba po moci, vládnutí, 
majetku a pohodlí. Praví mudrci o tom vedia a pričiňujú sa o Ježišovu 
záchranu tým, že sa Herodesovi vyhýbajú. No na to treba dve 
opatrnosti. Prvá je naučiť sa zachytiť každý vnútorný či vonkajší 
Boží pokyn, druhá spočíva v schopnosti zavčasu spoznať každú 
Herodesovu lesť.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá 
z Narodenia a tretia každodenná s pripivom z Narodenia). Po vchode 
Poďte... z Panny narodený... Tropár z Narodenia, Sláva, I teraz, kon-
dák zo Zhromaždenia. Ostatné zo Zhromaždenia. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo sviatku Narodenia. 
Prikázaný sviatok (HS: 325, 328; PZ: 300, 304; HP: 313, 317)

STREDA 27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, zač. 51 (rad.); Sk 6, 8 – 
7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (sv.)
Istý hospodár vysadil vinicu...(Mt 21, 33)
Ak nám vinica z tohto podobenstva pripomína našu dušu, vedzme, že 
Boh – Hospodár urobil všetko, aby rodila. Bratské spoločenstvo je okolo 
nej ako pevná ohrada, Božie slovo ako strážna veža, udalosti, zvlášť 
tie bolestivé, sú v nej lisom, cirkevní predstavení sú sluhami, ktorí nás 
vyzývajú byť verný zmluve, ktorú sme s Bohom uzavreli pri krste. Ako 
v nej, Pane, gazdujem ja? A som si vedomý, že je to stále tvoja vinica?
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Tropár z Narodenia 
a Štefanovi, Sláva, kondák Štefanovi, I teraz, kondák z Narodenia. 
Ostatné z Narodenia a Štefanovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo sviatku Narodenia. (HS: 325, 332; 
PZ: 300, 308; HP: 313, 318)

ŠTVRTOK 28. december
20 000 nikomédskych mučeníkov
Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, zač. 52 (rad.); Rim 8, 
3 – 9, zač. 96b; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (sv.)
No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia... (Lk 10, 20)
Ježiš sa teší z misijných úspechov svojich učeníkov, ale zároveň im 
hovorí, aby sa netešili z toho, že diabli pred nimi utekali. Diablove 
úteky sú vždy podozrivé. Sú často súčasťou jeho taktiky a po útekoch 
sa vracia a neprichádza sám. Nech nás teda neteší, že pred nami 
uteká. Skutočnými víťazmi sa stávame len vtedy, keď uteká z nás, 
a pritom Boh hneď a natrvalo zapĺňa miesto v našom srdci.

Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Ostatné z Narodenia. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo 
sviatku Narodenia. (HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

PIATOK 29. december
Sväté deti povraždené v Betleheme
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10, zač. 58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 
(rad.); 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (deťom)
Keď však Jozef počul, že Archelaos kraľuje v Judsku... (Lk 2, 22)
Aj my sme v istom zmysle ochrancami Božieho Syna ako Jozef. Takáto 
úloha si žiada od každého z nás pozorné uši a otvorené oči. Teda 
určitú našu rozhľadenosť, schopnosť sledovať udalosti a čítať jeho 
priania zovšadiaľ. A na to nám určite dobre poslúži ranné rozjímanie 
a večerné hodnotenie prežitého dňa. Toto dvoje patrí vždy spolu 
a tvorí základný nástroj na poznávanie Božej vôle.
Liturgia: Antifóny a vchod ako 26. decembra. Tropár z Narod. a deťom, 
Sláva, kondák deťom, I teraz, kondák z Narodenia. Ostatné z Narod. 
a deťom. Namiesto sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo sviat-
ku Narodenia. Voľnica (HS: 325, 334; PZ: 300, 310; HP: 313, 323)

SOBOTA 30. december
Sobota po Kristovom narodení 
Mučenica Anýzia
Čítania: 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12, 15b – 21, zač. 46 (sobota 
po Narod.)
Nebude sa škriepiť, nebude kričať... (Mt 12, 19)
Spory o sobotu vyvolali medzi Ježišom a farizejmi veľké napätie. A on 
usúdil, že by už nebolo vhodné spory naďalej rozmnožovať. A preto 
odchádza do ústrania. Nebude násilne prenikať uši tých, čo si vedome 
a dobrovoľne zatvárajú srdcia. Ako málo sa podobáme Ježišovi. 
Veľakrát kričíme, aby sme získali viac pravdy, a zabúdame, že krik ešte 
nie je horlivosť a často býva iba nástrojom na budovanie vlastnej pýchy.
Liturgia: Všetko ako 28. dec., okrem prokimenu a Aleluja, ktoré sú zo 
soboty po Kristovom narodení. (HS: 325, 329; PZ: 300, 305; HP: 313, 320)

NEDEĽA 31. december
Nedeľa po Kristovom narodení. Pamiatka svätých Jozefa 
Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Pánovho brata. Zakončenie 
sviatku Kristovho narodenia. Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (nedeľa po Narod.)
Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam 
tak dlho, kým ti nepoviem. (Mt 2, 13)
Utekať v nočnú hodinu s rodinou do Egypta nebolo nič príjemné, ale 
v opise tejto udalosti nepočuť z Jozefových úst ani pol slova sťažnosti. 
Nežaloval sa, že musí znášať nepríjemnosti kvôli dieťaťu toho, ktorý 
má aj iné možnosti postarať sa o jeho záchranu. Jozef veril, že ten, kto 
dal rozkaz, najlepšie vie, že to tak musí byť. Verí aj v to, že s rozkazom 
mu dá všetko, čo treba, aby ho mohol splniť. Poslušnosť voči Bohu, 
ktorý dáva najavo svoju vôľu najčastejšie cez svojich zástupcov, 
znamená vždy nejaké odpútanie a vždy aj nejaké pripútanie. Raz sa 
treba lúčiť s miestom a zvykať si na nové. Inokedy treba zanechať 
ľudí, s ktorými si rozumieme, a začínať život s neznámymi. Alebo 
treba porušiť poriadok, na ktorý sme si zvykli, a osvojiť si iný, ktorý 
môže znamenať aj veľké nepohodlie, škodu či posmech. Ale tam, 
kde žiada Boh niečo od nás, by sme nemali nikdy zaváhať. Zaváhanie 
v takýchto prípadoch znamená nedôveru. A tá je vždy popieraním 
jeho moci, múdrosti a dobroty, a preto nečudo, že sa nemôže dostaviť 
ani jeho požehnanie. Komu toto Božie slovo pripomenulo potrebu 
od niečoho sa odpútať a k niečomu sa pripútať, nemal by to odkladať. 
Mal by konať ako Jozef, pohotovo a rázne. Každý rozkaz, ktorým nás 
Boh varuje pred nebezpečenstvom, znie skoro rovnako. Tak ako ten, 
ktorý dal Jozefovi: „Utekaj! Rýchlo konaj!“

392017 / 25 – 26



Liturgia: Hlas 5. Predobr. antifóny a blaženstvá. Nedeľný vchod. Tropár 
z hlasu, z Narod. a svätým. Sláva, kondák svätým, I teraz, kondák z Na-
rodenia. Prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele po Narod. a z Na ro de-
nia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo 
sviatku Narodenia. (HS: 148, 327, 330; PZ: 101, 303, 306; HP: 102, 316, 321)

Erich Eštvan

PONDELOK 1. január
OBREZANIE PÁNA. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač. 6 (Obreza-
niu); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi); 2 Tim 
4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 – 8, zač. 1 (nedeľa pred Osvietením)
Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym 
mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, 
a nie na Kristovi! (Kol 2, 8)
Silvova metóda, horoskopy, televízne programy veštenia a bielej 
mágie, praktizované povery medzi ľuďmi, červené šnúrky na rukách, 
ktoré majú „moc“ chrániť... Mohli by sme pokračovať ešte dlho, čo 
všetko dnes zvádza ľudí a, žiaľ, i kresťanov. Nielen Kolosanov, ale 
i nás dnešných kresťanov sv. Pavol varuje pred pokušením dôverovať 
viac stvoreniu ako Stvoriteľovi.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Každodenný vchod. Tropár z Obre zania a Bazilovi, Sláva, kondák 
Bazilovi, I teraz, kondák z Obrezania. Prokimen, Aleluja a pričasten 
z Obrezania a Bazilovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milos-
tiplná. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 336; PZ: 313; HP: 325)

UTOROK 2. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. Rímsky pápež Silvester
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 – 27, zač. 55
Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani 
Božiu moc?“ (Mk 12, 24)
Nielen v čase verejného účinkovania Krista bola skupinka Židov 
– saducejov, ktorí neverili vo večný život, ale aj v súčasnosti láka 
kresťanov podoba náboženstva, ktoré je zamerané iba na budovanie 
pozemského, nie Božieho kráľovstva. A pritom stačí len otvoriť Písmo 
a napĺňať sa Božou mocou, ktorá prekonáva hranice časného života...
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, 
kondák z obdobia pred sviatkom. Ostatné z dňa (HS: 155, 339; PZ: 
109, 316; HP: 110, 328)

