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Diaľnice sa na Slovensku vinú údoliami, mocnými 
oblúkmi prekračujú potoky a doliny, aby sa ponorili 
do útrob pohorí. Stále, keď vojdem do tunela, zbys-
trím pozornosť. Cesta je užšia, voľný priestor okolo 
mňa nahradili betónové steny. Cítim sa stiesnený. 
Ale tunel je v poriadku a ja po pár minútach jazdy 
zbadám svetlo a vojdem doň. Akoby som sa vynoril 
z temnoty do slobody. Až sa mi lepšie dýcha.

Neviem si predstaviť, že by som v rýchlosti vošiel 
do tunela, ktorý by bol síce skoro hotový, ale chý-
bal by v ňom meter vozovky. Ak by tam bola diera 
či skaly. Darmo v takomto tuneli svietia svetielka, 
darmo vonku hrá hudba a strihajú sa pásky či 
na priečeliach trónia masívne portály. Ak je iba 
skoro všetko, často nie je nič.

A tak je to s nami a so sviatkami, ktoré nás čakajú. 
Na svet prichádza Boh. Prichádza maličký, nie 
ako obor. Prichádza bezmocný, nie ako bojovník. 
A pomaly, aby nás tempom svojej lásky nevystra-
šil. A my mu staviame betlehemy, vyberáme tie 
najkrajšie stromčeky. Všade hrá vianočná hudba, 
možno už od Dušičiek. Napriek najhlbšej tme je 
množstvo svetielok. Tie blikajú a hrajú všetkými 
farbami. No nádhera. A to dieťa vchádza do náš-
ho srdca. Tak krásne sme preň vyzdobili portál. 
Vstupuje do našej tmy. No nie samo. Je tam s nami. 
Alebo my s ním. Čo nás tam čaká? Pokojná cesta, 
na konci ktorej vyjdeme do svetla, do reality našich 
skutkov? Do slobody? Alebo je naše vnútro nebez-
pečné. Cesta nedokončená. Tunel zasypaný...

Ako to bolo minulý rok? Takto? Alebo Vianoce 
zmenili náš život? Náš pohľad na seba a na ostat-
ných. Zostali sme vo svojom tuneli zasypaní staros-
ťami, trápením, zlobou, hriechom? Alebo sme vyšli 
von a nadýchli sa slobody Božích detí? A ako pred 
dvomi rokmi? Tromi? ... Nie je náš život často iba 
reťazou nevydarených prechodov cez tunel nášho 
srdca? Reťazou nešťastí? Našich nešťastí, lebo to 
dieťa tam nie je samo. Je s nami a my s ním. Jeho 
osud, jeho život je spojený s naším osudom, s na-
ším životom. Ak zomiera, my s ním. Ak vstupuje 
do slobody a reality v našom živote, tak s nami. No 
ako to bolo? A najmä – ako to bude tento rok?

Tak skúsme prežiť to, že nebude všetko na sviat-
ky tip-top. Že nebude prvotriedne jedlo a super 
program. Že nebude všetko podľa našej predstavy 
či túžby. Skúsme tu ubrať, nezanedbať to úplne, 
ale skúsme urobiť niečo iné naplno. Niečo skutoč-
ne dôležité. Dokončiť svoj tunel, pripraviť cestu, 
po ktorej Božie dieťa prejde v našom srdci od bli-
kajúceho stromčeka do reality. Ako na to? Začnime 
postupne – prerazme tunel a vynesme sutinu. Poď-
me na spoveď. Vynosme zo srdca všetok hriech. Za-
bezpečme nebezpečné zóny modlitbou a pôstom. 
To musí u nás hrať každý deň televízor? Musím 
mať vždy sladké či cigaretu? A nakoniec položme 
v tuneli cestný pokrovec. Začnime robiť niečo pre 
iných. Všímať si ich potreby a nebadane, sťa v tme, 
im slúžiť. Deťom i prarodičom, rodine i susedom. 
Nevidení, bezmenní. A do tohto tunela vpusťme 
pri štedrovečernom stole Božie dieťa. A ono tam 
v dôvere, že z neho raz vyjde, aj znova vstúpi.

PRIPRAVENÍ
Juraj GRADOŠ
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SLOBODA, 
TVORIVOSŤ 
A DIALÓG
Príhovor Svätého Otca v bratislavskej  
Katedrále svätého Martina 13. septembra 2021

Drahí bratia biskupi, 
drahí kňazi, rehoľníčky, rehoľníci a semi-
naristi, 
drahí katechéti, sestry a bratia, dobrý deň! 

Srdečne vás pozdravujem a ďakujem 
Mons. Stanislavovi Zvolenskému za jeho 
slová. Ďakujem za pozvanie, aby som sa 
cítil ako doma. Prichádzam k vám ako váš 

brat, a preto sa cítim ako jeden z vás. Som 
tu, aby som s vami zdieľal vašu cestu – 
toto je úlohou biskupa, čiže pápeža –, vaše 
otázky, očakávania a nádeje tejto cirkvi 
a tejto krajiny. A keď už hovoríme o kraji-
ne, práve som pani prezidentke povedal, 
že Slovensko je ako báseň. Zdieľanie, 
to bol štýl prvej kresťanskej komunity: 
jednomyseľne zotrvávali na modlitbách, 

kráčali spoločne (porov. Sk 1, 12 – 14). Aj sa 
hádali, ale kráčali spoločne.

To je prvá vec, ktorú potrebujeme. Cirkev, 
ktorá kráča spolu a prechádza po ces-
tách života s horiacou fakľou evanjelia. 
Cirkev nie je pevnosťou, nie je mocenskou 
štruktúrou či hradom, ktorý je postavený 
na návrší, hľadiaci zhora na svet s odstu-
pom a vystačí si sám. Tu v Bratislave už 
hrad je a je krásny. Ale Cirkev je spolo-
čenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi 
cez radosť evanjelia. Nie je to hrad, je 
kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo 
lásky a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, 
nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhe-
ry a svetskej veľkoleposti! Cirkev musí byť 
pokorná, ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa 
zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby 
nás obohatil (porov. 2 Kor 8, 9): prišiel, 
aby prebýval medzi nami a vyliečil naše 
zranené človečenstvo. 

Aká krásna je pokorná Cirkev, ktorá sa 
neoddeľuje od sveta a nepozerá na život 
s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť 
vnútri – nezabudnime na to: zdieľať, 
kráčať spolu, prijímať otázky a očakáva-

Svätý Otec v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Autor: TASR / TK KBS / Michal Svitok
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nia ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa 
od zameranosti na seba samých: centrum 
Cirkvi... Kto je centrom Cirkvi? To nie 
je Cirkev! A keď sa Cirkev pozerá len 
na samu seba, skončí ako žena v evan-
jeliu: zhrbená, hľadiaca na svoj pupok 
(porov. Lk 13, 10 – 13). Stredom Cirkvi nie 
je ona sama! Zanechajme prílišné starosti 
o samých seba, o naše štruktúry či o to, 
ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to nás 
nakoniec privedie k „teológii líčenia“... 
Ako sa lepšie nalíčiť? Ponorme sa radšej 
do skutočného života ľudí, reálneho 
života ľudí a položme si túto otázku: aké 
sú potreby a duchovné očakávania nášho 
ľudu? Čo očakávame od Cirkvi? Zdá sa 
mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto 
otázky a prichádzajú mi na um tri slová. 

Prvé je sloboda. Bez slobody niet pravej 
ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola 
stvorená slobodná a na to, aby zostala 
slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej 
krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola 
sloboda zranená, zneuctená a zabitá, 
ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa 
búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. 

Sloboda však nie je automatickým 
výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva 
raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, 
niekedy ťažkou, ktorú treba neustále 
obnovovať, bojovať za ňu každý deň. 
Na to, aby ste mali skutočnú slobodu, ne-
stačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej 
rovine alebo v spoločenských štruktúrach. 
Sloboda nás priamo volá k zodpovednos-
ti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, 
k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. 
Toto je náročné a máme z toho strach. 
Niekedy je jednoduchšie nenechať sa 
vyprovokovať konkrétnymi situáciami 
a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť, 
bez srdca, bez rizika voľby: radšej sa vliecť 
životom a robiť to, o čom druhí rozhodujú 
za nás – možno dav alebo verejná mienka, 
alebo veci, ktoré nám médiá predávajú. To 
nie je dobré.

Dnes často robíme veci, o ktorých za nás 
rozhodujú médiá. A tratíme slobodu. 
Pripomeňme si dejiny izraelského národa: 
trpeli za tyranskej vlády faraóna, boli 
otrokmi; potom ich Pán vyslobodil, ale 
na to, aby dosiahli skutočnú slobodu – 
nielen od nepriateľov –, museli prejsť 
púšťou, teda namáhavou cestou. A začali 
premýšľať: „Neviem, či nám nebolo lepšie 
predtým; mali sme na jedenie aspoň ci-
buľu.“ Je to veľké pokušenie: radšej trochu 
cibule než námaha a riziko súvisiace so 
slobodou. To je jedno z pokušení. Včera 
som v rozhovore s ekumenickou skupinou 

spomínal Dostojevského Veľkého inkvi-
zítora. Kristus sa v tajnosti vracia na zem 
a inkvizítor mu vyčíta, že dal ľuďom slo-
bodu. Stačí kúsok chleba a niečoho iného; 
stačí kúsok chleba a niečo iné. Stále to 
pokušenie, pokušenie cibule. Radšej tro-
chu cibule a chleba ako námaha a riziko 
slobody. Nechávam na vás, aby ste sa nad 
týmito vecami zamysleli.

Niekedy nás táto predstava ohrozuje 
aj v Cirkvi: radšej mať všetko vopred 
stanovené, zákony, ktoré treba dodržať, 
bezpečnosť a uniformnosť, než byť zod-
povední a dospelí kresťania, ktorí myslia, 
pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj 
spochybniť svoje predstavy. Mať všetko 
regulované je začiatkom kazuistickej mo-
rálky. V duchovnom a cirkevnom živote 
máme pokušenie hľadať falošný pokoj, 
ktorý nám zaručuje bezproblémový 
stav, namiesto evanjeliového ohňa, ktorý 
nás znepokojuje, ktorý nás premieňa. 
Bezpečná egyptská cibuľa je pohodlnej-
šia ako neznáme púšte. Ale Cirkvi, ktorá 
nedáva priestor dobrodružstvu slobody 
– aj v duchovnom živote –, hrozí to, že 
sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí 
sú na to možno zvyknutí, ale mnohých 
iných – najmä v mladších generáciách – 
neláka ponuka viery, ktorá im nenechá 
vnútornú slobodu, nepriťahuje ich Cirkev, 
kde musia všetci rovnako myslieť a slepo 
poslúchať. 

Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, 
aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. 
Tento vzťah je dôležitý. Budeme mať 
možno pocit, že nemáme všetko pod 
kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale 
Kristova Cirkev nechce ovládať svedomie 
a obsadiť miesta; chce byť „fontánou“ 
nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to 
výzva. Hovorím to predovšetkým pastie-
rom: vy vykonávate službu v krajine, kde 
sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa 
spustili mnohé demokratické procesy, ale 
sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou 
predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto 
vás povzbudzujem, aby ste ich formovali 
k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť 
z tohto a nechať ich rásť v slobode! Nech 
sa nik necíti utláčaný, ale každý nech 
má možnosť objaviť slobodu evanjelia, 
a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom; 
a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred 
ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany 
bez strachu a bez pretvárok, bez starostí 
o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. 
Aby sme dokázali povedať: „Som hrieš-
nik“, ale aby sme to povedali úprimne, nie 
aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme 
spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová 

zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláča-
júca. A nech je Cirkev znakom slobody 
a prijatia! 

Som si istý, že sa nikdy nedozvieme, 
odkiaľ to pochádza. Poviem vám niečo, 
čo sa stalo pred nejakým časom. Ide o list 
od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi. 
Povedal: „No, boli sme štyristo rokov pod 
Turkami a trpeli sme. Potom päťdesiat 
rokov pod komunistami a trpeli sme. 
Ale sedem rokov s týmto nunciom bolo 
horších ako obe tieto veci!“ Niekedy sa 
sám seba pýtam: koľko ľudí môže povedať 
to isté o svojom biskupovi alebo farárovi? 
Koľko ľudí? Nie, bez slobody, bez otcov-
stva to nejde.

Druhé slovo (prvé bolo sloboda) je 
tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša 
náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní 
a v službe žiarivých osobností sv. Cyrila 
a Metoda. Oni nás učia, že evanjelizácia 
nie je nikdy jednoduchým opakovaním 
minulosti. Radosťou evanjelia je vždy 
Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radost-
ná zvesť má šíriť časom a dejinami, sú 
rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril 
a Metod kráčali spolu po týchto konči-
nách európskeho kontinentu a zapálení 
túžbou po ohlasovaní evanjelia vymysleli 
novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, 
liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak 
sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu 
u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie 
evanjelia; boli tvoriví v pretlmočení kres-
ťanského posolstva; boli tak blízko ľudu, 
s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať 
ich jazykom a prijali ich kultúru.

Nepotrebuje to isté aj dnešné Slovensko? 
Pýtam sa. Nie je azda toto najurgentnej-
šou úlohou Cirkvi pri dnešných európ-
skych národoch: vymyslieť novú „abece-
du“, aby zvestovala vieru? V pozadí máme 
bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli 
mnohých ľudí je, žiaľ, táto tradícia dnes 
len v spomienkach na minulosť, ktorá 
už nehovorí a neposkytuje orientáciu pri 
životných rozhodnutiach. Zoči-voči strate 
zmyslu pre Boha a radosti viery nepomô-
žu náreky; neosoží nám zabarikádovať sa 
v pevnosti obranného katolicizmu, súdiť 
a obviňovať zlý svet.

Potrebujeme tvorivosť evanjelia. Dajme 
pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, 
je otvorené! Je v platnosti, je v platnosti, 
pokračuje. Spomeňme si na tých mužov, 
ktorí chceli priniesť ochrnutého človeka 
až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani predo 
dvermi. Odkryli strechu a otvorom spusti-
li lôžko, na ktorom ležal ochrnutý (porov. 
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Mk 2, 1 – 5). Boli tvoriví! Tvárou v tvár 
ťažkostiam – „Ale ako to urobíme?“ ... 
„Ach, urobme to!“ Tvárou v tvár generácii, 
ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel 
pre vieru alebo ktorá zredukovala vieru 
na zvyk či viac-menej prijateľnú kultúru, 
skúsme otvoriť dieru a byť kreatívni!

Sloboda, tvorivosť... Aké krásne, keď 
vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky 
na zvestovanie evanjelia! A my si môžeme 
pomôcť ľudskou tvorivosťou, každý z nás 
má aj túto možnosť, ale veľkým kreatív-
com je Duch Svätý. On je tým, kto nás 
nabáda k tvorivosti. Ak svojím kázaním 
a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť 
dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné 
priestory; skúsme inými cestami.

A tu urobím jednu odbočku. Kázanie. 
Ktosi mi povedal, že v Evangelii gaudium 
som sa príliš zastavil pri homílii, pretože 
je to jeden z problémov tejto doby. Áno, 
homília nie je sviatosť, ako tvrdili niektorí 
protestanti, ale je to svätenina. Nie je 
pôstnym kázaním, nie, je to niečo iné. Je 
v srdci eucharistie. A myslite na veriacich, 
ktorí musia počúvať homílie trvajúce 
štyridsať minút, päťdesiat minút na témy, 
ktorým nerozumejú, ktoré sa ich nedotý-
kajú... Prosím vás, kňazi a biskupi, dobre 
si premyslite, ako pripraviť homíliu, ako ju 
urobiť, aby ste mali kontakt s ľuďmi a aby 
sa nechali inšpirovať biblickým textom. 
Keďže ľudia po ôsmich minútach strácajú 
pozornosť, homília by zvyčajne nemala 
byť dlhšia ako desať minút s výnimkou, ak 
je veľmi zaujímavá. Čas by však mal byť 
do pätnásť minút, nie viac.

Jeden môj profesor homiletiky hovorieval, 
že homília musí mať vnútornú súdržnosť: 
myšlienku, obraz a cit; aby ľudia odchá-
dzali s myšlienkou, obrazom a niečím, čo 
pohlo ich srdce. Tak jednoduché je ohla-
sovanie evanjelia! A tak kázal, že Ježiš be-
rie vtáky, berie polia, berie toto... konkrét-
ne veci, ale aby ľudia rozumeli. Prepáčte, 
ak sa k tomu vrátim, ale znepokojuje ma 
to... [potlesk] Dovolím si zlomyseľnosť: 
potlesk začali rehoľné sestry, ktoré sú 
obeťami našich homílií!

Cyril a Metod otvorili túto novú krea-
tivitu, tak urobili a hovoria nám toto: 
Evanjelium nemôže rásť, pokiaľ nie je 
zakorenené v kultúre národa, teda v jeho 
symboloch, otázkach, slovách a posto-
joch. Obaja bratia museli čeliť mnohým 
prekážkam a boli prenasledovaní. Veď 
to viete. Boli obvinení z herézy, lebo sa 
opovážili prekladať jazyk viery. Toto je 
ideológia, ktorá sa rodí z pokušenia mať 

veci uniformné. Za snahou chcieť byť 
uniformný sa skrýva ideológia. Evanje-
lizácia je však procesom inkulturácie: je 
úrodným semenom novosti; je novosťou 
Ducha, ktorý všetko obnovuje. „Roľník 
seje,“ povie Ježiš, „potom ide domov a spí. 
On nevstáva, aby videl, či rastie, či klíči... 
To Boh dáva rast.“ V tomto zmysle život 
príliš nekontrolujte: nechajte život rásť, 
ako to robili Cyril a Metod. Je na nás, 
aby sme dobre zasiali a starali sa oň ako 
otcovia. Roľník sa stará, ale nechodí každý 
deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak 
to robí, zabije rastlinu. 

Sloboda a tvorivosť. A napokon dialóg. 
Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnú-
tornej a zodpovednej slobody a ktorá vie 
byť tvorivá ponoriac sa do dejín a kultúry, 
je aj Cirkvou, ktorá vie viesť dialóg so sve-
tom – s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci 
nie sú „naši ľudia“; s tými, ktorí kráčajú 
namáhavou cestou duchovného hľadania; 
ako aj s tými, ktorí neveria. Dialóg nie je 
selektívny, nie je s malou skupinou, ale 
so všetkými: s veriacimi, s tými, ktorí sa 
usilujú o svätosť, s vlažnými a s neveriaci-
mi. Hovorí s každým. To je Cirkev, ktorá 
– podľa príkladu Cyrila a Metoda – pevne 
spája Východ a Západ s ich rozličnými tra-
díciami a citlivosťou. Je to spoločenstvo, 
ktoré zvestovaním evanjelia lásky vytvára 
spoločenstvo, priateľstvo a dialóg medzi 
veriacimi, medzi rôznymi vierovyznania-
mi a medzi národmi. 

