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Na Slovensku poznáme kruté príslovie: Marec,
poberaj sa starec. A veru, mnoho starých ľudí
nezvláda prechod zo zimy do jari, zmeny počasia, zmeny života... Keď to na nich doľahne, telo
vypovie. A nám, čo sme zostali, z očí začnú tiecť
slzy. Po čase ostane spomienka. Niekedy fotografie,
možno nejaké video, zarámovaný portrét či dečka
alebo píla. Veci, s ktorými prichádzali do styku,
ktoré nám pripomínajú ich tvár či činnosť – to všetko v nás vyvoláva spomienky. A znovu slzy.
Neraz sa prichytíme pri slovách plných ľútosti –
keby tu ešte boli. Chýbajú ich slová, ich objatia,
ich prítomnosť. Jednoducho chýbajú. Svätý Otec
František nás všetkých v Košiciach pozval k tomu,
aby sme išli k svojim koreňom – k rodičom, no
najmä k starým rodičom. Možno už nie sú. Možno
naše deti nepoznajú svojich prarodičov či starých
rodičov. Lebo sa stalo niečo, s čím nikto nepočítal.
Odišli. Aj v takejto situácii nás Svätý Otec pozýva
ísť k nim. Sadnúť si spolu, hovoriť o nich a prenášať
spomienky, naše vlastné skúsenosti, naše zážitky
do ich detských sŕdc. Nemusí to byť na cintoríne
priamo na Dušičky. Môžeme tam zájsť kedykoľvek.
A ani to nie je nevyhnutné. Stačí si iba sadnúť,
vziať do ruky kôpku starých fotografií a hovoriť
príbeh svojich koreňov. Koreňov tej našej rodiny.
Keby tu ešte boli, keby sme vtedy urobili niečo
inak. Niekedy je za našou bolesťou zlyhanie.
Naše zlyhanie. Mohli sme prekonať svoje pohodlie a robiť niečo inak. Niečo menej sebecké
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a viac ľudské. Viac zo srdca. Teraz to vidíme.
Niekedy cez svedomie, ktoré sa ozýva, inokedy
v opakujúcom sa príbehu, ktorý už nepíšeme my
o iných, ale iní o nás. Samota vie byť na povzbudenie, ale vie aj zobrať človeku posledné zvyšky odvahy žiť. A tak vidíme vlastné pochybenia, ktorých
sme sa voči svojim starkým dopustili.
Sebaľútosť však nie je namieste. Ak ľutujeme seba,
čo dobré robíme? Veď takýchto ľudí je plný svet.
No ak ľutujeme svoje skutky, ak cítime zahanbenie
a dokážeme ho prijať, je to začiatok zmeny, začiatok nápravy. Možno už nemôžeme ísť k prastarým
rodičom, ale vyznávame svoje pochybenia deťom,
aby sa na našich chybách poučili. Aby nerobili také
isté. Aby aj oni raz nepovedali to slovko „keby“.
Pozývam vás i seba v tomto čase spomínania
na blízkych, ktorí odišli na večnosť, aby sme vykonali metanoiu – obrátenie. Aby sme cez pokánie,
cez slzy ľútosti a kajúcnosti zmenili svoje životy.
Vyšli zo sebaľútosti a žili pre iných. Nečakali, ale
dávali. Pozývam mladých, aby šli za starými a počúvali ich príbehy. Aby boli trpezliví a neutekali
hneď do svojich vlastných štyroch stien. Pozývam
starých, osamelých, aby prelomili samotu. Aby
hľadali spôsoby, ako ju naplniť. Veď všetci sme si
navzájom bratmi a sestrami. Navzájom sa máme
povzbudzovať a pomáhať si. Tak možno zájsť
k susede, susedovi prelomiť ich samotu. Navzájom
si pomôcť pri práci i pri nesení svojho kríža. Byť si
jeden druhému Šimonom z Cyrény. A nesúdiť svoje
deti, ale hovoriť im o svojej samote, o tom, ako
je pre vás ich prítomnosť dôležitá. Tak vykročme
a nebuďme sami.
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slovo Svätého Otca

STE VÍTANÍ!
Príhovor Svätého Otca Františka na stretnutí s rómskou
komunitou na Luníku IX 14. septembra 2021
zálnou rodinou. Vy živíte veľkú lásku
k rodine a pozeráte na Cirkev na základe
tejto skúsenosti. Áno, Cirkev je domov, je
to váš domov. Preto – chcel by som vám
zo srdca povedať – ste vítaní, vždy sa cíťte
v Cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej
žiť. Nech nikto nenecháva mimo Cirkvi
vás alebo niekoho iného!

Ďakujem vám za prijatie a za vaše láskavé
slová. Ján pripomenul, čo vám povedal svätý Pavol VI.: „Vy v Cirkvi nie ste
na okraji... Vy ste v srdci Cirkvi.“ (homília,
26. septembra 1965) Nikto v Cirkvi sa
nesmie cítiť mimo alebo daný nabok. Nie
je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob
bytia Cirkvi. Pretože byť Cirkvou znamená žiť ako povolaní Bohom, znamená to
cítiť sa vlastníkmi života, byť súčasťou
rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás
takto praje, každého iného, ale všetkých
zjednotených okolo neho. Pán nás vidí
spolu. Všetkých.
A vidí nás ako deti: má pohľad Otca,
pohľad zaľúbenia v každom dieťati. Ak
prijmem tento pohľad na seba, naučím
sa dobre vidieť ostatných: zistím, že mám
vedľa seba ďalšie Božie deti a uznávam ich
ako bratov a sestry. Toto je Cirkev, rodina
bratov a sestier s tým istým Otcom, ktorý
nám dal Ježiša za brata, aby sme pochopili, ako veľmi miluje bratstvo. A túži
po tom, aby sa celé ľudstvo stalo univer-

Svätý Otec v Prešove pred čítaním evanjelia. Autor: Dávid Kováč

Drahí bratia a sestry, dobré popoludnie!

Svätý Otec na Luníku IX. Autor: TASR / TK KBS / František Ivan

Ján, pozdravil si ma so svojou manželkou
Beátou, spoločne ste postavili rodinný
sen pre vaše veľké rozmanitosti pôvodu,
zvyklostí a zvykov. Viac ako mnoho slov
práve vaše manželstvo svedčí o tom, ako
konkrétnosť spoločného života môže
zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa
inak zdajú neprekonateľné. Nie je ľahké
prekonať predsudky, ani medzi kresťanmi.
Nie je ľahké oceniť ostatných, často v nich
vidíme prekážky alebo protivníkov a vynášajú sa súdy bez toho, aby sme poznali ich
tváre a príbehy.
Počúvajme však, čo Ježiš hovorí v evanjeliu: „Nesúďte.“ (Mt 7, 1) Evanjelium
nesmie byť osladzované ani zriedené.
Nesúďte, hovorí nám Kristus. Koľkokrát,
naopak, nielen hovoríme bez základu alebo z počutia, ale považujeme sa za spraByzantinos
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tý Otec na audiencii 30. júna 2021 na sviatok sv. Petra a Pavla
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Rómovia na Luníku IX počas návštevy pápeža. Autor: TASR / TK KBS / František Ivan
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vodlivých, keď sme prísnymi sudcami
ostatných. Zhovievaví k sebe, neoblomní
k ostatným. Ako často sú súdy vlastne
predsudky, ako často si to zamieňame! Je
to znetvoriť slovami krásu Božích detí,
ktorými sú naši bratia. Nemožno redukovať realitu toho druhého na vlastné vopred
pripravené modely, nemožno dávať ľudí
do schém. Predovšetkým, aby sme ich
skutočne poznali, musíme ich rozoznať:
uznať, že každý v sebe nosí nepopierateľnú krásu Božieho dieťaťa, v ktorej sa
odzrkadľuje Stvoriteľ.
Drahí bratia a sestry, príliš často ste boli
práve vy predmetom predsudkov a nemilosrdných súdov, diskriminačných
stereotypov, hanlivých slov a gest. Vďaka
tomu sme sa všetci stali chudobnejšími,
chudobnejšími v ľudskosti. Na obnovu
dôstojnosti potrebujeme prejsť od predsudkov k dialógu, od uzavretia k integrácii. Ako to však urobiť? Nikola a René, pomohli ste nám, váš príbeh lásky sa narodil
tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu,
ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení

a chceli ste prácu; cítili ste sa milovaní
a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom
niečo viac.
Tak ste nám zanechali vzácny odkaz: kde
je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná
práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť,
tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom,
ale prídu. Súdy a predsudky len zväčšujú
vzdialenosti. Kontrasty a silné slová nepomáhajú. Dávať ľudí do get nič nerieši.
Keď sa posilňuje uzavretosť, skôr či neskôr
vzplanie hnev. Cesta (hovorí nám život)
k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to
organický proces, pomalý a vitálny proces,
ktorý sa začína vzájomným poznaním,
trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Môžeme
sa pýtať, komu patrí budúcnosť? Deťom.
Ony nás majú zorientovať: ich veľké sny sa
nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť
spolu s ostatnými, bez prekážok, bez vylúčenia. Zaslúžia si integrovaný život, slobodný život. Práve ony motivujú prezieravé rozhodnutia, ktoré nehľadajú okamžitý
súhlas, ale pozerajú sa do budúcnosti

každého. Kvôli deťom treba robiť odvážne
rozhodnutia: pre ich dôstojnosť, kvôli ich
vzdelaniu, aby vyrastali dobre zakorenené
vo svojom pôvode, ale zároveň bez toho,
aby videli každú možnosť vylúčenú.
Ďakujem tým, ktorí vykonávajú túto integračnú prácu, ktorej sa, okrem toho, že
vyžaduje nemálo úsilia, niekedy dostane
aj nepochopenie a nevďačnosť, dokonca
azda aj v Cirkvi. Drahí kňazi, rehoľníci
a laici, milí priatelia, ktorí venujete svoj
čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám
poskytli všestranný rozvoj, ďakujem!
Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí
sú na okraji. Myslím aj na utečencov
a väzňov.
Zvlášť im, ako aj celému väzenskému
prostrediu vyjadrujem svoju blízkosť.
Ďakujem, don Peter, za to, že ste nám
povedali o pastoračných centrách, kde
nerobíte sociálnu asistenciu, ale osobné
sprevádzanie. Ďakujem vám, saleziáni.
Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára
ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je
prorocká, pretože zahŕňa najmenších,
buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa
vyjsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte,
že idete v ústrety Ježišovi. On vás očakáva
tam, kde je krehkosť, nie pohodlie; kde je
služba, nie moc; kde ide o vtelenie sa a nie
o potešenie. Tam je on.
A všetkých vás pozývam, aby ste prekonali
strach, rany minulosti, s dôverou, krok
za krokom: v poctivej práci, v dôstojnosti
zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery. A v modlitbe
za seba navzájom, pretože to je to, čo nás
vedie a dáva nám silu. Povzbudzujem vás,
žehnám vám a prinášam vám objatie celej
Cirkvi. Ďakujem. Palikerav!

SVEDECTVO Z LUNÍKA
Svedectvo Nikoly a Reného, ktorí vyrástli
na rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. Nikola má 28 a René 29 rokov.
Majú dve deti: Filipa (3) a Šimona (1,5).
Drahý Svätý Otec, ja aj môj manžel sme
vyrastali na tomto sídlisku, tu sme sa
hrali a chodili do školy.
Vyrastať na tomto sídlisku je náročné, ale
aj vďaka Cirkvi a saleziánom sme obdobie
dospievania prežili krajšie a zmysluplnejšie. Venovali sa nám, dôverovali nám, čo

ovplyvnilo našu túžbu získať vzdelanie, aj
keď to bolo ťažké. Podporovali nás aj naši
rodičia, že ísť proti prúdu sa oplatí. Kňazi
nás pripravili na prvé sväté prijímanie,
na sviatosť birmovania i sviatosť manželstva, taktiež nám pokrstili naše deti. Viedli
nás aj k nezištnej službe. Niekoľko rokov
sme dobrovoľne vykonávali animátorskú
činnosť.
Dospeli sme a obidvaja sme sa zamestnali. S Božou pomocou som ukončila aj
diaľkové štúdium na pedagogickej fakul-

te. Túžili sme s manželom odísť z tohto
sídliska, ale nevedeli sme ako. Saleziáni
nám vnukli nádej, že sa to dá. Vzali sme
si hypotéku, kúpili byt a odsťahovali sa
do inej časti Košíc. Dnes vďaka tomu
všetkému ponúkame svojim deťom šťastnejší, dôstojnejší a pokojnejší život.
Svätý Otec, naši rodičia, súrodenci a priatelia aj naďalej žijú na tomto sídlisku.
Veríme, že vaša návšteva prinesie novú
nádej a chuť na vnútornú zmenu všetkým, ktorým sa dnes prihovoríte.
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ZAKORENENÍ
A OTVORENÍ

a môže zo života, zo svojho vlastného
života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť,
chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, presahuje
make-up, ktorá presahuje módne trendy.
Snívajte bez strachu o založení rodiny,
o splodení a výchove detí, o dávaní života,
o zdieľaní všetkého s druhou osobou, bez
toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti,
pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma
a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si.
A toto je láska: milovať toho druhého
takého, aký je, a toto je pekné.

Príhovor Svätého Otca mladým. Autor: TASR / TK KBS / Roman Hanc

Príhovor Svätého Otca Františka na stretnutí s mladými
v Košiciach 14. septembra 2021

Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý
večer!
Bolo mi potešením počúvať slová Mons.
Bernarda, vaše svedectvá a vaše otázky.
Položili ste ich tri a ja by som sa chcel
pokúsiť s vami hľadať odpovede.
Začnem Petrom a Zuzkou, vašou otázkou
o láske vo dvojici. Láska je najväčší sen
v živote, ale nie je to lacný sen. Je pekný,
ale nie je ľahký. Ako všetky veľké veci v živote. Je to sen, ale nie je ľahké ho interpretovať. Ukradnem vám vetu: „Začali sme
tento dar vnímať úplne novými očami.“ To
povedala ona. Naozaj, ako ste povedali, sú
potrebné nové oči, oči, ktoré sa nenechajú
oklamať vzhľadom. Priatelia, nebanalizujme lásku, pretože láska nie je len emócia
a cit; tie sú nanajvýš tak jej začiatkom.
Láska neznamená mať všetko a hneď, nezodpovedá logike „použi a odhoď“. Láska
je vernosť, dar, zodpovednosť.
Skutočnou originalitou dnes, skutočnou
revolúciou je oslobodiť sa od kultúry pro-

vizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a nad
rámec okamihu, znamená to milovať
na celý život a celou svojou bytosťou. Nie
sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň,
ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou. Všetci budete mať na mysli veľké
príbehy, ktoré ste čítali v románoch, videli
v nejakom nezabudnuteľnom filme, počuli v nejakom dojemnom príbehu. Ak sa
nad tým zamyslíte, vo veľkých príbehoch
sú vždy dve ingrediencie: jedna je láska,
druhá dobrodružstvo, hrdinstvo. Vždy idú
spolu. Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé: láska aj hrdinstvo.
Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje: bezhraničná láska
a odvaha dať svoj život až do konca, bez
polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám,
aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím
vás, nenechajme dni nášho života plynúť
ako epizódy v telenovele.
Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je
výnimočný: každý z vás. Každý je darom

Sny, ktoré máme, nám hovoria o živote,
po ktorom túžime. Veľké sny nie sú silné
auto, módne oblečenie ani „dovolenka
po rôznych atrakciách“. Nepočúvajte tých,
ktorí vám hovoria o snoch, a namiesto
toho vám predávajú ilúzie. Snívanie je
jedna vec, mať ilúzie iná. Tí, ktorí predávajú ilúzie tým, že hovoria o snoch, sú
manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre
väčšiu radosť: každý z nás je jedinečný a je
na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho. Nežijeme na to,
aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci
za niekoho iného. Nie, každý je v Božích
očiach jedinečný. Nenechajte sa „homologizovať“; nie sme vyrábaní v sériách, sme
jedineční, sme slobodní a sme vo svete,
aby sme prežili príbeh lásky s Bohom, aby
sme mali odvahu robiť veľké rozhodnutia,
aby sme sa pustili do nádherného rizika
lásky. Pýtam sa vás: Veríte v to? [potlesk]
A snívate o tom? [potlesk a odpoveď si –
áno] Ste si istí? [odpoveď si – áno] Bravi!
– Super!
Chcel by som vám dať ďalšiu radu. Aby
láska prinášala ovocie, nezabudnite na korene. A aké sú vaše korene? Rodičia a najmä starí rodičia. Dávajte pozor, áno, starí
rodičia. Oni vám pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým rodičom, urobí
vám to dobre. Položte im otázky, nájdite si
čas, aby ste si vypočuli ich príbehy. Dnes
je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme sklon bežať, robiť všetko narýchlo: to, čo vidíme na internete, nám môže
okamžite prísť domov, stačí jeden klik
a na obrazovke sa hneď zobrazia osoby
a veci. A potom sa stane, že sa nám stanú
známejšími ako tváre, ktoré nám darovali
život. Plní virtuálnych správ riskujeme, že
stratíme svoje skutočné korene. Odpojiť
sa od života, fantazírovať v prázdne nie je
dobré, je to pokušenie od zlého. Boh nás
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Dávid Kováč

Mladí dobrovoľníci pri rozdávaní Eucharistie v Prešove. Autor: Dávid Kováč

Homília Svätého Otca v Prešove. Autor: Dávid Kováč

chce mať pevne zasadených na zemi, spojených so životom; nikdy nie uzavretých,
ale vždy otvorených pre všetkých! Zakorenení a otvorení. Rozumiete? Zakorenení
a otvorení. [potlesk]
Poviete mi: áno, je to pravda, ale svet
rozmýšľa inak. O láske sa veľa hovorí,
ale v skutočnosti platí iná zásada: nech
sa každý stará sám o seba. Drahí mladí,
nenechajte sa ovplyvniť tým, čo nie je
dobré, zlom, ktoré besnie. Nenechajte
sa ovládnuť smútkom alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria,
že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí,
ochorie na pesimizmus. A videli ste tvár
mladého človeka, mladého pesimistu?
Videli ste jeho tvár? Tvár zatrpknutá, tvár
zošúverená horkosťou. Pesimizmus nás
rozhorčuje. Vnútorne zostarneme. Zostarneme mladí. Dnes je toľko rozkladných
síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi
na sťažnosti. Nepočúvajte ich, veru nie,
pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú
kresťanské, Pán nemá rád smútok a keď
niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení,
aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme
ju pozdvihli k nebu, k druhým, smerom
k spoločnosti.
Ale keď sme sklesnutí – pretože každý
v živote je občas trochu na dne, všetci to
poznáme – a keď sme na dne, čo môžeme
robiť? Existuje spoľahlivý prostriedok,
ktorý nám pomôže znova vstať. To je to,
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Niekto by mohol povedať: „Aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť sa spovedať.“ Nie je to problém, je to dobrá vec!
Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. Ak sa
hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým,
čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale
ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej.
Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa
za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve
tam, kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa

Ján Kováč

Dám vám malú radu: po každej spovedi
nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte si
odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte
si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo
svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré
už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti
Boh dal, pohladenie Boha Otca. V tejto
chvíli by som chcel dať kňazom jednu
radu: povedal by som kňazom, aby sa cítili
na mieste Boha Otca, ktorý vždy odpúšťa a objíma, a prijíma. To si uchovajte,
nenechajte si to ukradnúť. A keď pôjdete
nabudúce na spoveď, spomeňte si: Dostanem znova to objatie, ktoré mi urobilo tak
dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty,
ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje
ma. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu.
Ak je on hlavnou postavou, všetko sa stáva
pekným a spoveď je sviatosťou radosti.
Áno, radosti: nie strachu a súdu, ale radosti. A je dôležité, aby kňazi boli milosrdní.
Prosím vás, nikdy nie vyzvedačskí, nikdy
inkvizítorskí, ale bratia, ktorí darujú Otcovo odpustenie, ktorí sprevádzajú v tom
Otcovom objatí.

slovo Svätého Otca

Mladí dobrovoľníci v Prešove. Autor: Ján Kováč

o čom si nám hovorila ty, Petra. Spoveď.
Počúvali ste Petru, hej? [Áno!] Prostriedok spovede. Pýtala si sa ma: „Ako môže
mladý človek prekonať prekážky na ceste
k Božiemu milosrdenstvu?“ Aj tu ide o záležitosť pohľadu, pohľadu na to, na čom
záleží. Ak sa vás opýtam: „Na čo myslíte,
keď sa idete spovedať?“ Nehovorte to však
nahlas, som si takmer istý odpoveďou:
„Na hriechy“. Ale – pýtam sa vás – odpovedajte – sú hriechy skutočne centrom
spovede? [Nie!] Nepočujem... [Nie!]
Bravi! Boh chce, aby si sa k nemu priblížil
tým, že budeš myslieť na seba, na svoje
hriechy alebo na neho? Čo chce Boh? Aby
ťa priviedol bližšie k sebe alebo k tvojim
hriechom? Čo chce? Odpovedz [K nemu!]
Hlasnejšie, som hluchý... [K nemu!] Čo
je centrom, hriechy alebo Otec, ktorý
odpúšťa všetky hriechy? Otec. Nechodíme
na spoveď ako potrestaní, ktorí sa musia
pokoriť, ale ako deti, ktoré bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v každej
situácii, odpúšťa nám každý hriech.
Počúvajte dobre toto: Boh vždy odpúšťa!
Pochopili ste? Boh vždy odpúšťa!

7

Svätý Otec pred liturgiou v Prešove. Michal Petriľák
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vždy. Poviem vám jednu vec, ktorá nie
je na veľkoplošnej obrazovke. V mojej
krajine tých bez tváre, ktorí robia všetky druhy zla, voláme ľudia bez hanby.
A posledná pochybnosť: „Ale otče, ja
nedokážem odpustiť sebe, a preto mi
ani Boh nemôže odpustiť, lebo vždy
padnem do tých istých hriechov.“ Ale
počúvaj, kedy sa Boh urazí? Keď ho
ideš prosiť o odpustenie? Nie, nikdy.
Boh trpí, keď si myslíme, že nám
nemôže odpustiť, pretože je to, ako
keby ste mu povedali: „Si slabý v láske!“
Povedať toto Bohu je škaredé. Povedať
mu, že „v láske si slabý“. Naopak, Boh
sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. Keď nás zdvihne, verí v nás ako
prvýkrát, nenechá sa odradiť. My
sa necháme odradiť, on nie. Nevidí
hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale
deti, ktoré miluje. Nevidí pomýlených
ľudí, ale milované deti; možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy.
A vždy, keď sa spovedáme – nikdy na to
nezabudnime –, je v nebi oslava. Nech
je to tak aj na zemi!

SVEDECTVÁ Z LOKOMOTÍVY
Svedectvo Petry Filovej, ktorá pochádza
z Košíc, má 29 rokov, aktuálne je študentkou náboženskej výchovy na Teologickej
fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity
v Ružomberku a aktívne participuje
na aktivitách Univerzitného pastoračného
centra v Košiciach.
Volám sa Petra a rada by som vám svedčila
o tom, ako mi jedna sviatosť zmierenia
zmenila život.
Bol to čas, keď som osobne spoznala,
prečo Ježiš trpel na kríži. Odmalička som
videla Ježiša na kríži – doma, v škole,
v kostole, no neuvedomovala som si zmysel jeho obety. Vo svojom živote som mala
dlhšie obdobie, keď som žila bez sviatosti
zmierenia. Bolo to práve v čase, keď som
sa pripravovala na sviatosť birmovania.
Navonok som bola ideálny birmovanec.
Nemala som problém s vedomosťami
z katechizmu, bola som aktívna na liturgických sláveniach. Na prvý pohľad všetko
perfektné. Ale celý ten čas som bola, ako
by povedal Ježiš: „obieleným hrobom“.
Zvonku úspech a dokonalosť, vnútri mŕtva prázdnota.