STREDA 3. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia. Prorok Malachiáš
Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37, zač. 56
Milovať Boha z celého srdca... a milovať blížneho ako seba samého 
je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. (Mk 12, 33)
Obety ľudia prinášali odnepamäti, aby si „naklonili“ božstvá, 
„udobrili si“ ich. Robili to aj Židia. Akurát s jedným podstatným 
rozdielom, oni prinášali obety jedinému pravému Bohu. Dospeli 
však k záveru, že toto je to najpodstatnejšie. Kristus však 
za najpodstatnejšie určuje lásku k Bohu i k blížnemu, lebo láska 
zakrýva množstvo hriechov.
Liturgia: Všetko ako 2. januára (HS: 156, 339; PZ: 111, 316; HP: 112, 328)

ŠTVRTOK 4. január
Obdobie pred sviatkom Bohozjavenia 
Zbor sedemdesiatich apoštolov
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 – 44, zač. 57 (rad.); Rim 8, 
2 – 13, zač. 96; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (apoštolom)
Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch 
slávy a Boží na vás spočíva. (1 Pt 4, 14)

Božia logika je vysoko nad ľudskou. Takto dostávame novú lekciu ako 
nasledovníci Krista. Tomu, kto Boha miluje, všetko slúži na dobré... 
Aj potupa či pokorenie. Ba dokonca takto dostávame aj zaručenú 
duchovnú radu, ako sa úplne otvoriť pôsobeniu Božieho Ducha, ktorý 
napĺňal patriarchov, prorokov či všetkých svätých. Otázka je, či to 
chceme.
Liturgia: Všetko ako 2. januára (HS: 157, 339; PZ: 112, 316; HP: 113,328)

PIATOK 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Mučeníci Teopempt a Teónas
Čítania: 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Ex 14, 15 – 18. 21 – 23. 27 – 29; 3. Ex 15, 22 – 16, 1; 
4. Joz 3, 7 – 8. 15 – 17; 5. 2 Kr 2, 6 – 14; 6. 2 Kr 5, 9 – 14; 7. Iz 1, 16 – 20; 8. 
Gn 32, 2b – 11; 9. Ex 2, 5 – 10; 10. Sdc 6, 36 – 40; 11. 1 Kr 18, 30 – 39; 12. 2 
Kr 2, 19 – 22; 13. Iz 49, 8 – 15; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; Lk 3, 1 – 18, zač. 9
„Prinášajte teda ovocie hodno pokánia... každý strom, ktorý nepri-
náša dobré ovocie, vytnú...“ (Lk 3, 8 − 9)
Každý strom je zasadený, aby prinášal úrodu. Ak neprináša, je 
zbytočný. I človek je stvorený, aby prinášal úrodu − život plný skutkov 
lásky. Ak to tak nie je, život takého človeka je tiež zbytočný. Život 
sv. Jána Krstiteľa bol úrodný, lebo bol plný lásky k Bohu i ľuďom, 
ktorých tiež povzbudzoval k plnému životu. Prijmime túto výzvu 
a náš život „zarodí“ tiež. Pokánie vedie k pokore, a tá pripravuje cestu 
Pánovi do ľudských sŕdc.
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Menl. časti z Predvečera 
Bohozjavenia. Zdržanlivosť od mäsa a pôst (HS: 339; PZ: 316; HP: 329)

SOBOTA 6. január
SVÄTÉ BOHOZJAVENIE
Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6
A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám 
zaľúbenie.“ (Mt 3, 17)
Podstatou trojjediného Boha je láska. V Kristovej láske k učeníkom 
cítime lásku nebeského Otca, ktorý tak miloval svet, že v plnosti 
času dal svojho jednorodeného Syna. Toto tajomstvo absolútnej lásky 
pochopí len ten, kto sa jej otvorí a uverí Bohu, že má moc urobiť 
z každého svojho milovaného syna, dcéru.
Liturgia: Menl. časti zo sviatku. Namiesto Svätý Bože sa spieva Ktorí ste 
v Krista. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utier-
ne zo sviatku. Myrovanie. Prikázaný sviatok (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

NEDEĽA 7. január
Nedeľa po Bohozjavení. Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi
Čítania: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 17, zač. 8 (nedeľa po Osvie-
tení); Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, zač. 3 (Jánovi)
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo 
nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17)
V roku 2017 uplynulo sto rokov od zjavenia Božej Matky malým 
pastierikom na odľahlom mieste Cova da Iria v chudobnom 
Portugalsku na sklonku prvej svetovej vojny. „Modlite sa a čiňte 
pokánie!“ To sú slová Bohorodičky, cez ktorú opätovne hovorí Kristus. 
Storočie je dlhá doba na to, aby ľudia pochopili vážnosť výzvy. Ale 
pochopili?! Zdá sa, že nie dostatočne. Aj keď v roku 1917 videlo Boží 
zázrak tancujúceho slnka na oblohe asi 70 000 zídených ľudí, a bolo 
tam aj veľa nevercov a pochybujúcich, predsa sa splnili slová Krista: 
„Majú oči, a nevidia, majú uši, a nepočujú“. V plnosti sa tak prejavuje 
dedičným hriechom zranená ľudská prirodzenosť. Kristus však 
nenecháva človeka v jeho slabostiach, ale ide v ústrety vo svojej Cirkvi, 
ako otec z podobenstva vychádza k svojmu márnotratnému synovi 
s láskou a odpustením. Z našej strany treba len jedno, a to uznať 
s márnotratným synom v hĺbke svojho srdca: „Zhrešil som voči nebu 
i voči tebe, otec, prijmi ma aspoň za jedného zo svojich nádenníkov.“ 
Teda Boh od nás očakáva, aby sme mu v pokore a ľútosti odovzdali 
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svoje hriechy a prijali od neho dar nekonečného milosrdenstva, 
ktorým sa opätovne staneme jeho plnohodnotnými synmi i dedičmi.
Liturgia: Hlas 6. Predobr. antifóny a blaženstvá. Nedeľný vchod. Tro-
pár z hlasu, z Bohozj. a Jánovi, Sláva, kondák Jánovi, I teraz, kondák 
z Bohozjavenia. Ostatné z nedele po Bohozjavení. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne zo sviatku Bohozjave-
nia. (HS: 149, 346, 347; PZ: 103, 323, 324; HP: 104, 334, 336)

PONDELOK 8. január
Prepodobný Juraj Chozebita
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 52, zač. 48 (z 32. týždňa)
Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skut-
kov. (Jak 2, 26)
Pre tento výrok naši protestantskí bratia vo viere pokladajú tento list 
za „slamený“. Ale práve tento výrok poukazuje na pravosť kresťanskej 
viery, ktorá je založená nielen na láske k Bohu, ale aj na láske 
k blížnemu, čo sa má nutne prejaviť aj v skutkoch voči núdznemu. Aj 
Kristus pre vieru uzdravil slepého Bartimeja.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá (alebo prvá a druhá z Bo-
hozj. a tretia každodenná s pripivom z Bohozj.). Po vchode Poďte... 
Ján ťa pokrstil v Jordáne... Tropár, kondák, prokimen, Aleluja a pričas-
ten z Bohozjavenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty 
irmos z utierne zo sviatku Bohozjavenia. (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

UTOROK 9. január
Mučeník Polyeukt
Čítania: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, zač. 50 (z 32. týždňa)
Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. 
(Mk 11, 18)
Je zvláštne, že kariérne vysoko postavení (veľkňazi) a študovaní 
(zákonníci) mali problém s Kristom. Ba chceli ho zničiť, lebo ho 
pokladali za konkurenta. Nič sa nezmenilo ani v 21. storočí. Pýcha 
z vysokej pozície i z poznania ľudských múdrostí spôsobuje i dnes 
odpor voči Kristovi, ktorý hovorí: „Kto neprijme jedného z týchto 
najmenších, ani mňa neprijíma.“
Liturgia: Všetko ako 8. januára

STREDA 10. január
Biskup Gregor Nysský
Čítania: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 26, zač. 51 (z 32. týždňa)
Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom 
Boha. (Jak 4, 4)
Ďalšie silné posolstvo z Jakubovho listu. My kresťania žijúci vo svete 
sme vždy mali i máme tento problém. Lákadlá tohto sveta vždy 
zvádzali i budú zvádzať k tomu, aby sme po nich túžili z celého srdca. 
Boh však žiada presne to isté. Komu otvoríme svoje srdce dokorán? 
Denne si na to odpovedajme, lebo diabol obchádza ako revúci lev 
a hľadá, koho by zožral.
Liturgia: Všetko ako 8. januára

ŠTVRTOK 11. január
Prepodobný Teodóz
Čítania: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 – 33, zač. 52 (z 32. týždňa); 2 
Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 27 – 33, zač. 43 (prepod.)
Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. 
Hľa, sudca stojí predo dvermi. (Jak 5, 9)
Kľúčom k jednote medzi ľuďmi je milosrdenstvo. Je to také 
jednoduché. Ale človek dokáže dať len to, čo má alebo čo dostal. 
Preto nevyhnutným predpokladom je prijať milosrdenstvo od svojho 
Stvoriteľa i Sudcu, a to čím skôr. Len po zážitku odpustenia vlastných 
hriechov dokážeme byť milosrdní aj voči druhým.