Jednota, spoločenstvo a dialóg sú vždy 
krehké, najmä vtedy, keď máme za sebou 
bolestné dejiny, ktoré zanechali jazvy. 
Spomienky na zranenia môžu nechať 
skĺznuť k zatrpknutosti, nedôvere, ba aj 

opovrhnutiu a podnecujú nás, aby sme sa 
oddeľovali ohradami od tých, ktorí sú iní 
ako my. Rany však môžu byť aj priechod-
mi či otvormi, cez ktoré napodobňujúc 
rany nášho Pána umožňujú priechodu 
Božieho milosrdenstva. Jeho milosti, kto-
rá mení životy a robí z nás šíriteľov pokoja 
a zmierenia.

Viem, že máte príslovie: „Kto do teba 
kameňom, ty doňho chlebom“. Toto nás 
inšpiruje. Je to veľmi evanjeliové. Je to 
Ježišova výzva, aby sme prerušili zača-
rovaný a ničivý kruh násilia, aby sme 
nastavili druhé líce tomu, kto udiera, aby 
sme dobrom premáhali zlo (porov. Rim 
12, 21). Zaujala ma jedna udalosť zo života 
kardinála Korca. Bol to jezuitský kardinál, 
bol prenasledovaný režimom, uväznený 
a nútený tvrdo pracovať, až ochorel. Keď 
prišiel do Ríma pri príležitosti Jubilejné-
ho roka 2000, išiel do katakomb, zapálil 
sviečku za svojich prenasledovateľov 
a prosil pre nich o milosrdenstvo. Toto 
je evanjelium! To je evanjelium! Rastie 
v živote a v dejinách skrze pokornú lásku, 
skrze trpezlivú lásku. 

Drahé a drahí, som Bohu vďačný za to, že 
som tu s vami, a ďakujem vám zo srdca 
za to, čo robíte, i za to, čím ste, a za to, čo 
urobíte inšpirovaní touto homíliou, ktorá 
je zároveň semienkom, ktoré zasievam... 
Uvidíme, či rastliny vyrastú. Prajem vám, 
aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej 
slobody, v tvorivosti viery a v dialógu, 
ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. 
Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá 
nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja 
a svornosti. Zo srdca vás žehnám. A pro-
sím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem.
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MENO 
NAJVYŠŠIEHO
Príhovor pápeža Františka pri stretnutí  
so židovskou komunitou 13. septembra 2021

Drahí bratia a sestry, dobrý večer!

Ďakujem vám za vaše slová privítania 
a za svedectvá, ktoré ste povedali. Som 
tu ako pútnik, aby som sa dotkol tohto 
miesta a aby sa ono dotklo mňa. Námes-
tie, na ktorom sa nachádzame, je pre vašu 
komunitu veľmi významné. Udržiava živú 
spomienku na bohatú minulosť. Počas 
stáročí bolo súčasťou židovskej štvrte, tu 
pracoval slávny rabín Chatam Sofer. Tu 
bola synagóga, hneď vedľa korunovačnej 
katedrály. Ako bolo povedané, architek-
túra vyjadrovala pokojné spolunažívanie 
dvoch komunít, vzácny symbol veľkého 
významu, úžasný znak jednoty v mene 
Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako 
mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, 
lebo sa nachádzam na mieste požehna-
nom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho.

Následne však bolo Božie meno zneuc-
tené: v šialenstve nenávisti počas druhej 
svetovej vojny bolo zabitých viac než 
stotisíc slovenských židov. A keď sa potom 
chceli zmazať stopy komunity, bola tu 
zbúraná synagóga. Je napísané: „Nevez-
meš meno Pána, svojho Boha, nadar-
mo!“ (Ex 20, 7) Božie meno, teda jeho 
samotná osobná skutočnosť, sa vyslovuje 
nadarmo, keď sa porušuje jedinečná 
a neopakovateľná dôstojnosť človeka, 
stvoreného na jeho obraz. Tu bolo Božie 
meno zneuctené, lebo najhoršie rúhanie, 

akého sa mu môže dostať, je použiť ho 
na vlastné účely namiesto rešpektovania 
a milovania druhých. Tu pred dejinami 
židovského národa poznačenými touto 
tragickou a neopísateľnou konfrontáciou 
sa hanbíme to priznať: koľkokrát bolo 
použité nevysloviteľné meno Najvyššieho 
na neopísateľné činy neľudskosti! Koľko 
utláčateľov vyhlásilo: „Boh je s nami“; ale 
pritom oni neboli s Bohom.

Drahí bratia a sestry, vaše dejiny sú našimi 
dejinami, vaše bolesti sú našimi bolesťa-
mi. Pre niektorých z vás je tento pamätník 
holokaustu jediným miestom, kde si 
môžete uctiť pamiatku svojich drahých. 
Aj ja sa k vám pripájam. Na pamätníku je 
po hebrejsky napísané Zachor: Pamätaj! 
Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnu-
tiu, lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez 
toho, aby sa spolu najskôr neprežila a ne-
zahnala temnota noci. Aj pre nás zaznieva 
otázka proroka: „Strážca, ako je s nocou?“ 
(Iz 21, 11) Toto je pre nás ten čas, keď už 
nesmieme zatemniť Boží obraz, ktorý 
žiari v človekovi. Pomôžme si v tom.

Lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné 
modly, ktoré zneucťujú meno Najvyš-
šieho. Modla moci a peňazí vládne nad 
ľudskou dôstojnosťou, modla ľahostajnos-
ti obracia zrak inam, modla manipulácií, 
ktoré používajú náboženstvo ako svoj 
nástroj a robia z neho záležitosť nadvlá-

dy alebo ho redukujú na nepodstatnosť. 
Ďalej je to zabudnutie na minulosť, 
neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje, 
hnev a nenávisť. Zdôrazňujem, že sme 
zjednotení v odsúdení každého násilia, 
každej formy antisemitizmu a v snahe, 
aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží 
obraz v ľudskej bytosti.

Ale toto námestie, drahí bratia a sestry, je 
aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Sem 
prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo 
na svietniku Chanukia. Takto sa v temnote 
objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť 
majú posledné slovo, ale obnova a život. 
A ak bola synagóga na tomto mieste 
zbúraná, komunita je tu stále prítomná. Je 
živá a otvorená na dialóg. Tu sa naše deji-
ny znova stretávajú. Tu spolu pred Bohom 
dosvedčujeme vôľu pokračovať v ceste 
zbližovania sa a priateľstva.

V tejto súvislosti si uchovávam živú 
spomienku na stretnutie v Ríme v roku 
2017 s predstaviteľmi vašich židovských 
a kresťanských komunít. Som rád, že ná-
sledne bola ustanovená komisia pre dialóg 
s Katolíckou cirkvou a že ste spolu vydali 
dôležité dokumenty. Je dobré zdieľať a ko-
munikovať si to, čo nás spája. Je dobré po-
kračovať v pravde a úprimnosti na bratskej 
ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili 
minulé rany, ako aj v spomienke na prijaté 
a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu kto 
zničí jedného človeka, zničí celý svet, 
a kto zachráni jedného človeka, zachráni 
celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži 
to, čo robíte prostredníctvom svojho vzác-
neho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, 
ktoré ste otvorili z obidvoch strán.

Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi 
požehnania pre ľudstvo. Otcovi Abrahá-
movi Boh povedal: „V tebe budú požehna-
né všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12, 3) Je to 
refrén, ktorý poznačuje životy otcov (po-
rov. Gn 18, 18; 22, 18; 26, 4). Jakubovi, teda 
Izraelovi, Boh povedal: „Tvojho potomstva 
bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš 
na západ i na východ, na sever i na juh; 
v tebe a v tvojich potomkoch budú požeh-
nané všetky pokolenia zeme.“ (Gn 28, 14) 
Tu, v tejto slovenskej zemi, zemi stretnutí 
medzi východom a západom, severom 
a juhom, rodina synov Izraela nech na-
ďalej rozvíja toto povolanie byť znakom 
požehnania pre všetky pokolenia zeme. 
Požehnanie Najvyššieho sa na nás vylieva, 
keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, 
milujú a spolupracujú. Nech vás žehná 
Všemohúci, aby ste uprostred toľkých 
nezhôd, ktoré zamorujú svet, mohli byť 
spoločne vždy svedkami pokoja. Shalom!
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HORIZONTY  
BIOETIKY

Jozef GLASA

Prichádzajúci záver občianskeho roka poskytuje prí-
ležitosť na zamyslenia, hodnotenia toho, čo už je s Bo-
žou pomocou a milosťou za nami, a zároveň nabáda 
k pohľadu do neistej budúcnosti. Takéto hodnotenie 
i úsilie o predvídanie a plánovanie je výsadou, staros-
ťou, niekedy bremenom, ale aj prirodzenou povinnosťou 
človeka. V tomto čase sa napĺňa aj päťročné obdobie 
fungovania tejto rubriky, ktorá vznikla na žiadosť vlady-
ku Milana Lacha SJ. Jej prvý článok vyšiel v roku 2017, 
v prvom januárovom čísle nášho časopisu. 

Témou prvého príspevku, ktorý som 
napísal spoločne s profesorom Jánom 
Ďačokom SJ, bola bioetika v našom 
každodennom živote. Konštatovali sme, 
„že bioetické otázky prenikajú čoraz 
viacej do našich životov, do rozhodovania 
našich rodín, domácností. Aj do politiky. 
A do zákonov, ktoré potom ovplyvňujú 
celú spoločnosť. Aj naše vzťahy čoraz 
častejšie ovplyvňujú rozhodnutia, ktoré 
spadajú do oblasti bioetiky – napríklad 
prirodzené alebo ,asistované‘ počatie 
dieťaťa, antikoncepcia, genetické vyšetre-
nia pred narodením, súhlas s darovaním 
orgánov, súhlas alebo nesúhlas s určitým 
vyšetrením, liečbou, operáciou, sta-
rostlivosť o chorých alebo umierajúcich 
príbuzných a mnohé iné. 

Budúcnosť človeka, samotný osud ľudskej 
civilizácie stále viac ovplyvňujú rozhod-
nutia, ktoré sa dnes argumentujú na poli 
bioetiky – napríklad génové manipulácie, 
genetické zlepšovanie či kyborgizácia 
človeka, zobrazovanie biochemických 
mozgových procesov, farmakologická 
alebo elektromagnetická manipulá-
cia psychiky, dlhovekosť, klonovanie, 
opatrenia v oblasti životného prostredia, 
nanotechnológie atď. Tieto a mnohé po-
dobné problémy sa napokon vždy pýtajú 

na mravný zmysel či hodnotu našich 
skutkov, rozhodnutí. Pýtame sa, či v da-
nom prípade ide o dobro, alebo nie. Či sa 
niečo má urobiť, či niečo máme, musíme, 
smieme urobiť, alebo (radšej) nie. 

Bioetika by nám teda mohla pomôcť 
pri rozhodovaní v situáciách, dnes stále 
častejších aj v bežnom živote, keď naozaj 
ide o život alebo smrť, či o budúcnosť 
a zdravie nás a našich blízkych. V otáz-
kach, na ktoré sme v súčasnosti akosi 
horšie pripravení – a keď nám ich život 
prinesie, bývame nimi zaskočení. Sú totiž 
neraz veľmi konkrétne, nové...“ 

Tieto slová nestratili ani dnes nič na svo-
jej aktuálnosti. Vďaka vášmu záujmu 
a pozitívnej i kritickej spätnej väzbe 
rubrika pretrvala až doteraz. Vyšlo v nej 
dosiaľ osemdesiatšesť príspevkov. Snažili 
sa pokryť tradičné i tie novšie témy dneš-
nej bioetiky. Všímali sme si aj bioetické 
témy, ktoré hýbu dnešnou postmodernou 
spoločnosťou.

Dnes stojíme na počiatku nového formá-
tu našej rubriky. Mala by získať na pries-
tore, aby bolo možné náročné, často 
aj dosť zložité bioetické témy priblížiť 
ešte viac. Zároveň by sa mala objavovať 

v o niečo dlhších časových intervaloch. 
Aj na staro-novom začiatku každého 
projektu sa odporúča procedúra „skeno-
vanie horizontu“. Má sa pokúsiť zistiť, čo 
sa k nám približuje, najlepšie vtedy, keď 
je to ešte v diaľke, za obzorom. Aby sme 
sa mohli na to nové lepšie pripraviť. 

Nové problémy, ktoré sa už predierajú 
na horizont dnešnej bioetiky, budú ešte 
závažnejšie než tie doterajšie. Nové 
technológie a prístroje umožnia účinné 
zásahy do ľudskej genetiky, biológie, 
zdravia i choroby, reprodukcie, psychiky, 
slobody a vôle, do súkromia a ľudského 
rozhodovania v dosiaľ nepoznanej miere 
a hĺbke. Umelá inteligencia bude ešte 
všadeprítomnejšia. Životné prostredie, 
život človeka, ľudská civilizácia, ako ju 
poznáme, budú ešte zraniteľnejšie, než 
nám to ukázala dlhotrvajúca a vyčerpáva-
júca pandémia Covid-19. Ľudia i ľudstvo 
budú veľmi potrebovať správnu orientá-
ciu, znalosti, nebývalú morálnu kompe-
tenciu aj statočnosť (ako ich však mať 
či zabezpečiť). A Božiu ochranu, svetlo 
a milosť. K tomuto všetkému by sme aj 
našou rubrikou pre vás, milí čitatelia 
a čitateľky, chceli pravidelne prispievať. 
Tak nám Pán Boh pomáhaj!

timesofisrael.com
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KULTÚRA  
NA TANIERI

Janka TURZOVÁ – Vladimír NOGA   

Žijeme v dobe, v ktorej sme vymenili knihu za televízor 
či mobil. Komunikáciu sme sústredili na esemesky. 
Nepokazme si tým však kvalitu zážitku z dobrého jed-
la, ktorý sa začína pohľadom a pokračuje vôňou, chuťou 
a príjemnou atmosférou. Jedlo je súčasťou nášho života. 
Je naším palivom. Vieme si ho pripraviť a vieme ho aj ser-
vírovať. Zamyslime sa však ako...

Na slávnostnom stole majú byť uložené 
len tri súpravy príborov, tanier na pečivo 
položíme vľavo, poháre vpravo. Ukladajú 
sa v tom poradí, v akom budeme nápoje 
piť. Dezertný príbor ukladáme nad tanier 
na hlavný chod. Keď sa usadíme k stolu, 
do lona si položíme látkový obrúsok – 
v reštaurácii je to pre obsluhu signál, že 
budeme stolovať. Žena si obrúsok uloží 
roztvorený len na polovicu, s otváraním 
k sebe, aby si ústa utierala do vnútornej 
časti, a vrchná časť ostala stále čistá. Muž 
si obrúsok uloží do lona celý rubovou 
stranou. Môže si ho nenápadne zasunúť 
za opasok, nikto si to však nesmie 
všimnúť. Je chybou zasúvať obrúsok 
za golier košele. Papierový obrúsok si 
do lona nekladieme, zložíme ho do troj-
uholníka a položíme vľavo vedľa taniera. 
Po skončení stolovania papierový obrúsok 
vložíme do taniera, látkový položíme 
vedľa taniera. 

Sako si muž nezoblieka, ako sa mu 
zachce, pretože pánska košeľa nie je 
vrchným oblečením. Ak to spoločnosť 
dovolí, môže si sako odložiť, ale nie 
na operadlo stoličky. Pri stole sedíme 
vzpriamene, žena len na jednej tretine 
stoličky, ruky položené na stole, lakte pri 
tele. Nie je slušné skrývať ruky pod do-
skou stola. Pri jedle konce noža a vidličky 
opierame o stred dlane, hroty vidličky 
smerujú dolu. Príbor nedržíme ako pero. 
Ak nepotrebujeme použiť nôž, môžeme 
vidličku držať ako lyžicu. Nepoužitý nôž 
položíme do taniera, pretože na stole 
nemá ostať nič, čo súviselo s predchádza-
júcim chodom, a netýka sa tých ďalších. 
Ak vezmeme do ruky príbor, lakte držíme 
pri tele, aby sme sa nedotýkali spolusto-
lovníka. Niekedy sa deťom do podpazušia 
vkladali knihy, aby ich naučili držať lakte 
pri tele. Pečivo si lámeme na malé kúsky 
a tie si vkladáme do úst. Neodhryzujeme, 

pretože to, čo sme už vložili do úst, ne-
môžeme položiť späť na tanier. Pečivom 
si však môžeme pomáhať pri naberaní 
pokrmu, či dokonca vytierať ním tanier. 
Pri konzumácii polievky lyžicu obraciame 
špičkou k sebe a vkladáme do úst. Nesr-
káme. Tanier nenakláňame, lebo by sme 
pôsobili dojmom mimoriadne hladného 
hosťa. Lyžicu po dojedení polievky ne-
cháme v tanieri. Príbor odkladáme rovno-
bežne, vidličku vľavo, nôž vpravo ostrím 
smerom k vidličke, držadlom doľava. 
Ak chceme v jedle neskôr pokračovať, 
prekrížime ho na tanieri. Špáradlo pri 
stole nikdy nepoužívame, zubnú hygienu 
robíme na toalete, v kúpeľni. Pohár 
na víno držíme vždy len za stopku, nie 
za telo – zohrievali by sme nápoj. Červené 
víno držíme najbližšie k telu pohára, biele 
v strede a sekty úplne dolu.

Veľmi dôležitý je aj zasadací poriadok. 
V reštaurácii alebo pri spoločenskej 
udalosti prichádza muž k stolu ako prvý 
a usadí ženu na spoločensky významnej-
šie miesto, teda chrbtom k stene a s vý-
hľadom do miestnosti. Rodičia si môžu 
sadnúť vedľa seba, žena vpravo, deti sedia 
oproti nim, dievčatá vpravo. Alebo sedia 
rodičia po boku s deťmi, dospelí vpravo, 
deti vľavo. Ak je hostiteľkou mama, 
obsluhuje všetkých pri stole. Všetko by si 
mala pripraviť na stôl, aby počas stolo-
vania neodchádzala. Prípitok prednesie 
otec. Počas prípitku sa všetci postavia 
a pripijú si na zdravie. Hostiteľka obslúži 
najprv ženy, potom mužov, deti a sebe 
servíruje polievku ako posledná. Ako prvá 
vezme do ruky lyžicu a vyzve ostatných, 
aby sa pustili do jedla. Ak treba odpratať 
zo stola, pomôžu najmladšie ženy. Môžu 
pomôcť aj muži. Pri podávaní kávy ser-
víruje hosťom dezert. Od stola vstávame 
až po hlavnej osobe, teda hostiteľke. 
Na stoličke sa nehojdáme. Pri jedle ne-
hovoríme s plnými ústami, nemľaskáme, 
necinkáme príborom o tanier a už vôbec 

rodina

Požehnané prežitie sviatkov Narodenia Pána,  
úspešný a šťastný nový rok 2022

vám praje

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

PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO
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nepoužívame mobilný telefón. Etiketa 
nás vedie k tomu, aby sme si navzájom 
preukazovali dobro. A to sa netýka len 
servírovania pri stole.