Postupne prišiel čas svätej spovede pred
sviatosťou birmovania. Ja som si na svoju
spoveď vybrala košickú katedrálu, aby
to bolo čo najanonymnejšie. Chcela som
ísť ku kňazovi, ktorý ma v živote nevidel
a zrejme už ani neuvidí. Ako som tam
bola a vyznávala hriechy, čakala som
výčitky a hnev, no nič z toho neprišlo.
Kňaz sa tešil, že som prišla, a ako zadosťučinenie mi dal pomodliť sa jeden Otčenáš.
Keď som vyšla zo spovednice, sadla som si
v katedrále a začala som sa modliť – prvý
raz, druhý raz, tretí raz... A modlila som
sa ho asi tridsať ráz, stále dookola. Mne
tá sviatosť zmierenia, láskavosť kňaza
a to, že som mohla zavolať na Boha Otec,
oživili srdce.
Na druhý deň som prijala sviatosť birmovania a bola som veľmi šťastná. Radosť
a oheň Ducha Svätého je to, čím žije moje
srdce. To je presne to, prečo potrebujem
prijímať sviatosť zmierenia, aby sa moje
srdce očistilo od hriechu a naplnilo Božím
Duchom. Okrem toho ma naplnila aj veľká túžba slúžiť Ježišovi a hovoriť o ňom.
V mojom živote sa všetko zmenilo, lebo
som sa zmenila ja. No to najpodstatnejšie
je, že sa zmenil môj postoj k hriechu.

Nakoniec, Peter a Lenka, zažili ste v živote kríž. Ďakujem za vaše svedectvo.
Pýtali ste sa, ako „povzbudiť mladých
ľudí, aby sa nebáli objať kríž“. Objať –
to je pekné sloveso. Objatie pomáha
prekonať strach. Keď sme v objatí, získame znova dôveru v seba a v život. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože
keď objímeme Ježiša, znova dostávame
nádej. Nemôžeme objať samotný kríž;
bolesť nikoho nespasí. To, čo premieňa
bolesť, je láska. Kríž teda objímame
spolu s Ježišom, nikdy nie sami! Ak
objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť.
A Ježišova radosť v bolesti sa premieňa
na pokoj. Drahí mladí, chlapci i dievčatá, želám vám túto radosť, silnejšiu ako
čokoľvek iné. Prajem vám, aby ste ju
zaniesli svojim priateľom. Nie kázne,
ale radosť. Prinášajte radosť! Nie slová,
ale úsmevy, bratskú blízkosť. Ďakujem
vám, že ste ma počúvali a prosím vás
o poslednú vec: nezabudnite sa za mňa
modliť. Ďakujem! [po slovensky]
Vstaňme všetci a modlime sa k Bohu,
ktorý nás miluje, modlime sa Otče náš:
„Otče náš...“ [po slovensky]

Viem, že nechcem žiť v hriechu. Nechcem
byť „obielený hrob“. Už rozumiem, prečo
Ježiš trpel na kríži.
Svedectvo Petra Lešaka (37), ktorý pochádza z Brezna, študoval na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho manželka Zuzana má 36 rokov a pochádza zo
Zvolena. Takisto študovala v Banskej Bystrici. Majú spolu tri dcéry: Sofiu (9), Lujzu
(7) a Máriu Annu (4). Čakajú chlapčeka,
ktorý sa má narodiť v septembri. Peter je
aktuálne konateľom spoločnosti s názvom
Laudatosi, ktorá sa zaoberá ekologickými
stavbami.
Volám sa Peter a s mojou manželkou Zuzkou som sa stretol pred trinástimi rokmi.
Keď sme si začínali budovať vzťah, prišli
sme prvýkrát na púť k Anke Kolesárovej
do Vysokej nad Uhom. Práve som končil
vysokoškolské štúdiá. Zuzka bola praktizujúca veriaca, ale ja svetský chlapec.
Ankin príbeh obrany čistoty sa nás oboch
veľmi dotkol. Pre mňa to bolo vtedy niečo
nepredstaviteľné – radšej obetovať vlastný
život, ako stratiť nevinnosť. Začali sme
vnímať tento dar od Boha úplne novými
očami. Obaja sme boli zranení z minulých
vzťahov a nechceli sme opakovať tie isté
chyby. Ja som pri Anke zažil silný Boží
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Stretnutie Svätého Otca s mladými v Košiciach. Autor: TASR / TK KBS / Roman Hanc

dotyk v spoločenstve mladých veriacich
ľudí a pochopil som zmysel života, ktorý
som tak dlho hľadal. Tu som bol prvýkrát
v živote na svätej omši.
Moja manželka Zuzka tu odovzdala svoju
minulosť a nečisté vzťahy vo sviatosti
zmierenia, prijala uzdravenie a chcela
začať odznova. Prosila Anku pri hrobe
aj počas celej púte o pomoc, ako mi má
vysvetliť, že chce mať so mnou čistý
vzťah. Zázrakom pre ňu bolo, že ja som to
navrhol ako prvý. Vďaka Anke sme objavili
a pochopili hodnotu čistoty vo vzťahu
a udržali si ju až do manželstva. Nebyť
Anky, možno by náš vzťah išiel úplne inou
cestou a možno by sme spolu ani dlho
nezostali.
Vnímali sme a naďalej vnímame milosť
Ankinho príhovoru za našu lásku. Ja som
úplne zmenil svoj život, nespoznávali
ma kamaráti ani vlastní rodičia. Po roku
prípravy som mal prvú svätú spoveď
a mohol som prijať eucharistického Ježiša.
Potom sme sa stali manželmi. Dnes je to
už jedenásť rokov. Blahoslavenú Anku
máme doma na obrázku aj s relikviou ako
pamiatku na slávnosť jej blahorečenia,
ale hlavne ju nosíme vo svojich srdciach.
Modlíme sa k nej a veríme, že sa za nás
a za iných prihovára, a prosíme nebeského
Otca aj o zázrak na Ankin príhovor. Ďaku-

jeme Bohu a Anke za našu lásku, za naše
tri deti a štvrté bábätko na ceste. Vďaka
Anke vieme, ako vysvetľovať hodnotu čistoty našim trom dcéram, ktoré Anku a jej
príbeh poznajú, a ak Pán dá, raz ju samy
vo Vysokej nad Uhom navštívia.
Svedectvo Petra Lišku (33) z farnosti Plavnica a Lenky (35) z farnosti Kobyly. Obaja
študovali v Košiciach. Peter je zubný
lekár, Lenka učiteľka. Momentálne bývajú
v Banskej Bystrici, kam sa presťahovali
kvôli práci. Majú tri deti: Elišku (7), Emanuela (5) a Lenku (2). Aktívne sa angažujú
v rôznych duchovných spoločenstvách.
Peter: Volám sa Peter, moja manželka je
Lenka a tu sú naše tri deti: Eliška, Emanuel a Lenka. Mal som náročné detstvo.
Od trinástich rokov som vyrastal bez
mamy, ktorá nám zomrela. Život v rodine
bol často ako ťažký kríž. Ako chlapec
som potom žil hriešnym životom, až kým
som neprišiel na štúdiá do Košíc. Tu som
stretol spoločenstvo mladých veriacich
ľudí a starostlivých kňazov. A môj život sa
začal meniť.
Lenka: Petra som stretla práve v tomto
spoločenstve mladých veriacich ľudí. Začali sme spolu chodiť, ale naše chodenie
nebolo jednoduché. Zranenia z minulosti
prinášali mnohé pochybnosti a trápenia,

dokonca aj odlúčenia. Bol to krásny a hlboký čas spoznávania, no často aj kríža.
Ale v pastoračnom centre na univerzite
sme vždy nachádzali prijatie a vo Vysokej
nad Uhom pri Anke Kolesárovej sme sa
učili, čo je nezištná služba, živá viera,
radostné srdce a poklad čistoty. Napriek
ťažkostiam sme k sebe cítili úprimnú
lásku. A tak sme si pred deviatimi rokmi
sľúbili vernosť vo sviatosti manželstva.
Peter: Ale ani potom nebol náš život
ľahký. Odišli sme do sveta za prácou
a na mňa doľahla ťažká choroba. Bol som
na pokraji života a neraz sme siahli až
na dno svojich síl. Ježiš nám v najťažšom
čase ukázal, ako nás miluje a že za mňa
zomrel na kríži, aby som mohol žiť. V tom
čase sme dostali relikviu blahoslavenej
Anky Kolesárovej, ku ktorej sa stále
modlievame. Po piatich rokoch ťažkého
trápenia prišlo vyslobodenie z choroby.
Teraz zažívam nový život v zdraví a teším
sa s celou rodinkou. Pracujem ako lekár,
Lenka je učiteľka a máme tri krásne deti.
Lenka: Ďakujeme dobrotivému Bohu
za jeho prozreteľnú starostlivosť a životnú cestu, ktorou nás vedie. Ďakujeme aj
za kríž. Ďakujeme blahoslavenej Anke
za jej príhovor. Ďakujeme spoločenstvu
mladých veriacich ľudí a starostlivým
kňazom za to, že usmerňovali naše cesty.
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V LIETADLE O ŽIVOTE
Počas spiatočného letu z Bratislavy do Ríma 15. septembra 2021 sa pápež rozprával
s novinárskym sprievodom pri obvyklej tlačovej konferencii. Skôr ako k ukončenému
pobytu na Slovensku sa vyjadril k aktuálnym témam – od očkovania proti Covidu-19
cez vzrastajúci antisemitizmus a postoj Cirkvi k potratom a redefinícii manželstva
po odmietanie Eucharistie politikom, ktorí presadzujú potratové zákony.

J

István Károly Kuzmányi (Magyar
Kurir): Svätý Otče, ďakujeme vám
za vašu návštevu v Budapešti, kde
ste citovali kardinála Mindszentyho, ktorý vyhlásil: „Ak existuje
milión modliacich sa Maďarov,
nemám obavy o budúcnosť.“ Prečo
ste sa po dvadsaťjeden rokoch rozhodli zúčastniť na eucharistickom
kongrese a ako sa pozeráte na kresťanstvo v Európe?

Svätý Otec: Návštevu v Budapešti niekto
interpretoval zle. Bola takto naplánovaná.
Ale vášmu prezidentovi som sľúbil, že sa
pokúsim prísť budúci rok alebo neskôr.
Maďari si uchovávajú množstvo hodnôt.
Zasiahol ma veľmi hlboký zmysel pre ekumenizmus. Európa by sa všeobecne mala
vrátiť k snu svojich otcov zakladateľov,
čo stále opakujem. Európska únia nie je
schôdzovanie, ale v jej základoch je duch,
o ktorom snívali Schumann, Adenauer, de
Gasperi. Hrozí nebezpečenstvo, že sa z nej

stane obyčajný správny úrad, čo nie je
dobré. Európa by sa mala vrátiť k mystike,
k svojim koreňom a rozvíjať ich, a to vo
všetkých krajinách. Pravdou je, že niektoré záujmy, možno mimoeurópske, sa snažia Európsku úniu využiť na ideologickú
kolonizáciu, čo nie je dobré. S Maďarmi
som bol vlani v Transylvánii, tá omša bola
nádherná.

J

Bohumil Petrík (denník Štandard):
Slovenských občanov rozdelilo
očkovanie. Hovoríte, že očkovanie
je úkon lásky, ale rôzne diecézy
k tomu majú rôzny prístup. Ako má
v tejto súvislosti dôjsť k zmiereniu?

Svätý Otec: Je to trochu divné, pretože
ľudstvo sa vo svojich dejinách s vakcínami
priatelilo – očkovalo sa proti osýpkam,
detskej obrne... Táto vyhrotenosť možno
plynie skôr z neistoty, nielen z pandémie. Teda z rozdielov medzi vakcínami

a z povestí o tom, že niektoré vakcíny sú
len o málo viac ako destilovaná voda. To
všetko vyvolalo strach. Iní sú presvedčení o nebezpečnosti očkovania, ktorým
údajne do organizmu vstupuje vírus.
Aj v kardinálskom kolégiu je niekoľko
negacionistov a jeden z nich, chudák, je
hospitalizovaný s koronavírusom. Je to
irónia života. Neviem to dobre vysvetliť.
Niektorí ľudia hovoria, že vakcíny neboli
dostatočne preverené. Jasné je, že vo
Vatikáne boli očkovaní všetci, s výnimkou
malej skupinky. U tej sa teraz premýšľa
o tom, ako jej pomôcť.

J

Daniel Verdú Palai (El Pais):
V nedeľu dopoludnia ste sa stretli
s Orbánom. Možno pochopiť
rozdielnosť vašich postojov. Chceli
sme sa opýtať, ako prebehlo toto
stretnutie, či ste sa dotkli otázky
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migrácie a čo si myslíte o zákonoch
o homosexuáloch, ktoré vydal.
Svätý Otec: Išlo o prezidentovu návštevu. Bol natoľko slušný, že ma vyhľadal.
Stretol som sa s ním tretíkrát, prišiel
spolu s premiérom a podpredsedom vlády.
Hovoril prezident a témou bola ekológia.
Skutočne klobúk dole pred Maďarmi a ich
ekologickými znalosťami. Vysvetľoval
mi, ako čistia rieky; záležitosti, ktoré som
nepoznal.
Následne som sa opýtal na priemerný vek,
pretože mi robí starosti demografický
prepad. V Taliansku je priemerný vek 47
rokov, v Španielsku azda ešte viac. Mnohé
dediny sa vyprázdnili alebo v nich žije
veľa starých ľudí. Ako to riešiť? Maďarský
prezident mi vysvetlil, že majú zákon,
ktorý pomáha mladým párom k manželstvu a založeniu rodiny. Zaujímavé je, že sa
dosť podobá francúzskym zákonom, ale
je ešte rozvinutejší. Keď mi to vysvetľoval,
niečo o tomto zákone dodali aj predseda
a podpredseda vlády. O imigrácii nezaznelo nič.
Potom sme sa vrátili späť k ekológii. V demografickom ohľade je zrejmé, že sa tu
presadzuje rodina, je tu mnoho mladých
ľudí a veľa detí. Aj na Slovensku bolo veľa
mladých párov. Problém je v tom, aby
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mali všetci pracovné miesto a nemuseli ho
hľadať vonku. Toľko k témam... Hovoril
stále prezident, ostatní dopĺňali údaje.
Stretnutie trvalo pomerne dlho, približne
štyridsať minút.

J

Gerard O‘Connell (Amerika):
Po prvé som chcel povedať, ako
nás všetkých teší, že chirurgický
zákrok u vás viedol k vynikajúcim
výsledkom, omladli ste!

Svätý Otec: Niekto mi hovoril, že by
skúsil to isté... Ale nebola to estetická
operácia...

J

Gerard O‘Connell: Často hovoríte,
že sme všetci hriešnici a že Eucharistia nie je prémiou za dodržiavanie príkazov, ale liek a pokrm
pre slabých. Ako viete, v Spojených
štátoch po posledných voľbách
prebehla medzi biskupmi diskusia
o tom, či podávať sväté prijímanie
politikom, ktorí podporili potratové zákony. Existujú biskupi, ktorí
chcú upierať Eucharistiu prezidentovi a ďalším vrcholným predstaviteľom. Čo si o tom myslíte a čo
biskupom radíte? Ako biskup ste

za všetky tieto roky niekedy verejne odmietli podanie Eucharistie?
Svätý Otec: Nikdy som nikomu neodmietol podať Eucharistiu. Neviem, či k nej
niekto pristúpil za takýchto okolností.
Ako kňaz som si nikdy nebol vedomý
toho, že by som mal pred sebou takého
človeka, akého popisujete. Jediný raz sa
mi stalo niečo sympatické, keď som slúžil
svätú omšu v domove pre seniorov. Bolo
to v salóniku a keď som sa opýtal, kto
pôjde na sväté prijímanie, všetci starčekovia zdvihli ruku. A jedna starenka,
ktorá zdvihla ruku, mi potom povedala:
Ďakujem, ja som židovka. A ja na to: Ten,
ktorého som ti dal, je tiež Žid.
Prijímanie nie je odmena pre dokonalých – spomeňme si na jansenizmus
– Eucharistia je dar, Ježišova prítomnosť
v Cirkvi a v spoločenstve. Tí, ktorí v tomto
spoločenstve nie sú, ju nemôžu prijímať,
ako oná židovská pani, ktorú však Pán
chcel bez môjho vedomia odmeniť. Mimo
spoločenstvo, exkomunikovaní sú nepokrstení alebo vzdialení ľudia.
Druhý problém, teda potrat, je viac ako
problém, je to vražda. Kto podstupuje alebo koná potrat, vraždí, o tom niet pochýb.
Vezmite do ruky akúkoľvek učebnicu
embryológie pre študentov medicíny. Tretí

,
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Byzantinos
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týždeň od počatia už sú utvorené všetky orgány, všetky, aj DNA... Je to ľudský
život. A tento ľudský život si treba ctiť,
to je predsa jasná zásada!
Toho, kto to nemôže pochopiť, by som
sa opýtal: Je správne zabiť ľudský život,
aby sa tak vyriešil nejaký problém?
Je správne najať si nájomného vraha
na usmrtenie ľudského života? Vedecky
ide o ľudský život. Je správne odstrániť
ho, aby sa problém vyriešil? Z toho
dôvodu je Cirkev v tejto otázke taká
tvrdá, pretože keby niečo také akceptovala, znamenalo by to, že sa zmieruje
s každodennou vraždou. Hlava jedného
štátu mi povedala, že demografický
prepad sa začal v rokoch, keď bol
schválený potratový zákon, na základe
ktorého bolo vykonaných šesť miliónov
potratov, čo viedlo k poklesu pôrodnosti v tejto krajine.
Teraz prejdime k človeku, ktorý stojí
mimo spoločenstva a nemôže pristúpiť
k prijímaniu. Toto nie je trest, stojí
mimo. Problém však nie je teologický, ale pastoračný. Spočíva v tom, ako my biskupi
s týmto princípom pastoračne nakladáme. Keď sa
pozrieme na dejiny Cirkvi, všimneme si, že zakaždým, keď biskupi s týmto problémom nenakladali
ako pastieri, politicky sa vyhraňovali. Spomeňme si
na Bartolomejskú noc – áno, to sú heretici, podrežeme ich všetkých... Spomeňme si na hon na čarodejnice... A na Savonarolu na Campo dei Fiori. Keď
Cirkev bráni nejaký princíp nepastoračne, obhajuje
politické záujmy. Stačí sa pozrieť do histórie.
Čo má robiť pastier? Byť pastierom, neodsudzovať. Byť pastierom, pretože je pastierom aj onoho
exkomunikovaného človeka. Pastierom, ktorý má
Boží štýl, spočívajúci v blízkosti, súcite a láskavosti. O tom hovorí celá Biblia. Nepoznám dobre
podrobnosti zo Spojených štátov... Pokiaľ ste však
nablízku, ste láskavý, podávate prijímanie? To je
hypotéza, pastier vie, čo má v každej chvíli urobiť.
Pokiaľ však opustí cirkevnú pastoráciu, stáva sa
z neho politik, a to je zrejmé na všetkých nepastoračných súdoch Cirkvi...
Ak sa pýtate, či podať, ide o kazuistiku... Pamätáte
na búrku, ktorá sa rozpútala po Amoris laetitia? Je to
heréza, heréza! Našťastie tu bol kardinál Schönborn, veľký teológ, ktorý veci vysvetlil... Sú to Božie
deti a potrebujú našu pastoračnú blízkosť – a pastier
potom všetko vyrieši tak, ako mu naznačí Duch.

J

Stefano Maria Paci (talianska televízia Sky
TG 24): Verím, že posolstvo, ktoré vám teraz
odovzdám, budete považovať za dar. O jeho
odovzdanie ma požiadala Edith Brucková,
židovská spisovateľka, ktorú ste navštívili.

Podpísala sa ako „vaša sestra Edith“ a ďakuje za gestá a výzvy proti antisemitizmu
počas tejto cesty.
Svätý Otec: Antisemitizmus vstáva z mŕtvych, je to
módny jav, čo je veľmi škaredé...

J

Stefano Maria Paci: Hovorili ste s maďarskými predstaviteľmi o zákonoch o homosexualite a medzitým zo Štrasburgu
dorazila rezolúcia, ktorá vyzýva na uznanie
homosexuálnych manželstiev. Čo si o tom
myslíte?

Svätý Otec: Manželstvo je sviatosť. Nie je v moci
Cirkvi meniť sviatosti, ktoré Pán ustanovil. Existujú
zákony, ktoré sa snažia pomôcť ľuďom s odlišnou
sexuálnou orientáciou. Je dôležité, že štáty majú
možnosť občiansky ich podporiť, zabezpečiť im
dedičstvo, zdravotnú starostlivosť atď. A to nielen
homosexuálom, ale všetkým ľuďom, ktorí chcú žiť
spoločne.
Ale manželstvo je manželstvo. To neznamená, že
ich odsudzujeme – sú to naši bratia a sestry, máme
ich sprevádzať. Existujú občianske zákony, ktoré
napríklad zabezpečujú rôzne služby ovdoveným,
je tu francúzsky PACS, ale to nemá nič spoločné
s manželstvom ako sviatosťou, ktorá existuje medzi
mužom a ženou. Často sa tu vytvára zmätok. Sú
to bratia a sestry, všetci sme si rovní, Pán je dobrý,
želá si spásu všetkých ľudí, ale prosím, nech Cirkev
nemusí zapierať svoju pravdu. Mnohí ľudia s homosexuálnou orientáciou pristupujú k spovedi, žiadajú
kňazov o radu, Cirkev im pomáha, ale sviatosť
manželstva je niečo iné.

Rímsky pápež využíva
na svoje cesty do sveta
takmer výlučne charterové lietadlá. Keď je
na palube, let používa
číslo AZ4000. V minulosti
sa používalo aj označenie
Pastier jeden podobne,
ako majú hlavy iných
štátov. Na ceste späť
zvyčajne letí miestnym
dopravcom.
Pri pristávaní v Bratislave
pilot dvakrát zakrúžil nad
letiskom. Dôvodom bol
prílet pravidelnej linky
z britského Birminghamu.
Lietadlo, ktorým pápež
priletel, bolo pomenované po talianskom
básnikovi Giuseppem
Ungarettim.

VIETE, ŽE...
Prvý let s pápežom
na palube lietadla
sa uskutočnil v roku
1964. Svätý Ján Pavol
II. si svoje pomenovanie Lietajúci pútnik aj
skutočne zaslúžil. Počas
26 rokov letel do 129
krajín a nalietal viac
ako milión kilometrov.
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KAM V ČOM
Silvia POPÍKOVÁ

„I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové
listy a urobili si zásterky.“ (Gn 3, 7) Hriech a hanba priviedli
prvých ľudí k tomu, aby si našli odev a zakryli si telo, ktoré
mali od Boha.
Dnes je dôvodov viac, ale niekedy strácame prirodzenú hranicu, čo je na zakrytie
tela vhodné a čo nie. Módny svet je veľkou súčasťou našej doby, vplýva na nás,
ale aj ľahko zvádza ku konzumizmu,
márnivosti a často inšpiruje nesprávnym
spôsobom. Je vhodné zamyslieť sa aj pri
obliekaní, čo je dobré nielen pre nás, ale
aj pre naše okolie.