Liturgia: Antifóny a vchod ako 8. januára. Tropár z Bohozj. a sväté-
mu, Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák z Bohozjavenia. Ostatné 
z Bohozjavenia a svätému. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne zo sviatku Bohozjavenia. (HS: 341, 349; PZ: 
318, 326; HP: 330, 338)

PIATOK 12. január
Mučenica Tatiana
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 
(z 32. týždňa)
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Mk 12, 10)
Boh si vyvolil Židov, aby mu vybudovali chrám živej viery. Oni ako 
stavitelia postavili iba chrám z kameňov. A v čase Božieho navštívenia 
nespoznali hlavný uholný kameň – Krista, preto sa tento chrám bez 
Krista po čase nutne musel zrútiť. Boh však zbudoval nový chrám 
z Kristovho tela – Cirkvi. Tým novým chrámom má byť naša živá viera 
v Krista Spasiteľa.
Liturgia: Všetko ako 8. januára. Zdržanlivosť od mäsa

SOBOTA 13. január
Sobota po Bohozjavení. Mučeníci Hermyl a Stratonik
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, zač. 7 (sobota po Osviete-
ní); 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 10, zač. 84 (z 32. týždňa)
Zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 
(Ef 6, 17)
Ak chceme odolávať pokušeniam padlého anjela (diabla), tak bez 
Božej pomoci to nezvládneme. Spásu čerpáme hlavne zo sviatostí 
Cirkvi (prilba spásy) a Božie slovo je „stelesnený“ Svätý Duch. Takže 
pravidelné prijímanie sviatostí a čítanie Božieho slova srdcom má 
moc ochrániť nás pred tým, ktorý je mocnejší od nás ľudí, ale ktorý 
má strach pred Božou mocou.
Liturgia: Všetko ako 8. januára

NEDEĽA 14. január
Nedeľa o Zachejovi. Zakončenie sviatku Bohozjavenia 
Prepodobní mučeníci zo Sinaja a Raity
Čítania: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1 – 10, zač. 94
Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. (Lk 19, 10)
Mýtnik Zachej z Jericha je synonymom ľudských protirečení. Bol 
hlavný (mýtnik), a predsa bol malej postavy... Bol bohatý, a predsa 
potreboval pomoc planého figovníka. Bol hriešny, a predsa túžil 
vidieť Krista. Bol chamtivý, a predsa s Božou pomocou je ochotný 
sa všetkého vzdať. Na ňom jasne vidno, že všetko, čo pokladáme 
za vzácne, je zoči-voči Kristovej odpúšťajúcej a starostlivej láske 
ničím a sme schopní to zanechať pre perlu lásky, ktorú nám ponúka. 
Zachejov príbeh nás však učí, že ak nepohliadneme na Krista 
prechádzajúceho cez naše mesto v zástupoch ľudí, ktorých denne 
stretávame, zakrpatieme na svojej mýtnici a nič sa v našich životoch 
nezmení. Pre svoju chamtivosť i egoistické zameranie nastálo 
ostaneme odmietaní druhými, ktorých sa tiež ešte nedotklo Kristovo 
milosrdné zvolanie, aby mu otvorili dom svojej duše. Pritom Kristus 
chce prísť do domu každého človeka, nikoho vopred neodstavuje. 
Práve toto podnietilo Zacheja k tomu, že na výzvu Kristovej lásky 
vypratal dom svojej duše od naviazanosti na materiálne statky 
a prijal absolútnu Kristovu lásku, ktorá ho tak rozpálila, že už nič viac 
nepotreboval. Takto sa aj hriešny človek Zachej pripojil k zástupu 
blahoslavených podľa Kristovej reči na vrchu.
Liturgia: Hlas 7. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár z hla-
su a z Bohozjavenia, Sláva, kondák z hlasu, I teraz, kondák z Bohoz-
javenia. Prokimen, Aleluja a pričasten z Bohozjavenia a z hlasu (HS: 
150, 341; PZ: 104, 318; HP: 105, 330)

Slavko Ganaj
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(hippophae rhamnoides) je 
tŕnitý, dva metre vysoký ker 
alebo strom. Má striebristé listy 
a oranžové bobule. Na pestova-
nie je nenáročný a pôdu obo-
hacuje o dusík. Plody sa sušia 
a robí sa z nich čaj. Výborné sú 
kompóty, džemy, sirupy a najmä 
rakytníkový likér. Plody sa pre 
problematický zber zbierajú až 
v zime – pri -10 °C. Obsahuje 
vysoký podiel vitamínu C, ktorý 

zostáva zachovaný aj v produktoch. Mohli by sme ho nazvať aj 
koncentrát vitamínov: E, K, P, provitamínu A, provitamínu D, vínnej 
a jablčnej kyseliny, nenasýtených mastných kyselín (omega 3, 6 a 9), 
omega 7 a podporuje tvorbu serotonínu – hormónu dobrej nálady. 
Šťava stimuluje trávenie aj odolnosť organizmu voči infekciám. Od-
var z plodov sa aplikuje pri kožných chorobách a odvar zo semien sa 
používa ako preháňadlo. Rakytníkový olej má výborné regeneračné 
schopnosti, stimuluje rast tkanív pri poškodení kože, rast vlasov. 
Používa sa na liečbu ekzémov a hemoroidov. Masti regenerujú tka-
nivá pri omrzlinách a popáleninách. Je vhodný aj pre tehotné ženy, 
dojčiace matky a malé deti.

 PRÍRODNÝ LIEK – MED 

„Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, 
sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie 
(do) kostí.“ (Prísl 16, 24)

Med je výsledkom práce tisícok včiel. Viac 
ako 6000 usilovných včeličiek obetuje celý 
svoj život pre získanie 1 kg medu. Včelia 
rodina dokáže vyprodukovať ročne až 150 kg 
medu, ale v priemere 90% zásob spotrebujú 
pre seba. Využívajú ho pre kŕmenie nového 
potomstva, matky, na produkciu tepla v úli 
a pre získanie energie k práci. Med sa odo-
berá, keď sú bunky plástu z dvoch tretín za-
viečkované (uzavreté voskom). Vtedy vieme, 
že včely z toho medu už dostatočne odvetrali 
vodu a je pripravený k odobratiu. Včelárstvo 
nie je len o získavaní medu. Včelárstvo je vá-
šeň, je to láska, ako vám povie nejeden včelár. 
Je to spolužitie človeka a prírody.

Táto doba je čoraz ťažšia pre včely i vče-
lárov. Prirodzených zdrojov včelej pastvy 
rapídne ubúda. My sami ničíme včelstvo 
nielen chemickými postrekmi, ale aj tým, že 
budujeme obchodné centrá a obytné zóny 
na krásnych lúkach, dvory máme z kameňa 
alebo pestujeme tzv. anglický trávnik bez 
jediného kvetu. A tak včely hynú.

Včely sú hierarchické, pracovité, obetavé, 
húževnaté... Vlastnosti, ktoré sú príkladom 
pre človeka. Pracovitosť včiel ja asi najviac 
viditeľná na ich najznámejšom produkte – 
mede. Med obsahuje prírodné cukry, vodu, 
organické kyseliny aminokyseliny, minerálne 
látky, enzýmy, vitamíny, prírodné farbivá 
a vonné látky. Má tiež antibakteriálne a hoji-
vé účinky. Poznáme rôzne druhy medu, a tie 
majú rozdielne účinky na organizmus.

Agátový med sa vyznačuje lahodnou chu-
ťou a svetlou farbou. Je ľahko stráviteľný a je 
vhodný proti páleniu záhy.

Kvetový med pochádza prevažne z ovoc-
ných stromov a lúčnych kvetov. Pôsobí upo-
kojujúco a obsahuje rôzne druhy vitamínov 
a minerálov.

Repkový med je v našich končinách 
najrozšírenejší. Pôsobí tiež upokojujúco, má 
omladzujúce a vďaka látke bazicín aj protira-
kovinové účinky.

Medovicový med mnohí nazývajú lesným 
medom, hoci to nie je najsprávnejší názov, 
pretože nejde o med z lesných kvetov, ale 
z medovice, čo je vlastne odpadový produkt 
metabolizmu rôznych vošiek a červov. Obsa-
huje málo alergénov a je obohatený o vitamí-
ny a minerály. Je najvhodnejším medom pre 
alergikov.

Lipový med je jeden z najaromatickejších 
medov. Pôsobí protizápalovo a je účinný pri 
prechladnutí.

Slnečnicový med je tmavší, má vyšší 
obsah peľu a vďaka tomu posilňuje imunitný 
systém.

Materská kašička je vysoko výživný pro-
dukt s veľkým obsahom proteínov a vitamí-
nov. Ide to sekrét včelích žliaz.

Peľ je včelí superprodukt. Obsahuje veľké 
množstvo bielkovín, minerálov a vitamínov.

Propolis je včelí tmel a je vlastne zmesou 
živíc, vosku, éterických olejov a ďalších 
biologicky aktívnych prírodných látok. Má 
okrem iného antiseptické a antivírusové 
vlastnosti. (Petra Jakubová; foto: pxhere.
com)

Vínové pečivo

Ani sme sa nenazdali a prišiel 
čas Kristovho narodenia, Via-
noc. Čas najkrajších sviatkov 
roka. Ten požehnaný čas, keď 
sa stretávajú rodiny, príbuzní 
a priatelia. Keď si sadáme 
k spoločnému štedrovečer-
nému stolu, cítime vzájomnú 
spolupatričnosť, náklonnosť 
svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu domova. Veď Vianoce 
sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.