„Serva ordinem et ordo servabit te – 
Zachovaj poriadok a poriadok zachová 
teba.“ V tomto starom latinskom prísloví 
je mnoho pravdy. Etiketa stolovania má 
svoj poriadok, vďaka ktorému môžeme 
mať zo stolovania zážitok. No nielen to, 
ako, ale hlavne čo jeme, musí mať svoj 
poriadok. Dnes máme mnoho nutrič-
ných a výživových poradcov, ktorí dávajú 
odporúčania k stravovaniu a rady, ako 
si vyskladať vyváženú a zdravú stravu. 
Poriadok v jedle sa stáva neodmysliteľnou 
súčasťou zdravého životného štýlu, ktorý 
však v sebe zahŕňa sebakontrolu a často 

i sebazaprenie. Všetko jedlo je darom 
od Stvoriteľa. Cirkev nám však v priebehu 
liturgického roka ponúka čas pôstu. Prečo 
sa, hoci len na určitý čas, zriekať daru? 
Veď odmietnutie či nepoužitie daru darcu 
uráža. A tu prichádzame na zmysel kres-
ťanského pôstu. Ten nie je iba diétou, ale 
časom, keď dar dáme nabok, aby sme viac 
boli so samotným darcom, naším Bohom. 
Pôst, a teda poriadok v jedle nás majú 
duchovne viac aktivizovať, viac priblížiť 
k Bohu. Keď sa neviem zaprieť pri svojej 
maškrtnosti, keď neviem odolať jedlu, 
ako potom budem vedieť bojovať so zlými 
myšlienkami, vášňami či neresťami? Pre-
to je pôst viditeľné cvičisko duchovného 
boja a keď v ňom zachovám poriadok, bu-
dem to mať ľahšie v duchovnom bojisku 
spočívajúcom v zápasení nie: „... s telom 

a krvou, ale s kniežatstvami a mocnosťa-
mi, s vládcami tohto temného sveta, so 
zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12).  
Pôst je obrovskou duchovnou zbraňou, 
ktorou môžeme získať mnohé milosti pre 
seba, pre blízkych i pre svet. Cirkev nám 
svojou disciplínou ponúka rôzne druhy 
pôstu.

Aktuálne prežívame milostiplné obdo-
bie pôstu, tzv. Filipovku. Dnešná prax 
je založená na dekréte Kongregácie pre 
východné cirkvi z roku 1968. Tá  spočíva 
v tom, že nie sme povinní počas Filipovky 
dodržiavať ani pôst (raz sa dosýta najesť 
a dvakrát občerstviť), ani zdržanlivosť 
od mäsa, okrem zvyčajných piatkov 
a 24. decembra. Inšpirujúca tak môže byť 
pre nás starobylá prax Cirkvi. Naši pred-
kovia počas Filipovky v pondelky, stredy 
a piatky od východu Slnka až po jeho 
západ nejedli vôbec. Večer bolo dovolené 
trocha sa najesť, ale len jedlá bez mäsa, 
mlieka, syra, vajec, oleja a rýb. V utorky 
a štvrtky sa smelo jesť počas dňa, ale iba 
jedlá bez mäsa a ostatných spomína-
ných potravín. Napiť sa trocha vína bolo  
dovolené. Cez víkend sa mohlo jesť počas 
celého dňa všetko okrem mäsa a rýb. Pôst 
mal tak v duchovnom živote veriacich 
obrovský priestor a silu.

Pôstna disciplína, ako aj etiketa stolova-
nia chcú urobiť poriadok nielen na našom 
stole, v našom jedálničku, ale predovšet-
kým v našom duchovnom živote, v našom 
srdci. 
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Milostiplné prežitie  
sviatkov Narodenia Pána  

v kruhu vašich rodín  
a mnoho okamihov stretnutia  
s Božou láskou v roku 2022

vám zo srdca prajú

redaktori Slova
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DOCHIARISSKÁ 
IKONA 
BOHORODIČKY

Milan GÁBOR

Už sme spomínali, že názvy väčšiny ikon 
Božej Matky sa spájajú s miestami, kde sa 
zjavili alebo kde prejavili svoju divotvornú 
moc, či podľa mien tých, s ktorými boli 
späté. Zriedkavo sa však objavujú aj ikony, 
ktorých meno bolo odvodené od zázraku 
učineného na príhovor Bohorodičky. 
Takou je aj táto ikona.

Dochiarisská ikona Bohorodičky 
(po gr. Δοχειάρισσα (Dochiarissa), 
Ελαιοβρύτισσα (Eleovritissa) alebo 
po rus. Елеоточивая) je divotvornou iko-

nou z druhej polovice 14. storočia, ktorá 
sa v súčasnosti nachádza vo Vatopedskom 
monastieri na svätej hore Atos v Grécku.

Pomenovanie tejto ikony Bohorodičky 
sa spája s nasledujúcou udalosťou. Podľa 
tradície bol v tom čase dochiarisom 
(grécky výraz pre úlohu správcu potravín 
a olivového oleja v monastieri) poverený 
Genadius. Istého dňa, keď na Atose pre-
trvávalo neúrodné obdobie a mnísi trpeli 
hladom, sa dochiar Genadius rozhodol, 
že bude olejom šetriť a bratom nedá ani 

kvapku. Poslednú nádobu s olivovým 
olejom uchovával výlučne na bohoslu-
žobné potreby, a to do olejových lampád 
horiacich pred ikonami v cerkvi. Keď sa 
o úspornom režime dochiarisa dozve-
del kuchár, šiel sa sťažovať igumenovi 
monastiera, ktorý dôverujúc Božej Matke 
a spoliehajúc sa na jej pomoc a príhovor 
prikázal Genadiovi priniesť poslednú 
nádobu s olejom, aby bol k dispozícii 
kuchyni i bratom. Ten sa síce nie príliš 
nadšene, no predsa igumenovi podvolil 
a šiel do monastierskeho skladu, kde sa 
uchovávali potraviny, víno a olivový olej. 
Aké veľké bolo jeho prekvapenie, keď 
prichádzajúc ku skladu uvidel, ako spod 
dverí vyteká olej. Keď ich otvoril, nevedel 
sa vynadívať nad tým, čoho bol svedkom. 
Nádoby na olivový olej, ktoré boli ešte 
pred malou chvíľou prázdne, boli zrazu 
naplnené až po okraj a olej z nich stekal 
na dlážku a po chodbe monastiera. Keď 
mnísi videli tento zázrak, začali sa modliť 
a chváliť Boha pred ikonou Bohorodičky, 
ktorá sa nachádzala v sklade s potravi-
nami a olejom. Po tejto udalosti začali 
ikonu Božej Matky nazývať Dochiarissa 
– Dochiarisská.

Prenosná ikona neveľkých rozmerov (28 
x 22 cm) zobrazuje Bohorodičku po pás 
v type hodigitrie s dieťaťom Kristom, 
ktorý sedí na jej ľavej ruke a pravicou 
žehná. V ľavej ruke drží zvitok. Odetý je 
v tunike červenej farby pokrytej zlatistý-
mi líniami, tzv. asistom. Bohorodička má 
odetý tradičný tmavobordový maforion 
zdobený na čele a ramene panenskou 
hviezdou. Strieborná riza pochádzajúca 
z toho istého obdobia ako samotná ikona 
pokrýva celé pozadie ikony vrátane nim-
bov zobrazených postáv. V jednotlivých 
rohoch ikony sa nachádzajú po pás 
zobrazené postavy: vľavo hore sv. prorok 
Izaiáš, vpravo hore Pánov predchodca 
a krstiteľ sv. Ján a vpravo dole sv. apoštol 
Matúš. Zobrazenie v ľavom dolnom rohu 
sa do dnešných dní nezachovalo.

Liturgickým sviatkom ikony je piatok 
Svetlého týždňa (piatok po Nedeli 
Paschy), keď sa ikona v slávnostnej 
procesii prenáša z monastiera do hlavnej 
cerkvi Vatopedského monastiera, kde je 
umiestnená v severnej časti chrámovej 
lode na vyzdobenom tróne. Ikona sa späť 
do budovy monastiera vracia v procesii 
po bohoslužbách Tomášovej nedele (dru-
há nedeľa po Pasche).
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JUSTÍN FILOZOF
Ján KRUPA

Stretnutie kresťanstva s pohanským svetom neprebiehalo 
pokojne. Helenisticko-rímska spoločnosť odporovala kres-
ťanskému posolstvu, pokúšala sa ho potlačiť prenasledo-
vaniami a spochybniť na intelektuálnej úrovni.

Pohania vyčítali kresťanom, že sú 
„bezbožní a ničomní“. Keďže lojalitu 
k Rímskej ríši vyjadroval aj oficiálny 
kult, odmietať tento kult znamenalo byť 
bezbožnými a súčasne nepriateľmi cisára. 
Pohania sa pozerali podozrievavo na časté 
schádzanie sa kresťanov na kult, ktorý 
si nevyžadoval osobitné miesta a obetné 
obrady. Bratská náklonnosť, ktorú si 
kresťania navzájom prejavovali najmä 
na eucharistických zhromaždeniach, 
podnecovala pohanov k obviňovaniu 
kresťanov z promiskuity a antropofágie. 

Kresťanskú odpoveď pohanom dali nielen 
mučeníci svojím svedectvom, ale aj apolo-
géti svojimi spismi. Spomedzi apologétov 
si osobitnú zmienku zasluhuje „svätý mu-
čeník Justín Filozof“, ktorého pamiatku 
súčasne s pamiatkou jeho „spoločníkov“ 
cirkvi byzantskej tradície slávia 1. júna. 

Justín sa narodil okolo roku 100 v samárij-
skom Sicheme (dnes Nablus v Palestíne). 
Na kresťanstvo konvertoval po navštevo-
vaní rôznych filozofických škôl. Presťa-
hoval sa do Ríma, kde si otvoril školu 
kresťanskej „filozofie“. Keď ho pohanský 
kolega Krescenc udal, že je kresťan, Justín 
spolu so svojimi učeníkmi/spoločníkmi 
nezaprel svoju vieru v Krista a okolo roku 
165 za vlády cisára Marka Aurélia podstú-
pili mučenícku smrť pre Krista (zachovali 
sa nám Akty procesu). 

Z Justínových spisov sa zachovala jedna 
Apológia (v dvoch častiach) a Dialóg 
s Tryfónom (rabínom v Efezu). V Apológii 
I, 65-67 nachádzame slávny opis krstnej 
a eucharistickej liturgie, ide o svedectvo 
najvyššej historickej a liturgickej hod-
noty. Justínov Dialóg s Tryfónom chce 
ospravedlniť kresťanské čítanie Starého 
zákona proti židovskému čítaniu.

Apologéti v podstate hovoria, že kresťania 
uctievajú jediného Boha, ktorý stvoril 
všetky veci prostredníctvom svojho Loga/
Slova, čiže prostredníctvom univerzálne-
ho Rozumu, o ktorom hovoria aj niektorí 
pohanskí filozofi. Kresťania uctievajú 
Ježiša, nazývaného Kristus, pretože on 
je Boží Logos/Božie Slovo, jeho moc 
a múdrosť, a nie obyčajný človek. Narodil 
sa z panny a Svätého Ducha. Toto nemá 
nič spoločné s mýtmi grécko-rímskeho 
náboženstva, ktoré sú väčšinou hanebný-
mi príbehmi, nehodnými Boha. Naopak 
v kresťanských dogmách nie je nič bez-
božné a smiešne. 

Apologéti zdôrazňujú, že spôsob život 
kresťanov je inšpirovaný prikázania-
mi Svätého písma, ktoré pochádzajú 
od samotného Loga prostredníctvom 
jeho prorokov a apoštolov. Tieto 
predpisy sú oveľa vznešenejšie než 
predpisy pohanských zákonodarcov, 
ktorým nechýba určitá múdrosť. Podľa 
apologétov pomenovanie „kresťan“ samo 

osebe nemožno považovať za trestný 
čin. Ak sa kresťania nezúčastňujú 
na oficiálnom kulte, nedeje sa to pre 
pohŕdanie cisárovou autoritou, ale aby 
neupadli do modloslužby. Kresťania 
sa modlia za pokoj v ríši a sú lojálnymi 
občanmi.

Podľa apologétov Logos nielenže je 
prítomný všade ako tvorivý rozum, 
nielenže je prítomný v človeku, ktorý sa 
zvláštnym spôsobom podieľa na Logose, 
keďže je logikòs, čiže obdarený rozumom, 
ale Logos sa najosobitnejším spôsobom 
sprítomnil v Ježišovi Kristovi – on je Lo-
gos, ktorý sa stal človekom, aby priniesol 
celému svetu plnosť pravdy. Keďže kres-
ťanstvo vlastní plnosť Logosu, má nielen 
plnosť zjavenia, ale aj plnosť rozumu, 
a preto kresťanstvo je „pravou filozofiou“.
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NAVŠTÍVIL MA NEBESKÝ LEKÁR (4)
Posilni moje ruky, aby sa mohli dlho 
dvíhať k modlitbe, aby mohli dlho 
pracovať na Božiu slávu, aby mohli 
dlho pomáhať blížnemu. Posilni moje 
nohy, aby mohli chodiť po cestách 
tvojich prikázaní, aby mohli chodiť 
za odpadnutými dušami a zachraňo-
vať ich.

Ježišu, ak je to tvoja vôľa, daj mi 
telesné i duševné zdravie, uzdrav ma 
z tejto choroby. Podobne prosím aj 
o zdravie pre svojich najbližších.

Ježišu, ďakujem ti, že si prišiel 
do môjho domu. Viem, že môžeš 
uzdraviť aj jedným slovom. Som 
nehodný na to, aby si prišiel do môjho 
domu. No keď si prišiel, nehnevaj sa 
na mňa, že tak veľa prosím, ale tak to 
robí každý chorý, keď do jeho domu 
príde lekár. Tak robím aj ja, lebo ty 
si jediný pravý lekár. Spolieham sa 
na teba, daj, aby som sa nikdy neza-
hanbil. Amen.

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás. Rozjíma-
nia o Eucharistii; preložil F. Dancák)
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ŽENY V JEŽIŠOVOM 
RODOKMENI

Martina DIHENEŠČÍKOVÁ

V Ježišovom rodokmeni (Mt 1, 1 – 17) bolo veľa žien, kto-
rých mená Biblia neuvádza. Iba štyri starozákonné ženy 
majú výsadu, že sú uvedené po mene. Paradoxne, každá 
z nich mala akúsi „chybičku krásy“. Tamar bola podvodníč-
ka, Rachab prostitútka, Rút cudzinka a Betsabe cudzo-
ložnica. Napriek tomu splnili svoje poslanie a naplnili Boží 
plán spásy. Aj vďaka týmto ženám prišiel na svet Spasiteľ 
sveta.

TAMAR (GN 38, 1 – 30) 
Bola vydatá za Hera, neskôr za Onana. 
Obaja zomreli a nezanechali potomstvo. 
Svokor Júda jej už nedal tretieho syna, 
aby naplnil levirát, hoci jej to sľúbil. 
Preto sa Tamar rozhodla naplniť zákon 
úskokom a podvodom. Keď Júda prišiel 
do mesta, prezliekla sa za neviestku, a on 
ju nespoznal. V domnení, že je to pobeh-
lica, ju požiadal o súlož. Sľúbil jej poslať 
kozľa, ale ona si vypýtala jeho identifi-
kačné predmety – pečatný prsteň, šnúru 

Jesseho strom. Zdroj: www.stbasilchicago.org

biblia
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a palicu. Obcovali spolu a počala. Keď sa 
Júda dopočul, že Tamar je tehotná, chcel 
ju upáliť, pretože si myslel, že sa dopus-
tila smilstva. Vtedy mu poslala odkaz, že 
počala od muža, ktorému patria identifi-
kačné predmety. Júda sa k veciam priznal 
a povedal: „Ona je spravodlivejšia ako ja. 
Veď prečo som ju nedal svojmu synovi 
Selovi?“ (Gn 38, 26)

Príbeh o Tamar pôsobí škandalózne – pre 
nás kresťanov je ťažko pochopiteľné, 
že sa vyspala so svojím svokrom kvôli 
potomstvu. Ale treba to chápať v širších 
súvislostiach izraelského náboženstva vo 
vtedajšom období. Zachovanie rodu a po-
tomstva sa považovalo za svätú záležitosť. 
Túžba po potomstve nemala len priro-
dzené pohnútky, ale živila sa aj túžbou 
po zasľúbenom Spasiteľovi, ktorý sa mal 
narodiť v niektorom rode Izraela. Kde 
zahynul rod, tam vymrela i nádej na toto 
veľké vyznačenie. Preto sa na levirátsky 
zákon kládol veľký dôraz. Ten zaväzoval 
brata alebo blízkeho príbuzného v prí-
pade smrti bezdetného manžela splodiť 
s vdovou potomka po zosnulom mužovi. 
Bola to vina Júdu, nie Tamar, že zákon za-
nedbal. Tamar mala na potomstvo nárok, 
ktorý jej bol neprávom odopretý. Pán ju 
napokon požehnal dokonca dvojička-
mi – Zarom a Fáresom, cez ktorého je 
v rodokmeni.

RACHAB  
(JOZ 2, 1 – 24; 6, 22 – 25)
Bola kanaánskou prostitútkou v meste 
Jericho. Izraeliti chceli mesto zaujať, pre-
to poslali na výzvedy dvoch vyzvedačov. 
Rachab ich ukryla vo svojom dome, aby 
ich zachránila. Oklamala jerichovského 
kráľa, ktorý ich hľadal, čím riskovala 
život. Vyzvedači jej za odmenu sľúbili 
ušetriť jej život, ako aj životy všetkých 
ľudí, ktorí s ňou budú v dome, keď 
mesto zaujmú. Podmienkou bolo, aby 
mala v okne zaviazaný červený povraz. 
Rachab uverila v Boha Izraela, preto 
im hovorí: „Viem, že vám Pán dal túto 
krajinu; doľahol na nás strach pred vami 
a všetci obyvatelia krajiny sa chvejú pred 
vami hrôzou.“ (Joz 2, 9) Nepochybovala 
o tom, že Jericho padne a Pán dá Izraeli-
tom zasľúbenú zem. Keď mesto dobyli, 
Pán zachránil nielen jej pozemský život 
a rodinu, ale predovšetkým jej dušu. Za-
nechala hriešny spôsob života prostitútky, 
činila pokánie a Boh naplnil jej túžbu pri-
členiť sa k izraelskému národu. Spočiatku 
bývala vedľa izraelského tábora. Neskôr 
sa vydala za Júdovca Salmona a porodila 

syna Bóza. Ako bývalá prostitútka v niečo 
také ani nedúfala. V starokresťanskej 
cirkvi je zaradená medzi kajúcnice – ako 
vzor hlbokého a trvalého pokánia.

