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PAKI I PAKI...
»d Juraj GRADOŠ

Hľadáte za týmto spojením niečo viac ako nástroje?
Nemýlite sa. Slová, ktoré počúvame v liturgii – „paki
i paki...“ či „znova a znova...“ sú obrazom našej vlastnej
reality. V dobrom i v zlom. Znova a znova padáme pod
jarmom našich slabostí, našich túžob. Drvia nás aj túžby
či očakávania iných, a to opakovane, znova a znova. Vo
sviatosti zmierenia vyznávame mesiac čo mesiac možno
stále tie isté hriechy. Znova a znova. Ale aj znova a znova
ich ľutujeme. A opakovane vstávame z bahna hriechu.
Opakovane nanovo dvíhame, nanovo začíname rovnako,
ako nad nami znova a znova vychádza slnko. Každý deň.
Možno sa nám to stáva akousi monotónnou rutinou.
Dole a hore. A zasa. Na ceste našej svätosti, na ceste našej
rodiny, života i spoločnosti. Pohoršíme sa, rozhneváme,
ale hnev časom vyprchá. Nahradí ho nové pobúrenie.
A zasa. Akoby sme boli na hojdačke. Zotrvačnosťou či vynaloženým úsilím kmitáme, kým nás vlastné nohy alebo
gravitácia zeme nezastavia.
Načo je to dobré? Prečo je dôležité vstať, keď sme padli?
Prečo sa neuspokojiť so status quo? Načo opakovane
vyznávať hriech, keď aj tak znova zhrešíme? Načo sa
pokúšať uzdravovať vzťahy, keď sa aj tak znovu narušia?
Načo sa zmierovať, keď sa i tak na niečom inom pohádame? Načo odpúšťať, keď nám i tak niekto ublíži? Načo...
No preto, lebo chceme žiť a nie umierať. Ľudia, ktorí sa
neposúvajú vpred, umierajú. Akoby prestali dýchať. Dusia
sa. Normálne sa človek po výdychu znova nadýchne.
Znova a znova. Vďaka tomu žije. A hoci ho dýchanie samo
osebe neposunie dopredu, bez neho to nejde. Zastavte
dych a rozbehnite sa. Koľko krokov urobíte? Ako hladne
potom budete lapať po každej molekule kyslíka?
Začali sme nový rok. Znova. Ďalší. Akurát to jeho – či skôr
naše – číslo je o jednotku vyššie než minule. Začali sme
nový deň. Tie už ani nepočítame. Urobili sme nový nádych, nový krok. Nebojme sa chcieť byť lepší. Nebojme sa
robiť pre ľudí, ktorí sa dusia, nepochopiteľné veci. Oni si
myslia, že ak vydýchnu, stratia vzduch. Nebojme sa dávať,
aby sme boli schopní prijímať. Dávať odpustenie, pochopenie, toleranciu, lásku... Robiť veci nemožné. Pochváliť
za odvahu, keď chýba iný dôvod. Rozosmiať. Potešiť.
Odpustiť ešte pred tým, než v našich ušiach zaznejú slová
ľútosti. Aj také vážne prešľapy proti ľudskosti, akými sú
urážky či dokonca pohŕdanie životom. Nech sa nám srdce
nevzrušuje nad zlobou tohto sveta. Nech nás to nevykoľají. Poďme dopredu. Vypočujme, odpusťme a poučme

sa z toho. A zabudnime. Utopme zlo,
ktoré sa nám deje v mori dobra. Toho,
čo cez nás koná Otec. Toho, čo pre nás
koná Otec. A to znova a znova, paki
i paki.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec
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CHLIEB A SOĽ
Príhovor Svätého Otca po stretnutí s prezidentkou SR
Zuzanou Čaputovou 13. septembra 2021

Slovenské dejiny sú nezmazateľne poznačené vierou, ktorá, dúfam, pomôže
prirodzeným spôsobom udržiavať úmysly

Tieto dejiny pozývajú Slovensko, aby
bolo posolstvom pokoja v srdci Európy.
A čo všetko naznačuje veľký modrý pás
na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi. Bratstvo
potrebujeme, aby sme mohli podporovať
integráciu, ktorá sa stáva stále dôležitejšou. Je naliehavé práve teraz, vo chvíli,
keď po tvrdých mesiacoch pandémie
očakávame, spolu s mnohými ťažkosťami,

V záhrade Prezidentského paláca

Chcem vyjadriť vďaku pani prezidentke
Zuzane Čaputovej za slová privítania, ktoré mi adresovala, aj v mene vás a všetkých
ľudí. Všetkých vás pozdravujem a som
rád, že som na Slovensku. Prišiel som
ako pútnik do mladej krajiny s dávnou
históriou, do zeme s hlbokými koreňmi,
umiestnenej v srdci Európy. Naozaj sa
nachádzam v „strednej zemi“, cez ktorú už
toľkí prešli. Tieto územia tvorili hranicu
Rímskej ríše a boli miestami vzájomného
pôsobenia západného a východného kresťanstva; od Veľkej Moravy až po Uhorské
kráľovstvo, od Československej republiky
až po dnešok ste sa uprostred nie malého
počtu skúšok dokázali pokojamilovným
spôsobom integrovať a odlíšiť. Pred dvadsiatimi ôsmimi rokmi svet obdivoval nekonfliktný zrod dvoch nezávislých krajín.

I TASR / TK KBS / Michal Svitok

Vážená pani prezidentka, vážení členovia
vlády a diplomatického zboru, predstavitelia spoločenského a náboženského
života, dámy a páni!

vytúžený nový štart ekonomiky, ktorému
pomáhajú plány obnovy Európskej únie.
Je tu však riziko unáhlenia sa a podľahnutia pokušeniu zisku, vyvolávajúcich
prechodnú eufóriu, ktorá namiesto
spájania rozdeľuje. Navyše samotné
oživenie ekonomiky nie je dostačujúce vo
svete, kde sme všetci prepojení, kde všetci
obývame strednú zem. Kým na rôznych
frontoch pokračujú boje o nadvládu, nech
táto krajina naďalej potvrdzuje svoje posolstvo integrácie a pokoja a Európa nech
sa vyznačuje solidaritou prekračujúcou
jej hranice, ktorá by ju mohla dostať späť
do centra dejín.

Pápež František nás 19. decembra 2021 vo svojom príhovore povzbudil nasledovať príklad Márie: „Mária vždy myslí na druhých. Učme
sa od Panny Márie: vstať, najmä keď hrozí, že nás ťažkosti zničia.
Zodvihnúť sa, aby sme nezostali zaborení v problémoch, upadajúc
do sebaľútosti alebo do smútku, ktorý nás paralyzuje. Ale prečo máme
vstať? Pretože Boh je veľký a je pripravený nás pozdvihnúť, ak k nemu
natiahneme ruku. Zložme na neho obavy, ktoré blokujú každý vzlet a bránia nám v napredovaní. A potom urobme tak ako Mária: poobzerajme sa
okolo seba a hľadajme niekoho, komu môžeme byť nápomocní. Poznám nejakého
staršieho človeka, ktorému môžem ponúknuť pomoc, spoločnosť? Zodvihnem sa
a pomôžem. Tým, že pomáhame druhým, pomáhame sebe samým povstať z ťažkostí.“ (Marek Baran)

a pocity bratstva. Tie môžete načerpať
z veľkolepých životov svätých Cyrila
a Metoda, ktorí šírili evanjelium v čase,
keď boli kresťania tohto kontinentu
jednotní, a aj dnes spájajú vierovyznania
tohto územia. Cítili sa byť pre všetkých
a hľadali spoločenstvo so všetkými: Slovanmi, Grékmi a ľuďmi latinskej tradície. Pevnosť ich viery sa tak prejavovala
v spontánnej otvorenosti. Je to dedičstvo,
ktorého ovocie ste povolaní v tejto chvíli
zbierať, aby ste boli aj v tomto čase znakom jednoty.
Drahí priatelia, nech z vašich sŕdc nevymizne toto povolanie k bratstvu, ale nech
vždy sprevádza sympatickú autentickosť,
ktorá vás charakterizuje. Venujete veľkú
pozornosť pohostinnosti, oslovuje ma
typický spôsob slovanského privítania, pri
ktorom sa návštevníkovi ponúkne chlieb
a soľ. A chcel by som sa teraz inšpirovať
týmito jednoduchými a vzácnymi darmi,
presiaknutými evanjeliom.
Chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal
prítomným medzi nami, je podstatný.
Písmo nás pozýva, aby sme ho nezhromažďovali, ale delili sa oň. Chlieb, o ktorom hovorí evanjelium, sa často láme.

I Timotej Škrepták
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Je to silné posolstvo pre náš spoločný
život: hovorí nám, že skutočné bohatstvo
nespočíva v zväčšovaní množstva toho, čo
máme, ale v delení sa rovnakým dielom
s tými, čo sú okolo nás.
Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých
najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský
pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry,
ktorých máme sprevádzať a opatrovať.
Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený
chlieb pripomína význam spravodlivosti,
dávať každému príležitosť sa realizovať. Je dôležité zasadiť sa o budovanie
budúcnosti, v ktorej sa zákony aplikujú
rovnako na všetkých na základe spravodlivosti, ktorá nikdy nie je na predaj. A aby
spravodlivosť neostala abstraktnou ideou,
ale aby bola konkrétna ako chlieb, treba
viesť dôrazný boj proti korupcii a predovšetkým podporovať a presadzovať
zákonnosť.
Ďalej sa chlieb nerozlučne viaže k jednému prídavnému menu: každodenný
(porov. Mt 6, 11), každodenný chlieb.
Chlebom každého dňa je práca, ktorá
zaberá jeho veľkú časť. Ako bez chleba
nie je obživa, tak bez práce nie je dôstojnosť. Základom spravodlivej a bratskej
spoločnosti je právo, aby každému bol
vyplatený chlieb práce, aby nikto nebol
marginalizovaný a donútený zanechať
rodinu a rodnú zem, aby hľadal lepšie
príležitosti.

„Vy ste soľ zeme.“ (Mt 5, 13) Soľ je prvý
symbol, ktorý Ježiš používa, keď vyučuje
svojich učeníkov. Predovšetkým dáva
chuť jedlu a evokuje niečo, bez čoho je
život nevýrazný. Aby sa spolužitie stalo
ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry, treba chuť, treba chuť
solidarity. A ako soľ dáva chuť len vtedy,
keď sa rozpustí, tak aj spoločnosť nájde
chuť cez nezištnosť toho, kto sa stravuje
pre druhých. Je pekné, že zvlášť mladí sú
v tomto motivovaní, aby sa cítili protagonistami budúcnosti krajiny a zobrali
si ju k srdcu, obohatiac svojimi snami
a tvorivosťou dejiny, ktoré ich predišli.
Neexistuje obnova bez mladých, často
oklamaných duchom konzumizmu,
v ktorom existencia bledne. Príliš mnohí
v Európe sa vlečú unavení a frustrovaní,
stresovaní z búrlivých rytmov, nenachádzajúc, odkiaľ by načerpali motiváciu
a nádej. Prísada, ktorá chýba, je starostlivosť o druhých. Cítiť sa za niekoho
zodpovedný dáva životu chuť a umožňuje
objaviť, že to, čo dávame, je v skutočnosti
darom pre nás samých.
Okrem toho, že dávala chuť, slúžila soľ
v Ježišových časoch na konzervovanie
jedla, chránila ho od skazy. Želám vám,
aby ste nikdy nedopustili, aby sa voňavé
príchute vašich najlepších tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiálneho
zisku alebo ideologickou kolonizáciou.
Do doby pred niekoľkými desiatkami
rokov na tomto území bránil slobode
jeden spôsob myslenia; dnes iný jediný
spôsob myslenia vyprázdňuje jej význam,

keď spája pokrok so ziskom a práva len
s individualistickými potrebami.
Dnes, ako vtedy, soľ viery nie je odpoveď
podľa sveta, nespočíva v horlivosti viesť
kultúrne vojny, ale v nenásilnom a trpezlivom rozsievaní Božieho kráľovstva,
predovšetkým svedectvom milosrdenstva a lásky. Vaša ústava spomína túžbu
budovať krajinu na dedičstve svätých
Cyrila a Metoda, patrónov Európy. Oni
bez nútenia a nátlaku zúrodnili evanjeliom kultúru, čím podnietili blahodarné
procesy. Toto je cesta: nie boj o získanie
priestoru a významu, ale cesta, ktorú ukázali svätí, cesta blahoslavenstiev. Odtiaľ,
z blahoslavenstiev, pramení kresťanská
vízia spoločnosti.
Okrem toho svätí Cyril a Metod ukázali,
že uchovať si dobro neznamená zopakovať minulosť, ale otvoriť sa na novosť
bez vykorenenia sa. Vaše dejiny v sebe
zahŕňajú toľkých spisovateľov, básnikov a ľudí kultúry, ktorí boli soľou tejto
krajiny. A ako soľ na ranách páli, tak aj
ich životy často prešli skúškou utrpenia.
Koľko slávnych osobností bolo zavretých
vo väzení, ale vnútri zostali slobodní, čím
ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti. Ale
predovšetkým odpustenia. Toto je soľ
vašej zeme.
Pandémia je zasa skúškou našich čias.
Naučila nás, aké je ľahké sa rozdrobiť,
hoci sme v rovnakej situácii, a myslieť
len sa seba. Začnime teda od uznania, že
všetci sme krehkí a navzájom sa potrebujeme. Nikto sa nemôže izolovať, ako
jednotlivci ani ako národy. Prijmime túto
krízu ako „výzvu prehodnotiť náš životný
štýl“ (Fratelli tutti, 33). Nemá zmysel
sťažovať sa na minulosť, treba si vyhrnúť
rukávy a spolu budovať budúcnosť.
Želám vám, aby ste to urobili s pohľadom upretým nahor, ako keď sa pozeráte
na vaše nádherné Tatry. Tam, medzi lesmi
a vrcholmi, ktoré sa týčia k nebu, sa Boh
zdá bližší a stvorenie sa javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom toľkých generácií. Vaše hory spájajú
v jedinom pohorí končiare a rozmanité
scenérie a presahujú hranice krajiny, aby
v kráse spojili rozličné národy. Rozvíjajte
túto krásu, krásu celku. Vyžaduje si to
trpezlivosť, vyžaduje si to námahu, vyžaduje si to odvahu a zdieľanie, elán a tvorivosť. Ale je to ľudské dielo, ktorému nebo
žehná. Nech vás Boh žehná, nech žehná
túto zem. Nech Boh žehná Slovensko!
Ďakujem.