K sviatkom Narodenia Krista patrí aj bohato prestretý vianočný 
stôl s tradičnými jedlami a chutnými koláčikmi. Veríme, že tento 
recept prispeje k pokojnému prežitiu Vianoc.

Suroviny: 250 g hladkej múky, 250 g Hery, 5 – 6 PL bieleho 
vína, štipka soli, vanilkový a práškový cukor na posyp.

Postup: Z múky, vína, Hery a štipky soli vypracujeme cesto, 
ktoré necháme dve hodiny v chlade postáť, potom cesto vyvaľká-
me asi na hrúbku pol centimetra a vykrajujeme rôzne tvary. Pe-
čieme na 180 °C asi 15 minút. Pečivo má po upečení ostať biele. 
Potom ho obalíme v cukre zmiešanom s vanilkovým cukrom.

Dobrú chuť praje pani Irenka Píšová z Banskej Štiavnice.
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Žiť s múdrosťou  
včiel
Nedávno som čítala útlu knižočku 
od autora Karola Sládka Žiť s múd-
rosťou včiel. Siahla som po nej práve 
kvôli názvu. Fascinujúco opisuje život 
včiel a prirovnáva ho k ľudskému 
životu. Veď posúďte sami.

Včelstvo je charakterizované trva-
lým spoločenstvom. Nikto z členov 
včelej rodiny, ani matka, ani robotni-
ce, ale ani trúdy, nedokážu v prírode 
prežiť sami. V trvalom spoločenstve 
má každý člen svoje miesto. Včela 
vytvára stabilné spoločenstvo, bez 
ktorého nedokáže prežiť. Podobne 
aj každý človek nedokáže žiť svoj 
život plnohodnotne sám, bez vzťahu 
k druhým ľuďom a všetkému živému. 
Niekoľko rokov od svojho narodenia 
potrebuje človek neustálu pomoc 
druhých. Na vzťahoch je potom 
závislý celý život. Vzájomnou spolup-
rácou ako v úli je umožnený ľudský 
pokrok a sociálna stabilita. Schopnosť 
vytvárať a udržiavať vzťahy je jedným 
zo znakov osobnostnej zrelosti. Ako 
sa mení v čase poslanie života včiel, 
tak i poslanie človeka má v jednotli-
vých etapách života rôznu podobu. 
Človek sa vyvíja, stále hľadá hlbší 
zmysel svojho života i svojho posla-
nia pre druhých. Pre život ľudskej 
spoločnosti je nutné sebazaprenie 
a obeta, tak ako sa aj včelie robotnice 
obetujú celé životu v úli pre druhých 
až do tej miery, že sa zriekajú úlohy 

plodenia potomstva, aby inak slúžili 
včeliemu spoločenstvu. V Cirkvi ako 
v užšom spoločenstve sú nám toho 
príkladom rehoľníci a rehoľnice, ktorí 
svedčia o láske presahujúcej akékoľ-
vek hranice.

Tak aj človek, ako všetko živé, sa 
vyvíja od splynutia vajíčka a spermie, 
cez embryo a plod. Pôrodom prichá-
dza na svet novorodenec, potom sa 
vyvíja do dospelosti a starne. Dôležité 
je, aby v každom období našiel zmy-
sel života. Ak ho nájde, môže využiť 
všetky doterajšie skúsenosti a kráčať 
životom s novou víziou.

Rovnako ako včely nie sú roboty 
a úľ stroj na výrobu medu, ani človek 
nie je strojom a nemôže ním byť 
nahradený. Ľudská práca má hlbší 
existenciálny význam, nie je len zdro-
jom obživy. Skrze ňu človek spoznáva 
svoju dôstojnosť a hodnotu.

Zázrak celkovej metamorfózy včiel 
možno použiť ako metaforu pre hlbší 
vývoj človeka, pre proces jeho obráte-
nia. Táto premena sa odohráva na ro-
vine duchovnej, kedy sa srdce z kame-
ňa pretaví na srdce z mäsa. Podľa nás 
kresťanov dôjde k poslednej celkovej 
premene v okamihu smrti, kedy sa 
vytvorí nová netušená forma života 
a budeme prenesení „do krajiny krás-
nej a priestrannej, do krajiny, ktorá 
oplýva mliekom a medom...“ (Ex. 3, 
8). (Petra Jakubová)
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Keď sa deti opýtajú: Čo mám robiť, keď modlitba nepomá-
ha?

Odpovedzme: Musíš si uvedomiť, prečo sa vlastne modlíš. 
Preto, lebo miluješ Boha, alebo preto, že niečo od neho 
získaš? Musíme Bohu nechať úplnú slobodu, aby prehovo-
ril, kedy bude chcieť, aby splnil, čo bude chcieť, a aby sa da-
roval, ako bude chcieť. Inak by už nebol Bohom, ale naším 
sluhom. A Boh na naše prosby môže povedať: „Nie.“ Možno 
je to vtedy, keď prosíme Boha o veci, ktoré neprospievajú 
ani nám, ani našim blížnym.

Vo Svätom písme je veľa príkladov, keď Boh vypočul 
modlitbu prosiaceho. Často to bolo spojené s priznaním si 
hriechov (vlastných alebo predkov) a s pokáním, nalieha-
vosťou, s tým, že sa modlilo viac ľudí súčasne na rovnaký 
úmysel, s charakterom toho, kto sa modlil (úprimným a po-
korným Boh „načúva viac“), ale hlavne s dôverou. Modlitbu 
Boží ľudia podporovali pôstom a almužnami. (Mt 18, 19; Mt 
21, 22; Jdt 4, 9)

Sociálne siete ovládli život nielen mladých ľudí. No aj tu sa 
stretávame s množstvom prehreškov voči slušnosti, preto 
si pripomenieme vhodné správanie – netiketu – v tomto 
mediálnom priestore. Často sa stáva, že niekoho požiadate 
na sociálnej sieti o priateľstvo. Ak vás zamietne, netreba sa 
hneď urážať. Musíte si uvedomiť, že každý má iné pravidlá 
používania sociálnej siete, niektorí sa kontaktujú iba so 
svojimi blízkymi. Zároveň nemusíte mať problém z toho, 
ak niekoho zamietnete. Ak máte neustále problém so 
žiadosťami o priateľstvo niektorých ľudí, vyrobte si zoznam 
kontaktov, ktorým obmedzíte, čo vidia.

Na sieťach nájdete množstvo zaujímavých a podnetných 
príspevkov, ale aj kopu hlúpostí a nevkusných vecí či odpo-
rúčaní. Dobre si rozmyslite, čo na sieť zavesíte. Je viac než 
pravdepodobné, že sa vám to už nepodarí vymazať. Neza-
búdajte na to hlavne pri uverejňovaní fotografií a „vtipných“ 
popisov k nim. O pár rokov, keď už budete oveľa skúsenejší 
a múdrejší, by vás alebo vašich priateľov niektoré veci 
mohli poriadne mrzieť. Neoznačujte ľudí na fotkách, ktoré 
by im mohli prekážať, pokiaľ nie sú prihlásení. Ak vás niekto 
označil na fotke, ktorú by ste radšej vo svojom profile ne-
mali, pokojne sa odznačte.

ETIK
ETA

V tomto čísle sa rozlúčime s manželmi Dénesom a Anikó Ko-
vácsovcami, ktorí pred časom vystúpili na konferencii o rodine 

v Prešove a v tejto krátkej rubrike nás sprevádzali svojím vyučova-
ním o úlohách muža a ženy v manželskom živote. Sú to jednoduché 
duchovné rady a pravdy odskúšané mnohými generáciami aj nimi 
samými. Veríme, že priniesli do vašich životov viac svetla aj nádeje.

Dénes: Muž musí byť modlitebníkom, príhovorcom a prostredníkom. 
On je ten, ktorý duchovne prikrýva deti a rodinu. Duchovne svoju 
rodinu ochraňuje. Je tým, ktorý sa prihovára a zápasí o ňu. A nielen 
za svoju najbližšiu rodinu. Ale aj vtedy, keď ako sivovlasý starec (ako 
som teraz ja) budeš mať vnukov. Vtedy je tiež potrebné, aby si viedol 
aj za nich duchovný boj. Nie tak, že zasiahneš do fungovania rodiny 
svojich detí, ale tak, že ukážeš príklad svojím životom.
No a nikdy nezabúdajme na to, že ak chceme, aby to všetko v man-
želstve dobre fungovalo, tak obidve strany, muž aj žena, sa celí musia 
vydať jeden druhému navzájom.