RÚT (RÚT 1, 1 – 4, 22)
Bola Moabčankou a manželkou Mach-
lona, ktorý zomrel bezdetný. Jej svokra 
Noe mi – taktiež vdova – už nemala ďal-
ších synov, ktorí by naplnili levirát. Preto 
ju posielala späť domov, aby sa znova vy-
dala. Ale Rút ju nechcela opustiť. Radšej 
sa rozhodla odísť so svokrou do neznámej 
krajiny: „Nenaliehaj na mňa, aby som 
ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo 
kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, 
zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím 
národom a tvoj Boh bude mojím Bohom.“ 
(Rút 1, 16) Rút uverila v Boha Izraela a zo-
stala mu verná aj v ťažkých časoch. Keď 
prišli do Betlehema, ťažko pracovala, aby 
ich obe uživila. Chodila na pole zberať 
klasy po žencoch. Nevedela, že pole pat-
rilo Bózovi, ktorý bol príbuzným Noemi. 
Boh jej nezištnú lásku a obetu k svokre 
odmenil tým, že jej daroval čestného, 
spravodlivého a zámožného manžela – 
Bóza, ktorý bol v Betleheme významným 
človekom. On naplnil zákon o leviráte 
a narodil sa im syn Obed.

BETSABE  
(2 SAM 11, 1 – 12, 25)
Jej manžel – vojak Uriáš bol cudzinec, 
ale bol to statočný a čestný človek. Keď 
sa raz Betsabe kúpala, uzrel ju z paláca 
kráľ Dávid. Veľmi sa mu zapáčila. Hoci 
bola vydatá, spáchala s kráľom hriech 
cudzoložstva a otehotnela. Kráľ sa snažil 
rafinovane zakryť tehotenstvo tým, že 
zavolal z boja domov jej manžela. Ale 
Uriáš nešiel spať domov k manželke. Keď 
kráľovi nevyšiel jeho plán, objednal si 
Uriášovu vraždu – prikázal, aby ho v boji 
postavili dopredu, aby padol. Navonok to 
vyzeralo ako prirodzená smrť vojaka, ale 
Pánovi sa to nepáčilo. Po jeho smrti sa 
Betsabe vydala za Dávida a porodila mu 
syna. Prorok Nátan však usvedčil kráľa 
z hriechu. Dávid aj Betsabe činili poká-
nie, ale ich prvý syn zomrel. Boh však 
prijal ich pokánie a narodil sa im druhý 
syn – Šalamún. Bol Pánovým miláčikom 
a po smrti svojho otca sa stal kráľom 
Izraela.

ČIERNE OVCE?
Na príklade žien z rodokmeňa si môže-
me všimnúť, že Boh nenadŕža žiadnemu 

človeku, ale v každom národe mu je milý 
ten, kto sa Boha bojí a koná spravodlivo 
(porov. Sk 10, 34 – 35) – tak ako v prípade 
Tamar alebo Rút. Prostitútka Rachab 
a cudzoložnica Betsabe sa ťažko prehre-
šili proti šiestemu a deviatemu Božiemu 
prikázaniu. Treba to otvorene pomeno-
vať, nič neprikrášľovať ani neuberať. Ale 
aj tieto ženy Pán prijal do svojho rodo-
kmeňa. A vôbec sa za ne nehanbil. Práve 
naopak – ich mená sú priam vyzdvihnuté, 
pretože mená iných žien (okrem Pan-
ny Márie) rodokmeň už konkrétnym 
spôsobom neuvádza. Znamená to, že by 
Pán Boh zmenil názor na hriech alebo 
nebodaj urobil „výnimku“? Vôbec nie. 
Stále platí, že Boh nemá rád hriech, ale 
miluje hriešnika. On oddeľuje hriech – 
skutok od človeka, ktorý ho spáchal. Pre 
Pána neexistujú žiadne tzv. čierne ovce 
rodiny, ale iba hriešnici, ktorých nado-
všetko a napriek všetkému miluje. Nech 
by boli hriechy akokoľvek závažné, ak ich 
človek úprimne ľutuje a nastúpi na cestu 
pokánia, Pán je vždy ochotný odpustiť 
a dáva šancu začať odznova. Presne túto 
príležitosť Rachab aj Betsabe využili. 

SI TOHO SÚČASŤOU!
Aj nám niekedy môže napadnúť myšlien-
ka či pochybnosť, že nie sme pre Boha 
„dosť dobrí“. Nie je to pravda. Napriek 
všetkej našej ľudskej slabosti, limitom 
a obmedzeniam, ba aj napriek našim 
vlastným hriechom nás Pán Boh stále 
miluje a počíta s nami. On chce, aby sme 
aj my boli pokračovateľmi jeho rodokme-
ňa – a za nikoho z nás sa nehanbí. Počíta 
s každým jedným z nás, aby sme spoločne 
budovali Božie kráľovstvo a mali účasť 
na Božom pláne spásy. Pán si nevyberá 
vždy tých najlepších, ale tých, ktorí ho 
milujú, sú ochotní mu slúžiť a prinášať 
obetu. Neznamená to, že by sme už ne-
mali na sebe pracovať a pokáním odstra-
ňovať svoje hriechy. Božie milosrdenstvo 
je však oveľa väčšie než akýkoľvek náš 
hriech. A nie je dôležité, ako nás ohod-
notia alebo čo si o nás myslia iní ľudia. 
Nikdy sa nemožno páčiť všetkým ľuďom. 
Najdôležitejšie je to, čo si o nás myslí 
Pán Boh – jeho názor je ten najobjektív-
nejší. On najlepšie pozná srdcia, úmysly 
a pohnútky každého človeka. Preto keď 
nás Boh tak veľmi miluje a prijíma nás 
takých, akí sme, pokúsme sa v pokore aj 
my prijať samých seba – s našimi nedos-
tatkami, čiňme pokánie a ponúknime 
Pánu Bohu to, čo je v nás najlepšie. Túto 
milosť nech nám vyprosí Bohorodička 
Mária – jediná dokonalá žena z Ježišovho 
rodokmeňa.

biblia
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Bárka  Juskova Voľa  057/449 02 90 

 gmcbarka.sk  skolacentrum@centrum.sk 

 
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

 
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

 Redakcia Slovo  ...
Čo na to poviete? 

      3 komentáre

  Páči sa mi to   Komentovať 

Marko Durlák, kňaz, služba v Kongregácii pre východné cirkvi 
v Ríme 
 
Aby sme boli presní, celá veta znie: „Žena sa spasí rodením 
detí, ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a triezvosti.“ 
(1 Tim 2, 15) Niektoré preklady hovoria, že ak ona (žena) 
vytrvá vo viere a láske. Z toho možno vidieť, že samotné 
porodenie detí negarantuje žene spásu (záchranu). Až keď 
svojim deťom odovzdá vieru, nábožnosť, lásku a ostatné 
cnosti, ktoré najprv bude mať ona sama, vtedy môže žiť 
v nádeji na vlastnú záchranu, lebo tým napraví to, čo pokazila 
prvá žena Eva, ktorá nezachovala triezvosť, zlyhala vo viere 
a láske k Bohu, a tým stratila vlastné posvätenie. A keďže Eva 
v sebe predstavuje všetky ženy, tie majú možnosť opraviť, čo 
pramatka pokazila.

Páči sa mi to . Odpovedať

Mariana Petričková, animátorka, manželka kňaza 
 
Slovo rodiť vyvoláva v mysliach žien zmiešané pocity. Na jed-
nej strane sa nám vybavia pocity bolesti a ťažkosti, strácania 
vlastného života, na druhej strane cítime radosť a úžas nad 
zázrakom zrodenia nového života. Povolanie dávať život je 
vpísané do telesnej i psychospirituálnej stránky ženy už pri 
jej stvorení. Každá žena je povolaná k materstvu, teda priná-
šať život tam, kde nie je, strácať samu seba, často i v boles-
tiach a námahách, ale zároveň s úžasom nad odovzdávaním 
pravého života v Kristovi. Či už sa žena stala fyzicky matkou, 
alebo nie, každá z nás je povolaná k duchovnému materstvu 
a od toho závisí naša spása, ako aj spása ľudí okolo nás.

Páči sa mi to . Odpovedať

Michal Glevaňák, laik, knihovník 
 
Otázka vychádza z Prvého listu apoštola Pavla Timotejovi (2, 
15). Apoštol napomína ženy, aby smerovali k jednoznačné-
mu povolaniu, teda k odovzdávaniu života. Ale  nehovorí, že 
by ženy nerodením detí neboli spasené, je to pre ne „iba“ 
pomôcka na záchranu. Totiž medzi ženou a dieťaťom vzniká 
jedinečné puto dôvernosti a v ich výchove majú na ne väčší 
vplyv. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že povolanie ženy sa neviaže 
iba na rodenie detí, ale hlavne na odovzdávanie kresťanskej 
výchovy svojim deťom, ale aj tým zvereným. To je unikátna 
príležitosť a zodpovednosť za výchovu detí k zbožnosti. Žena 
nielen rodí, ale aj vychováva, a to je skutočné rodenie. Ale sú 
Bohom povolané ženy, ktoré sú ochotné vzdať sa telesného 
pôrodu, a to nie je prekážkou ich spásy.

Páči sa mi to . Odpovedať
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NOMEN OMEN

OTEC KYRIAK VYSVETĽUJE g Stará latinská múdrosť 
hovorí: „Nomen omen“, čo by sme mohli preložiť 
ako meno je znamenie. V praxi to znamená asi 
toľko, že mená niektorých osôb vyjadrujú zároveň 
ich charakteristickú vlastnosť (napríklad Usain Bolt, 
čiže blesk, ako rekordér v šprintoch).

Tento prístup sa však dá aj mierne pootočiť. To, ako 
niekoho nazývame, totiž prezrádza aj to, čo v ňom 
vidíme. Novonarodený kráľ dostáva meno Ježiš, 
čo znamená Jahve je spása. Leží však v jasliach 
a je malým dieťaťom, preto ho často familiárne 
nazývame Ježiško. Na tom by nebolo nič zlé, veď 
malé deti prirodzene pomenúvame zdrobneninami, 
stavia nás to však pred určité riziko: tento Boží Syn, 
Mesiáš a Vykupiteľ, ten jediný, ktorý dokáže zatočiť 
s hriechom človeka, môže pre nás navždy zostať 
Ježiškom. Namiesto mocného Boha bezbranný 
a slabučký Ježiško.

Napriek tomu, že sviatky Narodenia sa zdajú takmer 
romantické, pamätajme na to, že na ikone je Ježiš 
v jasliach zabalený v pohrebných plachtách. Tento 
výstižný detail má všetkým nám, ktorí slávime tento 
sviatok, pripomínať jeho skutočnú misiu na tomto 
svete. Prišiel nám zjaviť pravú tvár Boha, ktorý sa 
z lásky k človeku stáva pokorným, hoci zostáva 
majestátny a mocný.

Hľadaj ľudí, ktorých by si miloval. Redakcia Slovogo(o)dbook
250127

PRIJMI SA!
Vo svete nájdeš mnoho 
odpovedí na otázku, kto 
vlastne si. No opýtal/-a si 
sa niekedy, ako ťa vidí Boh? 
Som si istá, že každý z nás 
potrebuje poznať pravdu, 
kým skutočne je a prečo bol 
stvorený. Toto pátranie je 
často dôsledkom mnohých 
pádov a hriechov. Hľadáme 
odpovede o našej identite 
u človeka, ktorého pohľad 
je skreslený momentálnou 
skúsenosťou, predsud-
kami alebo len minulými 
zážitkami.

Áno, môžeš sa pýtať ľudí 
okolo seba, ale nikto ti ne-
poskytne trvalú, uspokojivú 
a celkom pravdivú odpoveď. 
Preto sa obráť na Boha. Len 
on vie, ako ťa stvoril a kým 
preňho si. Môžeš povedať: 
„Ale ja Boha nepočujem, on 
sa mi neprihovára!“ Je to 
jednoduchšie povedať, než 
hľadať cestu, ako sa naladiť 
na jeho hlas. Boh hovoriť 
chce, no často hovorí tak 
jasne a priamo, až jeho 
hlas prepočujeme. Stras zo 
seba všetky názory, výroky 
a pohľady na seba, a upriam 
sa na toho, ktorý je pravda. 
Klop, naliehaj, pros, pýtaj 
sa: „Ako ma vidíš ty, Pane?“ 
(Katarína Marčáková)

pexels.com

flickr.com

Prís 31, 30

Lk 1, 46 – 49

Otázka:
„ČO ZNAMENÁ, ŽE ŽENA SA SPASÍ  

RODENÍM DETÍ?“

Jn 19, 26 – 27
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KARDINÁL SANDRI V SÝRII
SÝRIA g Povzbudenie a požehnanie Svätého Otca Františka priniesol pre-
fekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri katolíckym 
komunitám v Sýrii počas svojej návštevy, ktorá prebiehala od 25. októbra 
do 3. novembra. V programe návštevy bolo stretnutie s katolíckymi hierarcha-
mi Sýrie, kňazmi, rehoľníkmi i mládežou. Navštívil charitatívne i dobročinné 
organizácie. Zúčastnil sa na medzináboženskom stretnutí i ekumenickej 
modlitbe, navštívil sýrsku a grécku pravoslávnu katedrálu. Okrem Damasku 
poctil svojou prítomnosťou mestá Aleppo, Tartús, Homs, Yabroud a Maaloula, 
kde sa stretol s katolíckymi komunitami rôznych cirkví prítomných v Sýrii. 
Počas svätej liturgie slávenej v katedrále melchitov v Damasku, ktorej pred-
sedal spolu s grécko-melchitským patriarchom Antiochie Youssefom Absim, 
otvoril synodu o synodalite Cirkvi. Vo svojej homílii povzbudil veriacich, aby 
synodalita bola štýlom života miestnych cirkví na všetkých úrovniach. (TC)

ŠKÓTSKO/GLASGOW g Summit 
OSN (COP26) o zmene klímy prebiehal 
od 31. októbra do 13. novembra v Glasgowe. 
Medzi účastníkmi bola aj vatikánska delegá-
cia vedená štátnym sekretárom kardinálom 
Pietrom Parolinom. Svätý Otec František 
zaslal účastníkom posolstvo, v ktorom vyjadril 
obavy o Zem a uistil ich o sprevádzaní svojou 
modlitbou. Summit sa skončil prijatím paktu 
o obmedzení zvyšovania teploty na planéte. 
(vaticannews.va) 

TALIANSKO/RÍM g Pamätnú tabuľu svätým 
Cyrilovi a Metodovi ako symbol vďačnosti 
ukrajinského národa a kópiu ikony Bohoro-
dičky Salus Populi Romani slávnostne posvätil 
14. novembra v bazilike Santa Maria Maggiore 
v Ríme kardinál Stanislav Rylko, arcikňaz 
baziliky, a vyšší arcibiskup Ukrajinskej grécko-
katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk. Tabuľa je 
umiestnená v kaplnke Cesi. (news.ugcc.ua) 

BIELORUSKO g Migranti z prednej Ázie 
hľadajúci lepšiu budúcnosť v Európskej únii 
ostali vďaka politike európskych štátov blo-
kovaní na hraniciach Bieloruska a Poľska, kde 
sú nútení žiť v nedôstojných podmienkach 
a umierať. Katolícka cirkev, ktorá v týchto 
oblastiach poskytuje charitatívnu pomoc, vyz-
vala k ich prijatiu a ľudskosti. Vstup migrantov 
do EÚ je čoraz ťažší. Podobný problém je 
na hraniciach Bosny a Hercegoviny s Chorvát-
skom a Srbska s Maďarskom. (vaticannews.va) 

VÝROČIE V MAĎARSKU
MAĎARSKO/MÁRIA-
PÓCS g Tridsiate výročie 
návštevy svätého Jána 
Pavla II. v Maďarsku si 
gréckokatolíci pripo-
menuli 21. a 22. októbra 
v máriapócsskej svätyni 
medzinárodnou konferen-
ciou a modlitbou večierne. 
Na podujatí vystúpili 
predstavitelia z Maďarska, 
Slovenska, Ukrajiny, Ru-
munska a Poľska. Gréc-
kokatolíkov zo Slovenska 
zastupoval vladyka Ján Bab-
jak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, a po maďarsky 
hovoriaci kňazi. Vladyka Ján Babjak vo svojej prednáške na konferencii predstavil 
vzťah svätého Jána Pavla II. ku gréckokatolíkom na Slovensku. Počas večierne boli 
v bazilike uložené relikvie blahoslavených Teodora Romžu a Pavla Petra Gojdiča. 
V kázni sa všetkým prihovoril vladyka Cyril Vasiľ. Pápež Ján Pavol II. navštívil 
baziliku v Máriapócsi 18. augusta 1991, keď tam slávil archijerejskú svätú liturgiu. 
Jeho návšteva bola veľkým impulzom k rozvoju a spolupráci východných katolíckych 
cirkví podkarpatského regiónu. (TSKE)

KONFERENCIA 
NA ORIENTALI
TALIANSKO/RÍM g Medzinárodnú vedeckú 
konferenciu pri príležitosti 250. výročia 
kánonického zriadenia Mukačevskej epar-
chie s názvom História nádeje a perspektívy 
prorockej budúcnosti organizovali 11. novem-
bra Pápežský východný inštitút, Mukačevská 
eparchia a Teologický inštitút svätého Atanáza 
na pôde Pápežského východného inštitútu 
v Ríme. Otvárací príhovor predniesol sekretár 
Kongregácie pre východné cirkvi Mons. 
Giorgio Gallaro. Akademickí odborníci a cir-
kevní predstavitelia z hostiteľskej inštitúcie, 
z Ukrajiny, Slovenska i Maďarska sa vo svojich 
prednáškach venovali témam cirkevných únií, 
historického, liturgického a umeleckého vývo-
ja eparchie, jej vzťahov s inými cirkvami a jej 
misii v Cirkvi i Európe. S príspevkom vystúpil 
v online forme aj košický eparcha Cyril Vasiľ 
SJ, ktorý predstavil Mukačevskú eparchiu ako 
križovatku geopolitických zmien a divadlo 
mučeníctva v regióne východnej Európy v 20. 
storočí. (TC) 
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JUBILEJNÝ ROK 
REDEMPTORISTOV 
NA SLOVENSKU

Metod Marcel LUKAČIK, Jozef TROJA, Maroš DUPNÁK

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa si tento rok pri-
pomína viacero výročí: dvadsať rokov od beatifikácie 
Metoda Dominika Trčku CSsR, tridsať rokov ich obnovenej 
misijnej činnosti na Zakarpatí, deväťdesiat rokov od za-
loženia michalovského kláštora, stodesať rokov od na-
rodenia Božieho služobníka otca Jána Ivana Mastiliaka 
CSsR a hlavne sto rokov od založenia ich prvého kláštora 
v Stropkove a ich apoštolskej prítomnosti na Slovensku. 