Na apoštolskej nunciatúre

I TASR / TK KBS / Michal Svitok
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ŽIŤ JEDNOTU
Príhovor Svätého Otca pred členmi Ekumenickej rady
cirkví 12. septembra 2021
Drahí členovia Ekumenickej rady cirkví
v Slovenskej republike,
srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám,
že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety:
ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia
na nunciatúre! Som rád, že prvé stretnutie je s vami, je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom
jednoty a kvasom bratstva. Ďakujem,
vaša blaženosť, brat Rastislav, za vašu
prítomnosť; ďakujem, drahý biskup Ivan,
predseda Ekumenickej rady, za slová,
ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia
o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa
prešlo od konfliktu k spoločenstvu.
Cesta vašich komunít sa začala nanovo
po rokoch ateistického prenasledovania,
keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. Potom konečne
nastala. Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skusujete, aké je pekné, ale zároveň
ťažké žiť vieru v slobode. Existuje totiž
pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už
nie režimu, ale ešte horšieho otroctva,
toho vnútorného.
Pred týmto vystríhal Dostojevskij v slávnom príbehu Legenda o veľkom inkvizítorovi. Ježiš sa vrátil na zem a uväznili ho.
Inkvizítor mu adresuje ostré slová, vznáša
proti nemu obžalobu, že dal ľudskej slobode príliš veľkú dôležitosť. Hovorí mu:
„Chceš ísť do sveta, a ideš s prázdnymi
rukami, s akýmsi prísľubom slobody, ktorý oni vo svojej prostoduchosti a vrodenom rozvratníctve nemôžu ani pochopiť,
ktorého sa boja a ľakajú – lebo nikdy
nebolo pre človeka a ľudskú spoločnosť

nič neznesiteľnejšie ako sloboda!“ (Bratia
Karamazovovci I., Bratislava 1990, s. 311)
A ešte pritvrdzuje, keď dodáva, že ľudia
sú pripravení vymeniť svoju slobodu
za pohodlnejšie otroctvo, podriadenie sa
niekomu, kto za nich rozhodne, aby mali
chlieb a istoty. A tak Ježišovi vyčíta, že sa
nechcel stať cisárom, aby zlomil svedomie ľudí a nastolil pokoj silou. Namiesto
toho naďalej uprednostnil ľudskú slobodu, kým ľudstvo žiada „chlieb a niečo
k tomu“.
Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto
vec; pomôžme si navzájom, aby sme
nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko
prichádza znenazdania, keď sa situácia
znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili
s cieľom zachovať si pokojný život. Potom
to, na čo sa zameriavame, nie je „sloboda,
ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2,
4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje
(porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru
a privilégií, čo je podľa evanjelia ten
„chlieb a niečo k tomu“.
Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať:
nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva? To, čo nás oslobodzuje, je pravda
evanjelia, alebo sa cítime slobodní, keď
si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré
nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne
napredovať bez negatívnych ohlasov?
A ďalej, uspokojac sa s chlebom a istotami, nestratili sme azda elán v hľadaní jednoty, za ktorú prosil Ježiš, jednoty, ktorá
vyžaduje zrelú slobodu silných rozhodnu-

tí, zriekania a obety, ale je predpokladom,
aby svet uveril (porov. Jn 17, 21)? Nezaujímajme sa len o to, čo môže osožiť našim
jednotlivým komunitám. Sloboda brata
a sestry je aj našou slobodou, lebo naša
sloboda nie je úplnou bez neho a bez nej.
Tu sa evanjelizácia zrodila bratským
spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej vtlačili
svätí solúnski bratia Cyril a Metod. Títo
svedkovia kresťanstva, ktoré bolo ešte
jednotné a zapálené horlivosťou ohlasovania, nech nám pomôžu pokračovať
v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom
mene bratské spoločenstvo. Napokon,
ako si môžeme želať Európu, ktorá znova
nájde svoje kresťanské korene, ak sme my
sami vykorenení z plného spoločenstva?
Ako môžeme snívať o Európe slobodnej
od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť
Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich?
Je ťažké žiadať si Európu viac preniknutú evanjeliom, ak nás netrápi, že ešte
nie sme plne zjednotení medzi sebou
na tomto kontinente a že sa o seba
navzájom nestaráme. Praktické výpočty,
historické dôvody a politické väzby nemôžu byť neprekonateľnými prekážkami
na našej ceste. Nech nám pomáhajú svätí
Cyril a Metod, „predchodcovia ekumenizmu“ (svätý Ján Pavol II.: Slavorum apostoli, 14), v snahe o zosúladenie rozdielností
v Svätom Duchu, o jednotu, ktorá by bez
toho, aby bola uniformnosťou, bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána,
ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.
Vo svojej dobe Cyril a Metod umožnili,
aby sa Božie slovo vtelilo na tomto území
(porov. Jn 1, 14). Chcel by som sa s vami
v tejto perspektíve podeliť o dva podnety,
bratské rady pre šírenie evanjelia slobody
a jednoty dnes. Prvý sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských
národov, ktorý by ste si spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide
nad rámec filozofických a teologických
konceptualizácií (ide o proces, na základe
ktorého zvukový znak dostáva pojmový
význam, pričom to, čo sa vyjadruje, môže
viesť k množstvu súdov, pozn. red.), vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie
prijať tajomstvo. Pomáhajte si pestovať
túto duchovnú tradíciu, ktorú Európa tak
veľmi potrebuje; zvlášť má po nej smäd
cirkevný západ, aby znova našiel krásu
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Svätý Otec František 15. septembra v Prešove
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adorácie Boha a dôležitosť nevnímať spoločenstvo viery predovšetkým na základe
programovej a funkčnej efektívnosti.
Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa
nedosahuje natoľko dobrými úmyslami
a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých,
ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi.

Kto to je? Sú to chudobní, lebo v nich je
prítomný Ježiš (porov. Mt 25, 40). Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty
a pomáha kráčať svižnejšie, prekonávajúc
predsudky a nedorozumenia. Aj toto
je črta, ktorá našla dobrú pôdu v tejto
krajine, kde sa v škole učí naspamäť jedna
báseň, ktorá okrem iného obsahuje veľmi
peknú pasáž: „Ale keď na naše dvere

zaklope ruka cudzia v úprimnej dôvere:
kto je, ten je; či je on zblíza, či zďaleka:
vo dne, v noci na stole dar Boží ho čaká.“
(Samo Chalupka: Mor ho!, 1864)
Nech je na stole každého jedného dar
Boží. Zatiaľ čo ešte nie sme schopní zdieľať rovnaký eucharistický stôl, môžeme
spolu prichýliť Ježiša tým, že mu poslúžime v chudobných. Bude to sugestívnejší
znak než množstvo slov a občianskej spoločnosti pomôže pochopiť, zvlášť v tomto
bolestnom období, že len vtedy, keď
budeme stáť na strane tých najslabších, sa
dostaneme z pandémie naozaj všetci.
Drahí bratia, ďakujem vám za vašu prítomnosť a za vašu cestu: mierna a pohostinná povaha, typická pre slovenský ľud,
tradičné pokojné spolunažívanie medzi
vami a vaša spolupráca pre dobro krajiny
sú vzácne pre kvas evanjelia. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom,
ktorého sa netreba vzdať. Uisťujem
vás, že si na vás spomeniem v modlitbe
a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili.
Ďakujem.

Prechádzajúc jeho bohatý život od narodenia na fare v Závadke
v okrese Spišská Nová Ves cez nútené vysťahovanie do Čiech,
štúdium v Čechách i na Slovensku, seminárne časy v Bratislave
prichádzame k manželstvu s Klárou Molčányiovou, darovaniu nového života desiatim deťom... Nemožno nespomenúť účinkovanie
v štyroch farnostiach – Rafajovce, Poša, Michalovce a Dvorianky,
pôsobenie v Neokatechumenátnom spoločenstve, v rôznych spolkoch, liturgickej komisii eparchie, v Spolku sv. Cyrila a Metoda či
na mládežníckych akciách... Jednoducho, ak na to spomíname, ak
to vo svojich srdciach i stretnutiach nanovo prechádzame, napĺňa
nás radosťou to, ako sme dennodenne zakúšali, že je veľké požehnanie mať takého dobrého otca a kňaza.

ZA OTCOM EMILOM

Samozrejme, jeho aktivity boli bohaté. Skoré ranné hubačky
vystriedalo nespočítateľné vybavovanie stránok v kancelárii. Publikačnú činnosť či večerné štúdium zasa počúvanie Rádiožurnálu
pri hviezdnej oblohe... Áno. Taký bol náš otec. A veríme, že nielen
pre nás. Mnohí nás aj po toľkých rokoch zastavia a spomenú
si na svedectvo jeho života. Na dobrú radu alebo pomoc, ktorú
od neho za onoho času prijali.

Ako ten čas letí, povedali sme si, keď nadišiel 17. august 2021.
Vtedy uplynulo už dvadsať rokov od odchodu do večnosti nášho
otca, manžela, dedka a svokra otca Emila Zorvana. Jeho miesto
v našom srdci je však stále obsadené spomienkami na bohatý
život prežitý s ním. Možno preto, lebo nás mal desiatich, a neskôr
s vnúčatami, zaťmi a nevestami oveľa viac. Jeho otcovské i duchovné prísne, ale i pravdivé slovo nás vždy usmernilo a zároveň
povzbudilo.

V tento výročný čas je namieste spomenúť si na neho nielen v našich srdciach, modlitbách, ale hlavne v našich slovách, skutkoch
či postojoch viery – jeho viery v Krista. V nej vydával svedectvo, že
kríž bol oslávený a Kristus vzkriesený. V tejto nádeji na vzkriesenie tela a večný život ostávame my deti s jeho manželkou a našou
mamkou Klárou i so širokou rodinou aj po dvadsiatich rokoch
po tej náhlej a nečakanej smrti v spomienkach, ale hlavne v modlitbe za jeho nesmrteľnú dušu.
Večná mu pamiatka! Christos voskrese! (E. Zorvan)

freepik.com

SPOZNÁVAME

BIBLIU

Biblia a viera

Biblia je fenomén, ktorý sa nedá ani vo svetskom prostredí obísť. Bola prvou hromadne
vytlačenou knihou na svete, ktorú kníhtlačiar
J. Gutenberg vytlačil už v roku 1455. Vedie
v počte rôznych tematicko-biblických diskusií. Je knihou, na ktorú kládli ruky svedkovia
pri súdnom pojednávaní, ako to vidíme pri
sľube amerického prezidenta. Je nositeľkou
niekoľkých Guinnessových svetových rekordov, ako je rekord za najvydávanejšiu knihu,
za najprekladanejšiu knihu do rôznych jazykov,
za najpredávanejšiu knihu i za najčítanejšiu
knihu sveta. Všetky rekordy nám ukazujú, že si
zaslúži pozornosť každého človeka. Po stáročia
inšpirovala a inšpiruje človeka a mení životy
mnohých. Pre veriacich je však Božím slovom
adresovaným čitateľovi, prostredníctvom
ktorého ho láskavý a všemohúci Boh pozýva
do hlbšieho vzťahu.
Názov Biblia má grécky pôvod a je uvedený
v množnom čísle, čo ukazuje, že ide o súbor
viacerých kníh. Iní odvodzujú názov od mesta Byblos. Tento fenický prístav v Libanone
bol v staroveku známym vývozcom papyrusu
do vtedy známeho sveta. V antickej gréčtine sa
práve termínom biblos označoval aj papyrusový
list, zvitok. Aj slovenské slovo papier je odvodené od slova papyrus. Ten sa používal na výrobu
kníh a rôznych dokumentov na písanie. S papyrusom sa do sveta rozšíril aj názov biblos.
Bibliu tvoria knihy Starého a Nového zákona.
Starý zákon pozostáva až zo 46 kníh a Nový
zákon tvorí 27 kníh. Tieto knihy prijala Katolícka cirkev za svoje posvätné, inšpirované texty.
Knihy Starého zákona rozdeľujeme do troch
častí: dejepisné, ktoré majú na prvý pohľad
historický charakter (stvorenie sveta a človeka,
dejiny izraelského národa a pod.), prorocké,

JEDNOHUBKY
VIERY
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ktoré z pohľadu dejín a proroctiev pripravovali
príchod Mesiáša, a múdroslovné alebo poučné,
ktoré ponúkajú poučenie a skúsenosť s Bohom
v rôznych životných situáciách.
Aj knihy Nového zákona sa delia na tri časti.
Medzi historické knihy patria štyri evanjeliá
a Skutky apoštolov. Medzi poučné patria listy
apoštolov – Pavlove a všeobecné (katolícke) listy. Kniha Zjavenia apoštola Jána je jedinou novozákonnou prorockou knihou. Knihy sa delia
na kapitoly a tie na verše. V liturgii poznáme aj
delenia na začala, parémie, katizmy a antifóny.
Pri oboch častiam Biblie si musíme uvedomiť,
čo je ich základom a okolo čoho sa točia skoro
všetky biblické texty. Je to práve téma zmluvy.
V Starom zákone je to zmluva, ktorú uzatvára
Boh prostredníctvom Mojžiša s izraelským
národom. Boh sa zaväzuje zahŕňať národ svojím požehnaním a ochranou a on sa zaväzuje
dodržiavať jeho Desatoro prikázaní. V Novom
zákone je to zmluva uzavretá v Ježišovi Kristovi, v jeho smrti a zmŕtvychvstaní, rozšírená
medzi Bohom a celým ľudstvom po všetky
časy a generácie. Preto sa veľmi často môžeme
stretnúť s pomenovaním Stará a Nová zmluva,
ktoré sú pôvodným označeniam historicky
a jazykovo bližšie.
Označenie starý však nesmieme vnímať ako
určité negatívum, ako zastarané, prekonané,
menejcenné biblicko-historické svedectvo.
Dnes sa už naň pozeráme ako na prvú knihu
zmluvy, a preto sa môžeme v prípade Starého
zákona stretnúť s názvom Prvý zákon. Texty
Biblie sú Božím zjavením pre človeka a Cirkev
sa na ne vždy pozerala ako na jeden pár, ktorý
označuje vzájomný vzťah, väzbu, závislosť
a jednotu. A v tomto význame treba rozumieť
aj vzťahu obsahu Biblie. (Daniel Slivka)