Anikó: Žena je umeleckým výtvorom Boha. Kreativita a umelecké 
nadanie je dar od Boha. Je to Boží dar v ženách. Manželky, buďte od-

vážne v tom, aby ste boli sami sebou. Nemusíte kopírovať susedku: to, akým 
spôsobom prestrieš stôl, ako položíš kvetinky, aké farby si zvolíš, ako ozdobne 
poskladáš misu... Buď odvážna byť sama sebou, toto tvoj manžel ocení. Keď 
začneš kopírovať iné, to už nie si ty. Môžeme sa učiť od iných, ale buď odváž-
na v tom byť sama sebou. Tou, ktorú si pôvodne tvoj muž zamiloval.
Aj pre ženu je potrebné prihovárať sa za iných v modlitbe. Pán nás stvoril tak, 
že máme schopnosť vcítiť sa. Táto empatia je oveľa silnejšia ako u mužov. Oni 
väčšinou mysľou posúdia veci. Triezvo „prekuknú“ a triezvo sa rozhodnú. No 
a my k tomu musíme pridať svoje srdce. Žena napríklad vopred vycíti, ak sa 
voči rodine chystá nejaký útok. Napríklad vopred vycítime, čo sa stane s naši-
mi deťmi. A tým, že sme v strehu, vieme našimi modlitbami predísť prob-
lémom. Často vycítim aj problém svojho manžela. Skôr, ako by to povedal. 
Mnohokrát mu ani nepoviem, že to cítim, ale modlitbou odrážam útok voči 
nemu. Takto jeden druhému sprostredkujeme bezpečnosť. Keď tieto duchov-
né veci nepoznáme a nerozlišujeme, často sme vydaní napospas diablovi.

Marek Kolesár
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detská

Urob si vlastnú sviečku. Potrebuješ: vosk zo starých sviečok, staršie 
voskovky, 1 väčší a 1 menší zaváraninový pohár, knôt, špajľu. Celý 

postup nájdeš na fejsbu-
ku alebo webovej

 stránke Slova.

Keď Ježiš povedal slová: „Ja som 
svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, 

nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8, 12), stál 
na chrámovom nádvorí, ktoré malo zvláštny význam v súvislosti 
s izraelskou bohoslužbou Sviatku stánkov. V prostriedku nádvoria 
stáli dva stojany a na nich veľké svietniky. Po večernej obeti boli 
zapálené všetky lampy a ich jas osvietil celý Jeruzalem. Týmto obra-
dom si ľud pripomínal ohnivý stĺp, ktorý viedol Izrael na púšti 
a symbolicky naznačoval aj príchod Mesiáša. Osvetlením Jeruzalema 
ľud vyjadroval nádej, že Mesiáš príde a svojím svetlom osvieti Izrael.

Podobne
ako človeka 
fascinuje Božie  
  svetlo.Zaujímavé.

... hlúpa 
mucha chce    
  priblížiť     
     k lampe!

Ak ne-
prestane, 
spáli si 
krídla.

... priblížiť
k Bohu, lebo
sa spálime.

... nemôže
lietať tak

blízko?

 ... nemô-
  že prežiť
     v Božej blízkos-
     ti. Preto poslal     
   Syna – Svetlo
     zo Svetla, aby     
       nám otvoril
             cestu.

Áno, sám Boh 
hovorí, že nič 
nečisté a 
hriešne... 

Teda ani my 
sa nemô-
žeme... 

Myslím si, že 
svetlo ju fas-
cinuje. To nevie, 

že...

Komiks
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Príbehy poslušníka

Svetlo v liturgii
Na hlinených olejových 
lampách z prvých sto-
ročí sa našiel grécky ná-

pis: Svetlo Kristovo svieti 
každému. Svetlo je dôležitým 
symbolom aj v byzantskej li-
turgii. Napríklad pri malom 
vchode sa pred evanjeliárom 
nesie zažatá trojitá svieca, pri 
archijerejskej svätej liturgii bis-
kup udeľuje požehnanie
s dvojitou (dikirion) a trojitou 
(trikirion) sviecou.
Aj na večierni (večernej mod-
litbe) nájdeme motív svetla. 
Jeden z najstarších liturgic-
kých spevov je hymnus
Svetlo tiché (Svite tichyj), kto-
rý nás upozorňuje, že zmys-
lom liturgie a modlitby je 
dosiahnutie vnútorného 
svetla pre našu dušu. Ním 
oslavujeme Krista ako pravé 
svetlo pre celý svet, pre náš 
život, ako svetlo, ktoré dáva 
svetu pokoj a spásu. Ak je 
Veľká večiereň, počas posled-

nej stichiry sa koná 
vchod (sprievod) s ka-
didlom a sviecou. Slnko, 
prirodzené svetlo, síce 
zašlo, ale Kristus, pravé 

a večné svetlo našich 
sŕdc, je stále s nami.

„Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude 
chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8, 12)

Ahoj, deti! Dnes si „zasvietime“ naším Bohom, lebo na mnohých miestach 
v Božom slove a liturgii sa spomína ako svetlo, ktoré osvecuje temnotu. 
A keďže je to pre nás veľmi dôležité, aj vo Vyznaní viery hovoríme, že Kristus 
je Svetlom, ktoré vyšlo zo Svetla – Otca, a teda sú jednej podstaty.

Sviatok stánkov

Filipovka Počas Filipovky (prípravného obdobia pred sviatkami narode-
nia Pána) očakávame príchod Svetla – Krista. Vianočná noc 

teda už nie je tmou, lebo sa rodí Svetlo osvecujúce každého 
človeka, prichádzajúceho na tento svet.

Leporelo 10

Sviečka

Pozrite, 
otče, ako sa 

tá ...

1

2 3

Svetlo
zo Svetla

Nicejsko-konštantínopolské
vyznanie viery
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JUBILEÁ KŇAZOV

Mons. Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný biskup 
Apoštolského exarchátu v Prahe – 1. januára – 67 
rokov kňazstva; Vladimír Capcara, farár farnosti Zub-
né – 16. januára – 60 rokov života; Cyril Jančišin st., 
stavroforný protojerej, na dôchodku v Zemplínskej 
Teplici – 26. januára – 70 rokov života

Srdečne vyslovujeme mnohaja lita, blahaja lita!

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Spolok sv. Cyrila a Metoda Michalovce, Gréckokato-
lícka cirkev, Farnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky 
a Obecný úrad Dúbravka vás pozýva na 11. regioniálnu 
duchovnú prehliadku vinšov, kolied, duchovných pies-
ní a vianočných hier Christos raždajetsja. Prehliadka sa 
uskutoční v utorok 26. decembra o 14.00 hod v Dome 
kultúry v Dúbravke. Prihlášky posielajte na adresu: 
dubravka@grkatke.sk, o.michal.hospodar@gmail.
com

Jubilanti – január

60 rokov: Anna Herichová, Klokočov
70 rokov: Jozef Bartoš, Kuzmice; Rudolf Bendžuch, 
Kaluža; Andrej Ferko, Slivník; Mária Furimská, Helcma-
novce; Ignác Havrilčák, Slivník; Mária Hirková, Sečov-
ská Polianka; JCLic. Cyril Jančišin, Zemplínska Teplica; 
Mgr. Igor Meško, Trenčín; Anna Sevková, Michalovce; 
Marta Suchá, Kaluža
75 rokov: Mária Bodnárová, Horovce; Mária Čičváko-
vá, Sobrance; Anna Cifruľáková, Michalovce; Mária 
Fecková, Sečovce; Alžbeta Hreňová, Koňuš; Mária Hri-
cová, Sačurov; Ján Kocan, Sečovce; František Kreheľ, 
Klenov; Mária Tušimová, Lesné
80 rokov: Jolana Andrusová, Priekopa; Ignác Bereš, 
Kuzmice; Milan Hrehovčík, Michalovce; Helena Jacko-
vá, Banské; Helena Michalková, Kazimír; Helena Per-
žeľová, Rudlov
85 rokov: Helena Adamčíková, Ložín; Helena Lešová, 
Bunkovce; Helena Mačová, Fulianka; Anna Muščíková, 
Vysoká nad Uhom; Anna Šimová, Košice-Šaca
90 rokov: Anna Šimková, Cabov

Na spolok darovali: Mons. ThDr. Viliam Judák, Nit-
ra – 100 eur; Ing. Ľubomír Porhinčák, Bratislava – 50 
eur; ThLic. Daniel Dian, Bratislava – 5 eur; Michalovce: 
bohuznáma – 5 eur; Mária Kločanková – 5 eur; Emília 

Štofková – 2 eurá; bohuznáma – 2 eurá; Petkovce: He-
lena Haľková – 2 eurá; Mária Hybalová – 2 eurá; Anna 
Koudelková – 2 eurá; Anna Pavlišková – 2 eurá

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec, protojerej Milan Tomáš oslávil 7. 
októbra požehnaných 67 rokov života a 27. novembra 
mal meniny. Ďakujeme Pánu Bohu za nášho duchov-
ného otca, zo srdca ďakujeme za Božie slovo, ktoré 
každodenne zasieval do našich sŕdc, za všetko, čo pre 
nás a našu farnosť vykonal. Do ďalších rokov života 
vyprosujeme veľa Božích milostí. Prajeme mu dobré 
zdravie, plnosť darov Svätého Ducha, pomoc a ochra-
nu nebeskej Matky. Bože, žehnaj jeho kroky, posilňuj 
jeho vieru a naplň láskou jeho srdce,
chráň jeho život a jeho rodinu na mnoho rokov, šťast-
ných rokov!

veriaci z Lastomíra

SPOMÍNAME

Pred rokom, 16. decembra, 
odišla do večnosti naša drahá 
mama, babka a prababka Oľga 
Štarková, rodená Babjaková, 
z Hažína nad Cirochou. Pred 25 
rokmi, tiež v predvianočnom 
čase 19. decembra, ju náhle 
predišiel k Pánovi náš drahý otec 
a dedko Mikuláš Štark. S láskou, 
vďakou a modlitbou na nich stá-
le myslíme. Všetkým nám veľmi 
chýbajú.

dcéry Monika, Leonóra  
a Mária s rodinami 

OZNAMY

Prihlasovanie na národné stretnutie P18 v Prešove

Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 
v Prešove sa oficiálne začína 18. januára 2018. Pri-
hlásiť sa bude dať vyplnením formulára na oficiálnej 
stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Z organi-
začných dôvodov do 1. júla 2018. Po tomto dátume sa 
bude dať prihlásiť už len na mieste, ale bez možnosti 
získať ubytovanie a stravu. P18 nadväzuje na akcie R13 
v Ružomberku a P15 v Poprade.