Rodičia,
objednajte
svojim deťom
časopis na adresu.
ukážete im iný spôsob života,
na aký sú zvyknutí .
a vytvoríte cestu božej milosti,
aby sa ich v pravý čas dotkla
a zmenila ich životy.
Viac informácií vám poskytneme
na telefónnom čísle
051/756 26 42

V minulosti plnil odev v prvom rade
ochrannú funkciu. Bol to hlavný dôvod,
prečo človek hľadal spôsoby, ako ochrániť
svoje telo pred vonkajšími vplyvmi, pred
nepriaznivým počasím, chladom, vetrom
či slnkom. Využíval to, čo mu ponúkala
príroda. Neskôr sa k tomu pridala potreba odlíšiť sa od ostatných. Nový rozmer
v odievaní priniesla výroba prvých textílií
z prírodných vlákien a v novodobých
dejinách priemyselná revolúcia, ktorá
umožnila vyrábať odevy hromadne.
Na konci minulého storočia prestal byť
odev znakom spoločenského postavenia.
Dnes sa môžeme obliekať podľa vlastného vkusu a možností. No aj napriek tejto
veľkej slobode v obliekaní stále existujú
pravidlá slušného správania v odievaní a odporúčania, ktoré treba pri
určitých príležitostiach dodržiavať. Medzi základné oblasti,
kde je vhodné rešpektovať
pravidlá etikety, sú plesy,
svadby, firemné večierky,
divadelné predstavenia
a pracovné stretnutia.
Špeciálne príležitosti ako audiencia
u prezidenta,
Svätého Otca
alebo kráľovskej
rodiny sa riadia
vlastnými pravidlami, protokolom. Úmyselné
nedodržiavanie
týchto pravidiel
sa považuje
za nevychovanosť
a nezdvorilosť, nie
však za morálne
pochybenie. Ak sa
zúčastňujeme na niektorej z akcií, ktorá

si vyžaduje predpísaný odev, je prejavom
úcty voči usporiadateľovi dodržať tieto
pravidlá.
Pre kresťana nie je jediným ukazovateľom
len móda a spoločenské pravidlá, ale aj
presvedčenie, že bol stvorený na Boží
obraz. Nestačí, ak si do chrámu oblečieme najlepšie šaty, čo máme. Mali by
sme rešpektovať, že ideme na stretnutie
s Kráľom. Preto je namieste niekoľko
pravidiel, ktoré by sme mali pri návšteve
chrámu dodržať. Vo všeobecnosti platí, že
sa máme obliecť čisto, dôstojne a cudne.
Ďalej je vhodné zamyslieť sa nad strihom
a farebnosťou zvoleného odevu. Ženy
a mladé dievčatá by si mali kontrolovať
dĺžku sukne, hĺbku výstrihu a pomer
odhalených častí tela k tým zakrytým.
Sukňa by mala siahať aspoň po kolená,
samozrejme, záleží od strihu, postavy
a veku. Ak máte pochybnosti o vhodnosti,
dĺžka do polovice lýtok alebo po členky je
ideálna. Vrchná časť tela, dekolt a ramená
by mali byť zahalené. Ak sa v lete chcete
zastaviť v chráme a máte viac odhalený
dekolt, odporúča sa mať v kabelke ľahký
šál univerzálnej farby, ktorý prekryje
plecia a výstrih. Neodporúčajú sa strihy
šiat, ktoré veľmi kopírujú krivky tela,
a priesvitné materiály. Každá dáma by si
mala uvedomiť svoju krásu, no nezabúdať
na dôležitosť Stvoriteľa.
Dnes je veľa možností, ako sa obliecť
decentne, a pritom nestratiť ženskosť
a pôvab. Súčasná móda vťahuje do bežného šatníka aj oblečenie, ktoré bolo niekedy určené len na šport. Druhy oblečenia
ako šortky, legíny, bermudy či tepláky
sú obľúbené pre svoju pohodlnosť, ale
do chrámu sa nehodia. Muži by mali mať
oblečené dlhé nohavice a košeľu, pričom
by sa mali vyhýbať nevhodným nápisom
a potlačiam na oblečení. Netreba zabúdať
ani na dôstojnosť odevu pri návšteve
pútnických miest alebo chrámov počas
letných dovoleniek.
Počas dospievania majú mladí ľudia
potrebu vyjadriť svoj názor mnohými
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„Odvráť svoje oko
od úhľadnej ženy
a nezahľaď sa
do cudzej krásy!
Pre ženskú krásu
už mnohí vyšli navnivoč
a hriešna túžba
zahorí pritom ako oheň."
Sir 9, 8 – 9

freepik.com

spôsobmi. Odev je výrazným prvkom
sebaprezentácie. Je prirodzené chcieť sa
páčiť a patrí to aj k vzájomnému spoznávaniu a dvoreniu v tomto veku. Vkus
dospievajúcej mládeže a ich rodičov sa
pravdepodobne nebude vždy zhodovať,
napriek tomu je dobré nechať dospievajúcim priestor na sebarealizáciu. Na pozadí
rýchlo meniacich sa módnych trendov,
ktoré často hraničia s nevkusom, potrebujeme nastaviť v rodine pravidlá tak, aby
oblečenie našich detí nebolo urážlivé,
nemravné alebo nevhodné na danú príležitosť. Prílišný dôraz na vonkajší vzhľad
a oblečenie môže viesť ku konzumizmu.
Naopak, ignorovanie a nenaplnenie
týchto potrieb zo strany rodičov môže
viesť u detí k frustrácii alebo vyčleňovaniu z kolektívu. Pre jedného je oblečenie
dôležité, pre iného je to len nevyhnutnosť. K dospievajúcim treba pristupovať
aj v rámci jednej rodiny individuálne.
Niekoho treba brzdiť v prehnanej starostlivosti o svoj zovňajšok, iného povzbudiť
vo výbere. Citlivý rodič to určite s láskou
spozná a zvládne. Nesmieme zabudnúť
na dve základné pravidlá pre rodičov.
Po prvé, už od útleho veku by mali
rodičia deťom s láskou vysvetľovať, ako
sa mení spôsob obliekania v závislosti
od príležitosti. Takáto príprava sa určite
zíde v období dospievania, keď býva téma
oblečenia „nárazníkovou zónou“ v rodine.

Po druhé, nemenej dôležité je byť deťom
vzorom aj v obliekaní, pretože dobrý
príklad je aj v tomto prípade na nezaplatenie.

posolstvo. V našej kultúre je čierna farbou
smútku, biela farbou čistoty, zelená
nádeje... Aj takto by sme mohli priniesť
nesprávne posolstvo svojmu okoliu.

Pri kombinovaní jednotlivých odevov
je nevyhnutné dbať aj na ich farebnosť.
Poznáme dva základné spôsoby kombinovania farieb – kontrastné ladenie
a ladenie tón v tóne. Pre oba tieto spôsoby môžeme hľadať inšpiráciu v prírode.
Ak sa dobre rozhliadneme okolo seba,
všetky pravidlá kombinovania farieb už
boli použité. Človek, ktorý sa dokáže
prírodou inšpirovať a citlivo vyberať farby,
by nemal šliapnuť vedľa. Pri farebnosti
tón v tóne vyberáme farby v príbuzných
odtieňoch, no rôznej intenzity. Pri kontrastnom ladení si zvolíme jednu hlavnú
farbu a kontrast získame doplnkovou
farbou v menšom pomere. Pravidlá etikety hovoria aj o vhodnosti farieb na rôzne
príležitosti. Sú príležitosti, kde je striktne
určená farba spoločenského odevu pre
dámy aj pre pánov (spoločenské udalosti, plesy...). Pri návšteve chrámu nie je
určená farebnosť, skôr treba vyberať tak,
aby sme zbytočne na seba nestrhávali
pozornosť. Obliekajme sa aj v tomto prípade s ohľadom na svoje okolie, ktoré by
mohlo byť pohoršené alebo rušené farebne nevhodným oblečením. Nezabúdajme
na to, že farby nesú v sebe aj symbolické

Kým v minulosti bol odev na Slovensku
odrazom ľudovej tradície, národnej
a regionálnej hrdosti a príslušnosti, dnes
sa táto jeho funkcia úplne vytráca. Je
pozitívne, ak aj dnes dokážu tvorcovia
vkusne zakomponovať prvky alebo motívy ľudovej kultúry do odievania mladých,
a tak im odovzdať posolstvo, že môžu
byť hrdí na dedičstvo, ktoré im zanechali
predkovia.
V súčasnosti sa od odevov okrem estetickej stránky očakáva aj zabezpečenie
komfortu a funkčnosti. Možností je veľa,
dôležitá je kvalita materiálu a vyhotovenie. Bežný spotrebiteľ sa môže strácať
v množstve špecifických informácií o „superfunkčných“ vlastnostiach oblečenia.
Treba zvážiť, čo naozaj potrebujeme. Pre
niekoho to môže byť oblek šitý na mieru
a pre iného kvalitné pracovné nohavice.
Nie je nič zlé na tom, ak využijeme materiálovo-technické poznatky na zjednodušenie alebo spríjemnenie svojich aktivít.
Vyzývame však na striedmosť s ohľadom
na postoj k prírode a jej zdrojom. Určite
nepotrebujeme všetko, čo trh ponúka.
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KTO JE TÁ ŽENA?
Po Panne Márii evanjeliá najviac spomínajú Máriu Magdalénu. Patrila
medzi ženy, ktoré sprevádzali Ježiša
a podľa možnosti mu slúžili, o čom
hovorí evanjelista Lukáš: „Potom chodil
po mestách a dedinách, kázal a hlásal
evanjelium o Božom kráľovstve a s ním
Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil
od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná
Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých
duchov, Jana, žena Herodesovho správcu
Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im
vypomáhali zo svojich prostriedkov.“ (Lk
8, 1 – 3) Jej meno prezrádza, že pochádzala z rybárskeho mestečka Magdala, ktoré
ležalo na západnom brehu Genezaretského jazera. Výraz Magdaléna pochádza
z latinského tvaru tohto mena a znamená
„Magdalská“.

NESPRÁVNE
INTERPRETÁCIE
Od konca 6. storočia kresťanská tradícia
stotožňovala Máriu Magdalénu s neznámou hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala
nohy slzami a utierala ich svojimi vlasmi
(Lk 7, 36 – 50). Západní cirkevní otcovia
ju považovali za kajúcnicu a obrátenú
hriešnicu, z ktorej Ježiš vyhnal sedem
zlých duchov. Niektorí ju dokonca pokladali za Máriu z Betánie, sestru Lazára
a Marty, ktorá pomazala nohy Ježišovi
pred jeho utrpením (Jn 12, 3). Novší biblisti sa však prikláňajú k mienke východných cirkevných otcov, že tri spomínané
ženy treba pokladať za celkom odlišné
osoby. Nový zákon nikde nespomína, že
by Mária Magdaléna bola nemravnou
ženou alebo verejnou hriešnicou. Mária
Magdaléna, ktorá je vykreslená v románe
Da Vinciho kód ako Ježišova manželka,
s ktorou mal Ježiš potomstvo, je čisto
literárnou fikciou a vymysleným príbehom autora Dana Browna. Nezakladá
sa na historickej pravde Nového zákona
a s pravdou Božieho zjavenia nemá vôbec
nič spoločné.

MÁRIA
MAGDALÉNA
Žena s neznámou minulosťou, z ktorej Ježiš vyhnal
sedem zlých duchov. Po oslobodení nasledovala
Ježiša a stala sa jeho učeníčkou. Nikdy ho neopustila,
zostala verná aj pod krížom. Dostala vzácnu milosť
– prvá stretla vzkrieseného Pána. Kristus ju poveril,
aby túto radostnú zvesť ohlasovala apoštolom. Biblia
sa o nej zmieňuje v Matúšovom, Markovom, Lukášovom aj Jánovom evanjeliu.

Mária Magdaléna. Zdroj: www.st-marymagdalene.org

Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

JEŽIŠOVA UČENÍČKA
Evanjelisti Marek a Lukáš stroho poznamenávajú, že z nej Ježiš vyhnal sedem
zlých duchov. Číslo sedem je v Biblii
symbolom množstva a úplnosti. Nevie sa,
či išlo o nejaký ťažký stav posadnutosti,
chorobu, alebo neresti. Isté je, že zakúsila
oslobodzujúcu moc Ježiša Krista a že
ho nasleduje. Jej láska k Pánovi je čistá,
úprimná a veľmi oddaná. Zostáva verná
v dobrom aj v zlom. Nenasleduje Ježiša

iba vtedy, keď ho vidí uzdravovať chorých,
nasycovať zástupy či kriesiť mŕtvych.
Verne kráča za svojím Majstrom, aj keď je
nevinne odsúdený na smrť ako zločinec.
Keď ho takmer všetci apoštoli zo strachu
zanechajú a utekajú, ona zostáva. Vidí
jeho hanobenie, bičovanie, korunovanie tŕním. Ide za ním po krížovej ceste.
Keď zomiera, stojí pod krížom: „Pri
Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra
jeho matky, Mária Kleopasova a Mária
Magdaléna.“ (Jn 19, 25) Sleduje, ako Jozef
z Arimatey prevzal Ježišovo mŕtve telo
a spolu s Nikodémom ho natreli masťami,
zavinuli do plátna a odniesli do skalného
hrobu, ku ktorému privalili veľký kameň
– „Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa
pozerali, kde ho uložili.“ (Mk 15, 47)

VIDELA SOM PÁNA!
Pán Ježiš zomrel popoludní pred veľkým
sviatkom a bol pochovaný narýchlo. Ženy
sa rozhodli jeho mŕtve telo poriadne
zabalzamovať, aby mu preukázali úctu
a poslednú službu. Markovo evanjelium
hovorí: „Keď sa pominula sobota, Mária
Magdaléna a Mária Jakubova i Salome
nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.“
(Mk 16, 1) Cestou sa ešte dohadovali, kto
im odvalí kameň. Evanjelista Ján prezrádza mimoriadnu horlivosť Márie Magdalény: „Ráno prvého dňa v týždni, ešte
za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu
a videla, že kameň je od hrobu odvalený.
Bežala teda, prišla k Šimonovi Petrovi
a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš
tak rád a povedala im: ,Odniesli Pána
z hrobu a nevieme, kam ho položili.‘“ (Jn
20, 1 – 2) Peter a Ján sa rozbehli k hrobu,
ktorý našli prázdny. Boli tam len plachty
a šatka, ktorú mal Ježiš na hlave. Učeníci ešte nechápali, že vstal z mŕtvych,
a vrátili sa domov. Ale Mária zostala pri
hrobe a plakala. V hrobe uvidela sedieť
dvoch anjelov, ktorí sa jej opýtali: „Žena,
prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli
môjho Pána a neviem, kde ho položili.“
Akýsi muž sa jej opýtal: „Žena, prečo
plačeš? Koho hľadáš?“ Bol to Ježiš, ale
ona ho vôbec nespoznala. Myslela si, že
je to záhradník, preto mu hovorí: „Pane,
ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho
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biblia

položil, a ja si ho vezmem.“ Vtedy ju Ježiš
osloví po mene: „Mária!“ Ona sa obrátila
a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni“,
čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už
ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz
im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu
Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána!“ (porov. Jn 20,
3 – 18) Kristovo vzkriesenie nie je žiadna
teologická poučka alebo dogma viery.
Je to reálna skúsenosť Márie Magdalény
a neskôr aj mnohých ďalších učeníkov.
A nie iba v prvom storočí nášho letopočtu, ale v celých dejinách Cirkvi. Mám aj ja
skúsenosť so živým Pánom?

APOŠTOLKA APOŠTOLOV, APOŠTOLOM
ROVNÁ
Apoštoli neuverili svedectvu Márie Magdalény, že stretla vzkrieseného Pána. Neuverili ani svedectvám iných žien – myronosičiek: „Ale im sa zdali tieto slová ako
blúznenie a neverili im.“ (Lk 24, 11) Svedectvo žien v prvom storočí n. l. bolo považované za také nehodnoverné, že ženy
ani nemohli svedčiť na súde. Pán Ježiš
láme túto tradíciu: „Keď ráno v prvý deň
týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv
Márii Magdaléne...“ (Mk 9 ,16) a posiela
ju ohlasovať túto svoju skúsenosť. Ona
dostala výsostné privilégium – stretnúť
zmŕtvychvstalého Pána ako prvá. Bola
to ona, ktorá ohlasovala apoštolom, že
Ježiš vstal z mŕtvych. Raná cirkev jej dáva
titul „apoštolka apoštolov“ a kresťanský
Východ ju nazýva „apoštolom rovná“.
Cirkevní otcovia staroveku poukazovali
na kontrast medzi starozákonnou Evou

Magdala (Migdal) je mesto na západnom pobreží Galilejského
mora, ktoré vzniklo po začlenení Izraela do ríše Alexandra
Macedónskeho a jeho nástupcov. Objavili ho v roku 2006, pričom
až vykopávky z rokov 2009 – 2013 priniesli významný objav –
synagógu, ktorá zanikla počas veľkého židovského povstania.
V synagóge bola do kameňa vytesaná menora – sedemramenný
svietnik. Je to jej najskoršie vyobrazenie pred povstaním mimo
Jeruzalema. Následné kresťanské pramene hovoria aj o výstavbe
chrámu sv. Helenou, no jeho zvyšky sa ešte nenašli.

a novozákonnou Máriou Magdalénou.
Z rajskej záhrady prišla smrť, zo záhrady vzkriesenia prišiel život. Prvá žena
rozšírila smrť tam, kde bol život. Magdaléna z miesta smrti zvestovala život. Eva
v raji ponúkla mužovi smrť, Magdaléna
z hrobu zvestuje mužom život.

RABBUNI
Mária Magdaléna zakúsila oslobodzujúcu moc Ježiša Krista vo svojom živote.
Nasledovala a milovala Pána celým svojím
srdcom. No neskôr videla jeho smrť
a hrob. Aj my môžeme mať podobnú
skúsenosť. Možno sme zažili, že Ježiš
vstúpil do nášho života veľmi mocným
spôsobom. Ale po čase sme plní smútku
a bolesti, pretože ten, ktorého sme nadovšetko milovali, akoby tu nebol. Tento
„kedysi živý“ a aktívny Boh v našom
živote akoby „zomrel“. Plačeme, stále ho
hľadáme, ale nevieme ho nájsť. Vidíme
len prázdne plachty. Domnievame sa, že
„ktosi ho odniesol“, a uspokojili by sme
sa hoci aj s „mŕtvym Ježišom“, len aby
sme ho úplne nestratili. Ak prežívame
niečo podobné, skúsme sa rozhliadnuť
okolo seba, či aj my nezbadáme toho
zvláštneho záhradníka. Možno aj nás
chce Učiteľ naučiť lekciu vo vyššom
leveli viery. Živý Pán je neustále prítomný v našich životoch. Aj vtedy, keď ho
nenachádzame, nevidíme, necítime či
nespoznávame. Mnohokrát je ukrytý
v zdanlivo bezvýznamných ľuďoch
v našom okolí. On premieňa slzy našej
bolesti na slzy veľkonočnej radosti. Smrť
už nikdy nebude mať posledné slovo.
Ale vzkriesenie! Nech nám svätá Mária Magdaléna vyprosí milosť stretnúť
zmŕtvychvstalého Pána v našich životoch.
Ježiš skutočne žije!

wikimedia.org

www.casopisslovo.sk

go(o)dbook

Ak je niečo smiešne,
hľadaj v tom skrytú pravdu.
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PODUJATIA
Bárka Juskova Voľa 057/449 02 90
gmcbarka.sk skolacentrum@centrum.sk

HE3K NA JEDEN KLIK

Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána
Teológa Dvorianky 0910 435 202 (otec
Lukáš Vojčík) 0911 711 823 (otec Milan Kmec)
centrum.aetos.sk mladez@grkatke.sk

PRIJMI SA!
Boh vložil do teba to,
čo do nikoho iného.
Umiestnil ťa do istého
času, rodiny, spoločnosti,
a práve na tom mieste
máš prinášať ovocie.
Ideálna predstava. Ak by
to tak ostalo, žili by sme
nebo na zemi. To diabol
neznesie, a tak zasieva
medzi nás neprijatie seba
ani iných. Ak upriami
tvoj pohľad na niekoho
iného a pomotá ti hlavu
porovnávaním sa, aký je
ten človek skvelý, odviedol
ťa od napĺňania tvojho
poslania. Bingo!
Tak sa vráťme späť. Boh –
Majster vytvoril dokonalé dielo – teba. Dal ti
vlastnosti, dary, talenty,
schopnosti aj slabosti,
ktoré budú slúžiť na jeho
oslavu, ak sa ich s jeho
pomocou naučíš používať.
Boh však vytvoril viacero
takýchto originálnych
diel. Jeho cieľom nebolo
robiť kópie. Každý je totiž
ako jeden dielik, ktorý
je súčasťou nádherného
diela. Tvoja úloha nie je
nahrádzať iné dieliky, ale
nájsť správne miesto. Poslanie, ktoré máš, nemôže
naplniť nikto iný, jedine ty.
(Katarína Marčáková)

Otázka:

„NAČO SA MODLIŤ, KEĎ TO BOH AJ TAK NEVYPOČUJE?
MOJA BABKA SA STÁLE MODLÍ A AJ TAK JE CHORÁ.“
flickr.com

		
Páči sa mi to

3 komentáre
Komentovať

GMPC Prešov, Hurbanistov 3
gmpc.grkatpo.sk gmpc@grkatpo.sk
UNIPAS Košice, Dominikánske nám. 2/A
unipas.grkatke.sk unipaske fedorisin.
jan@grkatke.sk, unipas@grkatke.sk
0904 738 712 (otec Ján Fedorišin)
UPeCe Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 4
upc.uniba.sk grkatupece@gmail.com

Michal Ondovčák, kňaz, kaplán vo farnosti Šarišské Jastrabie
Kto tvrdí, že Boh nevypočúva modlitby, bol oklamaný diablom. Lebo Boh vypočúva modlitby vždy. Má však tri druhy
obdarovávania: 1. Modlím sa a Boh dá hneď – máme ho
najradšej, Boh ho nepoužíva často, ale na naše povzbudenie
vo viere ho niekedy použije. 2. Modlím sa, ale ešte neprišiel
správny čas – ak verím Bohu, musím veriť aj v jeho načasovanie. Timing je veľmi dôležitý a Boh má proste lepší prehľad
ako my. 3. Modlím sa, ale Boh mi chce dať niečo prospešnejšie – niekedy proste prosím o zlú vec alebo aj dobrú, ale
Boh mi chce dať niečo lepšie a prospešnejšie ako to, o čo
momentálne prosím.
Páči sa mi to . Odpovedať

Rim 8, 28

pexels.com

Sidónia Kolesárová, animátorka, asistentka učiteľa pre deti
s autizmom

CESTA K ZDRAVÉMU SRDCU

Túto otázku som si položila už veľakrát. Modlím sa a odpoveď
neprichádza alebo sa nedeje to, za čo sa modlím. A možno
tam je odpoveď, možno sa nemá vždy ani diať to, za čo sa
modlím. Aj Ježiš sa modlil v Getsemanskej záhrade: „Otče
môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja
chcem, ale ako ty.“ (Mt 26, 39) Nie ako ja chcem, ale ako ty –
toto je veta pre nás. Jób zas hovorí, že by sme nemali prijímať
len, podľa nás, dobré dary od Pána. Boh počuje každú jednu
tvoju modlitbu a to, že sa nedeje tvoja vôľa, neznamená, že ťa
Boh nepočuje alebo azda nemiluje. Istý kňaz povedal: „Keby
Boh prestal na teba myslieť, prestal by si existovať.“ Modlitba
nemá byť len nejaký obchod: ja sa pomodlím a Boh splní to,
čo si želám. Modlitba má byť v prvom rade niečím, čo ma
bude privádzať bližšie k Bohu.

Ak chceme niekomu vysvetliť slovo, ktorému
nerozumie, môžeme zvoliť viacero spôsobov. Jeden
z nich, možno ten najjednoduchší, je použiť jeho synonymum, teda slovo, ktoré znie inak, ale má rovnaký alebo veľmi podobný význam. Aké synonymum
by sme teda mohli použiť, keby sme niekomu (alebo
aj sebe samým) chceli vysvetliť slovo pôst? Iste,
väčšine ľudí by zrejme po chvíli uvažovania napadlo
použiť termín zdržanlivosť, ktorý dobre pokrýva
vonkajšie prejavy pôstu. Pôst je totiž sprevádzaný
intenzívnym zdržiavaním sa určitých vecí.