NA ÚVOD
Pred vyše rokom sa cez kanály Facebook a Youtube šíril
zaujímavý projekt – Pôstne jednohubky. Vladyka Cyril
Vasiľ SJ v ňom jednoducho predstavoval nielen jednotlivé prikázania, ale napríklad aj čnosti. Nie každý má však
doma prístup na internet, nie každý mal čas si to pozrieť,
a tak sme sa rozhodli tento projekt pretaviť do článkov
v tomto časopise. Tento krok je súčasťou zmeny časopisu
podľa vašich očakávaní, ktoré ste nám sprostredkovali cez
vypísanie anketového lístka minulý rok.
Prečo sme zvolili takýto názov? Popravde sme sa stotožnili
s názvom, ktorý pôvodnému projektu vymysleli jeho tvorcovia. Len sme ho trocha upravili. Jednohubka je niečo, čo
si vieme doma pripraviť asi všetci. Niečo drobné na zahryznutie. Neraz pri návšteve siahneme do chladničky či špajze
a vytiahneme nejaké drobné jedlo. Ako vraví moja kolegyňa – na ďobkanie. Takými typickými jednohubkami boli kedysi u nás kúsky klobásky alebo slaninky a k tomu chlebík.
Dnes sme v kulinárskom remesle pokročili na omnoho vyš-
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šiu úroveň. Aj keď si jednohubky vie urobiť doma každý sám, hľadáme inšpiráciu
v tých „dokonalých“ z rúk profesionálov.
A preto aj fotografie v tejto rubrike budú
inšpiráciou pre tých z vás, ktorí naberú
odvahu urobiť pohostenie pre priateľov či
hostí trochu nápaditejšie – kvalitnejšie.
Tak je to aj v duchovnom svete viery,
do ktorého nás bude vovádzať táto
rubrika. Možno nám stačí iba poznať
Desatoro. Možno poznať iné výrazy. Ale
ak chceme byť lepšími, musíme spoznať
ich obsah, to, čo sa skrýva za slovami.
A nielen spoznať, ale nabrať odvahu toto
posolstvo zrealizovať vo svojom živote.
Pretvoriť pravdivé slová, víziu na skutočnosť. Tak ako dobrá gazdinka dokáže
podľa zobrazenej fotografie vytvoriť
chutné jednohubky. (J. Gradoš)
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HĽA, ROBÍM
ČOSI NOVÉ
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

Napriek bohatej histórii vydávania nášho časopisu každá doba a pod jej vplyvom
meniace sa okolnosti vtláčajú podobe Slova vlastnú tvár a modifikujú jeho obsah.
Ak chce ostať moderným časopisom moderného veriaceho, je nevyhnutné prispôsobiť
sa jeho aktuálnym požiadavkám a preferenciám. O tom, akými zmenami prejde Slovo
v najbližších mesiacoch a čo stálo na počiatku týchto zmien, sme sa porozprávali s jeho
šéfredaktorom Jurajom Gradošom.
V novom roku prichádza časopis Slovo s niekoľkými formálnymi aj obsahovými zmenami.
Môžeš nám, otec Juraj, v krátkosti predstaviť
grafický vizuál nového ročníka?

Otec PhDr. ThLic.
Juraj Gradoš, PhD.,
rodák z Poše (okr.
Vranov nad Topľou),
už v seminári naplno
využil elektrotechnickú
priemyslovku,
kde študoval.
Bol iniciátorom
bohosloveckého
časopisu Prameň, jeho
tvorcom i grafikom.
Po vysviacke v roku
1997 pôsobil vo
farnostiach v okolí
Prešova. Od roku
1999 bol vydavateľom
časopisu Slovo
a neskôr aj Theologos.
Od roku 2000 je
šéfredaktorom
časopisu Slovo.
Paralelne s touto
úlohou sa venuje aj
grafickej tvorbe kníh,
histórii a sluchovo
postihnutej mládeži.

Neviem, či by som to nazval novým vizuálom.
Upravili sme terajší a ako je zvykom, takpovediac
ako ochutnávku sme ho našim čitateľom predstavili už v špeciáloch v jeseni minulého roka, ktoré
vyšli pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka v Prešove. Zmeny vychádzali z ankety uskutočnenej v priebehu roka 2021 a z potrieb čitateľov.
Nakoľko to bolo možné, zjednotili sme písmo vo
všetkých rubrikách, aby boli čitateľnejšie. Podobne
sme upravili aj nadpisy a kde sa dalo, vypustili sme
podklady. Jednoducho sme zrealizovali konsenzus
– prienik potrieb čitateľov od tých najmladších cez
strednú generáciu až po tých zrelých vekom. Ale
vtesnať všetko do dvadsiatich ôsmich strán bolo
nemožné. Preto sme ku každému číslu i dvojčíslu
pridali osem strán. Je mi zrejmé, že sme nemohli
ulahodiť každému vo všetkom, no napriek tomu
si myslím, že sme naplnili väčšinu požiadaviek
každého čitateľa.
Aké nové rubriky prinesie Slovo v roku 2022?
Nové rubriky vzišli z očakávaní čitateľov. Viac
priestoru dostáva rodina a špecificky vzťahy, ktoré
utvárajú náš život. Ten duchovný sa nemôže rozvíjať tradične, ako sme boli zvyknutí, a tak prinášame rubriky o modlitbách a Biblii. Postupne v nich
prinesieme rôzne spôsoby a typy modlitieb či
rozoberieme tie pasáže z Písma, ktoré sa javia čitateľom ako nezrozumiteľné alebo nepochopiteľné.
S Bibliou súvisia aj iné rubriky – napríklad sudoku,
v ktorom môžu mladí, no nielen oni, nájsť zvyšok
súradníc citátu. Ten skrýva v sebe výzvu daného
čísla, o ktorej riešení sa radi dozvieme na našom

Facebooku. A tradičnú tajničku bude skrývať biblická doplňovačka, kde stačí mať čas a chuť listovať
v Biblii. Chceme, aby sa táto kniha stala spoločníkom našich čitateľov čo najčastejšie.
Na základe čoho boli vyberané témy, nové
rubriky a určované priority časopisu v novom
ročníku?
Tak ako jednotlivé rubriky, aj témy majú pôvod
vo vašich potrebách. Sám sa cítim ako príslušník
strednej generácie a tak trochu vnímam očakávania
mladších i starších od seba, a rozumiem im. Stačí
počúvať, rozprávať sa... No popravde, mladým som
už pred niekoľkými rokmi akoby prestal rozumieť. Zmeny spôsobu života sú obrovské. Aj zmeny
spôsobu komunikácie. To, čo bolo podstatné pre
nás, keď sme boli -násťroční, je pre dnešných
mladých neznáme. A naopak. Preto som s Božou
pomocou a vďaka dobrodincovi z Prešova minulý rok navštívil každý turnus stretnutia mládeže
v Juskovej Voli i vo Viničkách-Hatfe. Podnetov sme
nazbierali mnoho a bol som prekvapený, ako súčasná doba – hlavne prezentovaný moderný spôsob
života – vplýva na kresťanskú mládež. My starší
i my v Slove musíme byť pripravení odpovedať aj
na chúlostivé otázky, ktoré za našich mladých čias
nebolo zvykom ani vysloviť nahlas. A dnes na ne
musíme prinášať odpovede.
Samozrejme, tak ako v iných časopisoch, všetky
tieto zmeny prešli schválením redakčnou radou,
ktorá svojím dielom prispela aj k výberu tém.
Celá táto zmena sa však diala súčinne s prípravou
špeciálnych vydaní časopisu a v čase, ktorý stretnutiam nepraje. A tak, ako aj v iných oblastiach,
aj naše stretnutia boli čím ďalej, tým častejšie
virtuálne. Ak mám byť úprimný, mne osobne chýba
ľudská bezprostrednosť – fyzická blízkosť.
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V novom ročníku sa po niekoľkých rokoch čitatelia nestretnú s obľúbenou rubrikou Bioetika.
Prečo? Čo ponúkne Slovo namiesto nej?
Stretnú sa, ale už nie v každom čísle, a bude mať
inú podobu. Je mi ľúto, že aj nás veriacich rozdeľujú niektoré témy súvisiace s bioetikou a zdravotníctvom. Cítil som to v mnohých rozhovoroch
i vyhrážkach. Chceme napomôcť uzdravenie vzťahov i medzi týmito skupinami – k tolerancii, no
v zodpovednosti a pravde. Preto obsah tejto rubriky
si čitatelia nájdu lepšie a detailnejšie rozobraný
v téme časopisu niekoľkokrát za rok.
Bude mať v rámci novej koncepcie Slova väčší
priestor aj modlitba a liturgia?
Ako som spomínal, uvádzame do praxe modlitbové
okienko. Ale to nie je všetko. Ak nájdeme pochopenie u našich liturgistov, v dvojčíslach plánujeme
predstavovať náš obrad, jeho zvyklosti, liturgiu
a tradíciu. Spoznať svoju cirkev je podľa mňa veľmi
dôležité, lebo je zdrojom nášho postoja k Bohu,
spôsobu modlitby i nazerania na svet.
V septembri sa dostalo Gréckokatolíckej cirkvi
požehnania v podobe návštevy Svätého Otca
na Slovensku a spoločne slávenej liturgie v Prešove. Ovplyvnila táto udalosť nejakým spôsobom aj nový ročník časopisu?
Ovplyvnila minimálne graficky a obsahom jeho
prvé čísla, keďže aj naďalej dávame priestor slovám
Svätého Otca, ktoré zazneli na Slovensku alebo
o Slovensku. Po nich sme trocha modifikovali
rubriku, kde boli čitatelia zvyknutí nájsť si jeho
príhovory z generálnych audiencií. Namiesto nich
prinesieme hlbšiu analýzu jeho homílie v Prešove,
ktorá bola určená predovšetkým nám gréckokatolíkom.
Okrem duchovných a spoločenských tém
ponúka Slovo už dlhé roky aj priestor na relax,
oddychové aktivity pre deti, rubriky pre mládež
a podobne. Nastane v novom roku zmena aj
v tejto oblasti?
Aj táto oblasť prejde zmenami. Tou najzreteľnejšou bude vypustenie televízneho a rozhlasového
programu, ktorý bol asi najmenej čítanou rubrikou
časopisu, ale jeho príprava bola veľmi komplikovaná najmä z ohľadu na aktuálnosť a časovú tieseň
všetkých zainteresovaných. Na návrh vladyku
Cyrila Vasiľa SJ predstavíme namiesto programu
základné aspekty nášho slovenského spoločenského systému. Zároveň prinesieme viac priestoru
na relax a pokúsime sa napriek neľahkým časom
vyladiť úsmev na tvári našich čitateľov.
Okrem tejto zmeny v časopise prinášame množstvo
malých rubrík, ktoré boli doteraz súčasťou dvojčísel alebo sú úplne nové. Medzi tie nové patria
napríklad Jednohubky viery od vladyku Cyrila.
Čitatelia sa budú môcť začítať do slov, ktoré čítali

ich predchodcovia pred päťdesiatimi rokmi. Alebo
lepšie spoznať sociálne učenie Cirkvi. Pribudnú
rôzne tipy na recepty, túry, do školy či domácnosti
a žensko-mamičkovské okienko. Zároveň vnášame
do časopisu viac interaktivity vo forme otázok a odpovedí, ale aj svedectiev zo života známych i menej
známych osobností. Veď posúďte sami – stačí
si prelistovať už toto číslo a nájdete v ňom veľa
nového. Verím, že takto upravený vizuál i obsah
časopisu bude pre vás prehľadnejší, obohacujúcejší
a že osloví aj nových čitateľov.

Redakciu časopisu
Slovo v súčasnosti tvoria
redaktori Adriana Matoľáková, Tatiana Cmorjaková, Michal Onderko
a cenzori otcovia Milan
Kuzmiak a Miroslav
Dancák, ktorý je súčasne
aj redaktorom časopisu.
Redakcia sídli na Hlavnej ulici 3 v Prešove.

Sme na začiatku nového ročníka. Čo je pre teba
osobne najväčšou a najakútnejšou výzvou, ktorá pred ním stojí?
Žijeme hektické časy. Ak sa pozriem na ceny, rastú
nevídaným tempom. Len cena papiera v Slove
za ostatné mesiace vzrástla o vyše sedemtisíc eur.
Už prvý polrok minulého roka sme zažili nečakané zvyšovanie ceny poštovného i papiera. Vďaka
štedrosti mnohých z vás sme to však ustáli. Nik
nevie, čo nás čaká. Ale istotne zasa porastú ceny
poštovného. Mnohí čitatelia nás predchádzajú
do Otcovho domu. Iní strácajú zrak alebo šetria aj
na katolíckej tlači. Obidva tieto aspekty nás nútia
zamyslieť sa nad budúcnosťou časopisu. Možno
sme ho nemali približovať mladším. Možno sme ho
nemali rozširovať a prinášať viac. Na druhej strane
cítime hlad a potrebu tento hlad naplniť. A poviem
vám úprimne, že vám verím. A verím Bohu. Verím,
že tento časopis má čo ponúknuť a ak sa zomkneme, dokážeme veľké a úžasné veci. Dokážeme nielen prežiť, ale aj posunúť sa vpred. Stačí tak málo.
Či vlastne v dnešnej dobe veľa – byť kresťanom, byť
skutočným gréckokatolíkom. Byť súčasťou tejto
Cirkvi, ktorej korene siahajú ku Kristovi, k evanjelizácii sv. Cyrilom a Metodom, k odvahe kňazov,
ktorí sa rozhodli pre jej jednotu, k mučeníctvu
minulého storočia. A ako kresťania spoločne nielen
prežijeme každé protivenstvo, každú skúšku, ale
v jednote s Otcom aj porastieme.