Prvých 24 hodín po spustení prihlasovania bude platiť 
špeciálna akcia – kompletný balíček zložený z progra-
mu, ubytovania a stravy bude možno získať za cenu 
18 eur. V ďalšom časovom období narastie o päť, ne-
skôr o desať a pätnásť eur. K dispozícii budú aj vstupy 
na vybrané časti programu. Lacnejšie vstupy budú mať 
zdravotne postihnutí. Dobrovoľníci zaplatia za celý 
prípravný týždeň pred akciou a podujatie 15 eur. No-
vinkou budú vstupy na vybrané časti programu. Viac 
informácií o prihlasovaní možno nájsť na stránke P18 
(časť Informácie – Prihlasovanie).

INZERCIA

Umelecká maľba chrámov, obnova fasád a reštauro-
vanie oltárov, ikonostasov, obrazov a sôch. Pozlacova-
nie a postriebrenie sakrálnych predmetov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú kvalitu 
a dlhoročnú záruku. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 162, 
e-mail: reart007@gmail.com, www.reart.eu
____________________________________________
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové strechy. 
Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mo-
bil: 0905 437 209, mejl: svestav@stonline.sk
____________________________________________
ČISTENIE ODPADOV rodinných domov, priemyselných 
objektov, starých znečistených a upchatých potru-
bí (WC, pisoáre, umývadlá, guľôčky, dažďové zvody 
a iné). NONSTOP linka: 0948 201 470.
____________________________________________
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagne-
tický pohon, diaľkové ovládania zvonov, oprava starých 
systémov. Tel.: 057/442 18 28; 0907 268 344
____________________________________________
Svätá zem – autentická duchovná púť 8. – 15. mar-
ca 2018 teraz za cenu 650 eur s izraelskou cestovnou 
kanceláriou CP travel. Viac informácií na stránke www.
danatinathova.wixsite.com/myisrael alebo na čísle 
0904 643 900. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do kon-
ca decembra na cp.travelagency@gmail.com alebo 
telefonicky.

Bol som svedkom incidentu, pri ktorom došlo 
k fyzickému ublíženiu. Poškodená osoba ma 
označila za útočníka. Ja som s tým však nemal 
nič spoločné. K dispozícii je kamerový záznam, 
na ktorom ale údajne nič nevidno. Mám niekoľ-
ko svedkov, ktorí o udalosti vypovedali v môj 
prospech. Poškodený však naďalej udáva, že 
som ho napadol. Skutočný útočník sa nepriznal. 
Ako z tohto začarovaného kruhu vystúpiť?

Dobrý deň. Vo vami popísanom prípade by som 
vám jednoznačne odporúčal obrátiť sa na kvalifi-
kovaného advokáta, ktorý vám zabezpečí jednak 
kvalitnú obhajobu v prípade, že poškodený voči 
vám podá napr. trestné oznámenie a PZ SR bude 
predmetné podanie vyšetrovať, resp. vám za-
bezpečí právne poradenstvo súvisiace s nárokmi 
poškodenej osoby voči vám na súde. Tiež treba 
konštatovať, že krivé obvinenie má nielen trest-
noprávne následky, ale v prípade poškodenia, 
napr. vášho mena, si môžete voči danej osobe, 
ktorá vás krivo obvinila, uplatňovať nároky z titu-
lu ochrany osobnosti.

JUDr. Pavol Vargaeštok, partner  
Advokátska kancelária   

SLAMKA & Partners, s. r. o.
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FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ SLOVA 2018
Redakcia Slova opätovne vyhlasuje fotografickú súťaž na rok 2018 s mottom „DETAILY“.  

Súťaž trvá od 1. januára do konca roka 2018.
Tematické okruhy:
• Ľudia (dieťa, mladý človek, rodina, dôchodcovia v rozličných situáciách)
• Príroda (všetky ročné obdobia, krajina, zátišie, detail)
• Cirkev (cirkevné sviatky, pôstne obdobie, liturgia, liturgické predmety, sakrálne stavby)
Veľkosť fotografie: min. 3 mpx v elektronickej podobe
Fotografie zasielajte v elektronickej podobe v maximálnom rozlíšení adresu fotosutaz2018@
gmail.com, v predmete uveďte: Fotografická súťaž 2018 + tematický okruh (napr. ľudia). 
Priamo v popise fotografie uveďte názov fotografie a meno autora fotografie (s diakritikou). 
Do tela e-mailu pripíšte poštovú adresu autora.
Autor fotografie automaticky súhlasí s uverejnením fotografie v periodikách a publikáciách 
neziskovej organizácie Petra. Počet zaslaných fotografií je neobmedzený.
Víťazi každej kategórie získavajú hodnotnú súpravu vecných cien. Vyhodnotenie súťaže bude 
začiatkom roka 2019.
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TV LUX

J15.12. (piatok)  08.20 Svätý František – anim. seriál 17.30 
Moja misia: Vladyka Milan Šášik 19.05 Svätá rodina hľadá 
príbytok (1) 22.55 Gréckokatolícky magazín (GkM) R

J16.12. (sobota)  14.00 Akatist 14.40 GkM R 19.05 Svätá 
rodina hľadá príbytok (2) 20.30 Vlak slobody – dokument
J17.12. (nedeľa)  19.05 Svätá rodina hľadá príbytok (3) 
19.40 Katechéza: Blahoslavenstvá
J18.12. (pondelok)  08.20 Svätý František – anim. seriál 
19.05 Svätá rodina hľadá príbytok (4) 20.30 V Samárii 
pri studni
J19.12. (utorok)  08.20 Svätý František – animovaný seriál 
19.05 Svätá rodina hľadá príbytok (5) 20.05 Krátke správy 
20.55 Gréckokatolícky magazín
J20.12. (streda)  08.20 Svätý František – animovaný seriál 
17.30 Doma je doma 19.05 Svätá rodina hľadá príbytok 
(6) 20.15 PKP
J21.12. (štvrtok)  03.50 GkM R 08.20 Svätý František – ani-
movaný seriál 10.30 GkM R 10.45 PKP 17.20 PKP 19.05 
Svätá rodina hľadá príbytok (7)
J22.12. (piatok)  08.20 Svätý František – animovaný seriál 
08.55 Moja misia: Vladyka Milan Šášik 19.05 Svätá 
rodina hľadá príbytok (8) 19.50 PKP R 22.55 GkM R
J23.12. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
17.20 PKP 19.05 Svätá rodina hľadá príbytok (9) 20.30 
Jozef z Nazareta: Blízko pri Ježišovi – film 2
J24.12. (nedeľa)  08.00 Klbko 16.00 Martin Mekel: O do-
mácej cirkvi 18.00 Sviatočný príhovor J. E. kardinála Jozefa 
Tomka 21.30 Svätá omša z Vatikánu

J25.12. (pondelok)  08.15 Svätý František – animovaný 
seriál 12.00 Urbi et orbi 13.40 Bonifác a zázračný anjel 
20.15 Život je krásny
J26.12. (utorok)  19.50 Vianoce v Ríme 20.20 Vianočný 
koncert: Kandráčovci 21.40 Gréckokatolícky magazín
J27.12. (streda)  08.20 Svätý František – anim. seriál 16.25 
Vianočný koncert Poddukelského umel. ľudového súboru
J28.12. (štvrtok)  02.40 GkM R 08.20 Svätý František 10.10 
Z prameňa 17.30 Hildegarda z Bingenu: Božie svetlo
J29.12. (piatok)  08.20 Svätý František – animovaný seriál 
17.35 Stopy v snehu – dokumentárny film 21.05 Chvály
J30.12. (sobota)  04.05 GkM R 14.00 Akatist 14.40 GkM R 
16.00 Barberbieni – dobrodružný animovaný film
J31.12. (nedeľa)  08.00 Klbko 15.15 Slovo v obraze: Boho-
rodička 20.00 Zvony od Panny Márie – film

TV NOE

J15.12. (piatok)  10.15 Stíny barbarské noci – dokument 
o likvidácii mužských reholí 11.10 O pasáčku Asafovi 
– rozprávka (4) 17.55 Ale on není bílý – príbeh 18.30 
O pasáčku Asafovi – rozprávka (5)
J16.12. (sobota)  18.30 O pasáčku Asafovi (6)18.40 Řec-
kokatolický magazín (ŘkM)  R 20.00 Guadalupe: Živý 
obraz – taliansky hraný dokument
J17.12. (nedeľa)  11.15 ŘkM R 17.15 Sobecký obr – ta-
liansky muzikál 19.00 O pasáčku Asafovi (7) 20.50 Most 
– krátkometrážny hraný film
J18.12. (pondelok)  13.20 Výlet do vánoční Vídně – dok.