Páči sa mi to . Odpovedať

Jób 2, 10

Peter Dlugoš, laik, technik dlhodobo najlepšieho poskytovateľa telekomunikačných služieb
Tvoja babka už niečo prežila a jej choroba, respektíve uzdravenie tela pre ňu, s jej životnými skúsenosťami, z ktorých
by si mal čerpať a poučiť sa, nie je to prvoradé. Pretože
ona vie, že k Pánovi sa tu počas pozemského života ide cez
kríž a utrpenie. Modlí sa určite aj za teba, aby si nezišiel zo
správnej cesty, nedal sa zlákať pozlátkou doby a aj skrze jej
modlitby aspoň dokázal držať správny smer. Modlí sa a prosí,
lebo pozná Božie slovo: proste a dostanete. Nie mamonu, ale
pokoj a pokoru, a najmä chuť nasledovať Krista v jeho učení,
a tak dosiahnuť spásu.
Páči sa mi to . Odpovedať

Jn 16, 24

Lenže čo vnútro? Vnútro človeka i pôstu. Tak ďaleko
toto synonymum nezachádza. Svätý Ján Zlatoústy dokonca hovorí, že pôst, pri ktorom sa človek
zdržiava mäsa, ale pritom požiera svojich blízkych,
je zbytočný. Myslím, že na vysvetlenie pôstu by
bolo vhodnejšie použiť slovo pokora. Hoci sa tieto
dve slová na prvý pohľad nepretínajú ani etymologicky, ani významovo, v skutočnosti je pokora
srdcom pôstu alebo by sme mohli pôst vysvetliť
ako pokoru v praxi. Kto sa totiž chce postiť, nehľadá
cestu k zdravej strave, ale k zdravému srdcu. A nič
tak neprospieva zdraviu srdca človeka ako pokorné
nazeranie na seba samého i na svet.
Filipovka je časom očakávania, predstavuje posledné dni pred sviatkami Narodenia Pána. Zároveň je
však časom očakávania toho, že ako prišiel Kristus
v pokore na tento svet, vstúpi jeho pokora aj do našich životov.

www.casopisslovo.sk
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z kresťanského sveta

VÝROČIE SVÄTEJ ĽUDMILY

AFGANISTAN/VATIKÁN g Hnutie Taliban
prevzalo 15. augusta kontrolu nad Afganistanom. Jeho vláda je sprevádzaná porušovaním
ľudských práv a teroristickými útokmi. Na tieto udalosti reagoval Svätý Otec František, keď
niekoľkokrát po nedeľných modlitbách Anjel
Pána vyjadril znepokojenie nad situáciou v Afganistane. Prosil všetkých o solidaritu, dialóg,
praktickú pomoc a vyzval veriacich k modlitbe
a pôstu. Sám sa 22. septembra stretol s troma
afganskými rodinami. (vaticannews.va)
UKRAJINA/KYJEV g Pri príležitosti 30.
výročia nezávislosti Ukrajiny navštívil
Ukrajinu konštantínopolský ekumenický
patriarcha Bartolomej a štátny sekretár
Vatikánu kardinál Pietro Parolin. Zúčastnili
sa na slávnostnej modlitbe požehnania pre
Ukrajinu 24. augusta pred Chrámom svätej
Sofie v Kyjeve. Patriarcha pri tejto príležitosti
daroval Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
panagiu so svojím podpisom. (D. Černý)
VATIKÁN g Novým patriarchom Arménskeho katolíckeho patriarchátu Cilície sa stal
sedemdesiatštyriročný Rafael Bedros XXI.
Minassian, doterajší titulárny arcibiskup
kapadóckej Cézarey Arménov a ordinár pre
arménskych katolíkov východnej Európy.
Jeho voľbu uskutočnila synoda biskupov
23. septembra v Ríme, ktorú zvolal Svätý Otec.
Ten neskôr voľbu nového patriarchu schválil.
(vaticannews.va)

POĽSKO/VARŠAVA g Beatifikáciu kardinála Stefana Wyszyňského a matky Elžbiety Róže Czackovej,
dvoch postáv Katolíckej cirkvi v Poľsku, uskutočnil
12. septembra v Chráme Božej prozreteľnosti vo Varšave kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne. Na blahorečení sa
zúčastnili okrem domácich a zahraničných biskupov
a kňazov aj prezident Andrzej Duda a najvyšší politickí lídri Poľska. Kardinál Semeraro vo svojej homílii
povedal, že noví blahoslavení sú príkladom vernosti
evanjeliu a služby núdznym, a to za každých okolností. Predstavil fragmenty z ich života a pripomenul
často opakovaný výrok kardinála Wyszyňského:
„Kto nenávidí, už prehral.“ Kardinál Wyszyňski (1901
– 1981) bol prímasom krajiny, hrdinsky trpel na obranu svojej vlasti pred nacizmom i komunizmom
a pričinil sa o pád komunizmu v krajine. Pomáhal
aj Cirkvi na Slovensku. Matka Elžbieta (1876 – 1961)
bola zakladateľkou Kongregácie sestier františkánok,
služobníc Kríža. V mladosti prišla o zrak. Pomohla
vyvinúť poľskú obdobu Braillovho písma a celý život
sa venovala službe nevidiacim. (beatyfikacja.info)

mgce.uz.ua

Člověk a víra / Roman Albrecht

ČESKÁ REPUBLIKA/TETÍN g Oslavy 1 100. výročia
mučeníckej smrti
svätej Ľudmily, prvej českej
svätice, vyvrcholili 18. septembra
národnou púťou
na Tetín. Slávnostnú svätú omšu celebroval český rodák, viedenský arcibiskup a kardinál Christoph Schönborn, ktorý vo svojej kázni v súvislosti so
svätou Ľudmilou zdôraznil dva aspekty: dôležitosť starých rodičov pre našu
vieru a tému kristianizácie v súčasnej sekularizovanej spoločnosti. „Tertulian
hovorí: ,Krv mučeníkov sa stane semenom nových kresťanov.‘ Ježišovo podobenstvo v dnešnom evanjeliu to môže objasniť: Rozsievač, ktorý ide na pole
zasiať semeno, neprežíva takmer nič iné než neúspech: semeno nevyklíči,
pretože je zašliapnuté na ceste, je pozobané vtákmi, uschne na kamenistej
pôde, je udusené tŕňmi. Všetko to vyzerá veľmi beznádejne... Ale sem-tam je
dobrá pôda a nájdu sa tu nepochopiteľne dobré výnosy..., dokonca až stonásobné.“ Dodal, že kristianizácia môže byť úspešná vďaka príkladu a príhovoru
svätých, ktorí sú stále živí. Za český Apoštolský exarchát sa na oslavách zúčastnili generálny vikár otec Vasiľ Slivocký a súdny vikár Mons. Milan Hanuš.
V rámci osláv zaznel v Kostole sv. Ľudmily na Tetíne pri jej relikviári aj akatist
k mučeníčke, ktorý viedol otec Igor Bibko. (TC)

NOVÍ BLAHOSLAVENÍ
V POĽSKU

VÝROČIE KÁNONICKÉHO
ZRIADENIA EPARCHIE
UKRAJINA/UŽHOROD g Oslavy 250. výročia kánonického zriadenia
Mukačevskej eparchie sa konali v Užhorode od 17. do 19. septembra. V piatok a sobotu prebiehala v priestoroch kňazského seminára blahoslaveného
Teodora Romžu medzinárodná vedecká konferencia. Medzi viacerými
prednášajúcimi na nej vystúpil aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, s príspevkom o význame a následkoch únie na území historickej
Mukačevskej eparchie. Súčasťou osláv bola aj archijerejská svätá liturgia pri
príležitosti 69 rokov od dňa narodenia vladyku Milana Šášika CM, slávená
v piatok podvečer v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža. Predsedal
jej arcibiskup metropolita z Hajdúdorogu vladyka Fülöp Kocsis. Liturgiu slávil
aj mukačevský apoštolský administrátor vladyka Nil Luščak OFM, vladyka
Cyril Vasiľ, domáce i zahraničné duchovenstvo. V sobotu pokračovali oslavy
svätou liturgiou v kaplnke kňazského seminára, ktorej predsedal vladyka
Cyril. V priestoroch seminára následne pokračovala vedecká konferencia.
Keďže práve 19. septembra uplynulo 250 rokov od zriadenia Mukačevskej
eparchie pápežom Klementom XIV., v katedrálnom chráme sa slávila ďakovná
svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Fülöp Kocsis. Pri tejto príležitosti boli
vydané pamätné listové obálky a známky. (TC)

www.casopisslovo.sk
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SVIATOK PATRÓNKY
ZEMPLÍNA
Samuel D. Bombár

TSKE

Nový mariánsky sviatok s titulom Pamiatka zázračnej
klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína bol ustanovený 21. novembra 2020 dekrétom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme, a to pri príležitosti
350. výročia slzenia tejto divotvornej ikony. Klokočovská
Bohorodička bola zároveň vyhlásená za patrónku východoslovenského regiónu, ktorý sa historicky nazýva Zemplín. Ako dekrét uvádza, „východní kresťania sa v každej
dobe vyznačovali osobitnou úctou k Presvätej Bohorodičke, o čom vydávajú jasné svedectvo jej ikony, z ktorých
mnohé sú považované za divotvorné“. Keďže v dekréte sa
stanovilo, že nový sviatok sa má každoročne sláviť v prvú
nedeľu mesiaca október, prvýkrát sa v Gréckokatolíckej
metropolitnej cirkvi sui iuris slávil 3. októbra tohto roka.

VEDECKÁ KONFERENCIA
Sviatku patrónky Zemplína predchádzala
vedecká konferencia na tému Klokočovská Bohorodička, patrónka Zemplína,
ktorá sa uskutočnila 1. októbra v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Konferenciu usporiadalo múzeum
v spolupráci so Slavistickým ústavom Jána
Stanislava SAV v Bratislave a Gréckokatolíckou eparchiou Košice. S pozdravným
slovom vystúpila Stanislava Rovňáková,
riaditeľka Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy,
a vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný
košický eparchiálny biskup. Na konferencii sa okrem prednášajúcich zúčastnili aj
zástupcovia Košického samosprávneho
kraja a samospráv mesta Michalovce,
Trebišov a obce Klokočov.
Odborným garantom konferencie bol
jazykovedec a slavista prof. Peter Žeňuch,
ktorý celú konferenciu moderoval. S prvým blokom prednášok vystúpili cirkevní
historici. Otec Martin Mráz vo svojom
príspevku priblížil kontext a dejiny ikony
klokočovskej Bohorodičky vo svetle
osobných príbehov jej dvoch vlastníčok,
kňažnej Žofie Bátoriovej a Heleny Zrínskej. Otec Juraj Gradoš, ktorý sa už dlhé
roky venuje systematickému výskumu
a hľadaniu strateného originálu klokočovskej ikony, opísal jej tajomnú cestu
od momentu slzenia až po jej možné nedávne znovuobjavenie v poľskom meste
Jaroslav. Daniel Černý rozprával o úcte ku
klokočovskej Bohorodičke v prostredí slovenskej gréckokatolíckej diaspóry v Amerike. O redemptoristoch ako správcoch
gréckokatolíckej farnosti a mariánskeho
pútnického miesta Klokočov v rokoch
1968 – 1991 rozprával otec Atanáz Daniel
Mandzák CSsR. Charakteristiky barokovej mariánskej úcty a významné zázračné mariánske obrazy na východnom
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Slovensku priblížil otec Peter Zubko.
Na jeho prednášku nadviazal vladyka
Cyril Vasiľ SJ príspevkom o historickom
pozadí ikony z obce Blažice a jej origináli,
nachádzajúcom sa v Transylvánii. Bolestná Matka Božia ako spájajúci fenomén
východného a západného kresťanstva
so zreteľom na slovenský kontext bol
názov predposlednej prednášky historika
prof. Róberta Letza. V závere konferencie
vystúpil prof. Peter Žeňuch, ktorý priblížil Pieseň o obraze klokočovskom ako
historický doklad o slzení Božej Matky
a uzavrel celú konferenciu.

cirkevnoslovanského jazyka na území
Zemplína, pochádzajúce zo zbierkového
fondu Zemplínskeho múzea, cirkevných
inštitúcií a od jednotlivcov. K vystaveným
kultúrnym pamiatkam patrí napríklad
ikona Arma Christi – Nikitrion s nástrojmi Kristovho umučenia, rukopisné
a tlačené liturgické knihy z 15. až 18.
storočia, napríklad Baškovský evanjeliár.
Inštalované je i biskupské rúcho nebohého vladyku Michala Rusnáka CSsR,
eparchiálneho biskupa z Toronta a rodáka
z Pozdišoviec. Výstava je sprístupnená
do 16. decembra 2021.

VÝSTAVA SAKRÁLNYCH
PREDMETOV

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ
PATRÓNKY ZEMPLÍNA

V súvislosti s novým sviatkom a 350.
výročím slzenia klokočovskej Bohorodičky bola 1. októbra po vedeckej konferencii
v Zemplínskom múzeu v Michalovciach
otvorená tematická výstava s názvom
Duchovné dedičstvo Zemplína a súčasnosť. Výstava prezentuje vzácne sakrálne
predmety východného obradu spojené
s byzantskou liturgiou a používaním

Eparchiálna odpustová slávnosť klokočovskej ikony patrónky Zemplína sa prvýkrát slávila 1. – 3. októbra v Klokočove.
V podvečer 1. októbra sa začala duchovná
príprava na nedeľnú odpustovú slávnosť
archijerejskou svätou liturgiou zo sviatku
Ochrany Presvätej Bohorodičky. Vladyka
Cyril Vasiľ vo svojej homílii povedal, že
človek sa utieka o ochranu k niekomu,

kto je silný, veľký, prípadne má veľkú armádu. Božia logika je však úplne odlišná.
Keď slávime sviatok Ochrany Presvätej
Bohorodičky, máme pred očami Máriu –
ženu, ktorá v Magnifikáte vyhlasuje, že
Boh pre naplnenie svojich plánov zhliada
na ponížených. Mária je silná ochrankyňa
a orodovníčka preto, lebo vo svojej pokore
sa stáva služobníčkou Slova a jej pokora priťahuje Božiu moc. Svätú liturgiu
spevom sprevádzala skupina Zboru sv.
Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. Gojdiča
v Prešove pod vedením otca Tomáša Pecucha. 2. októbra pokračovala duchovná
príprava fatimskou sobotou v Klokočove.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka
Milan Chautur spolu s novým riaditeľom
Školského úradu Košickej eparchie otcom
Karolom Knapom a ďalšími kňazmi.
Vyvrcholením osláv sviatku patrónky
Zemplína bola nedeľná archijerejská svätá
liturgia. Pozvanie vladyku Cyrila na túto
slávnosť prijali vladyka Fülöp Kocsis,
hajdúdorožský arcibiskup metropolita
z Maďarska, ktorý predsedal svätej liturgii, križevacký eparchiálny biskup vladyka Milan Stipič z Chorvátska, ktorý bol
hlavným kazateľom, ako aj vladyka Milan
Chautur. Hlavný kazateľ vo svojej homílii,
okrem iného, povedal: „Matka Božia je
vlastnoručný Boží podpis na človečenstve, ako nám to povedal pápež František.
Úcta k nej nie je len duchovné pravidlo
správania, ale aj povinnosť kresťanského
života. Pohľad na Matku nám stále pripomína, aby sme odhodili nepotrebné bremená života, a práve tak v duši odkryjeme
to, čo je pre každého z nás najdôležitejšie.
Aby naša viera nebola len obyčajná filozofia či náuka, potrebujeme materinské
srdce, ktoré v sebe rozvíja Božiu nežnosť
a má zmysel pre potreby človeka.“
V závere vladyka Cyril Vasiľ, oficiálne
ukončil Jubilejný rok 350. výročia slzenia
ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, ktorý bol otvorený 4. januára 2020
a pre pandémiu predĺžený z jedného
roka na dva. Vladyka Cyril sa poďakoval
svojmu predchodcovi vladykovi Milanovi
Chauturovi, ktorý od roku 1997 pravidelne navštevoval toto pútnické miesto
a obnovil tak úctu ku klokočovskej ikone.
Prítomní sa na konci slávnosti spoločne
pomodlili Moleben k ikone Presvätej
Bohorodičky z Klokočova pred jej ikonou
v cerkvi. Nedeľnú slávnosť spevom
sprevádzal Katedrálny zbor svätých Cyrila
a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky
Lucie Lovašovej.
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20. VÝROČIE FARNOSTI KOŠICE-ŤAHANOVCE
ktorí vzali svoj kríž a kráčali za Kristom
aj napriek možnosti lepšieho výberu.
Veriacich povzbudil k snahe o záchranu
života prijatím obrazu Kristovho kríža,
aj keby ich to malo stáť stratu tohto sveta
či života. Pri liturgii otec Martin Mráz,
kancelár, tajomník biskupa a tlačový
hovorca Gréckokatolíckej eparchie
Košice, prečítal dekrét, v ktorom vyjadril
poďakovanie otcovi Martinovi Mikulovi, miestnemu farárovi, a ako prejav
vďačnosti za jeho službu Kristovej Cirkvi
i vzácny prínos k budovaniu Košickej
Michal Didik

KOŠICE g Farnosť blahoslavených
hieromučeníkov Petra Pavla Gojdiča
a Metoda Dominika Trčku na sídlisku
Ťahanovce v Košiciach slávila v nedeľu
po Povýšení svätého Kríža 20. výročie
zriadenia a postavenia chrámu. Hlavným
slúžiteľom svätej liturgie bol vladyka
Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup; koncelebrovali kňazi, ktorí tvorili
históriu farnosti. Pri tejto príležitosti
vladyka v homílii zdôraznil potrebu boja
o večnosť a o dušu každého človeka. Vyzdvihol spôsob života patrónov farnosti,

OSLAVA SVIATKU ZOSNUTIA
BOHORODIČKY V ČIRČI
ČIRČ g Pamätná tabuľa otcovi Mironovi Podhájeckému v Čirči bola slávnostne odhalená vo štvrtok 26. augusta po svätej liturgii, ktorej predsedal
otec Peter Pavol Haľko OSBM. Udalosť predchádzala každoročnej archieparchiálnej odpustovej slávnosti, ktorá sa slávila 28. – 29. augusta na čirčianskej mariánskej hore. V programe odpustu nechýbala procesia z miestnej
cerkvi na mariánsku horu, tradičné svätenie vody pri prameni, svätá spoveď
či modlitba ruženca a molebenu. Vyvrcholením odpustovej slávnosti bola
archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil metropolita Ján Babjak SJ. V homílii
poukázal na mnohé historické skutočnosti a zdôraznil dôležitosť a nenahraditeľné miesto Krista v živote každého jedného z nás. Aj napriek nepriazni
počasia sa pútnici z okolitých dedín, ale aj z celého východného Slovenska
zišli v hojnom počte na oslavu sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Slávnostný ráz sviatku umocňovali svojím spevom muži zo speváckeho zoskupenia Čirčanske holosy. (Miroslav Hamarčák)

eparchie mu vladyka Cyril udelil titul
protojerej a právo nosiť zlatý kríž. Prípravou na slávenie 20. výročia boli predošlé
tri tematické roky slávené vo farnosti,
ktorých náplňou boli témy Božie slovo,
liturgia a sväté tajomstvá, aby tak mali
veriaci možnosť viac spoznávať hĺbku
a pravý zmysel týchto darov. Dôležitosť
jednotlivca pre farské spoločenstvo a jeho
úloha v ňom bola veriacim približovaná
na modlitbových stretnutiach a na aktivitách, ktoré obohacovali pastoračný život
farnosti. (Veronika Marcinová)

CHRÁMOVÝ SVIATOK
V MICHALOVCIACH
MICHALOVCE g S relikviou blaženého Metoda Dominika Trčku zavítal na chrámový sviatok Narodenia
Presvätej Bohorodičky v Michalovciach otec Jaroslav Štelbaský CSsR, ktorý viedol duchovnú obnovu
pred odpustom sláveným 3. – 5. septembra. V piatok
po svätej liturgii za živých i zosnulých členov Spolku
svätého ruženca a panychíde si veriaci uctili relikviu
bl. Metoda. Sobotný program pokračoval Veľkou
večierňou s lítiou a modlitbou utierne. Spolu s igumenom otcom Metodom Lukáčikom CSsR, protopresbyterom Michalovského protopresbyterátu otcom
Marošom Riníkom a ďalšími kňazmi boli prednášané
modlitby za mesto Michalovce i za nadchádzajúcu
návštevu Svätého Otca v Prešove. Vyvrcholením
odpustu bola nedeľná svätá liturgia, ktorej hlavným
slúžiteľom a kazateľom bol archimandrita Peter Bereš,
protosynkel Mukačevskej eparchie a rektor kňazského
seminára v Užhorode. Všetkým prítomným ohlásil radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi – Ženíchovi, ktorému
Panna Mária ako každá izraelská žena pred šabatom
zapaľuje sviecu, lebo pravý pokoj prináša Kristus.
Zároveň pred šabatom Panna Mária pripravuje chlieb,
ktorý je symbolom jednoty spoločenstva – Cirkvi.
Na slávnosti sa zúčastnili kňazi, ktorí žijú alebo pôsobia v Michalovciach. Slávnosť spevom sprevádzal Zbor
svätých sedmopočetníkov zo Sobraniec pod vedením
dirigentky Lenky Ropovikovej. (Maroš Riník)
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ZOMREL OTEC ANDREJ DUJČÁK
SABINOV g Zaopatrený sviatosťami
odovzdal svoju dušu do rúk svojho
Stvoriteľa otec Andrej Dujčák, protojerej Prešovskej archieparchie. Zomrel
16. augusta v Sabinove v 87. roku života a 62. roku kňazskej služby. Zádušná
svätá liturgia s pohrebnými obradmi
bola slávená vladykom Jánom Babjakom SJ 20. augusta v Chráme Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Sabinove.
Otec Andrej sa narodil 27. januára
1934 v Hanigovciach v okrese Sabinov.
Po skončení teologických štúdií prijal
28. júna 1959 v Prešove kňazskú vysviacku. Pre vernosť Gréckokatolíckej cirkvi bol však v rokoch 1959 – 1968 mimo pastorácie. V rokoch
1968 – 1980 bol správcom farnosti Bodružal v okrese Svidník, pričom
excurrendo spravoval aj farnosť Pstriná. V rokoch 1980 – 2006 pôsobil
vo farnosti Šarišský Štiavnik v okrese Svidník a v rokoch 1980 – 1997
spravoval excurrendo aj Soboš. V rokoch 1978 – 2003 bol svidníckym
protopresbyterom. Ako sudca na gréckokatolíckom cirkevnom súde
v Prešove pôsobil v rokoch 1992 – 2016. V roku 2016 bol vymenovaný
za výpomocného duchovného v Drienici v okrese Sabinov. Večná mu
pamiatka! (ISPA)

Samuel Dávid Bombár

PREŠOV g Ďakovné listy za angažovanosť a spoluprácu
pri organizovaní návštevy Svätého Otca Františka v Prešove odovzdal primátorke Prešova Andrei Turčanovej
a predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi
Majerskému prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ 6. októbra na arcibiskupskom úrade v Prešove. Pri osobnom stretnutí vyzdvihol úprimnú a vďačnú komunikáciu,
otvorenosť a celkové nasadenie do prípravy na vzácnu
návštevu. Vladyka potvrdil, že s odstupom krátkeho času
môže skonštatovať, že Prešov skutočne veľmi impozantne
prijal Svätého Otca Františka, čo mu potvrdilo aj množstvo
ďakovných listov a mailov zo strany cirkevných či štátnych
predstaviteľov, ale aj mnohých veriacich a ľudí dobrej
vôle. Rovnaké pocity vďačnosti prejavila primátorka mesta
Andrea Turčanová a predseda PSK Milan Majerský, ktorí
vyzdvihli vzájomnú spoluprácu s organizačným tímom
z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva a osobne sa poďakovali protosynkelovi Mons. Ľubomírovi Petríkovi, ktorý bol
hlavným koordinátorom prípravy. (Michal Pavlišinovič)
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SLÁVNOSŤ V KOŠICKEJ KATEDRÁLE
KOŠICE g Eparchiálna odpustová slávnosť sviatku Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach sa slávila 4. a 5. septembra v katedrálnom chráme.
Sobotný program sa začal Veľkou večierňou s lítiou, po ktorej nasledovala
archijerejská svätá liturgia. Košický eparchiálny biskup vladyka Cyril Vasiľ SJ
vo svojej homílii vyzdvihol Máriu ako tú, ktorá sa stala chrámom prebývania
Krista. Pripomenul, že všetky aspekty Božieho posväcovania v ľudskom živote
sa prelínajú v Máriinom narodení, materstve a svätosti, ktoré sú predobrazom
Cirkvi ako základného Božieho kameňa. Po svätej liturgii program pokračoval
duchovným pásmom, ktoré retrospektívne priblížilo eparchiálnu púť do Ríma
s ikonou klokočovskej Bohorodičky a priblížilo program nadchádzajúcej
návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Vyvrcholením odpustovej
slávnosti bola nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorej slávnostným kazateľom bol vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Toronta. Všetkých prítomných povzbudil k obnoveniu viery a prehĺbeniu úcty k Presvätej
Bohorodičke, ktorá má pevné miesto v histórii našej spásy. Poukázal na fakt,
že sám Svätý Otec František patrí k veľkým mariánskym ctiteľom. Nedeľnú
svätú liturgiu spevom sprevádzal miešaný zbor, ktorý spieval aj na svätej
liturgii so Svätým Otcom v Prešove. (Gabriela Škumaničová ml.)