VIETE, ŽE...
Časopis Slovo vychádza
nepretržite od roku
1969 ako jediný slovenský oficiálny časopis
Gréckokatolíckej cirkvi
najprv v Československu, neskôr na Slovensku. Spočiatku mal aj
rusínsku verziu, Blahovistnik, ktorá sa časom
osamostatnila. Jeho
prvým šéfredaktorom
bol kňaz Ladislav Hučko,
otec dnešného pražského exarchu Ladislava
Hučka. Je distribuovaný
nielen na Slovensku,
ale aj v Českej republike, Taliansku, Belgicku
a Kanade.

I

ikona

»d Milan GÁBOR

BOHORODIČKY

EDESSKÁ IKONA

monasteryicons.com

SLOVO

1

10

Mnohé ikony Bohorodičky, najmä tie divotvorné, majú zaujímavú históriu, ktorá
sa spája s rôznymi miestami či osobami,
ktorých život ovplyvnili. Takou je aj táto
ikona.
Edesská ikona Bohorodičky (rus.
Едесская, tal. Madonna di Edessa, Madonna di Sanť Alessio) sa nachádza v Chráme
sv. Alexeja, Božieho človeka, a sv. Bonifáca
na Aventínskom pahorku v Ríme.
Táto ikona je jednou z tých, ktoré boli
podľa cirkevnej tradície namaľované sv.
apoštolom a evanjelistom Lukášom. Tu
však treba dodať, že tieto ikony sa mu nepripisujú v tom zmysle, že by ich bol namaľoval on sám (pretože ani jedna z ikon
pochádzajúcich z obdobia 1. storočia sa
nezachovala), ale že sú to kópie, lepšie
povedané kópie z kópií, ktoré pôvodne
namaľoval sv. Lukáš.
Ikona má byzantský pôvod a je predpoklad, že do Ríma bola privezená v roku 977
metropolitom Sergejom Damaským, utekajúcim pred Agarénčanmi. Dovtedy sa

ikona nachádzala v Edesse (v súčasnosti
juhovýchodné mesto v Turecku) v Chráme Presvätej Bohorodičky, prostredníctvom ktorej Boh konal mnoho zázrakov,
čím sa stala široko-ďaleko známou ako
Edesský divotvorný obraz Božej Matky.
S touto ikonou sa spája aj život prepodobného Alexeja, Božieho človeka (liturgická
pamiatka 17. marca).
Narodil sa v Ríme okolo roku 370 ako
syn bohatých, no skromných rodičov
Eufemiána a Aglaidy, ktorí sa veľa rokov
modlili za dar dieťaťa. Od svojich šiestich
rokov sa vzdelával v profánnych vedách,
veľa čítal Sväté písmo a umŕtvoval si telo.
Keď dospel do mladíckeho veku, dozrela
v ňom túžba opustiť svet a všetky sily
zasvätiť službe jedinému Bohu. Z tohto
dôvodu dlho vzdoroval nátlaku zo strany
svojich rodičov, aby sa oženil, ale napokon mu podľahol. Keď však večer zostal
sám so svojou nevestou, uvedomil si, že
má poslednú možnosť uskutočniť svoje
povolanie k zasvätenému životu. Sňal si
obrúčku z prsta, podal ju neveste a povedal: „Zachovaj to. Pán nech je s nami

a nech nám svojou milosťou pripravuje
nový život.» S jej súhlasom potajomky
odišiel z domu, nasadol na loď a odplavil
sa do sýrskej Edessy, kde sa uchovával Rukou neutvorený obraz nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista, Alexej sa mu poklonil, predal všetko, čo ešte mal, peniaze
rozdal chudobným a usadil sa v predsieni
(pritvore) Chrámu presvätej Bohorodičky,
pred ktorej ikonou sa veľa modlil. Jedol
iba chlieb a pil iba vodu, všetky ostatné
almužny rozdával chorým a starým. Každú nedeľu prijímal Eucharistiu. Alexejovi
príbuzní ho všade hľadali, ale neúspešne. Sluhovia, ktorých jeho otec rozoslal
na rozličné miesta, prišli aj do Edessy, ale
v úbohom žobrákovi Alexeja nespoznali.
On však ďakoval Pánovi za almužnu,
ktorú od nich dostal.
Po sedemnástich rokoch Alexejovho
života v Edesse prikázala Božia Matka
kľučiarovi Chrámu presvätej Bohorodičky: Voveď do môjho chrámu Božieho
človeka, ktorý je hodný nebeského
kráľovstva. Jeho modlitba vystupuje
k Bohu ako voňavé kadidlo a spočíva
na ňom Svätý Duch.» Keď však kľučiar
nezistil, o koho ide, obrátil sa na Presvätú
Bohorodičku s prosbou o pomoc. Ona
mu odpovedala, že tým Božím človekom
je úbožiak, ktorý sedí na chrámovom
schodisku. Kľučiar našiel svätého Alexeja
a voviedol ho do chrámu. Vtedy sa o ňom
mnohí dozvedeli, začali k nemu prichádzať a stále viac mu prejavovať svoju úctu.
Svätec chcel ujsť pred ľudskou slávou,
preto potajomky nasadol na loď, aby sa
usadil v cilícijskom Tarze, rodisku svätého apoštola Pavla. Na mori sa však strhla
búrka a zahnala loď na talianske pobrežie. Alexej spoznal v tejto udalosti Božiu
vôľu a pobral sa do Ríma. Prišiel do domu
svojho otca a keď zbadal, ako v sprievode
svojich sluhov vychádza z domu, povedal
mu: „Dovoľ mne, biednemu a chudobnému, stáť pri vchode do tvojho paláca
a jesť odpadky z tvojho stola. Boh ti to
vynahradí a ak máš niekoho na cestách,
istotne ho vráti do tvojho domu.» Pri
týchto slovách si Eufemiános spomenul na svojho syna Alexeja, dal postaviť
prosiacemu malú komnatu a jednému zo
sluhov prikázal, aby mu nosil jesť. Alexej,
nikým nepoznaný, prežil na tomto mieste
ďalších sedemnásť rokov. Neprestajne sa
postil, vo dne i v noci sa modlil a ponížene znášal urážky aj posmech sluhov
svojho otca.
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ABECEDA

MODLITBY

Zaujalo ma a potešilo, keď redakcia časopisu Slovo prišla s nápadom vytvoriť
priestor na rubriku o modlitbe. Oslovilo
ma, že cieľom redakcie nie je ponúknuť v tejto rubrike len akési teologické
články o modlitbe, ale skôr pomôcť
čitateľom vidieť modlitbu ako niečo
prirodzené, živé, dynamické, spojené
s reálnym životom, že nemá ísť o články
plné citácií z odbornej literatúry, ale
skôr o motivačný text z pera bežných
veriacich ľudí, ktorí sa čerpajúc zo
svojej skúsenosti podelia o to, ako sami
znovuobjavili hĺbku modlitby. O to, čo
ich privádza bližšie k Bohu.
Cieľom týchto článkov je aj predstaviť rôzne spôsoby modlitby, ako ich
poznáme v bohatstve dvetisícročnej
tradície Cirkvi, a tak pomôcť čitateľovi
objaviť aj nové „destinácie“ modlitebného života a nájsť si formu modlitby,
ktorá mu je najprirodzenejšia a najlepšie zodpovedá jeho životnému stavu,
okolnostiam a osobnostnej jedinečnosti. Preto články do tejto rubriky budú
písať rôzni ľudia − laici aj kňazi, muži
aj ženy, starší aj mladší, podnikatelia,
robotníci či ženy na materskej, pretože
modlitba je rozmanitá a každého môže
osloviť iný aspekt.
Čitateľ sa môže tešiť na témy ako:
•

Ticho, najkrajšia kaplnka − Kontemplatívna modlitba

•

Marta či Mária? − Modlitba ženy
v domácnosti

•

Emócie v modlitbe − Modlitba
žalmov

•

Modlitba príhovoru – Služba lásky

•

Radosť z Božej veľkosti − Modlitba
chvály

•

Zaneprázdnenosť a modlitba −
Modlitba pri práci

•

Dvadsať zastavení Ježišovho života
− Ako si užiť ruženec

•

Sedem prosieb – Modlitba Otče
náš

•

Opakujúce sa modlitby

•

Dýchanie duše − Ježišova modlitba

•

Ako si vychutnať liturgickú modlitbu

•

Modlitba v ťažkosti

•

Pane, nie som hoden − Modlitba
hriešnika

•

Modlitebná knižka všetkých čias −
Modlitba s Božím slovom

A to všetko cez objektív skúseností
bežných ľudí, ktorým Boh dal milosť
preniknúť cez nános rutiny a zovšednenia, a modlitba sa im stala radosťou.
Ako sa hovorí, pod lampou býva najväčšia tma, a tak aj v oblasti modlitebného života máme najväčšie poklady
priamo pod nosom. Potrebujeme možno len zmeniť prístup, pochopiť malý
detail a starobylé i novodobé spôsoby
modlitby nám ožijú, a prinesú do nášho života Božiu prítomnosť. Poďme
spolu zažiť dobrodružné znovuobjavenie modlitby. (František Sochovič)

Vyhovujúc zdvorilej prosbe vedúceho redaktora našich č asopisov,
ujímam sa pera, aby som na prahu nového obč ianskeho roku 1972
vyslovil úprimné dobrožič enia duchovenstvu i veriacim našej eparchie-biskupstva.
Vstup do nového roku je ozaj veľmi dobrou príležitosť ou k tomu,
aby som na prvom mieste vyjadril tie najsrdeč nejšie želania všetké
ho dobrého a požehnaného všetkým bez rozdielu. Nech nekoneč ne
plná Božia dobrota a láska n a p ln í srdcia nás všetkých, aby sme s
radosť ou a s vedomím veľkej zodpovednosti plnili a splnili všetky
naše povinnosti. Nech je i rok 1972 rokom úspešne zvládnutých
úloh tak v oblasti nadprirodzeného ako aj prirodzeného nášho rastu
aby sme raz, v jeho závere, mohli so sv. Pavlom aj my povedať :
„D o b rý boj som bojoval . .
Nech je to rok kvitnúcej radosti, aby
nás dosiahnuté výsledky nielen tešili, ale aj povzbudzovali k neväd
núcemu záujmu pracovať dobre, zodpovedne a s uvedomelou
láskou.
Nech je to rok vzmáhajúceho sa mierového života všetkých so všet
kými. Povýšme toto úsilie na č estný záväzok, d o ktorého nevložíme
iba svoje nadšenie, ale aj svoju dobrú vôľu, prácu a pevné o d h o d 
lanie.
Nech je to rok splnených túžob a plánov. S pomocou Božou a vlast
nou vytrvalou vôľou môžeme urobiť veľa a dosiahnuť to, aby sa n a 
še šľachetné a vznešené plány premenili na fakty a krásne sny na
potešujúcu skutoč nosť .
Nech dobrotivý nebeský O tec na orodovanie presv. nebeskej
Matky - Kráľovnej pokoja - požehná našim želaniam aj našim úsiliam,
aby tieto dosiahli svoj živý výraz splnenia, ktoré nás naplní hrejivým
pocitom vnútorného šť astia. Č ím viac lásky a dobra bude v nás, tým
viacej lásky a dobra pribudne v celom našom svete. K veľkým te ch 
nickým vymoženostiam našich č ias potrebujem e viac než kedykoľvek
predtým upevniť aj pokrok v našich srdciach. V nich nech bľahodárne rozkvitá láska a dobro, aby sladké plody pokoja, vzájomného
porozumenia, ochoty, znášanlivosti a tolerancie boli výsledkom i o d 
menou tohto nášho snaženia.
Všetkých milých prispievateľov, č itateľov a priaznivcov našich č aso
pisov Slovo a Blahovistnik pozdravujem a zo srdca im žehnám, vo
vzájomnej láske a m odlitbe neustále spojený váš

t Dr. BAZU H O P K O,
biskup.

DO NOVÉHO ROKU!
Stojíme na prahu nového roku... Ľudstvo
mnoho čaká od kresťanov, ktorí majú byť
kvasom v novom svete... Kresťania by si
mali byť vedomí, že nestačia len krásne
slová o láske, tých sú plné celé šlágre,
nestačí púhy cit, ten je prchavý ako mrak,
ale je treba skutkov... Ozaj, či sme všetci
veriaci ozajstnými kresťanmi?! Prejavujeme svoju vieru skutkami? Všade? Následkom hladu umiera ročne 35 miliónov ľudí.
Prečo? Azda preto, že je nás príliš mnoho?
Alebo zem nestačí uživiť ľudí – svoje
deti? Neverme tomu! Naša zem je až príliš
bohatá! Svetová produkcia za posledných
20 rokov stúpla ďaleko vyššie ako populácia... V Ázii na uliciach sa váľajú ľudské
mŕtvoly a stávajú sa korisťou zveri, zatiaľ
čo na západnej pologuli našej planéty
milióny ton pšenice a kávy ničia len preto,
aby neklesla ich cena. Nech je nám vzorom
život prvých kresťanov: „Hľa, ako sa milovali!“... Súčasný svet sa na nás kresťanov
díva viac, ako sa nazdávame, a túžobne
čaká, čo svetu dáme... Keď ukážeme, že
kresťanstvo nie je náboženstvo smútku,
ale radosti, keď ako kresťania vytvoríme
dokonalé manželstvo spočívajúce na láske
a vernosti, keď vytvoríme rodiny, kde sa
venujú deťom, keď budeme vynikajúcimi
odborníkmi na pracovisku, dobrými spoločníkmi v spoločnosti, vzornými športovcami na ihrisku, starostlivými hospodármi
v jednotných roľníckych družstvách, ak
vytvoríme človeka, ako bol blahoslavený
Maximilián Kolbe alebo pápež Ján XXIII.,
potom svet pochopí kresťanstvo a stane
sa zázrak prvých storočí: Ľudia hľadajúci
pravdu a lásku nájdu ju medzi nami. (Augustín Leukánič, Slovo 1/1972, s. 3)
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v posväcujúcej milosti. Na prvom mieste
teda ďakujeme Ježišovi Kristovi.