J19.12. (utorok)  11.20 O pasáčku Asafovi (8)17.25 Skryté 
poklady: Milan 18.30 O pasáčku Asafovi (9) 21.15 Řec-
kokatolický magazín (ŘkM)
J20.12. (streda)  11.15 O pasáčku Asafovi (9) 20.00 Večer 
chval: Espé 23.45 Víra do kapsy
J21.12. (štvrtok)  10.55 Soňa – dokument o slepej žene 
11.15 O pasáčku Asafovi (10)15.10 ŘkM R 15.25 Angola: 
katecheta Paulino – príbeh
J22.12. (piatok)  18.00 Lurdský příběh: Píseň o Bernadettě 
18.30 O pasáčku Asafovi (12) 22.05 Přešel jsem hranici 
– životný príbeh Titusa Zemana
J23.12. (sobota)  18.30 O pasáčku Asafovi (13) 22.30 
Adventus Domini
J24.12. (nedeľa)  07.35 Tajemství divokého lesa – rodinný 
film 10.00 Mše svatá z Konkatedrály Nanebevzetí Panny 
Marie v Opavě 15.15 Jak se staví betlém?
J25.12. (pondelok)  10.00 Mše svatá ze Slavnosti Narození 
Páně v Opavě 12.00 Požehnání Urbi et orbi 14.30 Bella 
– mexický film 20.00 Pouť – film
J26.12. (utorok)  13.15 Evangelium podle Matouše: Na-
rození Ježíše Krista 20.00 Romero – hraný film o živote 
salvadorského arcibiskupa
J27.12. (streda)  11.30 Vánoce s Noe 12.55 Borotinské bet-
lémy 20.00 Matka Tereza: Pero v Boží ruce – hraný film (1)
J28.12. (štvrtok)  20.00 Matka Tereza: Pero v Boží ruce (2)
J29.12. (piatok)  18.00 Fatima: Poslední tajemství – dok. 
20.00 Babi – film 21.20 Poveda – španielsky hraný film
J30.12. (sobota)  07.30 Jesličky svatého Františka – vianoč-
ná hra 20.00 Bůh v Krakově – poľský hraný film
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Alessandro Manzoni:  
Snúbenci

Veľkolepé dielo talianskeho spisovateľa Alessandra 
Manzoniho Snúbenci nemôžeme nazvať iba romá-
nom, pretože ponúka omnoho viac ako príťažlivý 
spletitý príbeh. Ide o román nadčasových myšlie-
nok, v ktorom Manzoni vyjadril svoju koncepciu 
života a ktorého hodnoty sú aktuálne rovnako 
dnes, ako v čase, keď ho autor napísal. Príbeh zavedie čitateľa do Lom-
bardska, kde sa v 17. storočí odohráva ľúbostný príbeh Lucie a Renza. 
Hoci snúbencom stoja v ceste mnohé prekážky, intrigy a ľudská zloba, 
pre ktoré sú od seba odlúčení, napokon nájdu svoje šťastie a dospejú 
k poznaniu, že „keď sa nešťastia privalia na človeka či z jeho viny, alebo 
i bez jeho viny, dôvera v Boha mu ich vie osladiť a priviesť ho k lepšiemu 
životu“. (Martina Grochálová)

Barberbieni

Otca desaťročnej Paulínky vymenovali za prvého 
kapitána vatikánskej Švajčiarskej gardy, preto sa 
celá rodina presťahovala do Vatikánu. Vďaka tomu 
aj vďaka stretnutiu s tajomným záhradníkom má mož-
nosť spoznať zákulisie Vatikánskeho mestského štátu, 
ktoré je pre väčšinu ľudí neznáme. No hneď v prvý 
deň sa stane nečakaná a nepríjemná vec. Neznámy 
zlodej ukradne pápežovu berlu s krížom a slávnostná svätá omša sa blíži. 
Paulínka si zúfa, ale na pomoc jej prichádzajú tri roztomilé včielky z erbu 
slávneho rodu Barberbienovcov. Tento dobrodružný animovaný film si 
môžete pozrieť spolu s deťmi 30. decembra o 16.00 hod. na TV Lux. (TV 
LUX, Dada Kolesárová)

Moja misia 5

Moja misia opäť predstaví sedem dokumentárnych 
filmov o slovenských misionároch. Príbehy 
sa začínajú Slovákom Milanom Šášikom CM, 
gréckokatolíckym biskupom na Zakarpatskej 
Ukrajine. Slovenský misionár Gašpar Habara SVD 
zasa ponúka radosť evanjelia Írom. V bývalej 
Rodézii pôsobia verbisti, na Zakarpatskej Ukrajine, 
v rómskej osade pri Mukačeve, misijná dobrovoľníčka Katarína Pajerská 
a v internátnej škole Bosco Boys v Nairobi zasa dobrovoľníci, vrátane 
kňaza Petra Kuchára. Dve dobrovoľníčky zo Slovenska otvorili v Tanzánii 
škôlku, školu a ambulanciu a v Mukačeve pôsobia tri sestry dominikánky, 
ktoré sa venujú aj menšine Slovákov, ktorí na Zakarpatskej Ukrajine žijú. 
(kumran.sk, Dada Kolesárová)

Piotr Rubik:  
Piesne šťastia

Dvojalbum Piotra Rubika Piesne šťastia obsa-
huje živú nahrávku úspešného a výnimočného 
koncertu, ktorý sa uskutočnil v septembri 
2015. Nájdete na ňom osemnásť radostných a hĺbavých piesní o láske na-
písaných pre zbor, orchester a sólistov, ktorí sa podieľali na tvorbe oratórií 
Tu es Petrus a Psałterz Wrześniowy. „Myslím si, že piesne sú hitovkami, 
a tí, ktorým bolo smutno za dávnymi časmi Tu es Petrus a  Psałterzom 
Wrześniowym, docenia návrat k týmto koreňom, k môjmu tradičnému 
zvuku,“ povedal Piotr Rubik. Spolu s básnikom Zbigniewom Książkom 
sa rozhodli všetkým pripomenúť, že vo svete okolo nás je krása, pravda  
a láska. (Dada Kolesárová)
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Odporúčaná cena 35,00 €
Členovia SSV 29,75 €

Alessandro Manzoni sa narodil 7. marca 1785 
v Miláne. Keď mal sedem rokov, jeho matka 
opúšťa svojho muža a sťahuje sa do Paríža. Po 
skončení štúdií v prísnych rehoľných internát-
nych školách dvadsaťročný Manzoni odchádza 
za svojou matkou do Paríža, kde ovplyvnený 
osvietenským prostredím stráca vieru. V roku 
1808 uzatvára manželstvo so švajčiarskou pro-
testantkou Henriette Blondelovou. Po dvoch 
rokoch Henriette konvertuje na katolicizmus 
a Manzoni sa takisto vracia k viere svojho det-
stva. Úprimné obrátenie má vplyv aj na jeho 
literárne dielo. V rokoch 1812 – 1822 píše Inni 
sacri (Posvätné hymny), v roku 1820 tragédiu 
Conte di Carmagnola (Gróf z Carmagnoly). Po-
tom sa venuje už len písaniu románu Snúbenci. 

Slávny a mimoriadne vážený Manzoni nie je 
vo svojom súkromnom živote ušetrený bolesti 
a utrpenia. V roku 1833 zomiera jeho milovaná 
manželka Henriette a z deviatich detí prežijú 
iba dve. V roku 1861 zomiera aj jeho druhá že-
na. Veľmi ťažko znáša smrť svojho najstaršieho 
syna v apríli 1873. Po mesiaci Manzoni dostáva 
zápal mozgových blán a zomiera 22. mája 1873. 
Taliansko prežíva hlboký smútok nad jeho smr-
ťou a lúči sa s ním s kráľovskou pompou. Na 
jeho počesť skladá Giuseppe Verdi svoje sláv-
ne Rekviem, ktorého premiéra sa koná rok po 
Manzoniho smrti. 

Pápež František na margo románu pove-
dal: „Trikrát som prečítal román Snúbenci od 
Manzoniho. Aj teraz ho mám na stole, lebo si 
ho chcem prečítať ešte raz. Manzoni mi dal ne-
smierne veľa. Keď som bol ešte malý, moja stará 
mama ma naučila niektoré pasáže naspamäť...“ 

Antoine de Saint-Exupéry 
Citadela 

Biblickým štýlom písaná impozantná parabola 
francúzskeho spisovateľa, filozofa a letca An-
toina de Saint-Exupéryho, ktorý patrí k najvý-
raznejším zjavom francúzskej literatúry 20. sto-
ročia, vznikala postupne, vo forme myšlienok 
a osobných poznámok, podobne ako Pascalo-
ve Myšlienky. Jej hlavným problémom je hľada-
nie Boha; cieľom nájsť zmysel ľudského života 
v rodine, domove, práci, v láske, spravodlivosti, 
šťastí, v bratstve a ľudskom spoločenstve; pod-
statou je premena: premena nášho pominuteľ-
ného života na niečo zmysluplné. 