MLYNÁROVCE g Za spevu Molebenu ku
klokočovskej Bohorodičke a mariánskych piesní putovali veriaci z Mlynároviec 4. augusta ku
Kaplnke Nanebovstúpenia Pána za obcou Mlynárovce, kde už tretí rok prežívali veriaci
farský deň slávením svätej liturgie spolu so
svojím duchovným otcom Matúšom Verbom.
Vo farnosti sa stretli aj deti a mladí na farskom tábore 14. – 16. júla, ktorého sloganom
bolo Po stopách svätého Mikuláša. Súčasťou
programu bola púť do Ľutiny či stanovačka
na farskom dvore. (M. Verba)
JOVSA g Zájazd Po stopách našich predkov
zorganizovala 19. augusta Jednota dôchodcov
Slovenska v Jovse spolu s farnosťou Jovsa.
Účastníci spolu s otcom Michalom Šandorom obdivovali drevené chrámy v Ruskej
Bystrej a Hrabovej Roztoke. Cesta pokračovala prehliadkou Múzea Andyho Warhola
v Medzilaborciach a obhliadkou monastierov v Krásnom Brode. Všetci boli posilnení
modlitbou a očarení krásou prírody a málo
poznanými historickými pamiatkami predkov.
(M. Gazuličová)
BUTKOV g Na púti k Matke milosrdenstva
do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva
na hore Butkov v Žilinskej diecéze sa 21. augusta zúčastnil aj vladyka Cyril Vasiľ. Spolu
s miestnym biskupom Tomášom Galisom
slávil svätú omšu a predniesol homíliu. Poukázal v nej na Máriu ako na Kráľovnú, matku
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KOŠICE g Duchovnú obnovu spojenú
s výstupom na Kapušiansky hrad pripravil
25. augusta pre zamestnancov Cirkevnej školy
sv. Gorazda v Košiciach otec Marko Rozkoš,
duchovný správca školy. V programe nechýbala obhliadka hradu, modlitba v Kaplnke
Bohorodičky Spolutrpiteľky, svätá liturgia
v cerkvi vo Fulianke a spoločný obed. Za prípravu a realizáciu obnovy poďakoval otcovi
Markovi riaditeľ školy otec Marek Horňák.
(E. Klobošičová)
PREŠOV g Metropolita Ján Babjak SJ podstúpil 18. septembra RT-PCR test na prítomnosť ochorenia Covid-19 s pozitívnym výsledkom. Utiahol sa do domácej karantény a mal
iba mierne príznaky ochorenia. Bol očkovaný.
Po uzdravení a opätovnom testovaní opustil
karanténu 1. októbra na základe negatívneho
výsledku testu. (M. Pavlišinovič)
KOŠICE g Už niekoľkoročnou tradíciou sa
stalo slávenie byzantskej liturgie na košickej
Kalvárii pri príležitosti odpustu Sedembolestnej Panny Márie. Na tomto mieste gréckokatolíci po prvýkrát slávili svätú liturgiu 2. júna
1968. Svätej liturgii 18. septembra predsedal
otec Milan Kmec a spevom ju sprevádzali
mladí Košickej eparchie. V homílii poukázal
na Máriu, ktorá sa pod krížom zastavila fyzicky, aby sa mohla pohnúť duchovne. (TSKE)
NIŽNÝ KOMÁRNIK g Na požehnanie
obnoveného kríža, ktorý stojí na rozmedzí
Krajnej Bystrej a Nižného Komárnika, sa zišli
veriaci v nedeľu po Povýšení svätého Kríža.
Po ďakovnej modlitbe prítomní prežili pekný
čas pri agapé a podelili sa s dojmami z návštevy Svätého Otca v Prešove. Kríž bol obnovený
vďaka obetavosti jednej z rodín. Ide už o tretí
kríž, ktorý bol v tejto lokalite obnovený a požehnaný. (P. Burda)
PREŠOV g Veľvyslanec Veľkej Británie
na Slovensku Nigel Baker navštívil 22. septembra študentov Spojenej školy blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove. Po privítaní
riaditeľom školy Erichom Eštvanom strávil
veľvyslanec počas dvoch vyučovacích hodín
čas v diskusii so študentmi. Nosnou myšlienkou návštevy bola podpora rozvoja čitateľskej
gramotnosti v kontexte anglického jazyka.
(V. Verba)
MÁRIAPÓCS g Na púti veriacich Maďarského protopresbyterátu do Máriapócsa
sa 25. septembra zúčastnilo okolo dvesto
veriacich na čele s vladykom Cyrilom Vasiľom.
Po modlitbe paraklisu prítomní slávili svätú
liturgiu. Vladyka v homílii vyzdvihol Máriinu

spravodajstvo

USNUL V PÁNOVI OTEC
JOZEF BLAČŠÁK
PREŠOV g Svoju dušu odovzdal svojmu
Pánovi otec mitrát Jozef Blaščák, kňaz Apoštolského exarchátu Gréckokatolíckej cirkvi
v Českej republike. Zomrel 19. augusta v Prešove vo veku 83 rokov a v 28. roku kňazskej
služby. Zádušná svätá liturgia a pohrebné obrady boli slávené vladykom Jánom Babjakom
SJ 26. augusta v bazilike minor v Ľutine.
Otec Jozef, rodák z Olejníkova pri Ľutine,
sa narodil 28. augusta 1938. Kňazom sa stal
v neskoršom veku a jeho služba Cirkvi ho viedla cez mnohé aktivity. Určitý čas
po vzniku Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove pôsobil ako jej
tajomník. Kňazské svätenie prijal 5. septembra 1992 z rúk biskupa Jána Hirku.
1. januára 1993 bol vymenovaný za duchovného správcu Farnosti svätého Jozefa
v Brne a stal sa misionárom v zahraničí, keďže v ten deň sa Československo
rozdelilo. Ako dekan Brniansko-olomouckého protopresbyterátu pôsobil
od 1. novembra 1997. Neskôr pôsobil ako biskupský vikár pre Moravu a Sliezsko, modliac sa po česky, slovensky i cirkevnoslovansky. Po vzniku slovenskej
gréckokatolíckej Farnosti svätej Márie Magdalény v Brne chodil často a rád
do farského spoločenstva svojich rodákov. Večná mu pamiatka! (Daniel Černý)
Ľubo Michalko

ukrižovaného Kráľa, ako aj na skutočnosť, že
všetci sme kráľovským kňazstvom. Slávnosť sa
niesla v duchu Roka rodiny. (J. Havrilčák)
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POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA –
RADOSTNÁ UDALOSŤ
BRATISLAVA g Bratislavská eparchia oslávila 19. septembra eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža. Prvej odpustovej liturgii v cirkevnoslovanskom jazyku predsedal protosynkel Bratislavskej
eparchie otec Vladimír Skyba. Hlavným slúžiteľom druhej liturgie bol miestny
farár otec Rastislav Čižik. Ten vo svojej kázni upozornil na to, že v staroveku
prevládal pohľad na Ježiša Krista ako na víťaza. V stredoveku sa presunula pozornosť na Ukrižovaného ako muža bolesti. „V súčasnosti prevláda obraz Učiteľa. Učiteľa, ktorý učí, ako vychovávať deti, ako prežívať vzťahy,“ uviedol. Zdôraznil, že kríž nie je o hneve Boha, ale o jeho láske a že Povýšenie svätého Kríža
je radostnou udalosťou, lebo ukrižovaný Kristus nezostal mŕtvy. „Ako sa nechať
dvihnúť Ježišom Kristom? Potrebujem zostúpiť do svojho vnútra. Pomenovať
miesta, kde som slabý a zranený. Keď tieto kríže položím pod Kríž, stanem sa
otvoreným človekom... Treba sa ponoriť do svojho vnútra, aby som sa mohol
otvoriť pre druhého pod dohľadom Boha,“ dodal. Liturgiu spevom umocnil
katedrálny zbor Chryzostomos. Počas odpustovej slávnosti boli v strede chrámu
vystavené na verejnú úctu pravé relikvie svätého Kríža uložené v spodnej časti
dreveného rámu ručne písanej ikony ukrižovania. (Radovan Pavlík)
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KOŠICE g Svoju pozemskú púť ukončil
zaopatrený sviatosťami vo veku 84 rokov
2. októbra 2021 v Košiciach otec Juraj Kačala.
Posledná rozlúčka a pohrebné obrady, ktoré
viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický
emeritný biskup, sa slávili v stredu 6. októbra
v obci Michaľany.

archív Marcela Geceja

ZOMREL OTEC JURAJ KAČALA

Samuel Slota

Otec Juraj sa narodil 1. decembra 1936 v obci
Zboj v okrese Snina. Detstvo prežil spolu so
svojimi rodičmi a deviatimi súrodencami
v obci Hrušov. Po absolvovaní strednej školy
v Prakovciach študoval v rokoch 1957 – 1962
na Bohosloveckej fakulte v Prešove. Oženil sa
s Helenou, rodenou Švajkovou, s ktorou mal dve deti. Po kňazskej vysviacke
18. novembra 1962 pôsobil v Michalovciach, neskôr v Hlinnom, Byšte, Pakostove a Brezine. V rokoch 1990 – 1998 bol farárom v Choňkovciach a v rokoch
1998 – 2001 farárom a katechétom v Slavkovciach. Všade sa snažil viesť ľudí
k poznaniu viery a pomáhať im. Od roku 2001 bol na odpočinku, pôsobil však
ako výpomocný duchovný v Michaľanoch, Lastovciach a blízkych dedinách,
kde vypomáhal hlavne spovedaním. Bol obľúbeným spovedníkom. Počas svojho života mal veľa záujmov: ovládal niekoľko jazykov, študoval náboženstvo
a Bibliu, čítal veľa kníh. Večná mu pamiatka! (Marcel Gecej)

OCENENIA ZA PRÍPRAVU
NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA
PREŠOV g Za obetavú službu a prácu na prípravách návštevy Svätého Otca
Františka ocenil 14. októbra v Kňazskom seminári blahoslaveného biskupa
Pavla Petra Gojdiča v Prešove prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
štyridsaťsedem ľudí. Medzi ocenenými boli zástupcovia mesta a Prešovského
samosprávneho kraja, eventovej agentúry, dirigentky zborov, architekt, výrobca pápežského trónu, pracovníci RTVS, pracovníci Arcibiskupského úradu
v Prešove a členovia komisie na prípravu návštevy Svätého Otca v Prešove.
Vladyka vo svojom príhovore uviedol: „Úprimne som dojatý aj hľadiac na vašu
obetavú službu, ktorou ste veľkým dielom prispeli k návšteve pápeža Františka tu v Prešove. Obetovali ste sa vy aj vaši blízki, ale aj mnohí ďalší, ktorých
zastupujete. Viacerým z nich ešte zašleme poďakovanie. Vy ste tu, aby som
vám aj osobne mohol vyjadriť nielen svoje poďakovanie, ale aj poďakovanie
za našu Gréckokatolícku metropolitnú cirkev sui iuris na Slovensku. Veľmi
si cením všetko, čo ste urobili pri prípravách, počas návštevy Svätého Otca aj
po nej. Priniesli ste veľa obiet, ale môžete si povedať, že to stálo za to.“ V závere sa prítomní pomodlili časť ďakovného akatistu v kaplnke seminára. (Michal
Pavlišinovič)

pokoru, ktorá sprevádzala jej pozemský život
i jej zjavenia vo svete. Veriacim sa prihovoril aj
synkel otec Vojtech Boháč a dekan Maďarského protopresbyterátu otec Jozef Vaszily. (TSKE)
KLOKOČOV g Púť kresťanských pedagógov Košickej eparchie v Klokočove bola
slávená 2. októbra. Jej súčasťou bola prednáška otca Michala Tótha na tému Láska má
dnes inú tvár!? Archijerejskú svätú liturgiu
slávil vladyka Milan Chautur spolu s otcom
Karolom Knapom, riaditeľom školského
úradu, duchovnými správcami cirkevných škôl
a ostatnými kňazmi. Vo svojej homílii vladyka
poukázal na autoritu Boha a autoritu učiteľa,
ktorý má sprevádzať mladého človeka vo svete
neistoty. (A. Horňáková)
ORESKÉ g Odpustové trojdnie pri príležitosti chrámového sviatku Ochrany Presvätej
Bohorodičky slávili veriaci obce Oreské 1.
– 3. októbra. Jeho súčasťou bol okrem iného
parastas za zosnulých i celonočné bdenie,
ktoré slávil otec Vladimír Hübler. Nedeľnej
svätej liturgii predsedal otec Michal Vasiľ.
V homílii poukázal na Máriu, ktorá nás pozýva do vzťahu s Bohom, v ktorom nie je strach,
ale láska ozdobená pokorou a poslušnosťou.
(M. Cserép)
ŽILINA g Na zasadnutí rady KBS pre rodinu
sa 8. októbra v Žiline stretli jej členovia spolu
s jej predsedom vladykom Cyrilom Vasiľom.
Téma stretnutia bola Výzvy pandémie pre
pastoráciu rodín. Následne 9. októbra rada
zorganizovala celoslovenské stretnutie spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo
s cieľom zhodnotenia projektu a načrtnutia
nových ciest vo formácii lektorov kurzov. (rada
KBS pre rodinu)
BADÍN g Slovenskí biskupi sa zišli na 100.
plenárnom zasadnutí KBS 11. a 12. októbra
v Dome Xaver v Badíne. V programe sa, okrem
iného, vrátili aj k téme návštevy Svätého Otca,
venovali sa diecéznej fáze synody o synodalite
Cirkvi, vypočuli si správu o príprave na Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne a o Svetových dňoch mládeže v Lisabone a zoznámili
sa so slovenským prekladom dokumentu
o formácii seminaristov. (TKKBS)
BRATISLAVA g Ocenenie za prácu a obetavosť počas príprav na návštevu Svätého Otca
na Slovensku si prevzalo 13. októbra v sídle
Apoštolskej nunciatúry v Bratislave vyše
štyridsať osôb, medzi ktorými nechýbali otec
Ľubomír Petrík, otec Marko Durlák a Viktória Žolnová. Ocenení si prevzali medaily
od apoštolského nuncia Mons. Giacoma Guida
Ottonella. Vo svojom príhovore ocenil ich profesionalitu, zmysel pre povinnosť a občianske
čnosti. (TK KBS)
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PONDELOK
8. november

Zhromaždenie
k archanjelovi Michalovi
No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú
vaše mená zapísané v nebi. (Lk 10, 20)
Nikto z nás asi nevidel skutočného
anjela. Je to prirodzené. Nie sme rovnaké
bytosti, a predsa máme čosi spoločné.
Aj my môžeme Boha chváliť a ďakovať
mu. Sme k tomu rovnako povolaní. Ale
vedieť, že sme povolaní, neznamená
podľa toho aj konať. Dôkazom nám
môže byť naše svedomie, ale aj svedectvo
Ježiša Krista o padlých anjeloch, ktorí sa
svojho povolania zriekli. Vidíme, že aj
tie najlepšie podmienky na spoločenstvo
s Bohom sú bez pokory cestou
do zatratenia. Naopak, aj zlá východisková
pozícia môže byť pri hľadaní nebeského
kráľovstva úspešnou. Aké podmienky
na oslavovanie Boha mám ja a ako
ich využívam pre blaho mojej duše?
Vyprosujme si na príhovor archanjela
Michala, aby naše povolanie rodiča,
súrodenca, rehoľníka, laika, kňaza a pod.
bolo prežité vo vernosti a pokore.
Liturgia: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 –
15. 22 - 31, zač. 65 (radové); Hebr 2, 2 – 10,
zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51 (archanjelovi); predobraz. antif. a blažen.; menl. časti
archanjelovi (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

UTOROK
9. november

Prepodobná Matróna
Kto je teda verný a múdry správca...
(Lk 12, 42)
K otcovi Pierrovi prišiel na spoveď jeho
záhradník. Priznal sa, že zavraždil nejakú
ženu v meste a nechal na mieste činu jeho
reverendu. Celé Francúzsko bolo v šoku.
Kňaza odsúdili a poslali do väzenia.
„Za tento zločin nenesiem vinu,” povedal
skromne, no rozhodne. Za zločin, ktorý
nespáchal, ho uväznili. Všetci spoluväzni
ním opovrhovali. Koľko vernosti Bohu je
za týmto kňazovým hrdinstvom? Ako inak
sa dá pomenovať takéto konanie? Túžim aj
ja po hrdinstve vo svojej viere?
Liturgia: 2 Sol 1, 10b – 2, 2. zač. 274b; Lk 12,
42 – 48, zač. 68; každodenné antif.; menl.
časti z utorka (HS: 155 ; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
10. november

Apoštoli Erast, Olympas, Rodión
a spol.
Keď ideš so svojím protivníkom pred
vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať,
aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca
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na každý deň

ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. (Lk 12, 58)
Občas v mestách vidno človeka
prezlečeného za nejaké zviera, hračku
alebo iný predmet tak, aby pútal
pozornosť. Prečo? Obyčajne to býva
reklama na nejakú spoločnosť, ktorá sa
chce zviditeľniť, dostať do povedomia. Je
jedno, kto v tom odeve je. Aj ja kresťan
som akousi chodiacou reklamou.
Reklamou na spoločnosť či skôr
kráľovstvo, do ktorého patrím. Ak
zakopnem, teda zhreším, pútam oveľa
viac pozornosti. Pútajme radšej záujem
stereotypom usporiadaného života.
Hľadajme zmierenie a nie spory.
Liturgia: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12,
48b – 59, zač. 69; každodenné antif.; menl.
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
11. november

Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť
pokánie, všetci podobne zahyniete.
(Lk 13, 3)
O Božom milosrdenstve sme už počuli,
že existuje. Dôležité však je pochopiť,
ako ho dosiahnuť. Hovorí sa, že Božie
milosrdenstvo je nekonečné. Čo to
znamená? Že nakoniec sa predsa len
každý dostane do neba? Určite nie.
Správnu odpoveď môžeme hľadať
v dnešnom úryvku zo svätého evanjelia.
Božie milosrdenstvo je síce nekonečné,
ale má svoje hranice. Tie hranice mu
totiž dávam ja sám. Pokiaľ siaha moje
pokánie, teda ochota zmeniť sa, potiaľ
siaha aj Božie odpustenie. Koľkokrát som
ochotný úprimne ľutovať, toľkokrát je
mi odpustené. Pokiaľ žijem, Boh mi dáva
šancu a ponúka odpustenie.
Liturgia: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1,
- 9, zač. 70; každodenné antif.; menl. časti
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
12. november

Hieromučeník Jozafát Kuncevič
Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe
poslaní... (Lk 13, 34)
Sv. Peter a Pavol, sv. Cyril a Metod, bl.
Pavol Peter Gojdič, sv. Jozafát Kuncevič
a mnohí ďalší sú známi pre svoju svätosť,
húževnatosť v kráčaní za Božou vôľou. Aj
oni kráčali k Jeruzalemu a boli odhováraní
slovami „odíď odtiaľ”. Každý máme svoju
cestu za svätosťou, svoj Jeruzalem, kam
sme pozvaní kráčať. V Jeruzaleme sa
nachádza zvelebovanie Požehnaného,
čo prichádza v mene Pánovom, ale aj

Golgota. No to najdôležitejšie, čo súvisí
s Jeruzalemom – cestou kresťana, je
vzkriesenie. Zástupy svätých na čele
s Mesiášom sú toho dôkazmi.
Liturgia: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Jn 10,
9 – 16, zač. 36 (hieromuč.); 2 Sol 3, 6 – 18,
zač. 277; Lk 13, 31 – 35, zač. 73 (radové);
predobraz. antif. a blažen.; menl. časti
o hieromučeníkovi; voľnica (HS: 300; PZ:
274; HP: 289)

SOBOTA
13. november

Arcibiskup Ján Zlatoústy
Ježiš nečistému duchu pohrozil, chlapca
uzdravil a vrátil ho jeho otcovi. (Lk 9, 42)
Na facebookovom profile Vladyka Milan
odpovedá sa občas nachádza otázka alebo
žiadosť o pomoc so zlými silami, ktoré
súvisia s nepokojným spánkom, strašením
a pod. Tieto problémy boli aj v časoch
Ježiša Krista. Ako to, že ani učeníci
s tým pomôcť nemohli? V tej dobe ešte
neexistovali sviatosti tak, ako ich poznáme
dnes. A práve po svätom tajomstve spovede
a eucharistie máme siahať ako po „prvej
pomoci” nielen v prípade strachu zo
zlého ducha, ale ako po hlavnom nástroji
na dosahovanie Božieho kráľovstva.
Liturgia: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10,
9 – 16, zač. 36 (sv.); Gal 1, 3 – 10, zač. 199;
Lk 9, 37 – 43a, zač. 46; predobraz. antif.
a blaž.; menl. časti o arcibiskupovi (HS:
301; PZ: 275; HP: 291)

NEDEĽA
14. november

25. nedeľa po Päťdesiatnici
Apoštol Filip
Pristúpil k nemu, nalial mu na rany
oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho
na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. (Lk 10, 24)
Poznáme rôzne legendy, rozprávky, kde
to býva o tom istom. Snehulienka, Pán
prsteňov, Červená čiapočka... Možno
je to až nudné, ale nás ľudí to baví
stále dookola. Dobro nakoniec musí
zvíťaziť nad zlom. Hovoríme si to pri
rozprávkach, a to nielen pri nich, ale aj
v realite života, kde niekedy vnímame,
že neprávosť víťazí. Zdá sa nám úplne
samozrejmé, že dobro predsa len musí
zvíťaziť. Máme to zapísané v hĺbke srdca.
No a práve v Božom Synovi sa táto túžba
stáva skutočnosťou, keď sľúbený Mesiáš
definitívne víťazí nad každou neprávosťou.
Hoci sa tohto verdiktu nedožívame vo
svojom pozemskom živote, vo večnosti
to platí určite. Ježiš zvíťazil nad zlom,
smrťou, a darúva nám život. On je tým
zosobnením dobra, ktoré víťazí.
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Liturgia: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37,
zač. 53 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn
1, 43 – 51, zač. 5 (apošt.); predobraz. antif.
a blažen.; menl. časti z 8. hlasu a apoštolovi; kondak z hlasu, Sláva, apoštolovi,
I teraz, podľa predpisu; prokimen, Aleluja
a pričasten z hlasu a apoštolovi (HS: 152,
303; PZ: 106, 277; HP: 107, 293)