IDEM
K POSVÄTITEĽOVI
V Cirkvi je sedem Kristových sviatostí.
Niektoré som už aj ja prijal. Som pokrstený a skrze to som sa stal členom Cirkvi.
Som myropomazaný a takto som sa stal
Kristovým vojakom. Často som sa spovedal a dostal som odpustenie hriechov.
Možno mám aj posvätenie, menšie kňazské stavy, možno som sa posvätil službe
Kristovi v rehoľnom živote. Možno som
prijal sviatosť manželstva a posvätným
rodinným životom chcem šíriť Kristovo
kráľovstvo. Centrom všetkého toho je
Najsvätejšia Eucharistia, pretože v nej dostávame samého posvätiteľa Ježiša Krista
a skrz neho aj Svätého Ducha, ktorému
zvlášť pripisujeme posvätenie.

V čistých dušiach prebýva Svätý Duch.
Preto aj naše telo nazývame chrámom
Svätého Ducha. Keď pristupujem k svätému prijímaniu, ozdobujem svoj chrám,
aby bol dôstojným príbytkom Svätého
Ducha. Boží Syn nám poslal Svätého
Ducha a teraz vo svätom prijímaní k nám
prichádza nielen Ježiš Kristus, ale, ako
už bolo povedané, osoby Najsvätejšej
Trojice spolupôsobia, prichádza celá
Božia Trojica. Všetky sviatosti sú spojené
s pôsobením Svätého Ducha, ale všetky
sviatosti ustanovil Ježiš Kristus. Preto
keď pristupujeme k svätému prijímaniu,
ideme ku Kristovi, aby sme sa mu poďakovali za svoje posvätenie, za to, že sme
sa mohli stať kresťanmi, že môžeme žiť

OSOBNOSTI

POLYKARP GABRIEL
OLEÁR OSBM
(1913 – 1971)
Otec Polykarp sa narodil 26. februára 1913 v Šarišskom
Čiernom a po skončení základnej školy študoval na učiteľskej akadémii v Prešove. 11. septembra 1930 však
vstúpil do baziliánskeho monastiera na Černečej hore
pri Mukačeve. Ďalšie štúdiá absolvoval v Užhorode,
Mukačeve a Olomouci, odkiaľ bol vypovedaný.
Zásluhou blaženého biskupa Pavla sa s baziliánmi
usadil na fare v Medzilaborciach. Večné sľuby zložil
1. júna a 30. júla 1939 prijal z rúk biskupa Pavla kňazskú

Prichádza ku mne môj posvätiteľ. Ako ho
mám prijať? Už v Starom zákone povedal
Pán Boh: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“
(1 Pt 1, 16; porov. Lv 19, 2) Aj ja chcem byť
svätý, preto idem k prameňu svätosti.
Veľmi túžim po tomto prameni života.
Možno som už skúsil a pil z mnohých
pozemských prameňov, ale ani v jednom som nenašiel pokoj. Moja duša je
nespokojná, kým nespočinie v tebe, Bože
(sv. Augustín). Nič ma nemôže uspokojiť, pretože všetko je dočasné, všetko je
márnosť, iba Ježiš, Eucharistia má večnú
cenu tak ako sám Pán Boh. Na svete niet
nič cennejšie ako Boh. Môžem preto
povedať, že na svete niet nič cennejšie ako
Eucharistia, lebo Najsvätejšia Eucharistia
je môj Boh.
Ó, Ježišu, ty chceš iba to, aby som sa stal
svätým a naveky šťastným. Z tvojej strany
je to veľká láska. Od takejto lásky sa rozhorí aj moje srdce a budem celý naplnený
tvojou láskou. Je prirodzené, že kto stojí
pri ohni, ten sa ohreje. A ja stojím pri
plameni ohňa lásky... Prichádzam, Ježišu,
idem, som smädný, veľmi túžim po tvojej
svätosti. Ježišu, čakám na teba. Ježišu,
očisť ma, aby som mohol dôstojne pristúpiť k tvojej svätosti.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák; krátil J. Gradoš)

vysviacku. Počas misií v Trebišove sa miestni
veriaci rozhodli mať ich v meste natrvalo. Posviacku monastiera vykonal biskup Pavel 2. júla
1944.
V roku 1947 sa otec Polykarp stal miestnym
igumenom a 1. januára 1947 začal redigovať
časopis Cyril a Metod. Po likvidácii monastiera štyri roky striedal väzenia a sústreďovacie
tábory. Po prepustení manuálne pracoval mimo
územia Slovenska, kam sa vrátil až v roku 1965.
V roku 1968 vypomáhal v Sečovciach. Posledný
rok života často trávil v nemocnici. Zomrel vo
Svätodušný pondelok 31. mája 1971 v Sátoraljaújhelyi po autohavárii na ceste do Máriapócsa
a bol pochovaný Mons. Jánom Hirkom v Trnkove. (Juraj Gradoš)

príbeh
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PÍJAK

RUKÁVY MILUJÚ
»d Mary SNELL

REMIZA

Pred deviatimi rokmi vkročil na kanadskú zem a do sŕdc
miestnych slovenských gréckokatolíkov otec Marek
Novický. Prišiel sem v situácii, keď mnohé farnosti zanikali
pre nízky počet farníkov a iné sa zasa nemohli rozvíjať,
lebo bol aj akútny nedostatok kňazov. To platilo tak pre
vzdialené farnosti, ako aj pre našu farnosť pri Katedrále
Narodenia Bohorodičky v Toronte. Boli sme nešťastní,
lebo sme nemali kňaza pre svoje spoločenstvo. Pán Boh
vypočul naše modlitby a poslal nám mladučkého kňaza zo
Slovenska.
Vtedy sme ešte vôbec netušili, aký vzácny
dar sme si vymodlili. Z rozprávok vieme,
že „soľ je vzácnejšia než zlato“, ale my si
až teraz uvedomujeme, čo sme v tomto
obdivuhodnom mladom mužovi dostali.
Je naozaj naším bohatstvom. Posledné
dva roky počas pandémie to bol on, kto sa
o nás staral. O všetkých. Telefonicky a listami sa spájal s farníkmi a liturgie slúžil
za každého farníka osobitne. Bol tým, kto
nás povzbudzoval, keď boli naše chrámy
zatvorené. Ak by nebolo jeho, nevieme, či
by sme prežívali tie časy v pokoji a nádeji,
že sa opäť vrátime sláviť liturgie všetci
spolu ako jedno spoločenstvo.
Za tých krátkych deväť rokov sa v našej
eparchii veľa zmenilo: vladyka John Pazak

bol preložený do eparchie v Phoenixe,
vladyka Marián Andrej Pacák bol vysvätený a intronizovaný, no vrátil sa naspäť
na Slovensko, a vladyka Kurt Burnette
bol ustanovený za nášho apoštolského
administrátora. Ale otec Marek bol stále
s nami. Bol naším majákom, ktorý nám
svietil na cestu. Svojou nábožnosťou nám
každý deň dával príklad.
No nielen slovami. Má stále vysúkané
rukávy, pripravené na hocijakú robotu.
Ešte sme nikdy nepočuli, že nemá čas
alebo sa mu nechce. Je stále ochotný
pomôcť vo všetkom a všade. Každému sa
vie prihovoriť, povzbudiť a pomôcť. Tak
ako vieme, že pre Pána Boha nič nie je

nemožné, tak zisťujeme, že ani pre neho
nie je nič nemožné.
A hoci je veľmi ďaleko od svojich najbližších, od svojej rodiny na Slovensku,
aj touto cestou ho chceme ubezpečiť, že
u nás má svoju rodinu. Síce nie pokrvnú,
ale je jedným z nás. Máme ho nesmierne
radi a chceme, aby s nami zotrval ešte
roky a roky. Modlíme sa, aby mu Pán Boh
dal dobré zdravie a naša nebeská Matka
ho ochraňovala svojím omofórom.
S láskou a vďačnosťou od farníkov z Katedrály Narodenia Bohorodičky v Toronte
mu vyslovujeme: „Happy 15th Anniversary of Ordination, Fr. Marek! Mnohaja
i blahaja lita!“
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DUCHOVNÉ DEDIČSTVO
ZEMPLÍNA
»d Juraj GRADOŠ

V každej dobe si ľudia uchovávali fyzické predmety ako
spomienky na niekoho či niečo, čo zažili. Pohľad na ne
im v mysliach vytváral spojenia s udalosťami a osobami,
ktoré im v ich životoch boli blízke, vzácne či dôležité.
Podobne je to aj s celými komunitami. Jednou z nich sú
gréckokatolíci na súčasnom Zemplíne a práve v jeho srdci
– v Michalovciach 1. októbra otvorili výstavu Duchovné
dedičstvo Zemplína.
Pri vstupe do budovy Zemplínskeho
múzea, kde sa nachádza výstava, vás
môže zaujať reprodukcia klokočovského
obrazu spred jeho korunovácie. Tak ako
bolo u nás na Zemplíne často zvykom –
skrášlená stuhami ako obraz na zástave
v cerkvi. Akoby nás pripravoval na to, čo
v prvej miestnosti uvidíme. A naozaj –
za dverami sa otvára voľný priestor, sťa
kaplnka, ktorému dominuje novodobá
kópia klokočovskej ikony, ktorá kedysi
brázdila naše farnosti. Pred ňou je kľakadlo, a tak sa núka chvíľa modlitby. No
ešte predtým si môžete uctiť ikonu Pokrova, ktorá je v strede miestnosti. Po ľavej

strane tejto kópie je obraz z roku 1774
z Horne, ktorý sa veľmi podobá na ikonu.
Možno sa bude musieť história prepísať
a toto bude druhá historická kópia slziacej Matky. Na stenách miestnosti vidno
množstvo ikon zo zemplínskych cerkví.
A nielen ikon, ale aj kríž, či dokonca skriňu z Vyšnej Rybnice, akú dnes v sakristiách nenájdete. Akoby vám hovorili, že
ste vošli do chrámu. Pred klokočovským
obrazom sú staré cárske dvere z Nižného
Hrabovca, ktoré sú symbolicky otvorené
ako Matkina náruč a uši pripravené vždy
vypočuť jej prosby. Nečudo, že organizátori v tejto prvej miestnosti návštevníkom

pripravili aj predstavenie takého prvku
v našich cerkvách, akým je ikonostas.
Po prehliadke ikon môžete vstúpiť
do ďalšej menšej miestnosti. Tá je venovaná slovu písanému či vytlačenému
na papieri. Panely na jej stenách prinášajú informácie o rôznych zaujímavých
bohoslužobných knihách. Asi najvzácnejšou je baškovský evanjeliár. Čitateľný
rukopis obsahuje úplný text prvých troch
evanjelií – podľa Matúša, Marka a Lukáša,
nekompletné bolo iba Evanjelium podľa
sv. Jána. Kniha má štyri listy v úvode
evanjelií, bohato zdobené pestrofarebnými prírodnými motívmi renesančného
charakteru. Nad záhlaviami evanjelií
pritom zo stoniek vyrastajú pravidelné
geometrické útvary a ornamenty uzatvorené v obdĺžnikovom obrazci. Záhlavia
jednotlivých evanjelií boli pôvodne označené zlatými literami. Zlatá farba sa však
časom ošúchala, svoju farebnosť stratili
i bohaté ornamenty na úvodných listoch.
Evanjeliá odpísali zo staršej stredobulharskej alebo srbskej predlohy. S karpatským
prostredím, teda i s naším územím, ho
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Publikácia obsahuje
kompletné príhovory
Svätého Otca aj s jeho
spontánnymi komentármi počas apoštolskej cesty v Slovenskej
republike 12. až
15. septembra 2021.
Príhovory sa začínajú
oznámením apoštolskej cesty vo Vatikáne
a pokračujú až po generálnu audienciu po návšteve Slovenska vo Vatikáne
22. septembra 2021. K vzácnej návšteve sa
Spolok svätého Vojtecha vracia aj formou
audioknihy Príhovory pápeža Františka,
v ktorej príhovory číta renomovaný herec
Ján Gallovič na pozadí originálneho
zvukového záznamu prejavov. (Martina
Jokelová Ťuchová)

Výstava Duchovné dedičstvo Zemplína

zas spájajú znaky miestnej redakcie
cirkevnoslovanského jazyka.
Súčasťou tejto expozície sú aj modlitebné
knihy a spevníky. Ján Juhasevič v druhej
polovici 18. storočia zozbieral piesne, ktoré sú zhromaždené v takzvanom Michalovskom spevníku, ktorý vytvoril Ján Tóth
v roku 1828. Rukopis obsahuje cyrilské
piesne v šarišsko-zemplínskom nárečí.
Okrem duchovnej literatúry tu nájdete aj
rozličné recepty opisujúce ľudové liečiteľské praktiky v domácnostiach gazdov.
Konkrétne ide o dva cyrilské rukopisné
knihy od Mikuláša Teodoroviča – jedna
z roku 1790 nesie názov Vrač domašnyj,
druhá z roku 1791 sa volá Pomoščnik
u domuvstve, gazduvstve. Obidve cyrilské
rukopisné liečiteľské príručky vznikli
na gréckokatolíckej fare v Michalovciach.
Ich zostavovateľom, prekladateľom i autorom je farár Mikuláš Teodorovič.
A zostala už iba tretia miestnosť. Nevdojak máte znova pocit, že ste vošli
do cerkvi. Oltár s evanjeliom a postavy
odeté v liturgických rúchach vás v tom

I ZMM

iba utvrdzujú. Kedysi bežným veriacim
nebolo dovolené vstupovať do svätyne, a tak táto miestnosť akoby otvorila
svätyňu všetkým. Biskupské rúcho, ktoré
je tu vystavené, patrilo zemplínskemu rodákovi, kanadskému gréckokatolíckemu
biskupovi Michalovi Rusnákovi. Predmety na oltári pochádzajú zasa z Klokočova.
V obvode miestnosti sú inštalované ďalšie
kňazské rúcha, ktoré nám poukazujú
aj na vývoj liturgického oblečenia. Ani
v tejto miestnosti, rovnako ako vo svätyni,
nemôžu chýbať ikony. Sú aj na cirkevných
zástavách. Celú kompozíciu dopĺňajú
bohoslužobné predmety, svietniky, čaše
a diskosy či kadidelnice.
Výstava v Zemplínskom múzeu sa končí
v polovici februára. Na záver ostáva veriť,
že napriek obmedzeniam si gréckokatolíci pri návšteve Michaloviec nájdu čas
na návštevu miestneho múzea pri starej
autobusovej stanici v zámku Sztárajovcov.
Že si nájdu čas zaspomínať a ukázať mladej generácii kúsok zo svojej minulosti,
aby – ako povedal Svätý Otec František –
mohla spoznať svoje korene.