Otcovia redemptoristi otvorili svoj jubi-
lejný rok 21. – 23. marca 2021 slávnosťou 
v Stropkove. V utorok 23. marca, keď si 
pri svätej liturgii pripomenuli výročie 
založenia kláštora v Michalovciach, sto-
päťdesiat rokov od vyhlásenia sv. Alfonza 
Mariu de Liguoriho za učiteľa Cirkvi 

a deň smrti blahoslaveného Metoda 
Dominika Trčku, bol predstavený dekrét 
Apoštolskej penitenciárie o možnosti zís-
kavať plnomocné odpustky v  Chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Stropkove od 23. marca 
do 31. decembra 2021. 

KOLOKVIUM O DEJINÁCH 
REDEMPTORISTOV
Vyvrcholenie jubilea sa začalo vedeckou 
konferenciou o historických začiatkoch 
otcov redemptoristov v Stropkove, ich 
činnosti a pôsobení na Slovensku s náz-
vom Kolokvium o dejinách Kongregácie 
Najsvätejšieho Vykupiteľa. Kolokvium 
sa konalo 18. septembra v suteréne 
Chrámu sv. Cyrila a Metoda v Stropko-
ve. Vstupným príspevkom bolo video 
s rozhovorom otca Miroslava Bujdoša 
CSsR s otcom Martinom Mackom CSsR, 
ktorý predstavil činnosť redemptoristov 
na Slovensku pred rokom 1921. Otec 
Atanáz Daniel Mandzák CSsR hovoril 
o Stropkove, prvom mieste pôsobenia 
redemptoristov na Slovensku. Vysvetlil, 
že Stropkov bol vybraný ako prvé pô-
sobisko preto, lebo sa nachádzal v ma-
teriálne i duchovne chudobnom kraji. 
Zvláštnosťou bolo, že v Stropkove žili 
v jednom kláštore redemptoristi oboch 
obradov a ich pôsobenie tu prispelo k po-
silneniu jednoty s Katolíckou cirkvou. 
Otec Atanáz zároveň prezentoval svoju 
publikáciu Redemptoristi v Stropkove 
v rokoch 1921 – 2021, v ktorej predstavuje 
dejiny redemptoristov, mesta Stropkov 
a Cirkvi na Slovensku. Otec Ruslan Pikh 
CSsR, redemptorista ľvovskej provincie 
pôsobiaci v Belgicku, hovoril o spolupráci 
ľvovskej a pražskej provincie s vicepro-
vinciou Michalovce. Pripomenul, že 
otec Metod Dominik bol istý čas členom 
medzinárodného spoločenstva v Stani-
slavove na Haliči. Dekan Banskej Bystrice 
otec Gabriel Brendza predstavil biskupa 
Augustína Fishera Colbrieho a adminis-
trátora farnosti Stropkov Františka In-
sigera, ktorí prispeli k založeniu kláštora 
v Stropkove. 
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VYVRCHOLENIE 
JUBILEJNÉHO ROKA
Prvým chrámom v Stropkove, kde pô-
sobili otcovia redemptoristi, bol Kostol 
Najsvätejšej Trojice. V tomto chráme sa 
začalo vyvrcholenie jubilejného roka 
slávením svätej omše 18. septembra popo-
ludní. Hlavným celebrantom bol košický 
arcibiskup metropolita Bernard Bober. 
Na záver svätej omše poukázal na význam 
tohto jubilea otec Václav Hypius CSsR, 
provinciál redemptoristov provincie 
Bratislava – Praha. Spolu s ním slávili 
svätú omšu eparchiálny biskup Košickej 
eparchie Cyril Vasiľ SJ, emeritní biskupi 
Milan Chautur CSsR a Marián Andrej Pa-
cák CSsR spolu s kňazmi oboch obradov. 
Po svätej omši sa prítomní v sprievode 
presunuli do Chrámu svätých Cyrila 
a Metoda, kde sa modlili časť Akatistu 
k Matke ustavičnej pomoci. V nedeľu 
19. septembra po modlitbe Molebenu 
k blahoslavenému Metodovi slávili ar-
chijerejskú svätú liturgiu vladyka Marián 
Andrej – hlavný celebrant, vladyka Milan 
– slávnostný kazateľ, bratislavský eparcha 
Peter Rusnák, reprezentant generálneho 
riadenia v Ríme otec Pedro Lopez CSsR, 

provinciál Bratislava – Praha otec Václav 
Hypius CSsR a ďalší hostia zo Sloven-
ska i zahraničia. Na záver svätej liturgie 
sa všetkým poďakoval protoigumen otec 
Metod Marcel Lukačik CSsR. 

VÝSTAVA 
V STROPKOVSKOM 
KAŠTIELI
Pri príležitosti jubilejného roka bola 
2. júla v priestoroch stropkovského 
kaštieľa otvorená výstava, ktorá pros-
tredníctvom jedinečných dokumentov 
a fotografií prezentovala život redempto-
ristov v Stropkove. Úvodné slovo pri jej 
otvorení mal otec Metod Marcel Lukačik 
CSsR, ktorý predstavil prierez storočného 
pôsobenia redemptoristov v Stropkove. 
Po básni Juraja Dudu Hodný mena Metod 
v interpretácii otca Miroslava Bujdoša 
CSsR sa prihovoril primátor Stropkova 
Ondrej Brendza, ktorý vyjadril radosť 
z výstavy a pripomenul, že redempto-
risti zanechávajú nezmazateľnú stopu 
v životoch obyvateľov mesta Stropkov. 
Predseda Prešovského samosprávneho 

kraja Milan Majerský vo svojom príhovo-
re vyjadril uznanie redemptoristom, že 
verne nasledujú misijného ducha svojho 
zakladateľa. Návštevníci mohli na výstave 
vidieť fotografie z výstavby stropkovského 
kláštora, z misijnej činnosti redemptoris-
tov či životopisy redemptoristov pôso-
biacich v Stropkove. Výstava v kaštieli 
bola zakončená 19. septembra a ako stála 
expozícia umiestnená v stropkovskom 
kláštore.   

ODPUST ARCIBRATSTVA 
RUŽENCA
Súčasťou programu osláv jubilejného roka 
bola aj odpustová slávnosť arcibratstva 
ruženca 9. a 10. októbra v  bazilike v Mi-
chalovciach. Jej súčasťou bola modlitba 
ruženca, panychída za zosnulých členov 
arcibratstva, večiereň i utiereň. Hlav-
ným slúžiteľom a kazateľom sobotnej 
archijerejskej svätej liturgie bol vladyka 
Milan. V homílií pripomenul, že modlit-
ba ruženca je jednoduchou modlitbou, 
spontánnym vyjadrením vzťahu dieťaťa 
a Matky. Nedeľnej archijerejskej svätej 
liturgii predsedal vladyka Cyril. Svojou 
homíliou poukázal na to, že Bohorodička 
je vojvodkyňou, ktorá vedie do boja proti 
zlu, pokušeniu a hriechu. Modlitbou 
ruženca, ktorá nevyžaduje vysokú inte-
lektuálnu zaangažovanosť, opakovane 
zdôrazňujeme svoju oddanosť a pred-
kladáme svoje modlitby, na ktoré Mária 
odpovedá svojím láskavým áno. 

VÝROČIA DVOCH 
OSOBNOSTÍ 
Liturgickú spomienku na prvého vice-
provinciála blaženého Metoda Dominika 
Trčku si redemptoristi pripomenuli 
28. – 29. augusta odpustovou slávnos-
ťou v Bazilike Zoslania Svätého Ducha 
v Michalovciach, ktorej predchádzal 
9. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca 
do baziliky. Keďže 4. novembra uply-
nulo dvadsať rokov od jeho blahoreče-
nia, redemptoristi pri tejto príležitosti 
pripravovali  18. ročník Stropkovského 
Metodovho memoriálu. Ten bol pre 
zhoršenú pandemickú situáciu zrušený. 
Stodesať rokov od narodenia Božieho 
služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR 
uplynulo 5. novembra. Eparchiálna fáza 
procesu jeho blahorečenia bola otvorená 
v roku 2015. Jubilejný rok redemptoristov 
bude oficiálne ukončený 31. decembra 
v Stropkove.
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UDELENIE ČESTNÉHO 
TITULU
PREŠOV g Apoštolské-
mu nunciovi na Sloven-
sku Mons. Giacomovi 
Guidovi Ottonellovi bol 
19. októbra udelený čest-
ný titul doctor honoris 
causa z vedného odboru 
teológia Vedeckou radou 
Prešovskej univerzity. 
Na slávnosti v Divadle 
Jonáša Záborského v Pre-
šove sa prihovoril rektor 
PU Peter Kónya a otec 
Peter Šturák, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
PU. Vo svojom príhovore Mons. Ottonello vyjadril vďačnosť 
za toto ocenenie a apeloval na potrebu školy vernej svojmu 
základnému poslaniu, ktorým je hľadanie pravdy vo svojej 
čistote. Svätý Otec František prijal 31. októbra zrieknutie sa 
úradu Mons. Ottonella z dôvodu dosiahnutia kánonického 
veku 75 rokov. Pri príležitosti ukončenia svojho pôsobenia 
na Slovensku sa stretol 8. novembra v priestoroch Apoš-
tolskej nunciatúry v Bratislave so slovenskými biskupmi. 
V službe nuncia participoval na mnohých medzinárodných 
vedeckých, politických a spoločenských rokovaniach, 
na ktorých sa zasadzoval za budovanie kultúry života 
a európskej identity v duchu kresťanských a univerzálnych 
hodnôt. (Anna Polačková, TKKBS)

SLÁVNOSŤ SV. LUKÁŠA 
V TRNAVE
TRNAVA g Na odpustovú slávnosť svätého apoštola a evanjelistu 
Lukáša, patróna farnosti Trnava, zavítal 17. októbra bratislavský epar-
chiálny biskup Peter Rusnák. Archijerejskú svätú liturgiu slávili farníci 
i hostia v Kostole svätej Heleny, kde sa gréckokatolícki veriaci stretá-
vajú na bohoslužbách. Vladyka vo svojej homílii, vychádzajúc z podo-
benstva o rozsievačovi  zdôraznil, aké potrebné je siať, teda ohlasovať 
evanjelium, mať trpezlivosť a vedieť čakať. Dobrý hospodár nechodí 
každý deň pozerať, či semienko vzklíčilo, lebo vie, že ono rastie 
a prinesie úrodu. Problém je však s pôdou. Treba pripraviť dobrú pôdu 
svojho srdca na prijatie Božieho slova. Liturgické slávenie sa zakončilo 
sprievodom okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií, myrovaním 
a spoločným agapé v priestoroch farskej budovy. Samotnej slávnosti 
predchádzala dvojdňová duchovná obnova. (František Fedorišin)

20. VÝROČIE BEATIFIKÁCIE
PREŠOV g Dvadsiate výročie blaho-
rečenia biskupa Pavla Petra Gojdiča 
OSBM a rehoľného kňaza Metoda 
Dominika Trčku CSsR si pripomenuli 
4. novembra v Katedrálnom chráme 
svätého Jána Krstiteľa v Prešove archije-
rejskou svätou liturgiou, ktorej predse-
dal prešovský arcibiskup metropolita 
Ján Babjak SJ. Pri tejto príležitosti boli 
ocenení niektorí kňazi a laici, ktorí sa 
podieľali na procese blahorečenia Pavla 
Petra Gojdiča a na prípravách návštevy 
Svätého Otca Františka na Slovensku. 

Kňazské insígnie – nábederníky a zlaté 
kríže – boli odovzdané kňazom počas 
svätej liturgie za spevu Axios. Laikom 
boli po svätej liturgii odovzdané zlaté 
medaily blaženého Pavla Petra Gojdiča. 
Vladyka Ján v homílii povzbudil všet-
kých prítomných v kontexte prebiehajú-
cej pandémie k živej viere v Ježiša Krista, 
lebo jedine on má moc aj nad smrťou, 
aj nad chorobou. S Ježišom po boku 
nie je možné, aby veriaci bol naplnený 
pesimizmom, strachom či hnevom. 
Po svätej liturgii sa prítomní pomodlili 

akatist k blahoslavenému vladykovi Pav-
lovi v bočnej kaplnke pri jeho relikviách. 
V závere sa za všetkých ocenených po-
ďakoval protosynkel Prešovskej archie-
parchie Mons. Ľubomír Petrík, pričom 
vyjadril túžbu prijímať tieto ocenenia 
v duchu pokory a jednoduchosti blaho-
slaveného vladyku Gojdiča. 27. augusta 
zároveň uplynulo 110 rokov od kňazskej 
vysviacky blahoslaveného Pavla Gojdiča, 
ktorú prijal z rúk prešovského biskupa 
Jána Váliho v Prešove. V procese jeho 
svätorečenia prebiehajú posledné kroky 
pri skúmaní zázraku na jeho príhovor. 
(Michal Pavlišinovič)
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ODHALENIE BUSTY V MARTINE
MARTIN g Prvú bustu Štefanovi Boleslavovi Romanovi, rodákovi z No-
vého Ruskova, odhalili na podnet Matice slovenskej 4. októbra v matičnej 
Aleji dejateľov v Martine. Udalosť sa viaže na nedožitú storočnicu Štefana 
B. Romana a 50. výročie založenia Svetového kongresu Slovákov. S príhovor-
mi vystúpili predseda Matice slovenskej Marián Gešper a predseda Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Zhromaždenie pozdravil 
a odhalenú bustu posvätil zástupca rodiny Štefana B. Romana a zástupca 
vladyku Cyrila Vasiľa SJ otec Michal Hospodár. Na slávnosti odhalenia boli 
prítomní aj poslanec Národnej rady SR Miloš Svrček, zástupcovia miestnej 
samosprávy, cirkevní predstavitelia a ďalší hostia. Odhalená busta je výrazom 
vďaky za činorodý život gréckokatolíckeho laika, uvedomelého Slováka a jeho 
zásluhy pre získanie slobody v starej vlasti. Zaslúžil sa aj o vznik eparchie pre 
slovenských gréckokatolíkov v Kanade a postavenie Katedrály Premenenia 
Pána v Unionville. (Michal Hospodár)

PREZENTÁCIA KNIHY 
O TRHOVIŠTI
MICHALOVCE g Prezentácia knihy kolektívu 
autorov Choďte a ohlasujte! o farnosti Trho-
vište sa uskutočnila po svätej liturgii slávenej 
13. novembra vo farskom chráme v Michalov-
ciach, pretože pandemická situácia nedovolila 
sláviť ju priamo v Trhovišti. Liturgiu viedol 
rodák z farnosti Trhovište, kancelár Košickej 
eparchie a súčasne jeden z autorov príspevkov 
otec Martin Mráz. Spolu s ním slávil liturgiu 
miestny protopresbyter otec Maroš Riník, 
iniciátor napísania knihy, ktorý ohlásil homíliu 
o liturgickej spomienke na svätého Jána Zlato-
ústeho. V rámci prezentácie knihy sa prihovo-
rili otec Martin Mráz a riaditeľ Slovenského 
historického ústavu v Ríme Daniel Černý. Kniha 
je obohatením výskumu dejín farnosti Trhoviš-
te a pozvaním aj pre iné farnosti, aby priniesli 
na svetlo sveta svoje vlastné dejiny nielen ako 
spomienku na minulosť, ale aj ako ukážku 
toho, že Kristus je v nich stále živý. Farnosť 
Trhovište si tohto roka pripomína 300. výročie 
svojej prvej písomnej zmienky. (Daniel Černý)

STRETNUTIE S MINIŠTRANTMI
ĽUBICA g Bývalí miništranti farnosti Ľubica zorganizovali v sobotu 23. októbra 
stretnutie s ich niekdajším farárom, dnes vladykom Jánom Babjakom SJ. Stalo sa 
to pri príležitosti návštevy vladyku Jána v Ľubici, kde v piatok 22. októbra slávil 
spolu s ľubickým rodákom otcom Jánom Zavackým zádušnú liturgiu za zosnulého 
kurátora Jána Dučáka. Stretnutie s bývalými miništrantmi sa začalo rannou svätou 
liturgiou, pokračovalo misijnou krížovou cestou na kopci Zvonárka – Dulisberg 
s jedinečným výhľadom na Tatry a okolité vrchy. Pri spoločnom obede sa vladyka 
zaujímal o svojich bývalých miništrantov a ich rodiny, živo si zaspomínal na svoje 
pôsobenie v tejto farnosti a na obetavých farníkov. V závere návštevy farnosti zaví-
tal aj do ľubického kláštora sestier služobníc Nepoškvrneného počatia. (miništran-
ti z Ľubice)

BRATISLAVA g Dvanásty ročník zbierky 
školských pomôcok organizovaný Sloven-
skou katolíckou charitou prebehol od 1. júna 
do 15. septembra. Súčasťou zbierky bolo aj 
sociálne štipendium pre školákov, ktoré sa 
použije na zaplatenie základných potrieb 
detí, krúžkov, doučovania či školských výle-
tov. (M. Molnárová) 

ÚPOR g Spomienkovú slávnosť na otca Jána 
Tichého spolu s odhalením a posvätením 
pamätnej tabule na jeho počesť slávili veriaci 
v Úpore 10. októbra za účasti vladyku Milana 
Chautura, archimandritu Jaroslava Lajčiaka 
a ďalších kňazov. Pri archijerejskej liturgii sa 
veriacim prihovoril vladyka Milan. Pripome-
nul zápas o vieru a pastoračnú horlivosť otca 
Jána. (M. Onisik)  

SIGORD g Trinásť snúbeneckých párov 
vrátane bohosloveckých párov piateho a šies-
teho ročníka sa 14. – 17. októbra zúčastnilo 
na Kurze prípravy na manželstvo v Centre pre 
rodinu na Sigorde. Kurz viedol riaditeľ centra 
otec Peter Jakub s tímom lektorov a animá-
torských párov. Účastníci boli oslovení rôz-
nymi prednáškami, svedectvami, aktivitami 
a modlitbami. (J. Greško) 

ČERNOVÁ g Pamätník pátra Vendelína 
Javorku SJ, prvého rektora Pápežského ko-
légia Russicum v Ríme a veľkého misionára 
Východu, odhalili 15. októbra v jeho rodnej 
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obci Černová. Súčasťou podujatia bola kon-
ferencia o pátrovi Vendelínovi s prezentáciou 
knihy o ňom na pôde Katolíckej univerzi-
ty v Ružomberku, svätá omša a kultúrny 
program v Černovej. Gréckokatolícku cirkev 
na slávnosti zastupovali otcovia Martin Mráz 
a Tomáš Miňo. (TSKE) 

JUSKOVA VOĽA g Na Kurze Filip sa stretli 
mladí 15. – 17. októbra v mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli. Kurz viedol tím 
Petra Liptáka z Košíc. Účastníci boli povzbu-
dení spoločnými modlitbami chvál, slávením 
svätých liturgií, odpustením vo sviatosti 
zmierenia, rôznymi dynamikami a svedectva-
mi. (P. Maľarčík)  

SIGORD g Na kurze pre manželské páry 
s názvom Manželstvo misia možná sa 22. – 
24. októbra zúčastnilo deväť manželských 
párov v Centre pre rodinu na Sigorde. Kurz 
viedlo Spoločenstvo novej evanjelizácie 
z Dolného Kubína. Účastníci sa oboznámi-
li s Božím plánom pre manželstvo, zažili 
obnovu svojho vzťahu, uzdravenie zranení či 
prehĺbenie vzťahu s Bohom. (J. Greško) 