PONDELOK
15. november

Mučeníci Gurias, Samónas a Habib
Začiatok Filipovky
Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov... (Lk 14, 13)
Sieger Köder je maliar, ktorý vytvoril
obraz s názvom Hostina hriešnikov. Je
to pripodobnenie Poslednej večere. Je
na ňom zobrazený otrok, dáma z bohatej
spoločnosti, vedec, šašo, žena ľahkých
mravov, rabín a ruky hostiteľa Ježiša.
A čo majú spoločné títo ľudia? Nič. Sú
z odlišných ekonomických, spoločenských,
ideologických pomerov. Títo ľudia by sa
nikdy nestretli, keby ich spojovníkom
nebol sám Stvoriteľ. Práve on prijíma tých,
ktorí sa namáhajú, a dáva občerstvenie
duše. Prijímajme teda mentalitu tých,
ktorí nehľadajú rozdiely, ale spoločné
menovatele na budovanie mostov.
Liturgia: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 –
15, zač. 75; každodenné antif.; menl. časti
z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
16. november

Apoštol a evanjelista Matúš
Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si
najprv nesadne a neprepočíta náklad, či
má na jej dokončenie? (Lk 14, 28)
Dostali sme a prostredníctvom svätých
tajomstiev stále dostávame mnoho
nadprirodzených milostí. No dostali sme
aj prirodzené dary, talenty, ktoré máme
využívať pre dobro svojich blízkych i seba.
Dnes máme pochopiť, že tak ako nie je
logické stavať vežu bez peňazí, nie je
logické domáhať sa Božieho kráľovstva,
ak ho nemáme na prvom mieste. Je
nerozvážne nabrať do košíka potraviny
za sto eur a čakať, že sa to nejako zaplatí
dvadsiatimi. Rovnako nelogické je prosiť
Boha o to, aby konal v mojom živote, ak ho
mám na dvadsiatom ôsmom mieste. Ako
môžem zistiť, čo mám v živote na prvom
mieste? Tak, že porozmýšľam, na čo počas
dňa myslím najčastejšie.
Liturgia: 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Mt 9, 9 –
13, zač. 30 (apošt.); 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279;
Lk 14, 25 – 35, zač. 77 (radové); predobraz.
antif. a blažen.; menl. časti apoštolovi (HS:
304; PZ: 279; HP: 294)

27

na každý deň

STREDA
17. november

Biskup Gregor Divotvorca
Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako
nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. (Lk 15, 7)
Hovorí sa, že ak niečo stratíme, napríklad
peňaženku, čestnému nálezcovi patrí desať
percent hodnoty nájdenej veci. Má to svoju
logiku. Veď ak by nám to nálezca nevrátil,
mohli by sme prísť o oveľa väčšiu hodnotu.
Svojím hriechom strácam zo srdca Boha. Čo
však môžem robiť? Nemusím veľa hľadať.
Ani sa dlho zapodievať hľadaním stratenej
milosti. Ani sa báť o tých stratených
desať percent. Boh prichádza za mnou
sám a ponúka sa mi späť celý. V pokání,
v spovedi, bez výčitiek, bez pripomínania
viny, bez nálezného, a predsa s radosťou.
Liturgia: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač 281;
Lk 15, 1 – 10, zač. 78; každoden. antif., menl.
časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
18. november

Mučeníci Platón a Roman
Robte si priateľov z nespravodlivej mamony... (Lk 16, 9)
Koľko sa my ľudia oháňame
spravodlivosťou. Chceme, aby sa
nekradlo v štátnej kase, aby sa neklamalo
v médiách, nezabíjalo. Nie je to zlé. Je
správne nekradnúť, nezabíjať, neklamať.
Učili to aj za komunistov v školách. Som
však automaticky dobrý človek, ak to
dodržiavam? Keď prišiel Ježiš Kristus
na túto zem, išiel ešte ďalej. Štedrosť,
obeta, veľkorysosť, pokánie – to sú pojmy,
ktoré idú za hranicu klasického vzťahu
na báze výmenného obchodu. Kristus
prináša iný rozmer lásky. Lásku, ktorá
nepočíta, obetuje sa na vlastný účet, bez
očakávania návratnosti. Dnešný správca
si robí priateľov z ľudí, ktorí dlžia jeho
pánovi. Ako sa my snažíme páčiť svojmu
Bohu, ako si z neho robíme priateľa?
Liturgia: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 –
9, zač. 80; každodenné antif., menl. časti
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
19. november

Prorok Abdiáš
A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší
proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe
a povie: „Ľutujem,“ odpusť mu! (Lk 17, 4)
Hnevať sa so susedom je častý jav.
S trochou irónie môžeme povedať,
že na Slovensku by sme mohli mať
súťaž, kto to dokáže lepšie. Zlostiť sa,
hnevať sa, nerozprávať sa, nevšímať si.

Kreativita nepreukazovania lásky býva
rozmanitá. Pritom stačí jedno čarovné
slovíčko: Prepáč. Žiadne veľké ceremónie.
Odpustenie totiž nie je úkon, ktorý
preukazujeme len tomu, ktorého sme sa
dotkli, ale aj sebe. Ak sa cítim ublížene
a neodpustím, škodím sebe. Odpúšťať je
skutočne zdravé pre dušu i telo.
Liturgia: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16,
15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82; každodenné antif.,
menl. časti z piatka, zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
20. november

Blažená Jozafata Hordaševská
Pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.
(Lk 9, 57)
Alpy, Ural, Himaláje. My ľudia máme radi
výletné destinácie. Čím ďalej, tým lepšie.
Hľadáme oddych od každodenného
stresu, rutiny, ktorá nás nezriedka ubíja.
A pritom potrebujeme čosi opačné.
Nehľadať pokoj zvonka, ale zvnútra. Pokoj,
ktorý nám môže darovať Knieža pokoja.
Nezískame ho ani na súkromnom ostrove
s luxusnou jachtou, ani na najvzdialenejšej
hore sveta, kde už aj medvede používajú
GPS-ku. Tento výnimočný pokoj nájdeme
jedine pri ceste do svojho vnútra na tom
mieste, kde sa práve nachádzame, verní
svojmu povolaniu. V tichu pred Pánom.
Liturgia: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57
– 62, zač. 49; predobraz. antif. a blažen.;
tropár z obdobia pred sviatkom a Jozafate,
Sláva, kondak Jozafate, I teraz, z obdobia
pred sviatkom; prokimen, Aleluja a pričasten zo soboty (HS: 306, 161; PZ: 280, 115;
HP: 296, 115)

NEDEĽA
21. november

Nedeľa Krista Kráľa
Vstup Presvätej Bohorodičky
do chrámu
Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.
(Jn 18, 36)
Priebeh procesu umučenia a ukrižovania
Božieho Syna je známy. Od židovských
predstaviteľov je poslaný k Pilátovi,
ktorý ho posiela k Herodesovi a ten
späť k Pilátovi. Ten napokon vydáva
rozhodujúci rozsudok. Dnešná
nedeľa nám pripomína Ježiša Krista
ako kráľa. Kraľovanie je pre nás asi
ťažko predstaviteľná činnosť, keďže
dnes sa nestretávame s kráľmi ako
neobmedzenými vládcami. Tie podstatné
vlastnosti kráľa si však uvedomujeme
aj dnes. Nie je to Herodes, kto túži
po slastiach viac ako po dobre svojho ľudu,
a nie je to ani Pilát, kto je pre svoje teplé
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miestečko ochotný koho-toho aj obetovať.
Je to kráľ, kto sa vydáva pre dobro svojho
ľudu i mňa samotného. Je ochotný nechať
sa zneuctiť, hoci je Boh, necháva sa spútať,
hoci jeho vláda je obmedzená. Kto okrem
Ježiša Krista by toto pre mňa spravil?
Liturgia: Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Jn 18, 33
– 37, zač. 59b (Krista Kráľa); Hebr 9, 1 – 7,
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54;
antifóny a vchod Kristovi Kráľovi; tropár
Kristovi Kráľovi a zo vstupu, Sláva, kondak
Kristovi Kráľovi, I teraz, kondak zo Vstupu; prokimen, Aleluja a pričasten Kristovi
Kráľovi a zo Vstupu; namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
Krista Kráľa, myrovanie (HS: 311, 308; PZ:
286, 283; HP: 281, 298)
Ján Horňák

PONDELOK
22. november

Apoštol Filemon a spol.
Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by
sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia:
„Aha, tu je!“ alebo: „Tamto je!“, lebo Božie
kráľovstvo je medzi vami. (Lk 17, 20 – 21)
Je aktuálne položiť si otázku, ktorú
položili farizeji Ježišovi: Kedy príde Božie
kráľovstvo? Keď hovoríme o Ježišovi
ako o Kráľovi, ktorý je Bohom a Pánom
všetkého stvoreného, tak jeho odpoveď
na túto otázku je zrozumiteľná: Božie
kráľovstvo je medzi vami. Veď Ježiš
skutočne dokazuje svoju lásku ľuďom
i svojou mocou: lieči, uzdravuje, kriesi
mŕtvych, sýti hladných, poučuje. Božie
kráľovstvo je v mojom srdci, keď prijmem
Ježiša ako svojho Majstra a Spasiteľa.
Prijmem ho však?
Liturgia: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17,
20 – 25, zač. 86; predobraz. antif. a blaženstvá; menl. časti zo Vstupu Bohorodičky
do chrámu, namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS:
308; PZ: 283; HP: 298)

UTOROK
23. november

Biskupi Amfilochios a Gregor
Ako bolo za dní Noema, tak bude aj
za dní Syna človeka. (Lk 17, 26)
Práve preto, lebo neraz zabúdame na to,
čo je v živote najdôležitejšie, nám Ježiš
Kristus pripomína „dni Noema“ a údel
Sodomy. Nejde tu o žiadnu vyhrážku. Je to
len pripomenutie nutnosti bdelosti, ktorá
umožňuje vidieť a vnímať to, čo je dôležité
pre večný život.
Nie je preto zlým nápadom každý deň
na polhodinu vypnúť telefón, rádio,
televíziu, jednoducho zastaviť akúkoľvek
inú aktivitu. Čas beží rýchlo. Prejde deň,
a zabúdame na Pána Boha, ale aspoň táto
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polhodina bude dobrou šancou na to, aby
sme si uvedomili, kto sme, ako žijeme
a kam smerujeme. Lebo náš smer je Božie
kráľovstvo.
Liturgia: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17,
26 – 37, zač. 87; predobraz. antif. a blažen.;
menl. časti ako 22. novembra (HS: 308; PZ:
283; HP: 298)

STREDA
24. november

Veľkomučenica Katarína
Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli
sme za tebou. (18, 28)
Mnohokrát je ťažké opustiť svoje pohodlie
a obetovať sa za Krista. Spasiteľ nehovorí
len o večnej sláve, ale aj o stonásobnom
vynahradení toho, čo sme pre neho
opustili. A jeho slová sú pravdivé. Boh
je štedrý. A túto jeho veľkú štedrosť
zakusujú všetci, ktorí na ceste k nemu
a z lásky k nemu strácajú to, čo by
ich mohlo na tejto ceste zdržať alebo
zastaviť. Nebojme sa vykročiť, lebo to, čo
urobíme jednému z nich, urobíme jemu
a stonásobne sa nám to vráti.
Liturgia: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk
18, 15 – 17. 26 – 30, zač. 90; predobraz. antif. a blažen.; menl. časti ako 22. novembra
(HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

ŠTVRTOK
25. november

Zakončenie sviatku
Vstupu Presvätej Bohorodičky
Hieromučeník Klement Rímsky
Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia
a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. (Lk 18, 32 – 33)
Nasledovanie Pána nebolo len
skúsenosťou prvých učeníkov. Apoštoli
tušili, že Ježiša Krista nečaká nič dobré
a už niekoľkokrát počuli jeho smutnú
predpoveď utrpenia. Každý človek sa
bojí bolesti a nikto nemá radostnú tvár
pred ťažkou operáciou. Kresťan však
má dôvod prekonávať prirodzený strach
nadprirodzeným pohľadom: dôvera
v Božiu lásku a pohľad na konečný cieľ
života u Boha dokáže prekonať aj tie
najťažšie výhľady. Oporou v našej slabosti
nech bude skutočnosť, že môžeme niesť
kríž s Pánom, a tak na vlastnom tele
dopĺňať, čo chýba Kristovmu utrpeniu
pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Buďme
vďační Bohu za všetko, čo pre nás urobil,
a urobme aspoň kúsok toho, čo on urobil
na kríži.
Liturgia: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18,
31 – 34, zač. 92; predobraz. antif. a blažen.;
menl. časti zo Vstupu Presvätej Bohorodičky (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

PIATOK
26. november

Prepodobný Alypios Stĺpnik
Každému, kto má, ešte sa pridá, ale
kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.
(Lk 19, 26)
Toto podobenstvo o mínach môžeme
aplikovať aj na talenty, ktoré nám Boh dal.
Jeho vôľou je, aby sme ich využili na jeho
slávu. Zaiste, je potrebná určitá dávka
odvahy a zdravého rizika pri premieňaní
týchto našich schopností do aktivít, ktoré
slúžia na rast Božieho kráľovstva. Jedno
je však isté: ak máme dobrý úmysel,
nemôžeme prehrať. Nerobme preto
zo svojho života cintorín pochovaných
talentov. Vždy treba myslieť na dobrý
úmysel a nemať žiadne zlé stránky.
Dobro robiť je veľmi dobrá vec, oplatí sa
robiť dobre, lebo dobro sa nám zaplatí
v nebeskom kráľovstve.
Liturgia: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290;
Lk 19, 12 – 28, zač. 95; každodenné antif.;
menl. časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
27. november

Mučeník Jakub Perzský
Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch
a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa
a nič vám neuškodí. (Lk 10, 19)
Ak Ježiš zvíťazil nad hriechom, utrpením
a smrťou, prečo sa toto víťazstvo
neprejavuje v našom živote? Prečo sa
potýkame s hriechom, utrpením a smrťou?
Na pochopenie tohto protikladu si
musíme uvedomiť to evanjeliové napätie
medzi „už, ale ešte nie“. Každý deň sme
vystavení pokušeniu, ale tie pokúšania
sa dajú vymazať z každodenného života.
Zabúdame, že sme Božie deti obdarené
mnohými darmi. Túto našu veľkosť tak
trochu odhaľuje náš Spasiteľ, keď reaguje
na radosť sedemdesiatich dvoch učeníkov,
ktorí sa vrátili z evanjelizačnej cesty.
Buďme si vedomí tejto svojej veľkosti!
Žiaden pozemský úrad, žiadna hodnosť sa
nevyrovná kráse a hodnote duše zaodetej
do posväcujúcej milosti. Nech nás toto
poznanie povzbudzuje vo chvíľach, keď
nás skľúčenosť chce obrať o vnútorný
pokoj a radosť. Naša viera nás zachraňuje,
len treba veriť z celého srdca.
Liturgia: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10,
19 – 21, zač. 51b každodenné antif.; menl.
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
28. november

27. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný mučeník Štefan Nový
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Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej
choroby...“ (Lk 13, 12)
Písmo hovorí, že táto žena trpela osemnásť
rokov duchom neduživosti. Určite za tie
dlhé roky často prichádzala do synagógy.
Určite často putovala do Jeruzalemského
chrámu a prosila o zdravie. Určite
vynaložila veľa peňazí na liečenie. No
po toľkých rokoch asi už neverila vo svoje
uzdravenie. Každý má svoje choroby.
Chceme byť uzdravení, ale keď neprosíme
Pána, uzdravenie nepríde. Čakáme
výsledok hneď, ale Pán Boh vie, kedy má
zasiahnuť do nášho života. Len treba čakať
a veriť. Ježiš prichádza a uzdravuje ženu
v sobotu, v deň, keď by to najmenej čakala.
Aj v našom prípade to tak bude. Až keď
stratíme nádej a budeme na dne, príde náš
osloboditeľ a uzdraví nás.
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13,
10 – 17, zač. 71; hlas 2; predobraz. antif.
a blažen.; menl. časti z 2. hlasu (HS: 144;
PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK
29. november

Mučeník Paramon
Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene
Pánovom! ... (Lk 19, 38)
Náš Spasiteľ slávnostne vstupuje
do Jeruzalema. Ale do tejto krátko trvajúcej
slávy vstupuje smútok. Spasiteľ plače nad
Jeruzalemom, lebo vidí jeho budúcu skazu.
Boh nemá radosť z utrpenia ľudí, ktoré si
sami chystajú životom proti nemu. Ešte
aj bolesť, ktorú si ľudia plným právom
zaslúžili, vyvoláva v Ježišovi hlboký súcit.
Plače nad Jeruzalemom, plače nad tými,
ktorí budú nariekať vo chvíľach nivočenia
a skazy. Hľa, ako nás Boh miluje!
Liturgia: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19,
37 – 44, zač. 97; každodenné antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
30. november

Apoštol Andrej Prvopovolaný
Môj dom bude domom modlitby.
(Lk 19, 46)
Čo urobiť, aby sme Ježišovi spravili,
ľudsky povedané, väčšiu radosť? Iste ste
už objavili nejaké návrhy. Budem sa snažiť
mať svoje srdce čo najviac otvorené pre
Pána Ježiša. A či to nie je prianie samého
Pána Ježiša, keď nám dnes v evanjeliu
chce pripomenúť, že jeho dom bude
domom modlitby? Tieto slová povedal Pán
Ježiš v Jeruzalemskom chráme naplnený
spravodlivým hnevom, keď tam namiesto
zbožnosti a oslavy Boha, svojho Otca,
našiel predavačov a peňazomencov.
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Prítomní si uvedomili, že Ježiš má pravdu,
a predsa chcú Ježiša za túto pravdu zabiť.
Cítime, že treba mať otvorené srdce
pre Ježiša. Nielen niekedy, keď nám to
vyhovuje, keď máme chuť. Ale celým
srdcom patrime Kristovi. Nepochybujme
o jeho láske, on je vždy s nami.
Liturgia: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19,
45 – 48, zač. 98 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16,
zač. 131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (apoštolovi)
predobraz. antif. a blažen.; menl. časti
apoštolovi (HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

STREDA
1. december

Prorok Nahum
Akou mocou toto robíš alebo kto je ten,
čo ti dal túto moc? (Lk 20, 2)
Veľkňazi a zákonníci nehľadali pravdu
o Ježišovi. Hľadali zámienku, ktorá by im
umožnila zbaviť sa nepohodlného učiteľa.
Ježiš Kristus však spoznal ich zámer
a vyhol sa nastavenej pasci. Položenou
otázkou sa v pasci ocitli samotní veľkňazi
a zákonníci. Ak hľadáme pravdu, musíme
byť pripravení, že môže zasiahnuť náš
život, môže požadovať, aby sme sa jej
prispôsobili. Nie je to vždy jednoduché,
ale je to správne. Pre nás je táto epizóda
z evanjelia poučením, že k Bohu treba
pristupovať s úprimným srdcom. Ak nás
budú viesť nejaké postranné zámery,
pravdu nespoznáme. Lebo aj keď by nám
ju Boh odhalil, nedokázali by sme ju
prijať. V pravde nájdeme Boha, len treba
dôverovať a odovzdávať mu všetky bolesti,
trápenia a kríže. Bez Boha je život ťažký.
Preto prijmime do svojich sŕdc Boha, aby
sme mohli oslavovať jeho meno naveky.
Liturgia: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1
– 8, zač. 99; každodenné antif.; menl. časti
zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
2. december

Prorok Habakuk
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Každý, kto padne na ten
kameň, doláme sa... (Lk 20, 17 – 18)
Už v Starom zákone nazýval Boh vyvolený
ľud svojou vinicou (Iz 5, 7). Posielal
k nim svojich prorokov, skrze ktorých im
pripomínal, že je to vinica milá jeho srdcu,
že pre ňu urobí všetko, aby bola plodná
a mal z nej úžitok. Túto vinicu zveril
do opatery svojim zástupcom, veľkňazom
a starším z ľudu. Práve tí mali opatrovať
vinicu a zveľaďovať ju. Zabudli však na to,
že sú iba nájomníkmi a nie pánmi.
Liturgia: Tit 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 –
18, zač. 100; každodenné antif.; menl. časti
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
3. december

Prorok Sofoniáš
Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,
a čo je Božie, Bohu! (Lk 20, 25)
Boli sme svedkami ďalšieho pokusu
veľkňazov, zákonníkov a starších pomocou
lesti získať dôvod na obžalovanie
Ježiša Krista. Aká veľká musela byť
ich nenávisť! Teraz už neútočili sami.
Poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že
sú spravodliví. Otázka znela, či sa smie
platiť daň cisárovi, alebo nie. Zelóti totiž
odmietali platiť daň z hlavy a z pozemku
rímskej okupačnej moci, pretože v tom
videli zradu Boha. Aj v dnešnej dobe je
to tak. Štátu dávame, čo je štátne, a Bohu
Božie. Vychádzajúc zo Svätého písma
môžeme povedať, že Boh vtláča svoj obraz
do ľudskej duše. Dnešný svet sa podobá
svetu z čias, keď žil na zemi Ježiš. Dnes
však nevidíme Ježiša Krista očami, ale len
srdcom. Opatrujme svoje srdcia a dávajme
Bohu, čo je Božie, aby sme vždy boli
pripravení na nebeské kráľovstvo.
Liturgia: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20,
19 – 26, zač. 101; každodenné antif.; menl.
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
4. december

Veľkomučenica Barbora
Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu
Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.
(Lk 12, 32)
Aj vy pokladáte život za veľký dar od Pána
Boha? Ak áno, prečo niekedy podceňujeme
či nedoceňujeme veci a udalosti vo svojom
živote? Odpoveď, že sme slabí a hriešni,
nás nesmie a nemôže uspokojiť. Múdry
sa učí na chybách druhých. Kresťan sa
učí žiť od začiatku naplno s Bohom. Pre
kresťana umenie žiť znamená aj čakanie
na to, čo má prísť. Budúcnosť nie je niečo
abstraktné. Veríme vo večný život. Pravá
láska dáva službe punc kvality, veľkosti,
teda robí život nádherným umením, ktoré
Boh chce a odmení. Boh hovorí: To je môj
milovaný syn, v ňom mám zaľúbenie. Kto
pokladá život za veľký dar od Pána Boha,
zodpovedne pristupuje k udalostiam vo
svojom živote. Preto sa múdry kresťan
učí na chybách druhých a žije naplno
s Bohom. Takto sa realizuje umenie žiť.
Liturgia: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 –
40, zač. 67 (radové); každodenné antif.;
menl. časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP:
115)
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NEDEĽA
5. december

28. nedeľa po Päťdesiatnici
Prepodobný Sáva Posvätený
Choďte, ukážte sa kňazom! (Lk 17, 14)
Oni bez rozmýšľania poslúchnu, a tak sú
cestou uzdravení. Všetci si to uvedomujú,
ale len jeden z nich sa vráti a poďakuje
za uzdravenie. „A bol to Samaritán,“
poznamenáva evanjelista (Lk 17, 16).
Teda cudzinec v tomto kraji. Keď to Ježiš
videl, obrátil sa k prítomným a opýtal
sa: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati
sú kde? Nenašiel sa nik, okrem tohto
cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu
slávu?“ (Lk 17, 17 – 18) Nevďačnosť bolí
nielen nás ľudí, ale aj samého Ježiša,
ako sme to videli pri uzdravení desiatich
malomocných... Preto máme byť vďační
Bohu, od ktorého sme dostali toľko
darov. Boží Syn sa stal pre nás človekom,
žil na zemi, hlásal evanjelium, zomrel
na kríži, aby nás vykúpil, a zanechal
nám sviatosti ako prostriedky spásy.
Bohu máme ďakovať za všetko, čo nám
dáva. Za život, zdravie, vzduch, slnko,
vodu... I za to, že náš život je neraz
plný skúšok, krížov, trápení, a za silu,
ktorou nám pomáha ich niesť. Ľahko
sa zabúda na vďaku, keď sme na dosah
od vytúženého cieľa. Cirkev vzdáva Bohu
vďaku za všetky dobrodenia. Za tie,
o ktorých vieme, i za tie, o ktorých
nevieme. Nuž pripojme sa k svätým
i k liturgickej modlitbe Cirkvi s osobným
vzdávaním vďaky Bohu za všetky
dobrodenia, ktorými nás zahŕňa.
Liturgia: Ef 5, 8b – 19; zač. 229 (z 26. nedele); Lk 17, 12 – 19, zač. 85 (z 29. nedele);
Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30,
zač. 43 (prepodobnému) predobraz. antif.
a blažen.; tropár z 3. hlasu a Sávovi, Sláva,
Sávovi, I teraz, podľa predpisu; prokimen,
Aleluja a pričasten z hlasu a Sávovi (HS:
145, 314; PZ: 99, 289; HP: 100, 301)
Peter Kaško