DUNA
Najočakávanejší a najlepší filmový počin
tohto roka rozpráva príbeh Paula z rodu
Atreidesovcov. Tento rod je cisárom požiadaný o správu planéty Arrakis, na ktorej sa ťaží korenie – melanž, ktoré je
najvzácnejšou surovinou v galaxii. Keďže
toto rozhodnutie sa nepáči predchádzajúcim správcom planéty, začína sa politicky
boj plný intríg, atentátov a prevratov. Film
je natočený podľa kultovej sci-fi predlohy,
ktorá sa preslávila kvalitným spracovaním
existenciálnych tém ako náboženstvo,
ekológia a vojna. Aj napriek pomalšiemu tempu ide o perfektný film, ktorý
pomocou prekrásneho vizuálu buduje
svet pre novú ságu, kvalitou prirovnávanú
k Pánovi prsteňov. (Slavomír Gereg ml.)
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ETIKETA V KOMUNIKÁCII
ALEBO NA SLOVÁCH ZÁLEŽÍ
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ
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V našom článku sa budeme venovať jednej tejto úrovni, a to verbálnej komunikácii, ktorá je základnou podmienkou fungovania každého spoločenstva a realizuje
sa v dvoch formách – písomnej a ústnej.

PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA
Dominantnou črtou písomnej komunikácie je skutočnosť, že neprebieha v reálnom čase, čo na jednej strane odbúrava
prípadný psychický tlak na komunikanta
okamžite a vhodne reagovať, na druhej
strane však môže narušiť komunikačný
kanál a viesť k nedorozumeniam. Pri
písomnej komunikácii je preto veľmi
dôležité poznať správne komunikačné
vzorce a vedieť s nimi narábať. Keďže
v súčasnosti sa písomná komunikácia
z veľkej časti presunula do online priestoru a prebieha zväčša elektronickou
formou, aj tu je nutné osvojiť si základné
pravidlá komunikácie a etikety (v elektronickom priestore sformulovanej do tzv.
netikety, teda etikety na nete).

VYKANIE/TYKANIE,
POUŽÍVANIE VEĽKÝCH PÍSMEN
V ZÁMENÁCH

Základnou podmienkou formovania kvalitných
medziľudských vzťahov a prijateľného spoločenského
prostredia je správna komunikácia, teda správne
vysielanie a správne prijímanie informácií medzi
komunikačnými partnermi. Komunikáciu môžeme vnímať
na rôznych úrovniach – jazykovej, psychologickej,
spoločenskej, mediálnej a pod., v každom prípade však ide
o vytváranie kódov, ktoré musí cieľový príjemca adekvátne
dekódovať, aby medzi komunikujúcimi vznikol vzťah.

V tvaroch osobných a privlastňovacích
zámen, ktoré sa vzťahujú na jedného aj
viacerých adresátov, používame v listoch
a e-mailoch na znak úcty veľké začiatočné
písmeno (Vy, Tvoj, Váš). To neplatí, ak ide
o reklamné texty, letáky, návody, novinové
články a pod., rovnako ani v tvaroch zvratných zámen (svoj, svojmu). Úctu, takt,
ale aj spoločenský dištanc preukazujeme
aj správnym vykaním, ktoré vyžaduje použitie slovesa v pluráli, napr. Povedali by ste
mi... (nie: Povedal/Povedala by ste mi...).
Prípona prídavného mena však zostáva
v rovnakom rode a čísle ako jeho nadradené meno, teda: Doniesli by ste mi to sám?
(nie sami) Rada by ste tam išli? (nie radi
ani rady) Boli by ste taký láskavý? (nie takí
láskaví). Hoci v internetovej komunikácii sa istá miera neformálnosti pripúšťa,

mnoho ľudí je citlivých na tykanie, preto
je aj pri takomto type komunikácie vhodné komunikačným partnerom vykať.

HLAVNÉ ZÁSADY PÍSANIA
E-MAILOV
Používanie e-mailu je už natoľko rozšírené, že písanie a odosielanie e-mailových
správ je dnes intuitívnym výkonom, čo
zároveň ponúka viac príležitostí na porušenie etikety. Okrem spoločenských
náležitostí e-mailovej komunikácie typu
odpovedať na každý mail v primeranom
čase, nezdieľať touto formou intímne,
chúlostivé informácie, nešíriť reťazové
správy a hoaxy atď. je dôležité dbať aj
na jeho formálnu úpravu. Keďže nie všetky mailové programy umožňujú svojim
používateľom dešifrovať interpunkčné
znamienka, je dovolené písať text bez
diakritiky, dodržiavať gramatické pravidlá
je však nevyhnutné. Oslovenia vo forme
Vážený pán riaditeľ sú dnes anachronizmom a v modernej korešpondencii
je vhodnejšie nahradiť ich napríklad
pozdravom (Dobrý deň, pán riaditeľ).
Za pozdravom aj oslovením píšeme čiarku
a v ďalšom texte pokračujeme malým
písmenom. Na adresáta veľmi pozitívne
zapôsobíme, ak správu personalizujeme
a za oslovenie alebo pozdrav pridáme
jeho meno (Dobrý deň, pán Kováč, Ďakujem Vám, pani Nováková). Ak správu
adresujeme viacerým príjemcom súčasne,
v oslovení môžeme použiť plurál (Dobrý
deň, milí rodičia), musíme však dávať pozor, aby sme pri odosielaní mailu neuvádzali adresátov v poli CC (kópia) – jednak
to pôsobí vzhľadom na adresáta v hlavnom poli podradeným dojmom, jednak
môžeme porušiť zásady bezpečnosti
a ochrany osobných údajov. Pri hromadnom rozposielaní mailov uprednostnime
nástroj BCC (skrytá kópia).
Dôležitú časť textu sa pokúsme zvýrazniť
správnym slovosledom a vhodnou štylizáciou, vyhýbajme sa používaniu výkričníka
či viacerých výkričníkov za sebou (!!!).
Pôsobia veľmi expresívne a nátlakovo.
V odporúčaniach, návodoch a pokynoch
sa výkričníky nepoužívajú, aj keď majú
formu rozkazovacej vety (Dodržiavajte
nariadenia vlády. Pošlite nám vypracované tabuľky. Správajte sa zodpovedne.).
Rovnako nie je vhodné používať funkciu
capslock, pretože veľké písmená uprostred slova takisto pôsobia príliš ostentatívne, ba až agresívne.
Chýbajúce neverbálne podnety typické
pre ústnu komunikáciu (gestá, postoje,

Ty mu porozprávaš
a vložíš mu slová do úst
a ja budem s tvojimi
i s jeho ústami a poučím
vás, čo máte robiť.
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výrazy tváre...) sa v písomnej forme komunikácie môžu nahradiť tzv. emotikonmi, ktorými autor vyjadruje svoj emocionálny status. Bolo vedecky dokázané,
že človek si asociuje emotikony s reálnou
situáciou, takže komunikácia obohatená
o emotikony (smajlíky) vyvoláva odosielateľove pocity aj u príjemcu a je omnoho
efektívnejšia. Emotikony rovnako ako tzv.
akronymy (skratky spravidla anglických
fráz typu ASAP – as soon as possible = čo
najskôr; IMHO – in my humble opinion =
podľa môjho skromného názoru; BTW –
by the way = mimochodom atď.), hojne sa
vyskytujúce v elektronickej komunikácii,
však treba vo formálnych prejavoch používať s mierou a vždy sa musíme uistiť, že
im náš komunikačný partner rozumie.

ÚSTNA KOMUNIKÁCIA
Na rozdiel od písomnej komunikácie
ústna disponuje možnosťou oprieť sa
o mimojazykové prostriedky, ako je mimika (výraz tváre), gestika (pohyby tela),
posturika (postoj tela), proxemika (vzdialenosť, dodržiavanie osobných zón) a podobne, čo môže komunikujúcim pomôcť
zachytiť aj jemné odtienky výpovede

a emócie, ktoré slová samy osebe nedokážu preniesť. Ústna komunikácia môže
byť menej sofistikovaná a nevyžaduje
gramotnosť ani znalosť gramatických
pravidiel, ktoré sú pri písaní nevyhnutné, etiketa sa jej však týka v oveľa väčšej
miere. Spoločenská konverzácia má svoje
zásady, ktoré je dôležité dodržiavať. Čo
sa týka formálnej stránky, treba si dávať
pozor na zachovanie jej dialogického charakteru – či už ide o konverzáciu medzi
dvoma ľuďmi, alebo masovú komunikáciu (napr. pri prednáškach), nesmie
ísť o monológ, vždy ho treba prerušiť
otázkami, záujmom o názor druhého. Je
slušné neskákať hovoriacemu do reči, nezvyšovať hlas, používať živú gestikuláciu,
ale neafektovať, s neznámymi ľuďmi sa
nerozprávať žoviálne, prispôsobiť tempo
reči počúvajúcemu a ovládať nutkanie
byť stredobodom pozornosti. Z hľadiska
obsahu sa treba v spoločnosti vyhýbať
kontroverzným témam (náboženstvo,
politické preferencie) a minimalizovať
bezobsažné slová, tzv. slovné barličky
(v zásade, vlastne, proste, skrátka, v podstate, tak nejako...).
(pokračovanie v budúcom čísle)
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DESATORO

MEDZIĽUDSKÝCH

VZŤAHOV
»d Ivan CIENIK

Desatoro medziľudských vzťahov ponúka spôsoby aplikácie
vzťahov v konkrétnom ľudskom i kresťanskom živote
a pomáha poradiť si s otázkami, ako správne vyjadriť svoj
vzťah k Bohu i človeku.
1. FORMOVAŤ SEBA SAMÝCH
Láska nespočíva iba v tom, že milujeme
svojich blížnych, ale aj v tom, že samých
seba robíme „milovateľnými“, teda že sme
láskaví a umožňujeme blížnemu, aby nás
ľahšie miloval. Mali by sme sa snažiť o to,
aby sme neboli príliš „kyslí“ a priveľmi
nepretláčali svoje ja.

OD SYNA
Oci, nesnaž sa ma nastrašiť, ale
hovor so mnou o zlých ľuďoch
a o tom, čo by som mal urobiť,
keď sa s nimi stretnem.
Oci, nikdy sa neboj povedať:
„Toto si nemôžeme dovoliť.“
Oci, nauč ma používať zubnú
niť. Urobí to zázrak s mojím
dychom.

2. NEHOVORIŤ IBA O SVOJICH
PRÁVACH
Musíme trocha myslieť aj na svoje povinnosti. Často staviame do popredia svoje
požiadavky: „Keby mi vyšiel v ústrety...,
keby mi zavolal..., keby sa správal tak alebo
tak..." Myslime však na to, aby sme konali

svoje povinnosti, a tak pomôžeme iným,
aby si aj oni plnili tie svoje.
3. NA UTRPENÉ URÁŽKY NEHĽADIEŤ
ZVÄČŠOVACÍM SKLOM
Tým, že si urážku priveľmi zoberieme k srdcu, stáva sa z nej „svetový“ problém. Malá
nezdvorilosť sa stáva veľkou urážkou nášho
„veličenstva“. Ale prižmúrme oko. Sú to maličkosti. Veď aj my to niekedy preženieme.
Zahasme iskru prv, než spôsobí požiar.
4. NEREAGOVAŤ HNEVOM
Ak sa nás aj niečo dotkne, nesprávajme sa
podráždene, ovládajme sa. Sebaovládanie
nie je slabosť. Pokojná vyrovnanosť je
cnosť silných. Kto sa za urážku odpláca
urážkou, dopúšťa sa tej istej chyby ako ten,
kto ho urazil.
5. MAŤ ZMYSEL PRE HUMOR
Povedať vo chvíli napätia pár žartovných
slov neraz znamená zachrániť situáciu
a navodiť pokojné ovzdušie, ktoré spríjemňuje vzťahy s inými. Niekedy stačí slovko
či úsmev, ktorý ako slnečný lúč rozoženie
mraky a vráti jasnú oblohu.
6. PRIJAŤ INÝCH TAKÝCH, AKÍ SÚ
V hudobnom nástroji vydáva každá struna
svoj vlastný tón a až keď zaznejú spolu,
vnímame krásu hudby. Rozličnosť je dar.
Má nás privádzať k spolupráci, nie ku
konfliktom. Sme rozdielni, ale nie sme
protivníci. Treba s úctou a rešpektom prijať, že tí druhí sú iní než my. Rozmanitosť
prináša vzájomné obohatenie.