ĽUTINA g Mariánsku horu v Ľutine nav-
štívili 24. októbra vladyka Boris Gudziak, 
arcibiskup metropolita z Filadelfie, a otec 
Teodosij Hren OSBM, protosynkel Apoštol-
ského exarchátu Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi v Taliansku. Spolu s vladykom Jánom 
Babjakom a ďalšími kňazmi tu slúžili svätú 
liturgiu a prezreli si areál pútnického miesta. 
(J. Kačmár) 

PLECHOTICE g Zrekonštruovaný kríž 
na poľnej ceste medzi Sečovcami a Plecho-
ticami posvätili 26. septembra za účasti 
iniciátora obnovy kríža otca Polykarpa Jacoša 
OSMB, viacerých kňazov, sestier baziliánok 
a veriacich. Medzi prítomných zavítal aj 
vladyka Milan Chautur. Otcovi Polykarpovi 
sa s pomocou dobrovoľníkov podarilo obno-
viť mnohé kríže na dolnom Zemplíne. (A. 
Kočišová) 

PREŠOV g Medzinárodnú konferenciu 
o pomoci pre rodiny v zložitých situáciách 
vo svetle exhortácie Amoris laetitia otvoril 
27. októbra na pôde Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty v Prešove dekan fakulty Mons. 
prof. Peter Šturák. S príspevkami vystúpili 
odborníci z oblasti kánonického práva, 
pastorálnej teológie a hnutí, ktorí poukázali 
na záujem Cirkvi o veriacich žijúcich v iregu-
lárnych situáciách a predstavili výzvy pre ich 
pastoráciu. (L. Palovičová) 

TREBIŠOV g Zelené stužky s krížikom pre 
maturantov Cirkevného gymnázia sv. Jána 
Krstiteľa v Trebišove posvätil 27. októbra vla-
dyka Cyril Vasiľ počas slávenia svätej liturgie 

NOVÝ DIAĽNIČNÝ OBCHVAT
PREŠOV g Slávnostné otvorenie úseku diaľnice D1 Prešov západ – Prešov 
juh sa konalo 28. októbra pred západným portálom tunela Prešov. Na sláv-
nostnom otvorení vystúpili so svojimi príhovormi štátni predstavitelia, 
predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti, Európskej komisie v SR, 
samosprávy a mesta Prešov. Slávnostné požehnanie a modlitbu spoločne 
predniesli za Gréckokatolícku cirkev Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, a za Rímskokatolícku cirkev Mons. Bernard Bober, košický arci-
biskup metropolita. Na záver prítomní hostia spolu s arcibiskupmi slávnostne 
prestrihli pásku. Nový úsek diaľnice v dĺžke 7,8 km obsahuje tretí najdlhší 
tunel na Slovensku, 18 mostov a 17 križovatiek. Jedna z nich je jedinečná tým, 
že ako jediná na Slovensku je trojúrovňová. (Pavol Vasiľ)

JUBILEUM FARNOSTI KOROMĽA
KOROMĽA g Jubilejný rok farnosti Koromľa pri príležitosti 250. výročia 
posvätenia Chrámu svätého archanjela Michala a 585. výročia prvej písomnej 
zmienky o farnosti bol vyhlásený 31. októbra v Koromli pri archijerejskej svä-
tej liturgii, ktorú slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spolu s ďalšími kňazmi. Pred 
začiatkom liturgie bol prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie v Ríme, 
ktorým sa vyhlasuje jubilejný rok farnosti s možnosťou získania úplných 
odpustkov pre návštevníkov koromlianskej cerkvi. Vladyka Cyril zároveň 
posvätil novú čašu a diskos s príslušenstvom. Vo svojej homílii sa zameral 
na dôležitosť koreňov pre jednotlivca, ako i pre farské spoločenstvo. Týmito 
koreňmi sú duchovné základy a viera v Boha. Po liturgii nasledovalo uvedenie 
a požehnanie knihy Dejiny farnosti Koromľa od Vavrinca Žeňucha. Pri prezen-
tácii knihy si farníci a hostia v chráme vypočuli diskusiu vladyku Cyrila, Vav-
rinca Žeňucha a otca Ľubomíra Totha, miestneho správcu farnosti. Jubilejný 
rok potrvá od 6. septembra 2021 do 8. novembra 2022. (Kristína Tothová)
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v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky 
v Trebišove. V homílii poukázal na zmysel ich 
posvätenia. Po liturgii boli stužky odovzdané 
maturantom. Zástupca študentov Dárius 
Krestian na záver poďakoval za príležitosť 
študovať na tomto gymnáziu. (M. Kmec)  

PREŠOV g Žiaci a študenti Spojenej školy 
blahoslaveného biskupa Pavla P. Gojdiča si 
pripomenuli 4. novembra svojho patróna. 
Modlitbou a príhovorom riaditeľa školy otca 
Ericha Eštvana a riaditeľa Školského úradu 
otca Damiána Saraku sa pod vedením tried-
nych učiteľov začal deň plný aktivít a modlit-
by i exkurzie. (ISPA) 

BAČKOV g Päťdesiate výročie posvätenia 
chrámu si pripomenuli veriaci farnosti Bač-
kov 7. novembra pri príležitosti odpustovej 
slávnosti na počesť sv. archanjela Michala. 
Svätej liturgii predsedal archimandrita Jaros-
lav Lajčiak, ktorý posvätil obnovený exteriér 
chrámu. V homílii vyzdvihol úlohu anjelov 
a potrebu obracať sa k nim v duchovných bo-
joch. Chrám je významný vďaka interiérovým 
maľbám akademického maliara Mikuláša 
Klimčáka. (TSKE) 

PREŠOV g Redakčná rada časopisu Slovo 
sa stretla 10. novembra na pôde Gréckokato-
líckej teologickej fakulty v Prešove za účasti 
vladykov Jána Babjaka a Cyrila Vasiľa, ďalších 
členov redakčnej rady, redaktorov a pozva-
ných hostí. V programe stretnutia bolo pred-
stavenie nových členov redakcie a redakčnej 
rady, prerokovanie novej grafiky a obsahu 
časopisu či zhodnotenie činnosti redakcie pri 
príležitosti návštevy Svätého Otca na Sloven-
sku. (TC)

JASOV g Jubileum 900. rokov od založenia 
Rádu premonštrátov si 13. a 14. novembra pri-
pomenuli gréckokatolíci púťou do opátstva 
v Jasove. V programe bol koncert duchov-
nej hudby Zboru sv. Romana Sladkopevca 
a archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal 
vladyka Cyril Vasiľ. V závere jasovský opát 
Ambróz Štrbák pripomenul dobré vzťahy ja-
sovského kláštora s gréckokatolíkmi. Liturgiu 
sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. 
(J. Vaško) 

KOŠICE g Odpust spojený s 20. výročím 
bea tifikácie Pavla P. Gojdiča a Metoda D. Tr-
čku, patrónov chrámu farnosti Košice-Ťaha-
novce, slávili veriaci tejto farnosti 14. novem-
bra. Hlavný slúžiteľ vladyka Milan Chautur 
v homílii pripomenul potrebu ľudskosti, 
lásky a pokory. Počas duchovnej obnovy pred 
slávnosťou otcovia Milan Kmec a Vladimír 
Hűbler vyzdvihli dar farského spoločenstva. 
(V. Marcinová) 

LITURGIA SVÄTÉHO JAKUBA
KOŠICE g Po roku sa v košickej katedrále opäť slávila starobylá Liturgia 
svätého Jakuba v nedeľu 24. októbra pri príležitosti sviatku svätého apoštola 
Jakuba, Pánovho brata. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
košický eparcha. Svoju homíliu predniesol zo sedesu (stolca), ktorý je v prípa-
de tejto liturgie umiestnený uprostred chrámu, ako jeden z charakteristických 
znakov tejto bohoslužby. Vychádzajúc z liturgických čítaní a postavy svätého 
Jakuba vo svojej homílii reflektoval dôležité spoločenské, kultúrne a politické 
udalosti posledných dní. Liturgia svätého Jakuba patrí k najstarobylejším 
liturgiám Cirkvi. Počas nej sa veriaci akoby vracali do večeradla, kde sa po na-
nebovstúpení Ježiša Krista stretávali apoštoli a neskôr aj prvé spoločenstvá 
kresťanov. V porovnaní s liturgiami konštantínopolskej tradície je odlišná 
v situovaní kňazov a diakonov počas liturgie slova v lodi chrámu, v poradí 
liturgických čítaní či v spôsobe prijímania Eucharistie. (TSKE)
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ŠKOLA UČENÍKA
JUSKOVA VOĽA g Na prvom víkende Školy učeníka sa 22. – 24. októbra 
zúčastnilo štyridsaťdva účastníkov Archieparchiálnej školy animátorov – dob-
rovoľníkov (AŠAD) v Gréckokatolíckom centre Bárka v Juskovej Voli, o kto-
rých sa staral tím AŠAD. Škola učeníka je súčasťou dvojročného vzdelávania 
a formácie mladých animátorov – dobrovoľníkov. Mladí sa zaoberali témami 
Božia láska; Hriech a spása v Ježišovi Kristovi a Nový život v Kristovi, kde 
viac ako o nadobudnutie nových poznatkov a informácií bol dôraz kladený 
na osobnú skúsenosť s Kristom a jeho premieňajúcu a uzdravujúcu lásku. 
Tému učeníkom priblížil prostredníctvom rôznych aktivít otec Milan Zaleha 
CSsR, stály člen tímu AŠAD. Celý víkend bol okrem priblíženia témy doplnený 
i o spoločnú modlitbu, prácu v skupinke, aktivity na vzájomné spoznanie sa 
a v neposlednom rade o možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. (Viktória 
Žolnová)
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PONDELOK
27. december
Apoštol, prvomučeník  
a archidiakon Štefan
Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo 
svojich skutkov ukážem vieru. (Jak 2, 18)
Zákonníci a farizeji sa radi ukazovali 
s rozšírenými modlitebnými remienkami 
a zväčšenými strapcami na šatách, lebo 
tým prezentovali svoju zbožnosť. U nás 
bolo zvykom chváliť sa, kto je častejšie 
v cerkvi, kto sa viac modlí, lebo sme mali, 
či dokonca stále máme pocit, že tým 
sme zbožnejší a asi aj lepší. Lenže tak 
ako Kristus mal výhrady voči tejto forme 
zbožnosti farizejov, tak aj sv. apoštol Jakub 
by mal výhrady voči nám. Preto nám vo 
svojom liste píše: Ukáž mi svoju vieru bez 
skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem 
vieru. Naša zbožnosť musí ísť vždy ruka 
v ruke s našimi dobrými skutkami, nielen 
počas sviatkov Narodenia, keď si dávame 
darčeky, ale počas celého roka. 
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 
46 – 52, zač. 48 (radové); Sk 6, 8 – 7, 5a. 
47 – 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 
(svätému); predobraz. antif. a blažen.; 
vchod: Poďte… z Panny narodený…; tropár 
z Narodenia a Štefanovi, Sláva, kondak 
Štefanovi, I teraz, z Narodenia; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Narodenia a Štefano-
vi; namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 332; PZ: 
308; HP: 318)

UTOROK
28. december
20 000 nikomédskych mučeníkov
Človek krotí a aj skrotil všetky druhy 
zveri ... no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. 
(Jak 3, 7)
Bodaj by som si zahryzol do jazyka... Veta, 
ktorú sme v živote už neraz počuli. Spolu 
s apoštolom Jakubom si totiž veľmi dobre 
uvedomujeme, že jazykom vieme pomôcť, 
potešiť, ale aj ublížiť. Dobrorečiť Pánovi 
a Otcovi, ale aj zlorečiť ľuďom. Nikdy 
svoj jazyk úplne neskrotíme, ale každý 
sa môžeme posnažiť, aby z našich úst 
vychádzalo čo najviac vďakyvzdania a čo 
najmenej „smrtiaceho jedu“.
Liturgia: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 
– 23, zač. 50; predobraz. antif. a blažen. 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom zo sviatku); 
Vchod: Poďte… z Panny narodený…; ostat-
né menlivé časti z Narodenia (HS: 326; PZ: 
302; HP: 315)

STREDA
29. december
Sväté deti povraždené v Betleheme

... slaný prameň nemôže dávať sladkú 
vodu. (Jak 3, 12)
Ešte som nestretol takého zlého človeka, 
aby v ňom nebol kúsok dobra, ale ani 
takého dobrého, aby v ňom nebol ani 
kúsok zla. Sv. apoštol Jakub nám však 
pripomína, že prameň nemôže chrliť 
aj sladkú, aj horkú vodu. Preto ani my 
nemôžeme byť raz dobrí a inokedy zlí, ale 
usilujme sa za každých okolnosti žiť dobrý 
život. A to nie je práca do konca tohto roka 
ani budúceho, ale na celý život.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 
23 – 26, zač. 51 (radové); 2 Kor 5, 15 – 21, 
zač. 180; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (sv. deťom); 
predobraz. antif. a blažen. (alebo prvá 
a druhá antifóna zo sviatku a tretia každo-
denná s pripivom sviatku); vchod: Poďte... 
z Panny narodený, ostatné menl. časti 
z Narodenia (HS: 334, 327; PZ: 310, 302; 
HP: 323, 315)

ŠTVRTOK
30. december
Mučenica Anýzia
Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobí-
me toto alebo ono. (Jak 4, 15)
Starí ľudia niekedy často hovorili: Ak Boh 
dá, pôjdem a urobím to či ono. Až keď som 
vyrástol, tak som si uvedomil, že oni to 
robili presne tak, ako nás k tomu vyzýva 
aj sv. apoštol Jakub, ktorý píše: „Ak Pán 
bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto 
alebo ono.“ Žiaľ, dnes sa s týmto slovným 
spojením stretávam len zriedka. Skúsme 
to znova zaviesť do svojho slovníka 
a začnime hneď: Ak Boh dá, zajtra sa 
rozlúčime so starým rokom, a keď Boh dá, 
pozajtra privítame nový rok 2022.
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 
27 – 33, zač. 52; predobraz. antif. a blažen. 
(alebo prvá a druhá antifóna zo sviatku 
a tretia každodenná s pripivom sviatku); 
po vchode Poďte... z Panny narodený, os-
tatné menlivé časti z Narodenia (HS: 326; 
PZ: 302; HP: 315)

PIATOK
31. december
Zakončenie sviatku Kristovho Naro-
denia
... usiluj sa o spravodlivosť, nábož-
nosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. 
(1 Tim 6, 11)
V dnešný deň si veľa ľudí povzdychne: 
A zas sme o rok starší. Aj keby sme chceli 
roky zastaviť alebo aspoň spomaliť, 
nikdy sa nám to nepodarí. Jediný, kto má 
nesmrteľnosť, je Kráľ kráľov a Pán pánov. 
Preto sa končí tento kalendárny rok a raz 
sa skončí aj náš život. Nesnažme sa roky 
zastaviť, ale usilujme sa o spravodlivosť, 

nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, 
miernosť, aby sme sa raz zmocnili večného 
života.
Liturgia: 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 
12, 15b – 21, zač. 46b; predobraz. antif. 
a blažen. (alebo prvá a druhá antifóna zo 
sviatku a tretia každodenná s pripivom 
sviatku); vchod: Poďte... z Panny narodený, 
ostatné menlivé časti z Narodenia; voľnica 
(HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

SOBOTA
1. január
Obrezanie Pána 
Arcibiskup Bazil Veľký
Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol 
filozofiou a prázdnym mámením, založe-
ným na ľudských obyčajoch... (Kol 2, 8) 
V niektorých rodinách býva zvykom 
na Nový rok nevariť slepačiu polievku, 
ale šošovicovú. Vraj preto, aby im 
v nastávajúcom roku neuletelo šťastie 
a mali plno peňazí. Toto tvrdenie je 
založené na ľudských obyčajoch, nie 
na Kristovi. Preto svoje šťastie nehľadajme 
v poverách, ale v Kristovi. Svoje šťastie 
nachádzajme v živote s ním, v modlitbe, 
v blížnom.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Kol 2, 8 – 12, 
zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač. 6 (Ob-
rezanie); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Lk 6, 
17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi); 1Tim 3, 14 – 4, 
5, zač. 284; Mt 3, 1 – 11, zač. 5 (sobota pred 
Osvietením); predobraz. antif. a blažen.; 
každoden. vchod; tropár z Obrezania 
a Bazilovi, Sláva, kondak Bazilovi, I teraz, 
z Obrezania; prokimen, Aleluja a pričasten 
z Obrezania a Bazilovi; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, Milostiplná; prikázaný 
sviatok; myrovanie (HS: 336; PZ: 313; HP: 
325) 

NEDEĽA
2. január
Nedeľa pred Osvietením 
Rímsky pápež Silvester
„Hľa, posielam svojho posla pred tvojou 
tvárou a on ti pripraví cestu.“ (Mk 1, 2)
To sú slová proroka Izaiáša, ktorý hovoril 
o Jánovi Krstiteľovi. A my vieme, že Ján bol 
skutočne poslom, ktorý svedčil o Kristovi 
ako o Božom Synovi, ako o Mesiášovi. Byť 
Kristovým svedkom je aj našou úlohou. 
Veď na Boží obraz sme boli stvorení 
a krstom sme sa stali Božími deťmi. 
Svedčiť môžeme aj slovami, ale hlavne 
svojím životom a dobrými skutkami, 
aby každý, kto nás uvidí, oslavoval Boha, 
ktorého nevidí. 
Liturgia: Ap. 298. zač. (2 Tim 4, 5 – 8); Mk 
1. zač. (1, 1 – 8) (nedeľa pred Osvietením); 
hlas 7.; predobraz. antif. a blažen.; nedeľný 
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vchod; tropár zo 7. hlasu a z predsviatku; 
Sláva, kondak z hlasu, I teraz, z pred-
sviatku; ostatné z nedele pred Osvietením 
(HS: 143, 339; PZ: 96, 316; HP: 97, 328)

PONDELOK
3. január
Prorok Malachiáš
Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu... 
(Mk 12, 14)
Aj ja som sa už neraz stretol s ľuďmi, ktorí 
o sebe tvrdili, že vždy hovoria pravdu, no 
zistil som, že sú skôr drzí a arogantní ako 
spravodliví. Hovoriť pravdu totiž vôbec nie 
je jednoduché. Pravda vie rovnako potešiť, 
ako aj zabolieť, vie vyvolať úsmev i hnev. 
Páčilo sa mi vyjadrenie pápeža Františka 
na stretnutí s jezuitmi v Bratislave, kde 
povedal: „... nech nijaký jezuita neohovára 
biskupa! Ak si ... myslí niečo iné ako biskup 
a má odvahu, nech ide za biskupom a nech 
mu povie, čo si myslí.“ Na to, aby človek 
povedal pravdu, treba neraz veľkú dávku 
odvahy, lebo pravda nie je o šplechnutí 
do tváre, ale o zodpovednosti.
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 
13 – 17, zač. 54; menl. časti z predsviatku; 
ostatné z pondelka (HS: 339, 154; PZ: 316, 
108; HP: 328, 109)