PONDELOK
6. december

Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine
i veľký zástup jeho učeníkov a veľké
množstvo ľudu... (Lk 6, 17)
Po vyvolení dvanástich apoštolov Ježiš
s nimi zostúpil medzi ľudí. Podobnosť
vidíme aj v živote svätého Mikuláša, ktorý
sa nestráni ľudí, ale vstupuje do ich života.
Nebojí sa ľudskej biedy a problémov.
Zvestuje ľuďom lásku Boha osobným
životom. My máme často tendenciu
prežívať svoju osobnú vieru mimo ľudí,
kdesi pekne, tichučko v chráme pri
modlitbe a rozjímaní. Pane, daj, aby som
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vyšiel z ulity svojej viery a videl problémy
a ťažkosti ľudí okolo mňa.
Liturgia: Hebr 3, 5 – 11;17 – 19, zač. 308;
Lk 20, 27 – 44, zač. 102 (radové); Hebr
13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24
(Mikulášovi); predobraz. antif. a blažen.;
menl. časti Mikulášovi (HS: 315; PZ: 290;
HP: 303)

UTOROK
7. december

Biskup Ambróz
... lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť,
ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci
odolať ani protirečiť. (Lk 21,15)
Tí, čo si pamätáme obdobie komunizmu,
vieme, ako to bolo so slobodou prejavu.
Dokonca sme mali v rodine niekoho, kto
bol pre vieru prenasledovaný. A ako je to
dnes? Na našom slobodnom Slovensku?
Áno, je tu sloboda, pokiaľ nezačneš
hovoriť o Bohu. Skús dnes propagovať
svoje postoje viery, čistoty napr. v práci
alebo na sociálnych sieťach a uvidíš. Pane,
daj mi odvahu a hrdosť hlásiť sa k tebe
v akejkoľvek dobe.
Liturgia: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 –
19, zač. 106; každodenné antif.; menl. časti
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
8. december

Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou
... ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo
vchádzajú, videli svetlo. (Lk 8, 16)
„Tak a teraz mi pomôže iba zázrak,“
zvykneme hovoriť, keď vyčerpáme všetky
ľudské možnosti. Na zázrak čakali aj
manželia Joachim a Anna. V pokore isto
museli prijať aj pohľady okolia, keď videli
svoje „nepožehnanie“ od Boha. A stalo
sa, ako dúfali a verili. Pán ich obdaroval
darom nového života. Stali sa svietnikom,
na ktorom o pár rokov malo horieť
Kristovo svetlo. Ako je to s našou pokorou?
Radi by sme boli na výslní pre naše dobro
a šikovnosť, ale na svietnik môjho života
patrí Kristovo svetlo jeho lásky a obety.
Kriste, daj, aby som sa stal svietnikom,
na ktorom budeš svietiť iba ty.
Liturgia: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8,
16 – 21, zač. 36 (Počatiu); Hebr 5, 11 – 6, 8,
zač. 312; Lk 21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, zač.
104 (radové); predobraz. antif. a blažen.;
menl. časti zo sviatku; prikázaný sviatok,
myrovanie (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

ŠTVRTOK
9. december

Prepodobný Patapios

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa
nepominú. (Lk 21, 33)
S pominuteľnosťou máme skúsenosť
všetci. Čokoľvek si zadovážime, má iba
obmedzenú trvanlivosť. Dokonca aj
naše medziľudské vzťahy či samotný
ľudský život. Boh dáva tento prirodzený
svet ako čosi pominuteľné, aby nás
pripravil a upriamil našu pozornosť
na to nepominuteľné. Milosrdný Pane,
daj nám spoznať, že ty a tvoje slovo ste
nepominuteľní.
Liturgia: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 –
33, zač. 107; každodenné antif.; menl. časti
zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
10. december

Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú
peniaze. (Lk 22, 5)
Ak by Feničania nevymysleli peniaze ako
platidlo, nebolo by dnešných problémov.
Peniaze už narobili nemalé starosti
mnohým ľuďom. Keď je ich málo, je
zle, keď ich je veľa, robí to starosti tiež.
Dokonca aj samotný Judáš prijal za zradu
svojho Majstra pekný balík peňazí.
Problémom nie sú peniaze, ale náš vzťah
k nim. Pane, daj nám čisté srdce, aby
nebolo zaťažené honbou za peniazmi
a pominuteľnými hodnotami.
Liturgia: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37
– 22, 8, zač. 108; každodenné antif.; menl.
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114 ; HP: 114)

SOBOTA
11. december

Prepodobný Daniel Stĺpnik
K čomu prirovnám Božie kráľovstvo?
Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme
a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. (Lk 13, 20 – 21)
Boh robí veľké veci
prostredníctvom malých vecí, dokonca aj
potichu. Keď vmiesime kvas do múky, keď
zasadíme zrniečko do pôdy, keď nastáva
počatie nového života, keď sa v nás rodí
obrátenie, tam sa nekonečný Boh ukazuje
v jednoduchosti. Pán si vybral obyčajných
dvanástich chlapov, aby sa viera rozšírila
po celom svete. Použi aj mňa ako kvas
v mojej rodine, manželstve a v tomto svete.
Liturgia: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 –
29, zač. 72; každodenné antif.; menl. časti
zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
12. december

Nedeľa svätých praotcov
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Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta
a priveď sem chudobných a mrzákov,
slepých a chromých! (Lk 14, 21)
Problémom dnešnej doby sa stal
nedostatok času a chuti. Sme takí
zaneprázdnení, že nemáme čas ani
na seba, nieto ešte na druhých. No napriek
nedostatku času radi prijmeme pozvanie
na dobrú večeru. Niektoré pozvania
neodmietame, ale k niektorým ľuďom
naozaj už ísť nechceme. Pozvanie tohto
muža z podobenstva bolo iste dôležité.
A predsa sa našli niektorí, ktorým sa
nechcelo ísť. A keďže tento človek sa chcel
rozdať, dal príkaz, aby priviedli všetkých,
ktorých jeho sluhovia stretnú. Je to
nádherný obraz Otcovej lásky, ktorý pozýva
všetkých, nielen dokonalých. Aj tých,
ktorí si jeho lásku nemôžu dovoliť, aj tých,
o ktorých už nikto nemá záujem, aj tých,
ktorí už zabudli na jeho pohľad. Pane, som
šťastný, že si na mňa nezabudol a že mám
pripravené miesto pri tvojom stole.
Liturgia: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16
– 24, zač. 76; predobraz. antif. a blažen.;
tropár zo 4. hlasu a praotcom, Sláva, I teraz, kondak praotcom; prokimen, Aleluja
a pričasten nedeľný a praotcom (HS: 319;
PZ: 294 ; HP: 308)

PONDELOK
13. december

Mučeníci Eustratios a spol.
Oni si medzi sebou hovorili, že nemajú
chleba. (Mk 8, 16)
Po zázračnom rozmnožení chleba Ježiš
spolu s apoštolmi nastupuje na loď. Ich
najväčší problém je to, že nemajú chlieb.
Už zabudli na situáciu spred pár hodín,
keď Kristus urobil zázrak. Zabudli aj na to,
že svojho Majstra majú pri sebe. Starali sa
iba o svoje potreby. Aj my, Pane, zabúdame
pri každodenných starostiach na teba,
a nevidíme, že si tu. Daj, aby sme nestratili
pohľad na teba.
Liturgia: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8,
11 – 21, zač. 33 (radové); Ef 6, 10 – 17, zač.
233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (mučeníkom)
predobraz. antif. a blažen.; menl. časti mučeníkom (HS: 320; PZ: 295; HP: 307)

UTOROK
14. december

Mučeníci Tyros a spol.
Potom mu znova položil ruky na oči. Tu
začal vidieť i celkom ozdravel a všetko
videl zreteľne. (Mk 8, 25)
Ako malé deti sme sa hrali na slepú babu.
Tak trochu sme ostali pri tejto hre aj
v dospelosti. Myslíme si, že vidíme, ale
nevidíme. Vidíme svoje chyby, nedostatky,
omyly a hriechy? Nie celkom, ale svojich
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blížnych poznáme lepšie ako vlastnú dlaň.
Dovolím, aby ma viedol Ježiš za ruku,
aj keď nevidím? Dôverujem mu, aj keď
nepoznám cestu? Nebeský lekár, dotkni sa
mojich očí a mojej viery a uzdrav ma.
Liturgia: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321;
Mk 8, 22 – 26, zač. 34; každodenné antif.;
menl. časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP:
110)

STREDA
15. december

Arcibiskup Štefan Vyznávač
Hovoril im to otvorene. (Mk 8, 32)
Máme radi otvorenosť? Asi nie. Bolí nás
skutočná pravda o nás. Vyrušuje nás.
Ťažko sa nám to počúva, keď zisťujeme,
že nie sme takí dokonalí, ako sme si
mysleli. A ťažko hovoríme otvorene
s našimi blížnymi, aby sme nestratili ich
priazeň a náklonnosť. Kristus si vzal Petra
na bok, keď nechcel vidieť Otcov plán
s vykúpením ľudstva. Pane, daj, aby som
bol otvorený tvojmu plánu mojej spásy.
Liturgia: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8,
30 – 34, zač. 36; každodenné antif.; menl.
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
16. december

Prorok Aggeus
Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať
z mŕtvych“. (Mk 9, 10)
Sú logické i nelogické veci. Situáciu
vzkriesenia rátame istým spôsobom
k tým nelogickým. Vymyká sa nám
z racionálneho uvažovania. Veď keď
zomrel a tri dni bol v hrobe, ako mohol
vstať z mŕtvych? Ja som veľakrát zomrel
vo svojom vlastnom hriechu, ale vďaka
Kristovmu milosrdenstvu vo sviatosti
zmierenia žijem novým životom.
Pane, daj, aby som pamätal na tvoje
milosrdenstvo a možnosť vzkriesenia
svojho života.
Liturgia: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9,
10 – 16, zač. 39; každodenné antif.; menl.
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
17. december

Prorok Daniel
Kto chce byť prvý, nech je posledný zo
všetkých a služobník všetkých. (Mk 9, 35)
Kto z nás by chcel byť druhý, tretí
alebo posledný? Ja chcem hrať prvé
husle. Ja chcem byť prvý. Ale prvenstvo
v Kristových očiach je úplne iné ako to
naše ľudské. Byť prvým v odpustení,
v láske, v obetavosti, v znášaní nedostatku,

to je prvenstvo podľa evanjelia. Nauč ma,
Pane, byť prvým v tvojich očiach a dokázať
sa z toho tešiť.
Liturgia: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9,
33 – 41, zač. 41; každodenné antif.; menl.
časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
18. december

Sobota pred Kristovým narodením.
Mučeník Sebastián a spol.
... zasial na svojej roli dobré semeno. (Mt
13, 24)
V jednom príbehu chcel muž kúpiť
v obchode vzácne dary ako lásku, vieru,
nádej, pokoj, radosť, múdrosť a vytrvalosť.
Predavačka mu dala na pult sedem
semienok. On sa začudoval a pýtal sa, čo
to znamená. Ona na to: „My tu predávame
iba semená.“ Aj v dnešnom podobenstve
sa začína so semienkom. Teším sa, že tvoje
semeno je dobré, a už len potrebujem
pripraviť roľu svojho srdca. Pane, daj, aby
bola pripravená na semeno tvojej lásky.
Liturgia: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 –
29, zač. 72 (sob. pred Nar.); každodenné
antif.; menl. časti zo soboty (HS: 160; PZ:
115; HP: 115)

NEDEĽA
19. december

Nedeľa svätých otcov
... Boh s nami. (Mt 1, 23)
Veľakrát počujem, že nás Boh nevypočul,
nesplnil nám našu túžbu, je vzdialený.
Mnohí vyčítajú Bohu, prečo trpíme, prečo
zomierajú deti a nevinní, prečo existujú
choroby a vojny. Ako je Boh s nami?
Možno by bolo zaujímavé postaviť otázku
naopak. Som ja s Bohom? Aj Adam a Eva
boli v raji, a predsa prišiel moment, keď
nechceli byť s Bohom, chceli byť ako
Boh. A vieme, ako to dopadlo. Poznáme
kazateľský príklad, keď sa Boh prechádza
po pláži s človekom a ukazuje mu dva
páry stôp v piesku. A hovorí, že tu kráčali
spolu. Po chvíli už vidia iba jeden pár
stôp a človek hovorí Bohu: „Tu som kráčal
iba sám.“ A Boh mu na to: „Nie, tu som
bol s tebou, ale už si nevládal a ja som
ťa niesol.“ Na Veľkom povečerí sa spieva
Izaiášova pieseň: S nami Boh! Čujte všetky
národy! S nami je Emanuel, Boh lásky.
Liturgia: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40,
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1; predobraz.
antif. a blažen.; tropár z 5. hlasu a otcom;
Sláva, I teraz, kondak otcom; prokimen
a Aleluja otcom; pričasten hlasu a otcom
(HS: 148, 321; PZ: 101, 296; HP: 102, 309)
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PONDELOK
20. december

Hieromučeník Ignác Bohonositeľ
Obdobie pred sviatkom
Narodenia nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista
Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? (Mk 9, 50)
V rozprávke Soľ nad zlato je ukrytá pravda
o tom, že ani zlato nie je také potrebné
ako obyčajná soľ. Jedlo isto chutí lepšie so
štipkou soli. Aj naša kresťanská viera sa dá
prežívať, ale so štipkou soli – lásky, nádeje,
odpustenia iste chutí lepšie. Práve na túto
dôležitú ingredienciu dnešný kresťanský
svet zabúda. Pane, prosíme ťa o túžbu stať
sa soľou pre tento svet.
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42; predobraz. antif.
a blažen.; tropár a kondak z obdobia pred
sviatkom; ostatné z dňa (HS: 323, 154; PZ:
298, 108; HP: 311, 110)

UTOROK
21. december

Mučenica Juliána
Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia
ako muža a ženu. (Mk 10, 6)
Často vnímam preteky medzi mužmi
a ženami. Kto je múdrejší, krajší, vtipnejší,
šikovnejší, kto lepšie šoféruje alebo kto
lepšie šéfuje. Ale Boh to isto takto pri
stvorení človeka nemyslel ani nevymyslel.
To je naše dielo. Jeho dielo je nastavené
tak, aby sme sa vzájomne dopĺňali.
Myslenie hlavou dopĺňa myslenie srdca
a naopak. Už nehrajme preteky, ale
vzájomne sa dopĺňajme. Vďaka ti, Pane,
za dar mojej identity.
Liturgia: Hebr. 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač.
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; predobraz. antif.
a blažen.; tropár a kondak z obdobia pred
sviatkom; ostatné z dňa (HS: 323, 155; PZ:
298, 109; HP: 311, 110)

STREDA
22. december

Veľkomučenica Anastázia
Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.
(Mk 10, 15)
Tri dni pred sviatkom Narodenia Pána
akosi viac vnímame detskú nedočkavosť.
Isté napätie a očakávanie sú namieste.
Malé deti očakávajú Vianoce v malých
darčekoch, ale Božie deti očakávajú ten
najväčší dar. Dar z nebies, Ježiša Krista.
Je dôležité nezabudnúť na postoj dieťaťa,
ktoré sa cíti milované, a zároveň dôveruje
svojmu rodičovi. Takýto postoj máme mať
aj my ostatní ako Božie deti. Pane, daj mi
prijať Božie kráľovstvo ako dar.
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na každý deň

Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 –
16, zač. 44; predobraz. antif. a blažen.;
tropár a kondak z obdobia pred sviatkom;
ostatné z dňa (HS: 323, 157; PZ: 298, 111;
HP: 311, 112)

ŠTVRTOK
23. december

Desať krétskych mučeníkov
Ježiš naňho pozrel s láskou... (Mk 10, 21)
Dokážem sa pozerať na svet s láskou?
Dokážem sa pozrieť s láskou na seba?
Dokážem sa pozrieť s láskou na teba,
Pane? Pozerám na okolie očami Starého
zákona, spravodlivými a prísnymi.
Ale práve tvoje očakávané narodenie,
Spasiteľu, má priniesť nový pohľad
človeka na Stvoriteľa. Ty prichádzaš ako
milujúci a nie trestajúci Otec. Takto si sa aj
ty pozrel na tohto mladíka. S láskou. Takto
hľadíš aj na mňa a za to ti dnes ďakujem.
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17
– 27, zač. 45; predobraz. antif. a blažen.;
tropár a kondak z obdobia pred sviatkom;
ostatné z dňa (HS: 323, 158; PZ: 298, 112;
HP: 311, 113)

PIATOK
24. december

Predvečer Kristovho narodenia
Mučenica Eugénia
I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ,
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
(Lk 2, 7)
Pre Jozefa a Máriu nebolo pred dvetisíc
rokmi miesta. A dnes už je? Keby dnes
večer zaklopal na dvere tvojho bytu cudzí
manželský pár s prosbou, že by potreboval
prenocovať, čo by si povedal? Asi by si
im dal peniaze na taxík, aby sa ponáhľali
do najbližšej nemocnice. Áno, keď treba
pomôcť, často hľadáme dôvody prečo nie
a nie spôsoby ako áno. Domy a autá nám
narástli, ale naše srdce ešte nenarástlo.
Čítania na kráľovských hodinkách: 1.
Mich 5, 1 – 3; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mt
1, 18 – 25, zač. 2; 3. Bar 3, 36 – 4, 4; Gal 3,
23 – 29, zač. 208; Lk 2, 1 – 20, zač. 5; 6. Iz 7,
10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 1, 10 – 2, 3, zač.
304; Mt 2, 1 – 12, zač. 3; 9. Iz 9, 5 – 6; Hebr
2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: 1.
Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3. 5 – 9. 17 – 18;
3. Mich 4, 6 –7. 5, 1 – 3; 4. Iz 11, 1 – 10; 5.
Bar 3, 36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 36. 44 – 45;
7. Iz 9, 5 – 6; 8. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10;
Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 – 20, zač.
5; menlivé časti z Predvečera Narodenia;
zdržanlivosť od mäsa s pôstom (HS: 324;
PZ: 299; HP: 312)

SOBOTA
25. december

Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Videli sme jeho hviezdu na východe
a prišli sme sa mu pokloniť. (Mt 2, 2)
Vo svete šoubiznisu už nejedna hviezda
zasvietila a zhasla. Ľudia sa skláňali pred
týmito hviezdami, ale zbytočne. Ale tebe,
novonarodený Kráľu neba i zeme, sa
chceme pokloniť a vzdať ti slávu. Prišiel
si pred dvetisíc rokmi úplne nenápadne
a v tichosti. A dnes to robíš úplne rovnako.
Rovnako sa chceš narodiť v mojom srdci,
v našej rodine či v tejto spoločnosti.
Ponúkaš sa nám ako dar, ktorý dáva
nebeský Otec, dar večného života. Vďaka
za tvoje neúnavné rodenie sa v mojom
živote.
Liturgia: Gal 4, 4 – 7, zač.209; Mt 2, 1 – 12,
zač. 3; menl. časti zo sviatku, prikázaný
sviatok; myrovanie (HS: 325; PZ: 300;
HP: 313)

NEDEĽA
26. december

Nedeľa po Kristovom narodení
– pamiatka svätých a spravodlivých
Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida
a Jakuba, Pánovho brata
Zhromaždenie
k Presvätej Bohorodičke
... sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel
a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa
i jeho matku... (Mt 2, 13)
Možno by sme pri narodení Ježiša
očakávali isté dokonalé podmienky,
perfektnú nemocnicu, sterilné prostredie,
ochranku. No nič z toho tam nebolo.
A dokonca, keď už odišli aj traja králi
a vyzeralo to na obdobie pokoja, prichádza
ďalšia náročná situácia. Jozef dostáva
pokyn a odchádzajú do Egypta. Bohu
oddaný Jozef plní Božiu vôľu a odchádza.
Mohol protestovať, ako to robíme my, keď
sú Božie plány iné ako naše. Svätá rodina
má skúsenosť so živým Bohom, ktorý ich
neopúšťa, ale sprevádza v každej chvíli. Sú
to aj chvíle neistoty, keď nám náš rozum
hovorí niečo úplne iné. Upevni, Pane,
moju krehkú vieru, aby som sa nebál vždy
a všade ťa nasledovať.
Liturgia: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2,
13 – 23, zač. 4; predobraz. antif. a blažen.;
vchod: ... ktorý si vstal z mŕtvych...; tropár
zo 6. hlasu, z Narodenia a svätým, Sláva,
kondak svätým, I teraz, kondak Narodenia; prokimen, Aleluja a pričasten z nedele
a svätým; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku
(HS: 149, 330; PZ: 101, 306; HP: 102, 321)
Marek Horňák
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JUBILEÁ KŇAZOV
Attila Vakles, protojerej, farár v Cesticiach
– 17. november – 50 rokov života; Mikuláš
Pružinský, titulárny kanonik, právo nosiť
nábederník, výpomocný duchovný v Prešove
– 20. november – 55 rokov kňazstva; Jozafát
Štefan Lucák OSBM, výpomocný duchovný
v Krásnom Brode – 25. november – 70 rokov
života
Srdečne blahoželáme
a prajeme mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – november
50 rokov: Peter Hudák, Cabov; Mária Polomčáková, Drienica
60 rokov: Mária Andrejová, Vlača; Viera
Kačmarová, Sečovská Polianka; Eva Vargová,
Poša
70 rokov: Mária Geciková, Veľký Ruskov; Alžbeta Pšaková, Michalovce; Ing. Milan Šalapka,
Koňuš; Ján Šogan, Bajany; Viera Stričiková,
Lekárovce; Mária Zozuľáková, Čertižné
75 rokov: Mária Bučková, Soboš; MVDr. Jozef
Doboš, Novosad; Anna Sotaková, Koňuš
80 rokov: Helena Ducárová, Hrabovčík;
Terézia Huďová, Zbudza; Sabina Jakubová,
Hažín nad Cirochou; Ing. Viktor Jeník, Košice;
Júlia Kulinová, Michaľany; Anna Megelová,
Vranov-Juh; Magdaléna Semková, Sobrance;
Ing. Boris Voroňák, Humenné; Magdaléna
Zubaľová, Kuzmice
85 rokov: Mgr. Eduard Gido, Trebišov; Anna
Palejová, Kalinov; Jozef Verbovský, Ďačov;
MVDr. Miroslav Vološin, Stretavka
90 rokov: Anna Dudoková, Trebišov
DAROVALI NA SLOVO
Alena Kaplanová, 6 eur; čitatelia, Ľubovec,
42 eur; čitatelia, Trnava, 38 eur; čitatelia
Strážske, 6 eur; Peter Solej, Bratislava, 15
eur; Jozef Balabas, Ľubica, 100 eur; Arcibratstvo ruženca, Lesné, 30 eur; Pavol Lejko,
5,44 eura; Mikuláš Gočík, 7,20 eura; Anna
Čečková, Stropkov, 20 eur; Mária Lapišáková, Rokytovce, 22 eur; Ivana Slepáková,
11,62 eura; Mária Malkaničová, Bardejov, 5
eur; Štefan Ivanko, Fulianka, 22 eur; Marek
Puškaš, Spišská Belá, 22 eur; Helena Buzinkaiová, 20 eur; Jana Fecková, Košice, 7 eur;
Ľudmila Centková, Hendrichovce, 10 eur; Ján
Dudlák, Stará Ľubovňa, 22 eur; bohuznáma
rodina, 100 eur; rodina Burákovcov, Košice,
7 eur; Zuzana Serafinová, Kežmarok, 12 eur;
pútnička Mária, 10 eur; Monika Jakubová,
20 eur; Marta Cibuľková, Giraltovce, 30 eur;
Mária Harvilková, Oľšavka, 22 eur; Katarína
Demková, Chlmec, 10 eur; čitatelia z Petkoviec, 6 eur; Jana Tomaščínová, Kvačany, 6 eur;
Pavel Sigeti, 43,12 eura; Dominika Štefanková, 20 eur; Peter Marcinko, Prešov, 52 eur;
František Mašlej, 10 eur; Marta Kučerová,
Nová Polianka, 10 eur; Monika Dorocáková,
Kežmarok, 22 eur; Helena Jancurová, Košice,
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oznamy