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, ukáž mi farby, ako sa
maľuje. Ale nespusti ma z očí,
lebo ti pomaľujem celý dom.
Mami, nechápem ťa, keď plačeš len preto, lebo mi tečie krv.
Moji kamaráti si budú myslieť,
že krv je cool.
Mami, nauč ma nikdy sa neuspokojiť so status quo.

Mami, nezabúdaj na to, že
malé dievčatá dokážu byť
posadnuté vlastnou predstavou
spravodlivosti.
Mami, udržuj disciplínu pomocou vecí, ktoré sú pre mňa
dôležité.
Mami, nikdy nie som príliš
mladá na to, aby som si začala
plánovať financie.

OD DCÉRY
Oci, vždy buď na večeru doma.
Je to pre mňa veľmi dôležité.
Oci, pochop, že je možné, aby
sa občas cítilo mizerne aj dievča, ktoré má všetko.
Oci, uisti sa, že viem, že ti
môžem kedykoľvek zavolať a ty
po mňa prídeš. Na to boli aj
vynájdené telefóny.
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7. NAUČIŤ SA PRIJAŤ SEBA SAMÝCH
Aby sme vedeli prijať iných, musíme sa
naučiť prijímať samých seba. Kto nevie
brať seba samého takého, aký je, upadá
do komplexov. Neporovnávajme sa s inými
a nehovorme si, že „ten je lepší, úspešnejší,
toho si vážia viac ako mňa“. Vzbudzuje to
pocit menejcennosti alebo pýchu. Na strome sú užitočné tak konáre, ako aj plody.
8. NEPOVAŽOVAŤ SA
ZA ODBORNÍKOV VO VŠETKÝCH
OBLASTIACH
Pamätajme si, že Pán Boh nedal inteligenciu len nám. Preto si dávajme pozor,
vyhýbajme sa povýšenectvu a nepoučujme
všetkých o všetkom. Buďme vždy pokorní.
Sokrates hovorieval: „Viem, že nič neviem.“

9. BYŤ K INÝM ÚPRIMNÝ
Musíme vyjadrovať to, čo naozaj cítime.
Buďme úprimní, ale bez toho, aby sme
všade vnášali hádky a nedorozumenia.
Naučme sa úprimnosť zaodieť láskou,
úctou, pokorou, diskrétnosťou. Naučme
sa povedať, čo si myslíme, vo vhodnej
chvíli a vhodnými slovami.
10. BYŤ TRPEZLIVÝ
Iba s trpezlivosťou sa nám podarí niečo
dosiahnuť. Trpezlivosť je cnosť múdrych a silných. Aj vo vzťahoch s ľuďmi
je nevyhnutná, pretože nikto nie je
dokonalý. Blížnych si môžeme získať iba
trpezlivosťou.

freepik.com

PRE ŽENY A MAMY
Milé žienky,
či ste mamky, babky, sestry, kmotry a či
dospievajúce, pozývame vás k čítaniu
riadkov venovaných práve vám. Vo svojich
životoch sa neraz pasujeme s niečím,
čo už iné prežili, a tak veríme, že práve
tu, v našom Slove a v tejto rubrike bude
priestor odovzdať vlastné skúsenosti,
priestor poprosiť o radu, priestor na zdieľanie... Taký náš, ženský.

Milan Kandráč

KREPLE MONIKY KANDRÁČOVEJ
Blížia sa fašiangy. A hoci na dedine
sú odnepamäti spojené so zabíjačkami, ako deti sme sa asi najviac tešili
na kreple – vyprážané šišky s džemom či lekvárom posypané práškovým cukrom. Keď gazdiná ponúkla
hosťom kreple mimo fašiangov, často
počula: „Ta co? Ešte ňit aňi fačengi,
a ti už maš krepľe napečene?“
Ani v rodine Moniky Kandráčovej
nesmú v tomto čase kreple chýbať. Aj
ona má svoj recept na túto dobrotu.
Zdedila ho po mamke a babke. Najprv
treba vymiesiť cesto. Naň potrebujeme pol kila výberovej polohrubej
múky, kocku droždia, tri deci mlieka,
tri polievkové lyžice smotany na šľahanie, polovicu kávovej lyžičky soli,
dve polievkové lyžice kryštálového
cukru, jeden žĺtok, jeden vanilkový
cukor a pol deci rumu. Na úvod si
z vlažného mlieka, droždia a cukru
treba urobiť kvások. Keď vykysne,

všetky ingrediencie poriadne premiešame. Hotové cesto necháme
vykysnúť a rozvaľkáme na dva až tri
centimetre hrubý plát, z ktorého pohárom vykrojíme kreple. Tie potom
vyprážame na bravčovej masti. Ešte
pred vyprážaním v strede vytvoríme jamku, ktorú neskôr naplníme
lekvárom alebo džemom. A nakoniec
všetko osladíme práškovým cukrom.
Aj keď sa vám zdá, že ich bude veľa,
nebojte sa. Tak ako pani Kandráčová,
i vy môžete touto dobrotou ponúknuť nielen svoje deti či vnúčence, ale
i susedov. I keď deti dokážu zjesť aj
celú misu. Teplé kreple, ľudské slovo
a úsmev v očiach dokážu rozohriať
nejedno srdce. A vnúčatá vás budú
milovať, lebo také donuty („svetovejší“ výraz pre takéto pečivo), ako vie
urobiť ich mamka či babka, nekúpia
v žiadnom obchode. (J. Gradoš)

... A možno riadky v tejto rubrike pomôžu
odkomunikovať našim otcom, dedkom,
bratom, kmotrom či dospievajúcim to,
na čo doma nemáme silu. Veď s tým
máme skúsenosť všetci. Keď to povie
niekto iný, nie môj/moja..., prijímame to
akosi viac s ľahkosťou.
Niekedy sa cítime ako na pustom ostrove,
keď každý niečo rieši, niečomu sa venuje,
modlí sa, zúčastňuje sa na rôznych podujatiach, chodí do kina, na ducháče a ja
žena prežívam smútok, lebo dlho neviem
vyriešiť to či ono, cítim sa nedocenená,
nemám čas na modlitbu, mám choré
dieťa a nikto nie je naporúdzi, aby mi
pomohol... Inokedy zármutok nad tým,
že sa nenašiel nikto, kto by pomohol
v obchode s taškou staršej panej, pokúšala som sa to urobiť s dieťaťom na rukách
a zhodili sme pol regála sladkostí... No
proste celé zle J.
Naopak, niekedy radosť z úspechu detí,
z obrátenia príbuzného, z nájdenia si času
na seba, z novej práce, z toho, že budem
mamou, z toho, že sa cítim užitočná
tam, kde som... Či je tak, či onak, toto
je priestor, kde sa môže objaviť to, čo
prežívate, to, s čím ste si poradili alebo
poradiť neviete. Teším sa, že spolu vytvoríme priestor, kde si stále niečo nájdeme.
(Zuzana Jenčušová)
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BYŤ SINGLE AKO
SPÔSOB ŽIVOTA

+

++
+
++

+

PLUSY: Príležitosť nechať sa Bohom
formovať, aby som bol darom pre človeka,
ktorého mi vybral. Čas na uvedomenie si
chýb z minulosti – možnosť dať Bohu priestor vstúpiť do toho a uzdraviť ma. Priestor
+sústrediť sa na vzťah s Bohom – môžem
naplno hľadať Božiu vôľu vo svojom živote
– to najlepšie pre mňa. Možnosť budovať
priateľstvá či rozvíjať život v spoločenstve.
Priestor uvažovať o tom, čo mám rád, čo
ma baví, objavovať dary a talenty, stanoviť
si životné ciele. Učím sa žiť v prítomnosti,
život vďačnosti a chvály za všetko.

+
+
-+

-

MÍNUSY: Zameranosť na seba, sebaľútosť,
depresia.
Snaha urýchliť veci, okolnosti.
Osobu opačného pohlavia vnímam ako potencionálny „objekt“ – strácam tak mnohé
kamarátstva. Výčitky voči sebe, porovnávanie sa, snaha byť ako niekto iný (neschopnosť vidieť svoju hodnotu). (Katarína
Marčáková)

--
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Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli
túto výzvu uviesť do života.

HE3K 4U

freepik.com
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SKENUJ KÓDY

DOBRODRUŽSTVO

VZŤAHOV
»d Marek BARAN

Milí mladí priatelia, hneď v úvode vám
položím otázku. Bez čoho si neviete predstaviť život? Viem, že odpovede by boli
rôzne, no dovolím si odpovedať za vás.
Mladý človek dnešnej doby si nevie predstaviť život napr. bez mobilu, bez jedla,
zábavy, TV, ale aj bez vzťahov s ľuďmi,
bez kamarátov, priateľov.
Áno. Vzťahy sú veľmi dôležité a tvoria
súčasť nášho každodenného života.
Vzťahy v rodine, s rodičmi, súrodencami,
spolužiakmi, priateľmi. Vzťah s Bohom.
Vzťahy dvoch mladých, zaľúbených až
po uši, vzťahy v spoločenstvách a pod.
Keď si dnes predstavím mladého človeka,
nikdy si ho nepredstavujem ako samotára
(hoci aj to sa môže stať).
Mladý človek túži žiť v partii, zdieľať svoj
život s rovesníkmi a zažívať dobrodružstvo v skupine mladých. Túži prežívať
a budovať vzťah so svojím vyvoleným či
vyvolenou. Áno, vzťahy na všetkých úrovniach veľmi ovplyvňujú život mladého
človeka. Preto v našom časopise Slovo,
v rubrike pre mladých, prichádzame
s novinkou. Na tomto mieste budeme
postupne rozoberať rôzne druhy a typy
vzťahov, problémových situácií, ktoré vo
vzťahoch môžu nastať.
Vďaka autorom, ktorí sú odborníkmi
na jednotlivé oblasti vzťahov, vám budeme postupne prinášať svetlo do nevypovedaných otázok, ktoré vás podvedome
zaujímajú či trápia. Môžeme to nazvať aj

takou miniporadňou pre mladého človeka v oblasti vzťahov.
Pre nás veriacich, nielen mladých ľudí,
je veľmi dôležité, ba dovolím si povedať,
najdôležitejšie, budovať aj vzťah ja a Boh,
môj nebeský Otec. Preto v tejto rubrike
budeme postupne ponúkať aj katechézy
z prípravy na Národné stretnutie mládeže
T22, ktoré sa počas tohto leta uskutoční
v Trenčíne. Aj cez tieto živé slová duchovných otcov vás chceme pozvať k prehĺbeniu vzťahu s naším Otcom.
Vo svojom osobnom živote vnímam, že ak
je môj vzťah s Bohom narušený, potom sa
ľahko narušia aj ostatné vzťahy. A na druhej strane, ak sa snažím budovať pekný
a úprimný vzťah s nebeským Otcom cez
modlitbu, sviatosti, Božie slovo či spoločenstvo, vtedy aj vzťahy v rodine, medzi
priateľmi, veriacimi, mladými i starými
sú pevnejšie. Lebo práve on, náš Stvoriteľ
a Darca života, ktorý nás stvoril z lásky
a pre lásku, nás chce formovať a viesť aj
pri budovaní našich vzťahov. On nás učí,
pozýva, ale predovšetkým nám chce dávať
svoju milosť a silu, aby sme mohli milovať, odpúšťať a prejavovať milosrdenstvo
svojim blížnym. No chce uzdravovať aj
naše zranenia a opravovať to, čo je pokazené alebo narušené. Pozývam ťa, mladý
priateľu, aj cez krátke katechézy v tejto
rubrike objavovať krásu a hĺbku vzťahov,
ktoré budú robiť tvoj život krajším, šťastnejším a radostnejším.

SLOVO

Jiří Strach

I wikimedia.org

Režisér, ktorý začínal kariéru
ako herec, sa k svojej viere hlási otvorene, a práve preto ho
považujú za jedného z najmilších režisérov, a jeho postoje
rešpektujú aj v takej ateistickej
krajine, akou je Česko. Hoci
tvrdí, že dodržiavať Desatoro
v dnešnom egoistickom svete
je riadna fuška, o Bibliu sa
opiera neustále. „Neexistuje
lepšie skĺbenie lásky s pokorou ako darovanie samého
seba druhému človeku.
Možno preto fungujeme my
katolíci už dvetisíc rokov –
žiadna filozofia ani spoločenský poriadok nesiahajú tejto
ľudskej túžbe ani po členky.
Je to vysoko nastavená latka
morálky. Často ju nedokážeme preskočiť, ale už len tým,
že sa o to snažíme, možno vyskočíme vyššie než tí, ktorí
sa nesnažia vôbec.“ Rodený Pražan vyrastal v súdržnej rodine a víkendy trávil u babičky, ktorá ho často
vodievala do kostola. Tam si obľúbil varhany a mariánske piesne, a túžil byť kňazom. „Babičku už nemám,
kňazom nie som, ale viera mi zostala,“ hovorí režisér
kultovej vianočnej rozprávky Anjel Pána, za ktorú sa mu
okrem uznania dostalo aj kritiky od niektorých konzervatívnych katolíkov. On však s láskavým humorom
podáva svoju predstavu neba: „Ak má byť nebo za odmenu, potom je ťažké si predstaviť, že sa tam len kľačí
pred Božou tvárou. Myslím si, že tam vládne nádherná
atmosféra, nikto na nikoho nekričí, neuráža. A všetky
naše ľudské zlomyseľnosti prefiltruje nejaký Petronel pri
bráne, a ďalej ich nepustí.” (Adriana Matoľáková)

PLANETSHAKERS:
REVIVAL: LIVE AT CHAPEL
Medzinárodne známe
a uznávané gospelové
zoskupenie Planetshakers
prichádza v októbri s veľmi
zaujímavým albumom,
ktorý vznikal v čase prvého
malého uvoľnenia opatrení po tvrdom lockdown-e
v austrálskom meste Melbourne. Album skutočne pôsobí uvoľňujúco a je plný
radosti a nadšenia z Božej lásky. Je akoby výkrikom,
ktorý prichádza po mnohých dňoch ticha a uzavretosti.
Pri Planetshakers sme skôr zvyknutí na veľkopódiovú
produkciu, tu ide skôr o malú produkciu, ale s veľkým
srdcom. Všetkých jedenásť živých nahrávok spolu aj
s klipmi sa nahrávali v ich miestnej domovskej modlitebni. Album si môžete vypočuť na známych streamovacích platformách. (Dominik Petrík)