UTOROK
4. január
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
... nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. 
(1 Pt 3, 11)
Ako nájsť pokoj v takej uponáhľanej dobe? 
Doba sama osebe nie je zlá, nepokojnou 
ju robíme my ľudia. Kristus hovorí: svoj 
pokoj vám dávam. Pokoj je teda Božím 
darom, a preto ak chcem nájsť pokoj, 
musím hľadať samotného Krista. Nikto 
a nič iné mi nezabezpečí pokoj, len sám 
Boží Syn. Čím viac žijem s Kristom, tým 
som pokojnejší.
Liturgia: Ap. 60. zač. 1 Pt 3,10 – 22; Mk 55. 
začalo 12, 18 – 27; menl. časti z predsviat-
ku; ostatné z utorka (HS: 339, 155; PZ: 316, 
109; HP: 328, 110)

STREDA
5. január
Predvečer Osvietenia 
Mučeníci Teopempt a Teonas
Pre slabých som sa stal slabým... 
(1 Kor 9, 22)
Dnes sa často prízvukuje, zvlášť mladým 
ľuďom, že ak chcú byť úspešní, musia byť 
draví, priebojní, nesmú ukázať slabosť. 
To človeka skôr privádza k povýšenosti 
a pohŕdavosti. Apoštol Pavol nám svojím 
životom ukazuje niečo celkom iné. Preto 

píše Korinťanom: ... stal som sa sluhom 
všetkých... Pre slabých som sa stal slabým... 
A práve v tej pokore sa stal velikánom 
kresťanstva. Dravosť iste patrí k mladosti 
a je to v poriadku, ale musí ísť ruka v ruke 
s pokorou.
Čítania na kráľovských hodinkách: 1. Iz 
35, 1 – 10; Ap. Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mt 3, 
1 – 11, zač. 5; 3. Iz 1, 16 – 20; Ap. Sk 19, 1 – 8, 
zač. 42; Mk 1, 1 – 8, zač. 1; 6. Iz 12, 3 – 6; 
Ap. Rim 6, 3b – 11, zač. 91; Mk 1, 9 – 15, zač. 
2; 9. Iz 49, 8 – 15; Ap. Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, 
zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: 
Parémie: I. Gn 1, 1 – 13; II. Ex 14, 15 – 18. 21 – 
23. 27 – 29a; III. Ex 15, 22 – 16, 1a; IV. Joz 3, 
7 – 8. 15 – 17; V. 2 Kr 2, 6 – 14; VI. 2 Kr 5, 9 
– 14; VII. Iz 1, 16 – 20; VIII. Gn 32, 2b – 11a; 
IX. Ex 2, 5 – 10; X. Sdc 6, 36 – 40; XI. 1 Kr 
18, 30 – 39; XII. 2 Kr 2, 19 – 22; XIII. Iz 49, 
8 – 15; Svätý Bože; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; 
Lk 3, 1 – 18, zač. 9; namiesto Dôstojné je 
sa spieva Z teba, Milostiplná (HS: 339; PZ: 
317; HP: 329)

ŠTVRTOK
6. január
Sväté Bohozjavenie
Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť... 
(Mt 3, 14)
Pánov krstiteľ Ján odporoval Ježišovi, 
keď sa prišiel dať pokrstiť k Jordánu, 
lebo si uvedomoval, že tu je niekto 
väčší ako on, a pritom Ján je najväčší 
zrodený zo ženy. My sme oproti nemu 
veľmi maličkí a napriek tomu k nám, 
do nášho vnútra prichádza v Eucharistii, 
pod spôsobom chleba a vína, ten istý 
Kristus, ktorý sa nechal pokrstiť v rieke 
Jordán. Nezdráhajme sa ho prijímať, ale 
neberme to ani ako samozrejmosť, lebo 
to, čo sa deje, je kolosálne. Veď ten istý 
Boh, ktorého nemôžu objať nebesia, 
prichádza ku mne, sám Stvoriteľ vstupuje 
do príbytku svojho stvorenia. Niečo 
úžasné.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Tit 2, 11 – 14; 
3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6; men-
livé časti zo sviatku; prikázaný sviatok; 
myrovanie (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

PIATOK
7. január
Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi
Videl som Ducha, ktorý ako holubica 
zostupoval z neba... (Jn 1, 32)
Udalosť svojho krstu si väčšina z nás 
pamätá len z rozprávania či fotiek, lebo 
nás pokrstili ako malé dieťa. Napriek 
tomu sa v ten deň odohrala v našom 
živote obrovská udalosť. Rovnaká, aká 
sa odohrala v jordánskych vodách pri 

Ježišovom krste, ale aj v Efeze, keď Pavol 
pokrstil dvanástich mužov. Vo všetkých 
prípadoch zostúpil na pokrstených 
Svätý Duch. Nad Jordánom viditeľne ako 
holubica a pri našom krste neviditeľne. 
Vieme, v ktorý deň to bolo?
Liturgia: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, 
zač. 3; predobraz. antif. a blažen.; po vcho-
de Poďte, pokloňme sa… Ján ťa pokrstil 
v Jordáne…; tropár zo sviatku a zo Zhro-
maždenia, Sláva, kondak Zhromaždenia, 
I teraz, kondak Bohozjavenia; ostatné zo 
sviatku a Zhromaždenia; namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 347; PZ: 324; HP: 334)

SOBOTA
8. január
Sobota po Osvietení 
Prepodobný Juraj Chozebita
Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli 
čeliť úkladom diabla. (Ef 6, 11)
Takto nás vyzýva sv. apoštol Pavol. Ale 
čo je tá Božia výzbroj a ako si ju máme 
obliecť? Za zložitou otázkou je jednoduchá 
odpoveď – kríž. Obyčajný kríž, ktorý 
na seba „položíme“, keď sa prežehnáme. 
Voľakedy sa ľudia často prežehnávali – 
pred prácou, cestou, pred krížom, pri 
zvonení zvonov... Často sa žehnajme, 
lebo aj vďaka tomuto krížu dokážeme čeliť 
úkladom diabla.
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, 
zač. 7; menlivé časti ako 7. januára (HS: 
347; PZ: 324; HP: 334)

NEDEĽA
9. január
Nedeľa po Osvietení 
Mučeník Polyeukt
On ustanovil niektorých za apoštolov, 
niektorých za prorokov, iných za evan-
jelistov a iných za pastierov a učiteľov. 
(Ef 4, 11)
My ľudia o sebe často pochybujeme 
a v tejto pochybovačnosti sa sami seba 
pýtame, načo sme vlastne na svete. 
Odpoveď nám ponúka sám apoštol. Sme 
tu na dielo služby, na budovanie Kristovho 
tela. Slúžme jeden druhému a budujme 
mystické Kristovo telo, ako najlepšie 
vieme.
Liturgia: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 
12 – 17, zač. 8; hlas 8; predobraz. antif. 
a blažen.; nedeľný vchod; tropár 8. hlasu 
a zo sviatku; Sláva kondak z hlasu, I teraz, 
kondak zo sviatku; prokimen, Aleluja 
a pričasten z Nedele po Bohozjavení a zo 
sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 
144, 345; PZ: 97, 323; HP: 98, 336)

Pavol Medviď
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V minulosti sa kresťania počas prena-
sledovania  museli skrývať  a  kvôli uta-
jeniu používali ako odkazy aj rôzne 
značky a skratky. Tie sa neskôr využíva-
li v rôznej podobe a úprave aj pri iných 
príležitostiach. Dodnes takéto špeciál-
ne  značky  nájdeme  na  ikonách,  rôz-
nych   liturgických  predmetoch,  litur-
gických  odevoch,  na  stenách  chrá-
mov,  cintorínoch aj v knihách.
Úloha: Vyrieš tajničku a dozvieš sa, čo 
znamená slovo christogram.

Aj kresťania používajú rozličné zaužívané 
skratky,  značky, symboly.  Najstaršia znač-
ka je ryba. Vyjadruje to, čo Ježiš povedal 
apoštolom v evanjeliu: „Urobím z vás ry-
bárov ľudí.“ Symbolizuje teda povolanie 
nielen apoštolov, ale každého kresťana, 
aby  boli plní Krista  a  aby  svojím  živo-
tom priťahovali ostatných ku Kristovi. 

Niekedy sa vnútri tejto značky nachádza 
aj christogram alebo chrismon – IC XC.

Ahoj, deti, niekedy si niektoré slová skra-
cujeme. Môže to mať rôzne dôvody. 
Chceme ušetriť miesto na papieri alebo 
rýchlejšie zapisovať myšlienky. Rôzni 
agenti pracujúci v utajení si informácie 
zasa odovzdávali pomocou rôznych 
dohodnutých skratiek alebo ši�er. 
Mnohé  takéto skratky,  ktoré  boli ča-
som overené v istej skupine ľudí, vytvo-
rili základ  pre  �remné logá a značky.
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Príbehy poslušníkaTetovačka

Kolorybka

Tak to teda nie.

IC XC je skratka gréckej 
podoby mena Ježiš Kristus 
– ΙΗΣΟΥΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ. 
Úloha: Ak správne podľa 
čísel vyfarbíš obrázok ryby, 
ukáže sa ti nápis IC XC.

     1 – svetlomodrá
     2 – tmavomodrá
     3 – žltá
     4 – oranžová
     5 – červená
     6 – hnedá

Christogram

Fíha, tak toto som 
ešte nevidel! 

Pozrite sa, otče, koho 
som vyfotil. Vyzerá ako

ten, čo má starec 
Demeter na svojich 

rúchach. Pekné 
svedectvo...

Videli ste 
už niekoho, 
kto by si ne-
chal vyteto-
vať takýto... 

Čo sa vám na 
tom nezdá?

Hm...

... nádherný
kríž s baránkom? No neviem.

1. pohyb nohami
2. ranné vlhko
3. Abrahámov syn
4. vec na osievanie
5. ocko
6. somár
7. má ho nevesta
8. pomenovanie
9. otvor v dome
10. nepatrí nikomu
11. oblečenie
12.  gumuje   
         ceruzku
13. zranenie
14. prvý človek
15. egyptská rana

... v srdci a vydávať
mu svedectvo skutkami.

Dôležitejšie 
je mať Krista 

vytetovaného...
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SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – december

50 rokov: Ján Hreňo, Sečovská Polianka
60 rokov: Anna Daňová, Kamenica nad 
Cirochou; Ľudmila Gačová, Vlača; Helena 
Karoľová, Čertižné
70 rokov: Mikuláš Fajdel, Košice; Marta Júno-
vá, Dúbrava; Mária Kačmárová, Dvorianky
75 rokov: Ing. Andrej Brejka, Pezinok; Mária 
Rindošová, Fulianka
80 rokov: MUDr. Mária Gibodová, Košice; 
Mikuláš Lechan, Slanské Nové Mesto; Júlia 
Zamborská, Svidník
85 rokov: Zuzana Červeňaková, Stakčínska 
Roztoka; doc. Ing. Jozef Fejda, Bratislava; 
Anna Nemčíková, Košice; Mária Sentandraši-
ová, Brezina
90 rokov: Helena Zelinková, Volica

Distribúcia kalendára  
V brázde Metodovej 2022

V mesiaci november prebieha distribúcia 
knižného kalendára pre členov Spolku sv. 
Cyrila a Metoda na voľný predaj vo farnos-
tiach. Kalendár dostať aj v predajniach Petra 
a Ekumena v Prešove, v Košiciach a v pre-
dajni Prameň vo Svidníku. Pre členov spolku 
sme pripravili namiesto tradičnej podielovej 
knihy dokumentárny film o ThDr. Jánovi Mas-
tiliakovi CSsR s názvom Mučeník múdrosti.
Cieľom filmu je pripomenúť hrdinský život 
Božieho služobníka Jána a podporiť úctu 
k nemu pri procese blahorečenia. Film si 
členovia spolku môžu po registrácii a násled-
nom prihlásení v členskej zóne clen.sscm.sk 
prezrieť na osobnom počítači od 1. decembra 
2021.

výbor spolku

BLAHOŽELÁME

 

8. decembra uplynulo 
20 rokov od kňazskej 
vysviacky otca Petra 
Tirpáka, duchovného 
správcu a pedagóga na GTF 
PU v Prešove. Pri tejto 
príležitosti ti my – tvoja 
mamka a sestra Zuzka s rodinou prajeme 
pevné zdravie, hojnosť Božích milostí, plnosť 
darov Svätého Ducha v kňazskej a pedago-
gickej službe i v osobnom živote, veľa lásky 
a porozumenia v kruhu tvojich najbližších, 
kde spolu s manželkou Jankou oslavujete aj 
20 rokov sviatostného manželstva.
Na mnohaja i blahaja lita! 

 

„Bázeň pred Pánom 
plní srdce slasťou, dáva 
veselosť a radosť, a dlhý 
život. Bohabojnému sa 
dobre povedie na konci, 
v deň svojej smrti dôjde 
požehnania. Najkrajšia 

múdrosť je milovať Boha.“ (Sir 1, 12 – 14) 13. 
decembra oslávil pán Andrej Švač z Tročian 
100 rokov života. Jeho láska k Bohu i Cirkvi 

je pre nás všetkých veľkým povzbudením. 
Nech vás dobrotivý Boh ešte hojne požehná 
všetkými svojimi darmi a nech vám Presvätá 
Bohorodička vyprosí večné nebo.

To vám v modlitbách vyprosuje  
otec Michal spolu s veriacimi z Tročian.

 

Drahý jubilant Štefan 
Keruľ-Kmec jr., deň 
po Obrezaní nášho Pána, 2. 
januára 2022, sa doží-
vaš životného míľnika, 
oslavuješ štvrťstoročnicu. 
Nech ťa Pán požehnáva 

a chráni, nech ťa vedie v tvojom povolaní, 
aby si sa stával vzorom pre ostatných. Buď 
plný zdohadavosti, s otvoreným srdcom pre 
ostatných. Ďakujem, že ťa mám vedľa seba 
a môžem s tebou zdieľať výšiny svojho živo-
ta, ale aj jeho úskalia.

Hojnosť Božieho požehnania  
vyprosuje tvoj starší brat. 

 

Náš drahý otec Lukáš, ne-
dávno si oslávil 10 rokov 
svojej kňazskej služby 
i manželstva. Počas týchto 
rokov si sa stal nielen 
otcom svojej rodiny, ale aj 
otcom mnohých veria-

cich, ku ktorým ťa poslali biskupi Košickej 
eparchie. Želáme ti, aby si zostal radostným 
uprostred mládeže, ktorej venuješ svoj voľný 
čas v centre i vo farnosti Dvorianky, stále 
nebojácne ukazujúc na Krista slovom i príkla-
dom svojho života.

Veľa Božieho požehnania vyprosujú  
manželka s deťmi, rodičia, svokrovci  

a súrodenci s rodinami.

DAROVALI NA SLOVO

Mária Špaleková, Bratislava, 10 eur; Jozef 
Dula, Košice, 10 eur; Marek Onuško, Sečovská 
Polianka, 50 eur; Ľudmila Pillárová, Kľušov-
ská Zábava, 10 eur; Mária Langová, Krom-
pachy, 10 eur; Kamila Koroľová, Stakčínska 
Roztoka, 10 eur; Mária Janková, Snina, 28 eur; 
Arcibratstvo ruženca, Stropkov-Bokša, 20 eur; 
Mária Pilarová, 10 eur; Ružencové spoločen-
stvo, Sabinov, 30 eur; Miroslav Chorendžák, 
Sabinov, 9 eur; Richard Fučko, Sobrance, 12 
eur; Štefan Ivanko, Fulianka, 22 eur; farnosť 
Ďačov, 30 eur; bohuznáma osoba, 28 eur; 
Anna Horňáková, 15 eur; Peter Kasenčák, 25 
eur; Vladimír Kolcun, 9 eur; Miroslav Vološin, 
Stretavka, 50 eur 

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita!

OZNAMY

Podporte centrum pre rodinu

Centrum pre rodinu Sigord je pre opat-
renia v tomto čase zatvorené a nemôže 
realizovať svoje aktivity a kurzy. Keďže 
náklady na chod centra sú stále, prosíme 
vás o finančnú podporu. Ak sa rozhodne-

te podporiť nás, naše číslo účtu je: SK58 
1100 0000 0026 2521 2213.
Do poznámky uveďte: Dar na centrum. Ďaku-
jeme za každú vašu pomoc.

Aj vy nám môžete pomôcť budovať 
centrum Savore Sigord.

Gréckokatolícka rómska misia dlhodobo 
pomáha Rómom a ohlasuje im evanjelium. 
Chceli by ste nám pomôcť?
Momentálne Rómovia rekonštruujú multi-
funkčné pobytové centrum Savore Sigord. 
Bude slúžiť ľuďom z celého Slovenska 
na školenia, dovolenky, duchovné obnovy. 
S vašou podporou by sme nielenže vymenili 
zvyšných 125 okien v starej budove, ale ďalší 
Rómovia získajú dôstojnú prácu. 
Číslo účtu: IBAN: SK42 
0900 0000 0051 3363 5686
Portál Darujme: www.romskamisia.sk
Tel.: 0911 660 955 – Ivana Németová, koor-
dinátorka

INZERCIA

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

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové 
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@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 eucharis-
tické požehnanie 10.00 Ruženec 10.30 Svätá 
liturgia sl. (Litmanová) 15.00 Korunka Božieho 
milosrdenstva
Pondelok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 

07.30 Utiereň 11.30 Moleben k sv. Jozefovi 
17.30 Moleben pred Narodením Pána 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 20.00 Večiereň
Streda  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 07.30 

Utiereň 11.30 Moleben k Bohorodičke 16.30 
Svätá liturgia csl. (Prešov) 20.00 Večiereň
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Štvrtok  07.00 Svätá liturgia sl. (Prešov) 11.30 
Eucharistická adorácia 17.30 Akatist k sv. 
Mikulášovi 18.00 Svätá liturgia csl. (Ľutina) 
20.00 Večiereň
Piatok  06.30 Svätá liturgia csl. (Košice) 07.30 

Utiereň 11.30 Panychída 17.00 Svätá liturgia 
sl. (Bratislava) 20.00 Večiereň/ Apoštolát 
modlitby (prvý a tretí piatok mesiaca)
Sobota  07.00 Svätá liturgia (Michalovce) 

09.45 Posvätný ruženec (okrem fatimskej so-
boty) 16.00 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 Večie-
reň 18.00 Svätá liturgia csl. (Prešov)
20.12. (pondelok)  19.00 Škola modlitby bl. 