Edícia KLASIKA
Viazaná, 424 strán, 22,80 €
Členovia SSV 19,38 € 
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J31.12. (nedeľa)  10.30 Mše svatá ze Svátku Svaté rodiny 
v Příboře
J01.01. (pondelok)  06.35 Naše milosrdná Paní, matka 
kubánského lidu 10.00 Mše svatá z baziliky Santa Maria 
Maggiore 14.55 Maktub – španielsky hraný film

LUMEN

J20.12. (streda)  21.00 Rybárstvo na Slovensku v kontexte 
tradičného ľudového stravovania
J22.12. (piatok)  18.00 Emauzy – svätá omša z Katedrály 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici
J23.12. (sobota)  09.30 Zánik kanonikov strážcov Božieho 
hrobu
J24.12. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 14.30 Vý-
roba medovníkov 16.00 Emauzy – svätá omša z Kežmarku 
18.00 Lebo chlapček sa nám narodil
J25.12. (pondelok) 00.00 Polnočná svätá omša z Košíc 11.55 
Urbi et orbi 16.00 Sviatok Narodenia Pána u gréckoka-
tolíkov v Srbsku. Hosť: Jozef Selín, gréckokatolícky kňaz
J26.12. (utorok)  21.00 Za sviatočným stolom židovskej 
komunity
J27.12. (streda)  21.00 Vianoce na hrade
J30.12. (sobota)  09.30 Laický Rád rytierov Božieho hrobu 
v Jeruzaleme
J31.12. (nedeľa)  06.05 Modlitba prvej hodinky 16.00 
Emauzy – Svätá omša z Rožňavy
J01.01. (pondelok)  21.00 Pompejská madona a jej dar

J06.01. (sobota)  10.30 Emauzy – svätá omša zo Starých Hôr

RTVS

JEDNOTKA
J17.12. (nedeľa)  20.30 Anjel Pána – vianočná rozprávka
J23.12. (sobota)  20.30 Láska prichádza na Vianoce – dráma
J24.12. (nedeľa)  00.00 Polnočná svätá omša z Bratislavy

DVOJKA
J15.12. (piatok)  17.30 Moje Kysuce 18.10 Spišský hrad
J17.12. (nedeľa)  13.30 Orientácie 19.50 Slovo
J18.12. (pondelok)  03.40 Slovo R
J21.12. (štvrtok)  17.25 Slovenský Betlehem
J22.12. (piatok)  17.25 Stromček prianí
J23.12. (sobota)  10.25 Rómske Vianoce: Karačoňa
J24.12. (nedeľa)  07.30 Vianoce na samotách 10.40 Orien-
tácie 13.55 Poklady Jeruzalema 19.45 Sviatočné slovo 
01.45 Sviatočné slovo R

RÁDIO SLOVENSKO
J24.12. (nedeľa)  20.00 Štefan Chrappa: Vianočný rozho-
vor rozhovor s Mons. Cyrilom Vasiľom SJ 23.00 Príbeh 
Branislava Letka, gospelového hudobníka
J25.12. (pondelok)  20.03 Pavol Náther: Zázrak zrodenia 
22.03 Opri sa o mňa – príbeh
J31.12. (nedeľa)  08.00 Štefan Chrappa: Rozhovor s Mirom 
Jilom Šmilňákom, gospelovým muzikantom

J01.01. (pondelok)  08.00 Rozhovor s Mons. Jánom Babja-
kom, prešovským arcibiskupom metropolitom

RÁDIO SLOVENSKO A REGINA
J17.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Banskej Bystrice / 
09.00 Pravoslávna svätá liturgia zo Zempl. Hradišťa
J24.12. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy 00.00 
Polnočná svätá omša z Dómu svätej Alžbety
J25.12. (pondelok)  09.05 Svätá omša z Katedrály sv. Fran-
tiška Xaverského v Banskej Bystrici 11.50 Urbi et orbi
J31.01. (nedeľa)  09.05 Bohoslužba Bratskej jednoty 
baptistov v Bardejove
J01.01. (pondelok)  09.05 Svätá omša z Bratislavy
J06.01. (sobota)  09.05 Svätá omša z Banskej Bystrice
J07.01. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy

RÁDIO REGINA
JPondelok  17.05 Viera v živote
JUtorok  20.00 Duchovné horizonty R
JSobota  05.00 Ekuména vo svete 18.15 Ekuména vo 
svete R
JNedeľa  06.05 Rádio Vaticana 17.05 Duchovné horizonty 
17.50 Rádio Vaticana R
J24.12. (nedeľa)  16.00 Evanjelické služby Božie z Hnúšte
J06.01. (sobota)  21.00 Dagmar Mozolová: Traja králi – 
biblické pásmo
RÁDIO DEVÍN

JNedeľa  07.00 Krajina duše

 S T P R K R S T Y M A P K A E N R
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 N E V V L B P N I K T L I Z T N Č

 E Á J A E I S L O V O R L E J I E
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 D E S V D K P N K Y I I I U I Y A

 A Á N T E R U A S A D N P C B D D
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 K D T T S T O L I Č K A Ľ R T P R
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 Y Ť Y S O B O T A E P O CH A P P M

Legenda: ANIÓN, ATÓMY, BRADA, ČISTOTA, DIZAJN, DOPYT, ELITA, 
EPOCHA, ISKRA, ISTIČ, JAVOR, KALIBER, KOLENO, KOTVA, KOVÁČ, 
KRSTY, KVETY, MADRID, MAPKA, NÁROD, OSIVO, PAĽBA, PLATINA, 
POHĽADY, POKLAD, POLIEVKA, POLROVINA, POŠTA, PROTÓNY, 
SAMOTA, SAVANA, SLIVOVICA, SLOVNÍK, SLOVO, SĽUBY, SOBOTA, 
STOLIČKA, SVEDOMIE, TRAKTOR, UČIVO, UDICA, ULICA, VIETOR, 
VLASY, ZLOBY, ZUBOR.

Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.

Autor: Marek Pataky 

Správne riešenia z dvojčísla 22: Krížovka: Aké krásne by bolo 
zanechať lepší svet. Osemsmerovka: Dobrá povesť je istejšia ako 
peniaze.

Výherca: MUDr. Ján Kalanin z Humenného

Riešenia zasielajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

Pomôcky:  
Sci, NTR, Bii
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31

06.01. Fatimská sobota (10.00 h)
14.01. Modlitby so službou oslobodenia a uzdrave-
nia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť 
(17.00 h)

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

25.12. Modlitby pri relikviách bl. Metoda: ruženec 
(16.30 h) Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá 
liturgia s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
06.01. Fatimská sobota
14.01. Stretnutie členov arcibratstva ruženca, svätá 
liturgia (18.00 h)
21.01. Ekumenické modlitby (15.00 h)

Klokočov, www.klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
12.01. Modlitby exorcizmu (17.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0904 738 330, 0911 912 643

24.12. Predvečer Narodenia Pána: svätá liturgia 
(10.30 h); večiereň (14.00 h); svätá liturgia (24.00 h)
25.12. Svätá liturgia (10.30 h)
26.12. Svätá liturgia (10.30 h)
31.12. Koniec občianskeho roka: svätá liturgia 
(10.30 h); svätá liturgia (14.00 h)
01.01. Obrezanie Pána: svätá liturgia  (10.30 h)
06.01. Zjavenie Pána: svätá liturgia (10.30 h); Jor-
dánske svätenie vody pod horou Zvir
07.01. Malá púť (10.30 h)

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

26. – 28.01. Kurz Rút.
01. – 04.01. Kurz prípravy na manželstvo
15. – 20.02. Škola Otcovo srdce A (Father Heart 
School A). Z Božej dobroty môžeme nazývať neko-
nečného Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsa-
dy, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v ži-
vote človeka degradovalo, a preto na túto inštanciu 
útočí. Nielen deti vnímajú vzťah k Bohu cez svojho 
otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske 
ponúka aj cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia 
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi a ponúka-
jú autentické, intímne poznanie Boha a jeho lásky 
k nám. Bližšie informácie: centrum.rodina@gmail.
com. Príspevok je 135 eur za osobu.

GKFC, Čičava, centrumpreromov@gmail.com, cen-
trumpreromov.sk, romskamisia.sk, 0915 951 081

Reťazové modlitby – pondelok (08.00 h – 21.00 h)
Svätá liturgia – sobota (Jastrabie n. T., kaplnka, 18.00 h)
nedeľa (Čičava, GFC pre Rómov, 08.00 h); (Soľ, cen-
trum, 09.30 h); (Hlinné, Komunitné centrum, 11.00 h)

Koinonia Ján Krstiteľ, www.koinoniapo.sk 
Komunitný dom, Záborské

Nedeľa 09.30 Nedeľná svätá liturgia (od 17.12.)
13.12. Večer mladých (17.30 h)
10.01. Večer chvál s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h)
17.01. Večer chvál s katechézou pre manželov 
a snúbencov (18.00 h)

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Zvárame prasknuté zvony akejkoľvek 
veľkosti a hmotnosti. 

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

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

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

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

K vežovým hodinám ponúkame zadarmo diaľkové 
ovládanie zvonov.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
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