10 eur; Mária Janková, Snina, 22 eur; Mária
Ihnačiková, Pozdišovce, 10 eur; Jozef Matej,
Prešov, 10 eur; Lašovská Anna, 25 eur
Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku
na mnohaja i blahaja lita!
BLAHOŽELÁME
8. septembra ste, drahý
náš duchovný otec
Ladislav Praščák, oslávili
okrúhle jubileum – 50
rokov života, ku ktorému
vám prajeme plnosť Božích
milostí, pevné zdravie, pomoc Svätého Ducha a ochranu Panny Márie.
vďační veriaci z Pustého Čemerného
5. októbra 2021 sa náš
duchovný otec Peter
Olšavský dožíva 40 rokov
života. Milý náš duchovný
otec, k tomuto jubileu vám
od nebeského Otca vyprosujeme Božiu lásku, aby
ste ju mohli rozdávať plným priehrštím, Božiu
pomoc, aby ste ju pociťovali pri každej práci,
Božiu múdrosť, aby ste správne a zodpovedne viedli zverených veriacich, Boží pokoj,
aby ste ho cítili vždy a všade. Z úprimného
srdca vám ďakujeme za všetko, čo pre nás
a náš chrám robíte. Prosíme o Božie požehnanie, milosti, zdravie a plno radosti pre vás.
Do ďalších rokov vás zverujeme pod ochranu
našej nebeskej Matky Panny Márie.
s úctou a vďakou farníci z Lomného
Otec Slavomír Čekan, 5. októbra 2021 ste
oslávili krásne životné jubileum – 50 rokov.
Pri tejto príležitosti prijmite srdečné blahoželanie od bývalých farníkov. Prajeme vám
dobré zdravie do ďalších rokov života, aby
boli požehnané Ježišovou láskou, vedené
Svätým Duchom a ochraňované Božou
Matkou.
S úctou a láskou vám to vyprosujú
bývalí veriaci z Topolian.
Náš duchovný otec Slavomír Čekan sa dožíva
požehnaných 50 rokov života. Pri tejto príležitosti mu prajeme hlavne pevné zdravie,
hojnosť Božích milostí a darov Svätého
Ducha. Nech mu všemohúci Boh aj naďalej
pomáha kráčať vo svetle evanjelia.
Srdečne blahoželajú farníci
zo Stankoviec, Kravian a Višňova.
21. októbra oslávil svoje 60. narodeniny
otec Polykarp Jacoš. Do ďalších rokov mu
vyprosujeme veľa Božích milostí, pevné
zdravie, dary Svätého Ducha a ochranu Matky
ustavičnej pomoci. Na mnohaja i blahaja lita!
rodáci z Čukaloviec
Drahý náš duchovný otec Vladimír Varga, 22.
októbra ste oslávili krásne životné jubileum
– 50 rokov života. Aj my veriaci z Farnosti
Pokrova Presvätej Bohorodičky z Košíc-Nad

jazerom vám s láskou a radosťou k tomuto
vášmu sviatku blahoželáme a kytice modlitieb pred Boží prestol za vás prinášame.
Vyslovujeme Bohu vďaku, že nám poslal
kňaza, ktorý dokončil výstavbu nášho chrámu. Otče, vďaka za starých a chorých, ktorým
ste oporou a povzbudením. Nezabudnuteľné
sú vami organizované púte za poznaním
koreňov našej Cirkvi. Ďakujeme za organizovanie mimoliturgických stretnutí, pri ktorých
sme spoznali, že naše spoločenstvo žije a má
mnoho mladých a detí. Za vašu obetavú
službu vyprosujeme vám aj vašej rodine
do ďalších rokov života hojnosť lásky, šťastia,
zdravia, porozumenia a Božieho požehnania.
Živite, ľudije, na blaho svita, nášmu otcovi
Vladimírovi mnohaja i blahaja lita!
veriaci Farnosti Pokrova Presvätej
Bohorodičky Košice-Nad jazerom
24. októbra 2021 oslávil otec Michal Kuruc
st., výpomocný duchovný farnosti Orlov,
životné jubileum – 70 rokov života. Pri tejto
príležitosti ti chceme zo srdca zablahoželať
a do ďalších dní tvojho života popriať, aby sa
slová z Jánovho evanjelia: „Ak mi niekto slúži,
nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj
môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí
Otec.“ dokonalo naplnili v tvojom kňazskom
živote. Naplno prijímaj Božie milosti a nech
ťa Presvätá Bohorodička chráni pred každým
pokleskom. Na mnohé a blahé roky!
Zo srdca vyprosujú manželka a deti.
Drahý náš otec Michal, 24. októbra ste oslávili krásne jubileum – 70 rokov prežitého života. Preto vám chceme my veriaci z farnosti
Orlov, filiálky Andrejovka, spolu s rodákmi pri
tejto príležitosti poďakovať za vašu službu,
ochotu, láskavosť, starostlivosť, dobrotu
a vysluhovanie svätých tajomstiev. Do vašej
ďalšej služby vám vyprosujeme hojnosť Božích milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky,
plnosť darov Svätého Ducha a pevné zdravie
na mnohaja i blahaja lita.
veriaci z Andrejovky
„Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa
radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk.“
Pán Miroslav Vološin, kantor filiálky Stretavka, oslávi 8. novembra 85 rokov života.
K vášmu sviatku vám zo srdca prajeme hojnosť Božích milostí, pevné zdravie, ochranu
Presvätej Bohorodičky. Nech Pán požehnáva
ďalšie roky vašej kantorskej služby a udelí
vám potrebné milosti. S vďakou vám to
na mnohaja i blahaja lita vyprosujú veriaci zo
Stretavky a otec Ľuboš
SPOMÍNAME
Pred dvoma rokmi nás vo
veku 50 rokov predišla
do večnosti naša milovaná
mamka, manželka, sestra
Gabriela Kundová, rod.
Mašlejová. Odišla v diaľ,
zostal nám v srdciach
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veľký žiaľ. Spomínať budeme na ňu do konca
nášho života, lebo nám chýba jej starostlivosť, láska, úsmev a dobrota. Ďakujeme
všetkým, ktorí si na ňu v láske a modlitbe
spomínajú. Blaženyj pokoj, vičnaja jej pamjať!   
s láskou v srdci a s vďakou Bohu
za dar života deti Maťko, Adamko,
Anička, Benjamín,  manžel Michal,
sestra Janka a brat Jozef s rodinou
V mesiaci október 2021 sme si
s láskou a úctou
pripomenuli nedožité 100. narodeniny a 75.
výročie kňazskej
vysviacky otca Mikuláša Sigetiho, ako aj nedožité 93. narodeniny jeho manželky Emílie.
Otec Mikuláš pôsobil vo farnostiach Čertižné,
Levoča a Helcmanovce. Ďakujeme všetkým,
ktorí si na nich spomenú vo svojich modlitbách. Blaženyj pokoj i vičnaja im pamjať!
s láskou a vďakou deti,
vnúčatá a pravnúčatá s rodinami
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk
Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov
e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa
sv. Juraja. www.ikony.sk
TV ZEMPLÍN
Každý deň 08.50 Tretia hodinka a eucharistické požehnanie 10.00 Ruženec 10.30 Svätá
liturgia sl. (Litmanová) 15.00 Korunka Božieho
milosrdenstva 20.15 Večiereň z kňazského
seminára v Prešove (okrem víkendu)
Pondelok 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice)
11.30 Moleben k sv. Jozefovi 18.00 Svätá
liturgia sl. (Michalovce)
Utorok 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30
Moleben za chorých 17.00 Svätá liturgia csl.
(Košice) 18.00 Večiereň (Košice)
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program

Streda 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30
Moleben k Božskému Srdcu 16.30 Svätá liturgia csl. (Prešov)
Štvrtok 07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30
Eucharistická adorácia 17.30 Akatist k sv.
Mikulášovi 18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina)
Piatok 06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 11.30
Panychída 17.00 Svätá liturgia sl. (Bratislava)
20.00 Apoštolát modlitby (prvý a tretí piatok
mesiaca namiesto večierne)
Sobota 07.00 Svätá liturgia (Michalovce)
09.45 Posvätný ruženec (okrem fatimskej soboty) 17.00 Deviata hodinka, večiereň a malé
povečerie (Univ) 19.00 Modlitby chvál (Soľ) /
Škola modlitby bl. Jozafaty
Nedeľa 06.30 Utiereň 08.00 Utiereň 13.30
Ruženec 14.00 Svätá liturgia sl (Litmanová;
okrem nedele po prvom piatku) 17.00 Večiereň 18.00 Svätá liturgia csl. (Prešov)
07.11. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia (Michalovce)
14.11. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia (Prešov)
21.11. (nedeľa) 10.30 Svätá liturgia (Bratislava)
27.11. (sobota) 14.30 Svätá liturgia (Parma USA)
28.11. (nedeľa) 10.30 Svätá liturgia (Košice)
05.12. (nedeľa) 09.30 Svätá liturgia (Michalovce)
12.12. (nedeľa) 10.00 Svätá liturgia (Prešov)
19.12. (nedeľa) 10.30 Svätá liturgia (Bratislava)
TV LUX
07.11. (nedeľa) 16.15 Apoštol Peter (film) 2
08.11. (pondelok) 16.20 Vaticano – spravo-

dajsko-publicistická relácia 16.55 Na ceste
v rodine – Čistota a plodnosť 2 22.35 Viera
na hraniciach – šokujúci príbeh troch amerických kňazov z amerického Západu (dok.)
09.11. (utorok) 16.45 Gréckokatolícky magazín 21.40 Tajomstvo svätého hrobu (dok.)
10.11. (streda) 16.05 Tajomstvo Kristovej
tváre (dok.) 20.15 PKP 20.45 Semienka
nádeje – o príhovore pápeža Františka v Dóme
sv. Martina v Bratislave
11.11. (štvrtok) 13.55 PKP 16.05 Pavol VI. –
nepochopený pápež (dok.) 18.55 Svedectvo
12.11. (piatok) 16.05 Nenápadní hrdinovia
v zápase s komunizmom (1) 2 20.30 Svätá
Cecília (film) 2
13.11. (sobota) 07.00 Svätá liturgia z Prešova
10.10 PKP 13.50 Svätá Cecília 2 R 15.30
Gréckokatolícky ruženec 20.30 Sv. Brigita
Švédska (1) (film) 2
14.11. (nedeľa) 16.15 Sv. Brigita Švédska (1) 2 R
15.11. (pondelok) 22.35 Pavol VI. – nepochopený pápež (dok.) R
17.11. (streda) 16.05 Domov je tam, kde je
Ježiš – prenasledovaní irackí kresťania, ktorí
našli domov na Slovensku (dok.) 20.15 PKP
21.50 Gréckokatolícky magazín
18.11. (štvrtok) 10.15 Gréckokatolícky magazín 13.55 PKP 16.05 Svetoznámi slovenskí
vedci – Rande s Belkou – Izabela Textorisová
(dok.)

19.11. (piatok) 10.50 Stojí to za to! – Ťažké
zdravotné postihnutie dieťaťa (1) (dok.) 16.05
Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom
(2) (dok.) 20.30 Don Bosco (film) 2 22.15
Gréckokatolícky magazín
20.11. (sobota) 08.05 Gréckokatolícky magazín 10.10 PKP 13.50 Don Bosco 2 R 20.30 Sv.
Brigita Švédska (2) (film) 2 22.05 PKP
21.11. (nedeľa) 16.15 Sv. Brigita Švédska (2) 2 R
23.11. (utorok) 16.30 Stojí to za to! – Ťažké
zdravotné postihnutie dieťaťa (2) (dok.) 16.45
Gréckokatolícky magazín
24.11. (streda) 16.05 Fatima – Výzva Rusku
(dok.) 20.15 PKP 20.45 Semienka nádeje –
O príhovoroch pápeža Františka na Slovensku
25.11. (štvrtok) 13.55 PKP 16.05 Svetoznámi
slovenskí vedci – Rande s Jankom – Ján Bahýľ
(dok.)
26.11. (piatok) 16.05 Zdenka – dokumentárny
film o bl. Zdenke Schelingovej (dok.) 20.30
Svätá Ružena Limská (film) 2
27.11. (sobota) 07.00 Svätá liturgia z Prešova
10.10 PKP 13.50 Svätá Ružena Limská 2 R
15.30 Gréckokatolícky ruženec 19.00 Akatist
k životodarnému Svätému Duchu 22.05 PKP
30.11. (utorok) 16.30 Stojí to za to! – Cesta
bezdetnosti – manželia Marek a Denisa rozprávajú o svojej ceste v manželstve a o bezdetnosti (dok.)
TV NOE
07.11. (nedeľa) 16.40 Apoštolové – animovaný film na motívy Skutkov apoštolov
19.10 Stíny barbarské noci – dok. o likvidácii
mužských reholí
08.11. (pondelok) 08.45 Mladí salesiánští misionáři 2016 – Nový Zéland (dok.) 10.20 Když
bolí duše – diskusia s odborníkmi na tému
duševného zdravia 12.50 Hledání skrytých
svatých míst (dok.)
09.11. (utorok) 12.50 Slovo, místo setkání
– dokument o histórii časopisu Slovo 20.45
Příběh růžence: Nyní i v hodinu smrti naší –
o histórii a sile ruženca (dok.)
12.11. (piatok) 16.25 Cenakolo – svedectvo
(dok.) 22.05 Dekalog II. (film)
13.11. (sobota) 09.40 Přežil jsem holocaust
– svedectvo 15.20 S nikým bych neměnila –
žena, ktorá sa obetovala za nenarodené deti
(film)
14.11. (nedeľa) 16.05 Guyanská Diana – dok.
z misií v Guyane
15.11. (pondelok) 10.55 Bible pro Severní
Koreu – severokórejská podzemná cirkev (dok.)
17.11. (streda) 20.05 Když bolí duše – diskusia
s odborníkmi na tému duševného zdravia
18.11. (štvrtok) 21.15 Do varu s Maxem
Kašparů (4)
19.11. (piatok) 13.30 Víc než chrám: jednota
různého (dok.) 21.30 Dekalog III. (film)
20.11. (sobota) 16.00 Hledání skrytých svatých míst (dok.) P 17.45 Poutníci času – práca

www.casopisslovo.sk

PÁPEŽ FRANTIŠEK A MARCO
POZZA: O NERESTIACH
A ČNOSTIACH
KNIHA g Knižný rozhovor pápeža Františka a kňaza Marca Pozzu je inšpirovaný
nástennými maľbami Giotta di Bondone
v Kaplnke Scrovegniovcov v Padove.
Umelec zo 14. storočia na nich personifikoval štyri ľudské a tri božské čnosti a ich
protipóly – neresti. Aktéri rozhovoru sa
teda zhovárajú o spravodlivosti, mravnej
sile, miernosti, rozvážnosti, viere, nádeji
a láske v kontraste s nespravodlivosťou, nestálosťou, hnevom, hlúposťou,
neverou, zúfalstvom a žiarlivosťou. Každá
kapitola pozostáva z krátkeho rozhovoru
o dvojici neresť – čnosť, textu pápeža
Františka na a príbehu Marca Pozzu. Textom sa vinú myšlienky Charla Péguyho
o zápase Božej milosti s ľudskou pochabosťou. (Martina Jokelová-Ťuchová)

s mentálne postihnutými ľuďmi (dok.) 19.30
Godzone Tour 2021: Boh nie je mrtvy P
21.11. (nedeľa) 07.30 Pokojné umírání: Paliativní péče vs eutanazie (dok.) 16.45 Všem
národům – animovaný film na motívy Skutkov
apoštolov (film) P
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kultúra

TAMERA ALEXANDEROVÁ:
FARBY PRAVDY
KNIHA g V meste poznačenom vojnou
sa istá žena púšťa do pátrania a istý muž
musí čeliť minulosti na mieste, ktoré
ho takmer zničilo. Tennessee v roku
1866. Podľa listu, ktorý Írka Catriona
O’Tooleová dostala od svojho dvojčaťa
Ryana, musel jej brat po vstupe na americké územie narukovať do armády Konfederácie. Keďže ho vyslali do Franklinu
v Tennessee, pravdepodobne sa zúčastnil na krvavej bitke. Catriona opúšťa
milovanú vlasť s kôpkou peňazí, ktoré jej
Ryan poslal, a v sprievode svojej cholerickej sedem ročnej sestry Nory sa vydáva
hľadať ho do Ameriky, kde túži začať
nový život. Kniha sa dotýka tém, ako sú
pravda, zrada a nečakaná láska a ukazuje,
že Boh dokáže vyťažiť dobro aj z našich
životných zlyhaní. (i527.net)

13. – 21.11. (nedeľa) 18.00 Trnavská novéna
RTVS
DVOJKA
07.11. (nedeľa) 19.50 Slovo P

LUMEN
Každý deň 04.50 Deň s modlitbou 05.45 Ranné
chvály 08.30 a 18.00 Emauzy – svätá omša alebo liturgia (okrem soboty) 19.45 Rádio Vatikán
Pondelok – Piatok 04.00 a 19.00 Posvätný ruženec 07.22 Kalendár prírody 08.20 Ďalekohľad
alebo cez optiku zahraničnej tlače 09.15 Srdce
Európy – tematické reportáže zo Slovenska
13.50 Ďalekohľad R 16.00 Svetielko – detská
relácia 22.30 Spoznávame Bibliu
Utorok 10.30 Spoločenský komentár 21.30
Čítanie na pokračovanie
Piatok 10.30 Myšlienky z gréckokatolíckeho
katechizmu
Sobota 08.30 Modlitba gréckokatolíckeho
ruženca 09.30 Viera do vrecka – praktická
príručka pre každého kresťana 15.15 Literárna
kaviareň 15.50 Manželské katechézy 18.00
Emauzy – svätá omša alebo liturgia 20.15
Od ucha k duchu
Nedeľa 06.05 Modlitba prvej hodinky 10.30
Výber z pápežských encyklík 11.00 Vyznania
13.00 Rozhlasová hra
13.11. (sobota) 11.30 Svätá omša pri príležitosti narodenia biskupa Vojtaššáka (Spišská
Kapitula)

14.11. (nedeľa) 10.00 Odpust sv. Martina
z Lemešian P 11.30 Slovo P 12.50 Orientácie P
19.50 Slovo P
15.11. (pondelok) 12.45 Orientácie R
20.11. (sobota) 11.30 Svätá omša z baziliky
v Trnave
21.11. (nedeľa) 13.30 Orientácie P 19.50
Slovo P
22.11. (pondelok) 12.30 Orientácie R
28.11. (nedeľa) 11.00 Svätá omša z baziliky
v Hronskom Beňadiku 13.30 Orientácie P 19.55
Slovo P
05.12. (nedeľa) 10.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia zo Spišskej Novej Vsi
19.12. (nedeľa) 09.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z katedrály v Bratislave
TROJKA
07.11. (nedeľa) 10.00 Evanjelické služby
Božie pri príležitosti 100. výročia úmrtia P. O.
Hviezdoslava
RÁDIO SLOVENSKO
Nedeľa 06.13 Zamyslenie na dnešný deň

08.00 Hosť nedeľného Dobrého rána 10.05
Osudy, ktoré písalo 20. storočie/Encyklopédia

ANDY MINEO: NEVER LAND II
HUDBA g Nedávno som natrafil
na veľmi zaujímavý album. Ide o rapový/
hip-hopový album Never Land II. Je
pokračovaním úspešného EP interpreta
a skladateľa Andyho Minea, ktorý pred
siedmimi rokmi vydal pomyselnú prvú
verziu. Album je inšpirovaný filmom
Stevena Spielberga Hook, v ktorom
Andy vidí paralelu so svojím životom.
V spomínanom filme hlavný hrdina Peter
Pan musí bojovať, aby obnovil svoj zmysel pre detskú predstavivosť. V albume
Andy odhaľuje cestu, ako zachovať svoje
srdce mladé – ako dieťa, ktoré je vo
svojej podstate i srdci čisté. Táto čistota
a úprimnosť sa odhaľujú naprieč celým
albumom a spejú k čistote a úprimnosti viery. Album si môžete vypočuť
na známych streamovacích platformách.
(Dominik Petrík)

spravodlivých (iba Slovensko) 12.30 Opri sa
o mňa 20.05 Biele miesta 20. storočia/K2
22.20 Encyklopédia spravodlivých/Osudy, ktoré
písalo 20. storočie (iba Slovensko)
07.11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z BratislavyPetržalky (aj Regina)
14.11. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Kňazského seminára P. P. Gojdiča
v Prešove (aj Regina)
21.11. (nedeľa) 09.05 Svätá omša z Banskej
Bystrice
28.11. (nedeľa) 09.05 Evanjelické služby Božie
z Popradu (aj Regina)
RÁDIO REGINA
Pondelok 00.01 Viera v živote R 00.45 Ekuména vo svete R
Štvrtok 21.05 Viera v živote 21.50 Ekuména
vo svete
Sobota 06.05 Ekuména vo svete R 17.05 Rádio
Vatikán 17.15 Duchovné horizonty
Nedeľa 05.00 Duchovné horizonty R 06.05
Rádio Vatikán R 06.15 Božie mlyny
21.11. (nedeľa) 09.05 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Kňazského seminára P. P. Gojdiča
v Prešove
RÁDIO DEVÍN
Nedeľa 07.00 Krajina duše

zmena programu vyhradená

2. november

SVIEČKA za
nenarodené
DETI

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
07.11. Malá púť: akatist a ruženec (09.00),
svätá liturgia (10.30)
04.12. Fatimská sobota (10.30 h)
05.12. Malá púť: akatist a ruženec (09.00),
svätá liturgia (10.30)
centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
12. – 14.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov.
Príspevok je 115 € za manželský pár.
25. – 28.11. Kurz prípravy na manželstvo.
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo
o ňom ešte len uvažujete, urobte pre svoju
spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš
vzťah posilní. Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť cez stránku www.
domanzelstva.sk alebo cez svojho kňaza vo
farnosti. Príspevok je 75 € za osobu.
3. – 5.12. Kurz MMM3. Kurz pre manželské
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu,
vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je
pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE
– Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Kurz MMM 3 je pokračovaním
prvého a druhého kurzu MMM. Príspevok
za kurz je 115 €.
17. – 19.12. Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených. Ľudia
žijúci v nesviatostnom zväzku tiež zdieľajú
s ostatnými Božiu starostlivosť. Nie sú
exkomunikovaní, sú naďalej členovia Cirkvi,
hoci z rôznych dôvodov prežívajú bolesť
odlúčenia sa od sviatosti pokánia a Eucharistie. Príspevok je 60€ na osobu.

MISIA

CENACOLO RÓMSKA

www.sviecka.forumzivota.sk

romskamisia.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (Tv Logos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia ( Tv Logos)

KOMUNITA

Klub Prešov: +421 907 197 990
26.12. Živé jasličky v Kráľovej pri Senci

KOINONIA

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých v cerkvách: Pondelok
17.30 Poprad; Štvrtok 16.45 Svidník

JÁN KRSTITEĽ

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb
za uzdravenie (cez Youtube)
Nedeľa 09.00 Svätá liturgia (cez Youtube)

CENTRUM PRE RODINU

aj virtuálne

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Rozsvieťme
Slovensko

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
16.11. Svätá liturgia s Molebenom k sv.
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda
(18.00 h)
25.11. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)
04.12. Fatimská sobota (09.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

14.11. Svätá liturgia za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)
04.12. Fatimská sobota: Posvätný ruženec
(09.15 h); Svätá liturgia (10.00 h)
12.12. Svätá liturgia za uzdravenie a oslobodenie (17.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia na hore