Jozafáty (Michalovce)
24.12. (piatok)  08.00 Kráľovské hodinky 

(Prešov) 08.50 Kráľovské hodinky (Litmanová) 
15.00 Svätá liturgia Bazila Veľkého s večier-
ňou (Bratislava) 21.00 Veľké povečerie (Koši-
ce) 24.00 Polnočná svätá liturgia (Litmanová)
25.12. (sobota)  08.00 Utiereň (Bratislava) 

09.00 Archijerejská svätá liturgia (Koši-
ce)15.30 Večiereň a svätá liturgia (Prešov)
26.12. (nedeľa)  10.30 Archijerejská svätá 

liturgia (Michalovce)
31.12. (piatok)  15.00 Veľká večiereň (Košice) 

16.00 Ďakovná archijerejská svätá liturgia 
(Košice) 22.00 Ďakovný akatist (Litmanová) 
22.30 Ruženec 23.30 Ďakovná svätá liturgia
01.01. (sobota)  10.00 Archijerejská svätá 

liturgia (Košice)
02.01. (nedeľa)  09.30 Svätá liturgia (Micha-

lovce)
05.01. (streda)  15.20 Večiereň s liturgiou sv. 

Bazila Veľkého s jordánskym svätením vody 
(Litmanová) 21.00 Veľké povečerie Narodenia 
Pána (Košice) 
06.01. (štvrtok)  09.00 Archijerejská svätá 

liturgia s jordánskym svätením vody (Košice)

TV LUX

20.12. (pondelok)  09.40 Katolicizmus (5). 
Peter a Pavol – Nepostrádateľní muži (dok.) 
16.55 Na ceste v rodine: Za dverami spálne – 
relácia 18.55 Svedectvo
21.12. (utorok)  16.30 Stojí to za to! Manželia 

Zelíkovci (1) – manželstvo veriaceho s neveria-
cim (dok.)
23.12. (štvrtok)  13.15 Adventná kázeň 

kardinála Cantalamessu 13.55 PKP 16.35 
Otec – otec Ivan v Keni slúži najchudobnejším 
mladým ľuďom (dok.)
24.12. (piatok)  08.45 Barberbieni – animovaný 

film o dcére kapitána Švajčiarskej gardy 16.05 
Trp, mlč, modli sa – blahoslavená Alfonza Mária 
Eppingerová (dok.) 17.45 Melódie Vianoc – 
záznam vianočného koncertu skupiny Primáš 
21.00 Cesta pútnika – animovaný film 2
25.12. (sobota)  08.00 Archijerejská svätá 

liturgia z Prešova 12.00 Urbi et orbi 13.00 
Cesta pútnika – animovaný film 2 16.20 

Chlieb z neba – bezdomovci nájdu dieťa, ktoré 
niektorí vidia, a iní nie (film) 20.40 Svätá 
rodina (film) 2
26.12. (nedeľa) 15.30 Svätá rodina (film) 2 

20.35 Šťastné a veselé – skutočný príbeh, kto-
rý sa odohral v zákopoch prvej svetovej vojny 
na Štedrý deň 2
27.12. (pondelok)  16.20 Šťastné a veselé – 

skutočný príbeh, ktorý sa odohral v zákopoch 
prvej svetovej vojny na Štedrý deň 2
28.12. (utorok)  08.55 Na ceste v rodine. 

Rodičia a svokrovci – relácia pre manželov 
a rodiny 2 13.40 Hrdina lásky – príbeh ka-
tolíckeho kňaza Alfonza Paulena (dok.) 16.30 
Stojí to za to! Manželia Kramárovci – bola som 
neplodná (dok.)
29.12. (streda)  13.15 Na ceste v rodine. 

Rodičia a svokrovci – relácia pre manželov a ro-
diny 2 16.25 Prieplav Božieho priania – dok. 
o pútnikoch na SDM v Paname 2019 21.00 
Katolicizmus (6). Cirkev – Kristovo mystické 
telo (dok.) 21.50 Gréckokatolícky magazín
30.12. (štvrtok)  10.15 Gréckokatolícky maga-

zín 14.00 Etiópia: z každého klanu – misia otca 
Goesha v Etiópii (dok.) 18.00 Akvinas – páter 
Akvinas, tajný apoštol Bratislavy (dok.) 22.35 
Hrdina lásky – príbeh katolíckeho kňaza Alfon-
za Paulena (dok.)
31.12. (piatok)  20.55 Ako Pán Boh dá – talian-

ska filmová komédia 2
01.01. (sobota)  07.30 Gréckokatolícky 

magazín 08.00 Archijerejská svätá liturgia 
z Prešova 10.00 Svätá omša so Svätým Otcom 
15.30 Akatist k Bohorodičke 16.10 Ako Pán 
Boh dá – talianska filmová komédia 2 20.45 
Fara v meste (1/7), 2. séria (film) 21.15 Páter 
Pio – Medzi nebom a zemou (film)
02.01. (nedeľa)  15.20 Páter Pio – Medzi ne-

bom a zemou (film) 17.50 Fara v meste (1/7), 
2. séria 20.30 Fara v meste (2/7), 2. séria (film)
03.01. (pondelok)  16.55 Na ceste v rodine – 

relácia pre manželov a rodiny 2 20.30 Fara 
v meste (3/7), 2. séria (film)
04.01. (utorok)  16.30 Stojí to za to! Manželia 

Ferancovci – dokument o mnohodetnej rodine 
16.45 Gréckokatolícky magazín 17.30 Fara 
v meste (3/7), 2. séria (film) 18.00 Povolanie 
laik. Slavomír Zrebný – venuje sa chudobným, 
rodine a pracuje ako filmový režisér (dok.) 
20.20 Fara v meste (4/7), 2. séria (film)
05.01. (streda)  17.30 Fara v meste (4/7), 2. 

séria (film) 18.00 Povolanie laik: Telgártske 
latino – sochár Martin Hudáček svojou tvorbou 
vyjadruje postoj k životu a k Bohu (dok.) 20.15 
PKP 20.30 Fara v meste (5/7), 2. séria (film) 
21.05 Semienka nádeje – o príhovoroch pápe-
ža Františka na Slovensku 22.35 Mjanmarsko: 
Kopec snov – poslanie kňaza v horskej oblasti 
Mjanmarska (dok.)
06.01. (štvrtok)  10.00 Svätá omša so Svätým 

Otcom 13.55 PKP 14.00 Cesta pútnika – 
animovaný film 2 16.05 Kumrán. Pátranie 
po zvitkoch od Mŕtveho mora 17.30 Fara 
v meste (5/7), 2. séria (film) 18.00 Povolanie 
laik: Božia vôľa – Alfonz Juck je moderátor TV 
LUX, športový komentátor a otec ôsmich detí 
20.20 Sviatočný príhovor vladyku Cyrila Va-
siľa SJ 20.35 Fara v meste (6/7), 2. séria (film) 
21.05 Páter Pio – Medzi nebom a zemou (film)

TV NOE

20.12. (pondelok)  16.20 Otec Pio, tvůrce milo-
srdenství (dok.) 21.40 Metr od Svatosti – život 
po boku Jána Pavla II. (1) (film) P

21.12. (utorok)  14.05 P. Vojtěch Kodet: Advent-
ní obnova (5) P 18.20 Animované biblické 
příběhy: Nebeské království P 21.10 Metr 
od Svatosti (2) (film) P

22.12. (streda)  22.00 P. Vojtěch Kodet: Advent-
ní obnova (6) P

23.12. (štvrtok)  15.10 Chiara Luce Badano – 
Mladá italská blahoslavená (dok.) P

24.12. (piatok)  09.00 Bůh je s námi – animova-
ný príbeh o Ježišovi P 11.00 P. Vojtěch Kodet: 
Adventní obnova (6) R 16.20 Františkovy 
jesličky – koledy v podaní Scholy brnianskej 
mládeže 18.15 Animované biblické příběhy: 
Narodil se Král P 18.45 U nás aneb Od cimbálu 
o lidové kultuře – koledy 20.10 Chléb z nebe – 
príbeh bezdomovcov, ktorí nájdu v kontajneri 
zázračné dieťa (film) P 
25.12. (sobota)  07.30 Veselé Vánoce – vianoč-

ný príbeh 08.40 Apoštolové – animovaný film 
na motívy Skutkov apoštolov 12.00 Požehna-
nie Urbi et orbi 13.05 Chléb z nebe (film) R 
16.00 Tajemství divokého lesa – rodinný film 
z prostredia vojnového Anglicka 21.30 100 
metrů od ráje – talianska komédia o olympij-
skom tíme Vatikánu (film) P 
26.12. (nedeľa)  Všem národům – animovaný 

film na motívy Skutkov apoštolov 12.00 Po-
lední modlitba Svatého Otce Františka 13.00 
100 metrů od ráje (film) R 18.20 Animované 
biblické příběhy: Znamení časů 20.05 Světlo 
pro opuštěné – film o sv. Márii Soledad Torres 
Acosta P 22.00 Bella – príbeh dievčaťa, ktoré 
uvažuje o potrate (film) 
27.12. (pondelok)  07.05 Barberbieni – animo-

vaný film o dcére kapitána Švajčiarskej gardy 
09.45 Světlo pro opuštěné (film) R 14.05 Bella 
(film) R 
28.12. (utorok)  07.45 Odvaha otce Karola – 

kreslený film o živote Karola Wojtylu 20.05 
Život nikdy nekončí – náhoda priviedla býva-
lého boxera a alkoholika k dverám ochrnutej 
Muriel (film) 21.40 Příběh Marie – životný 
príbeh hluchej a slepej od narodenia (film) 
29.12. (streda)  07.25 Animované biblické 

příběhy: Abrahám a Izák 09.05 Generální 
audience 16.10 Život nikdy nekončí (film) R 
20.05 Marie z Nazaretu (1) (film) 21.50 
Jen samé krásné věci – komédia o mladom 
dievčati a jeho priateľstve s veľmi netradičnou 
rodinou (film) 
30.12. (štvrtok) 07.55 Anim. bibl. příběhy: Jo-

sef v Egyptě 09.35 Marie z Nazaretu (1) (film) 
R 12.50 Jen samé krásné věci (film) R 21.50 
Jehňátko (film) 
31.12. (piatok)  09.05 Marie z Nazaretu (2) 

(film) 20.00 Maktub – rodinný film
01.01. (sobota)  07.50 Maktub (film) R 10.00 

Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží, Panny 
Marie v Bazilike sv. Petra v Ríme 22.00 Pouť 
– neplánovaná púť doktora do Santiaga de 
Compostela (film)
02.01. (nedeľa)  13.00 Pouť (film) R 18.20 Ani-

mované biblické příběhy: Mesiáš přichází
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ANDREW PETERSON:  
NA BREHU TEMNÉHO MORA

KNIHA g Štvordielna séria dobrodruž-
ných fantasy od Andrewa Petersona 
o troch súrodencoch Ibigyovcoch – Jan-
nerovi, Kalmarovi a Leeli. Žijú vo svete 
Aerwiar (ktorý je presne ako náš, až na to, 
že v ňom nemajú elektrinu ani pušný 
prach), kde možno nájsť všetky možné 
druhy desivých zvierat (napríklad morské 
draky a zubaté kravy). Deti zisťujú, že 
obyčajné mestečko, v ktorom bývajú, nie 
je ani náhodou obyčajné. V skutočnosti 
rodina stojí v srdci obrovskej záhady, 
ktorá navždy zmení ich životy a ich svet. 
Mapky, ilustrácie, originálne prílohy, ná-
padité kresby – s deťmi v každom veku si 
celá vaša rodina obľúbi román Na brehu 
Temného mora, príbeh plný srdca, dôvti-
pu a odvahy. (Martrin Švikruha, i527.net)

VILIAM JUDÁK:  
JEZULIATKO MEDZI NAMI

KNIHA g Nitriansky biskup Viliam 
Judák po dvoch úspešných publikáciách 
Jezuliatko prichádza a Jezuliatko opäť 
prichádza ponúka ďalšiu sériu zamys-
lení a príbehov na potechu srdca i duše 
v predvianočnom čase. Prvá časť knihy 
s názvom Kalendárium prináša čitate-
ľovi na každý deň jednu z významných 
postáv Svätého písma, pri ktorých nám 
autor ukazuje ich úzku spätosť s týmto 
obdobím i s rodokmeňom Ježiša Kris-
ta. Druhú časť knihy tvoria dojemné 
vianočné príbehy, ktoré v každej rodine 
navodia pravú vianočnú atmosféru. 
Autor písal knihu v prvej vlne pandémie 
koronavírusu a venoval ju všetkým, ktorí 
sa starajú o zdravie a nezištne slúžia pre 
dobro iných v rôznych oblastiach života. 
(Martina Jokelová-Ťuchová)

ZELENÝ RYTIER 

Film g Staroveká legenda z čias kráľa 
Artuša opisuje príbeh sira Gawaina. Sir 
Gawain je chrabrý, ale svojhlavý rytier 
okrúhleho stola. Keďže patrí medzi naj-
mladších rytierov a túži po cti a uznaní, 
rozhodne sa prijať výzvu od bájneho 
zeleného rytiera. Vďaka tejto výzve sa 
musí vydať na cestu, ktorá má preveriť 
jeho rytierske vlastnosti v rôznych skúš-
kach. Na konci tejto cesty čaká sám bájny 
zelený rytier. Film rozoberá príbeh muža, 
ktorého život je poznačený mnohými 
zlými rozhodnutiami, od ktorých sa 
snaží ujsť. Ale pravá podstata a česť muža 
znamenajú byť pripravený niesť následky 
svojich činov, aj keď môžu znamenať 
porážku a smrť. (Slavomír Gereg ml.)

kultúra

LUMEN

Každý deň  04.50 Deň s modlitbou 05.45 Ranné 
chvály 08.30 (okrem soboty) a 18.00 Emauzy – 
svätá omša alebo liturgia 19.45 Rádio Vatikán
Pondelok – Piatok  04.00 a 19.00 Posvätný ruže-

nec 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 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
24.12. (piatok)  14.00 Príprava na slávenie Via-

noc – o ľudovej zbožnosti, zvykoch a tradíciách 
16.30 Emauzy 20.00 Vianoce vo svete 
25.12. (sobota)  12.00 Urbi et orbi 13.00 Roz-

hlasová hra: Vianočný príbeh 17.00 Nesieme 
vám novinu 
29.12. (streda)  20.00 Gréckokatolícka farnosť 

Zbehňov
31.12. (piatok)  23.45 Ďakovná pobožnosť 

na konci roka

01.01. (sobota)  10.00 Modlitby gréckokatolíc-
keho ruženca 10.30 Vitaj doma, rodina – príbeh 
rodín na sviatočný čas 15.30 Návrat k myš-
lienkam predvianočnej rozhlasovej duchovnej 
obnovy (vladyka Cyril Vasiľ )

RTVS

JEDNOTKA

23.12. (štvrtok)  10.30 Dieťa menom Ježiš (1) 
(film)
24.12. (piatok)  10.25 Dieťa menom Ježiš (2) 

(film)
25.12. (sobota)  00.00 Polnočná svätá omša z Ja-

sova 09.45 Dieťa menom Ježiš (3) (film) 11.30 
Urbi et orbi
26.12. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na sviatok sv. 

Štefana

DVOJKA

24.12. (piatok)  18.50 Sviatočné slovo
25.12. (sobota)  20.05 Sviatočné slovo
26.12. (nedeľa)  20.00 Slovo na sviatok sv. 

Štefana
01.01. (sobota)  20.00 Sviatočné slovo
06.01. (štvrtok)  10.00 Archijerejská svätá 

liturgia s veľkým svätením vody v Jakubanoch 
19.50 Sviatočné slovo – Bohozjavenie

RÁDIO SLOVENSKO

Nedeľa  06.13 Zamyslenie na dnešný deň 
08.00 Hosť nedeľného Dobrého rána 10.05 
Osudy, ktoré písalo 20. storočie/Encyklopédia 

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)
24.12. (piatok)  20.00 Rozhovor Štefana Chrap-

pu s Františkom Rábekom
25.12. (sobota)  00.02 Polnočná omša z Brati-

slavy-Petržalky 09.05 Slávnostná svätá omša 
z Košíc (aj Regina) 11.50 Urbi et orbi
26.12. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby Bo-

žie R (aj Regina)
01.01. (sobota)  09.05 Novoročná svätá omša 

z Košíc (aj Regina)
02.01. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Bratislavy-

Petržalky (aj Regina)

RÁDIO REGINA

Pondelok  00.01 Viera v živote R 00.45 Ekumé-
na 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
06.01. (štvrtok)  09.05 Gréckokatolícka svätá 

liturgia z Bratislavy na sviatok Bohozjavenia 
21.00 Duchovný príhovor vladyku Jána Bab-
jaka SJ
RÁDIO DEVÍN

Nedeľa  07.00 Krajina duše 

zmena programu vyhradená
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia v bazilike

08.01. Fatimská sobota: Posvätný ruženec 
(09.15); Svätá liturgia (10.00)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.12. Moleben k bl. Metodovi (17.00); 
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00)
09.01. Fatimská sobota (09.30)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň 10.30 Svätá liturgia
24.12. Polnočná svätá liturgia – Predvečer 
Kristovho Narodenia (24.00)
05.01. Večiereň s Liturgiou sv. Bazila 
Veľkého a Veľké jordánske svätenie vody 
(15.20)
08.01. Fatimská sobota (10.30)
09.01. Malá púť: akatist a ruženec (09.00), 
svätá liturgia (10.30)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7

Ak chcete podporiť Centrum pre rodiny  
na Sigorde, viac informácií nájdete  

v oznamoch na strane 25.

20. – 23.01.2022 – Kurz prípravy na man-
želstvo Ak sa chystáte na svoj svadobný 
deň alebo o ňom ešte len uvažujete, ak 
máte plnú hlavu predsvadobných príprav 
alebo sa okolo svadobných salónov ešte 
len prechádzate, urobte pre svoju spoločnú 
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. 
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno 
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz 
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť 
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez 
svojho kňaza vo farnosti. Príspevok je 75 € 
za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb 
za uzdravenie (Youtube)
Nedeľa a sviatok 09.30 Svätá liturgia 
(Youtube)

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

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

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

  PF
2022

 � Odlievanie a zváranie zvonov

 � Automatizácia chrámových zvonov

 � Digitálne zvony s hodinovým odbíjaním  
a vežové hodiny

 � Osvetlenie, kúrenie a kompletná 
elektrifikácia chrámov

 � Tepelné žiariče a lavicové  
kúrenie do chrámu

 � Ozvučenie chrámov a svetelné  
tabule (110 x 120 cm)

 � Patent
Od 13. júla 2000 sme držitelia patentu 
na elektronický regulátor zvonov,  
ktorý je zapísaný do registra podľa  

§ 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb.  
ako úžitkový vzor č. 2675.

 � Osvedčenie  
a typová skúška

Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia osvedčenia vydaného Technickou inšpekciou 
Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie) 

zvona do hmotnosti 6 000 kg.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na vykonané práce.
Elmont Albín IVÁK • Stredná Roveň 1267/10 • 034 84 Liptovské Sliače 

Ing. Patrik IVÁK – 0905 518 786 • Ing. Bystrík IVÁK – 0905 941 321
www.ivakzvony.sk