AKO TRÁVI VLADYKA
MILAN CHAUTUR ČAS
NA DÔCHODKU? (PAVOL)
Zásadou nášho života má byť vedomie, že každé obdobie máme prežívať
aktívne, s pohľadom upretým na Boha. Iná je aktivita žiačika, iná študenta, ináč musí svoj postoj prejaviť človek v aktívnom veku a inak ten, kto sa
rozhodne pre životné zátišie. A ja, hoci som administratívne povinnosti
prenechal svojmu nástupcovi, zostávam biskupom a žijem v duchu slov:
„Ty si kňaz naveky...“ (Hebr 5, 6).
Naďalej chcem byť osožný ľuďom mocou kňazstva, ktoré je silné v ohlasovaní evanjelia aj takýmto písaným a facebookovým slovom. Neodchádzam ani od osobných stretnutí, spovedania a slúženia, aj keď je to v tejto
covidovej dobe všetkým nám obmedzované. Čas získaný uvoľnením
od štatutárnych povinností mám možnosť venovať radostnému prežívaniu voľnejších chvíľ pri fyzickej práci, športe a pohybe, aj keď s obmedzením kvôli plánovanej operácii kolena. Necítim nejakú ujmu na svojom
kňazskom živote, pretože ho teraz môžem spojiť aj s rehoľným tak, ako
som to mal v túžbe od mladosti. Zaradil som sa do rehoľnej komunity
otcov redemptoristov v Michalovciach a vytvárame krásne spoločenstvo
v modlitbách a práci. Teším sa z nového aktívneho štýlu života človeka,
ktorý má Boha pred sebou a ochranu Božej Matky nablízku, lebo Klokočov je odtiaľ vzdialený len niekoľko kilometrov. (vladyka Milan)

DUCHOVNÁ RESUSCITÁCIA
Viete, čo je to KPR? Ide
o kardiopulmonálnu
resuscitáciu, teda o prvú
pomoc, pri ktorej stlačenia hrudníka striedajú hlboké
vdychy do úst. Ktovie, koľkým
ľuďom už tento pomerne jednoduchý postup zachránil život.
Mnohé bohoslužobné úkony našej cirkvi sa môžu zdať nepoučenej osobe prinajlepšom zvláštne.
A zdá sa, že obrad veľkého
svätenia vody je ich plný. Po tom,
čo kňaz trikrát zhasína v nádobe
s vodou sviecu, sa k nej skláňa
a dýcha na ňu. S niečím podobným sa môžeme stretnúť aj pri inom liturgickom úkone, a to pri krste, kde
kňaz dýcha na katechumena. Načo sú dobré takéto tri dýchnutia na stovky litrov vody alebo na osobu, ktorá má byť pokrstená?
cdn10.picryl.com

JIŘÍ STRACH (1973)

Apoštol Pavol v Druhom liste Solúnčanom hovorí, že na konci sveta
sa zjaví zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst (porov. 2
Sol 2, 8). Ide teda o exorcistický úkon, najmä pri krste. Z druhej strany
však samotný Ježiš dýchanie používa, keď sa zjavuje apoštolom ukrytým
po Vzkriesení. „Dýchol na nich a hovoril im: ‚Prijmite Svätého Ducha.‘“
(Jn 20, 22)
Samotné dýchanie na vodu má teda dvojitý rozmer: vyháňať zlého ducha
a zvolávať Svätého Ducha. Preto je svätená voda, ktorú na Bohozjavenie
posviacame, vzácnym prostriedkom, ktorý nám pomáha prežívať Božiu
blízkosť a jeho požehnanie v našich životoch. Je to prostriedok „Božieho
KPR“ v živote veriaceho. (otec Kyriak)
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Príbehy poslušníka
Stále dookola.

Každý
deň je rovnaký.
Ešte aj na začiatku
každej...

Vás to nenudí alebo
neunavuje?

Pokušenia
a únava
prichádzajú. Každý...

Na začiatku
Musíš sa neustále
vracať na začiatok.

Nerozumiem.

A
aj
z toho,
že Boh
...

...
s tým
zápasí.
... modlitby
sa modlíme
to isté.
Máš pravdu.

Ale
na vás
to vôbec nevidno. Ako to robíte?

Ahoj, deti, každé ráno zvyčajne robíme rovnaké
úkony. Zvyčajne sa pomodlíme, upravíme
si posteľ, oblečieme sa, umyjeme, naraňajkujeme... Slovo zvyčajne znamená, že niekedy sú
aj nejaké výnimky, ale je oveľa viac dní, ktoré
presne takto začíname. Táto pravidelnosť nás
učí poriadku, pripravuje celé naše telo, myseľ,
ducha na ďalšiu prácu.

Tak to bolo neskutočné, všetko
bolo nové, mal som ohromnú
radosť, že som tu.

Spomeň si na svoje prvé
dni v monastieri. Čo si prežíval?

...
ma
zavolal.

No vidíš.
Každý deň musíš nanovo začať
s týmto postojom...
Akoby si bol znova na začiatku.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Vo východnom obrade sa veľmi veľa modlitieb
zvyčajne začína zvyčajným začiatkom, ktorý
nás pripravuje na ďalšiu duchovnú „prácu“.
Zameriava náš pohľad a pomáha nám sústrediť sa na to, čo sa bude diať. Vytvára rytmus
našich spoločných aj osobných modlitieb,
zjednocuje nás s ostatnými a pripomína nám
základné prvky a pravdy našej viery.

Genezis
Kráľu nebeský, Utešiteľu,
Duchu pravdy, ktorý ..... všade
a všetko ..............................,
poklad dobra a darca života,

Modlitebná
skladačka
Zvyčajný začiatok sa
skladá z viacerých kratších
modlitieb, ktoré sa modlíme
v zaužívanom poradí.
Úloha: Správne usporiadaj
jednotlivé modlitby.

................... a ..........................

Otče náš

v nás, ........................ nás od

Sláva tebe, Bože náš

každej poškvrny a .............,

Pane, zmiluj sa (6x)

Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože
Poďte, pokloňme sa

Viete, čo znamená toto cudzie slovo? Najlepšie ho vystihujú slová zrod, vznik, pôvod
alebo vývoj. Prenesene by sme mohli takto pomenovať aj zvyčajný začiatok alebo načalo
obyčnoje. Keď Boh tvoril svet, na začiatku sa nad všetkým vznášal Boží duch. Keď sa
začíname modliť, obraciame sa na Božieho Ducha, lebo on nám dáva život, vedie nás,
pomáha nám duchovne rásť, milovať Boha, on sám sa v nás modlí, vzdychá... A potom
pridávame ďalšie modlitby, ktoré nás vedú k pokore pred Božím majestátom.
Úloha: V modlitbe Kráľu nebeský voláme na Božieho Ducha, aby konal v našich
životoch. Čo všetko Boží Duch robí? Do textu modlitby doplň správne slovesá.

Kráľu nebeský
Požehnaný Boh
Presvätá Trojica
Pane, zmiluj sa (3x)

spravodajstvo

I
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stretnutí s utečencami v Myliténe na ostrove Lesbos povzbudil
k pohostinnosti a láske k cudzincom. Svätý Otec slávil svätú
omšu 5. decembra v aténskej koncertnej sále Megaron. V homílii
sa sústredil na sv. Jána Krstiteľa, na aspekt púšte a obrátenia.
Záverečný deň návštevy patril mládeži v katolíckej Škole sv.
Dionýza v aténskej časti Maroussi. Po speve, tradičnom gréckom
tanci a svedectvách adresoval mladým rôznych národností slová:
„Nechajme sa ohromiť Božou láskou a znova objavíme sami seba.“
(vaticannews.va)

krizevacka-eparhija.com

CYPRUS/GRÉCKO g Apoštolská cesta Svätého Otca Františka
na Cypre, v hlavnom meste Nikózia trvala od 2. do 4. decembra.
Pri návšteve maronitskej katedrály, kde sa stretol s kňazmi,
rehoľníkmi, katechétmi a hnutiami, sa mu prihovoril maronitský patriarcha Antiochie kardinál Raïa. Svätý Otec tu zdôraznil
potrebu trpezlivosti a bratstva. V Prezidentskom paláci sa stretol
s verejnými predstaviteľmi Cyperskej republiky a v Katedrále sv.
Jána Teológa so Synodou Pravoslávnej cirkvi Cypru a jej arcibiskupom Chryzostomom II. Prvú svätú omšu na Cypre slávil
na športovom štadióne, kde ho privítal latinský jeruzalemský
patriarcha Pierbattista Pizzaballa. Svätý Otec v homílii vyzval
k potrebe „kresťanov, ktorí prinášajú pohladenie do samoty
utrpenia a chudoby“. Posledným stretnutím bola ekumenická
modlitba s migrantmi v Kostole svätého Kríža. Poukázal na to, že
dnes s opovrhnutím hľadíme na nacistické lágre a stalinské gulagy, no nad osudmi migrantov dnešnej doby prižmurujeme oči.
Druhá etapa apoštolskej cesty pokračovala od 4. do 6. decembra
návštevou Grécka. V Aténach sa v Prezidentskom paláci stretol
s prezidentkou Katerin Sakellaropoulouovou a s predstaviteľmi
Gréckej republiky. Pri návšteve hlavy Gréckej pravoslávnej cirkvi
Hieronyma II. obnovil prosbu o odpustenie chýb katolíkov z minulosti. Na stretnutí s duchovenstvom, rehoľníkmi a katechétmi
v aténskej Katedrále sv. Dionýza Svätý Otec poukázal na postoj
dôvery a prijatia v ohlasovaní apoštola Pavla na areopágu. Pri

OPEN NEWS

SVÄTÝ OTEC NA CYPRE A V GRÉCKU

TALIANSKO/RÍM g V predvečer sviatku
blaženej Jozafaty Hordaševskej sa v kaplnke
Generálneho domu Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Ríme
stretli duchovní i rehoľníci na slávení večierne, ktorú viedol protoarchimandrita Henezij
Viomar OSBM. Na slávnosti sa zúčastnil
aj otec Marko Durlák a poddiakon Jozef
Havrilčák. V kaplnke generálneho domu sa
nachádzajú relikvie blaženej Jozafaty. (news.
ugcc.ua)
ANGLICKO/LONDÝN g Svätý Mikuláš
zavítal 5. decembra do Farnosti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku v Londýne. Pri
svätej liturgii otec Siarhiej Stasievič, správca
slovenských gréckokatolíkov v Londýne,
predstavil život sv. Mikuláša a poukázal
na pôvod rozdávania darčekov. Po liturgii
sv. Mikuláš vyzdvihol niektoré aspekty viery
a rozdal deťom darčeky. Následne sa veriaci
stretli na spoločnom občerstvení. (M. Vojčík)
MAĎARSKO/BUDAPEŠŤ g Zástupcovia
štrnástich cirkví a cirkevných spoločenstiev
v Maďarsku podpísali 9. decembra spoločné
vyhlásenie, v ktorom zdôrazňujú dôležitosť kresťanských a židovských hodnôt
pre manželstvo, rodinu a hodnotu ľudskej
dôstojnosti, ktorými reagovali na silnejúcu spoločenskú polemiku v tejto oblasti.
V histórii maďarských cirkví ide o jedinečné
vyhlásenie. (V. Boháč)

VÝROČIE ZALOŽENIA SEMINÁRA
CHORVÁTSKO/ZÁHREB g Na oslavách 340. výročia založenia Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Záhrebe spojených s otvorením Múzea
sakrálneho umenia sa 4. decembra zúčastnil križevacký eparchiálny biskup
Milan Stipič, apoštolský nuncius v Chorvátsku arcibiskup Giorgio Lingue,
ministerka kultúry Chorvátskej republiky Nina Obuljenová-Koržineková,
rektor seminára otec Daniel Vanešič a ďalší hostia. Slávnosť sa začala ďakovnou svätou liturgiou vo farskom Chráme sv. Cyrila a Metoda. Hlavný celebrant
vladyka Milan Stipič v homílii poukázal na Božiu prítomnosť v dejinách. Aj
seminár je už niekoľko storočí znamením Božej prítomnosti v Záhrebe. Po liturgii bolo v priestoroch seminára otvorené múzeum, ktoré požehnal vladyka
Milan. V múzeu sú v štyroch sekciách vystavené rôzne liturgické predmety, ikony, zvony či knihy. Najstaršími exponátmi sú byzantské mince zo 6.
storočia, kríž z 12. storočia a ikona Krista Emanuela zo 16. storočia. Seminár
zohrával dôležitú úlohu v kultúrnom a historickom živote národa. Budovu
seminára zrekonštruovali po nedávnych zemetraseniach v Záhrebe. (krizevacka-eparhija.com)
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SYNODA O SYNODALITE
CIRKVI
I synod.va

vaticannews.va

Úvodná reflexia synody 9. októbra 2021 v Ríme
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Synoda o synodalite Cirkvi, do ktorej sa má po prvýkrát
za dvetisíc rokov dejín Cirkvi zapojiť celý Boží ľud, sa začala
v októbri minulého roka. Ide o jedinečnú a historickú
udalosť v Cirkvi, ktorá je podľa slov katolíckeho teológa
Mons. Piera Coda „najstrategickejšia od Druhého
vatikánskeho koncilu“. Synoda v úzkom zmysle slova je
miestom vzájomného stretnutia biskupov s najvyšším
veľkňazom, miestom na výmenu informácií i skúseností
a na spoločné hľadanie univerzálne platných pastoračných
riešení.
Synodu biskupov ako stálu inštanciu
v Cirkvi zriadil blahoslavený pápež Pavol
VI. 15. septembra 1965 ako odpoveď
na želanie otcov Druhého vatikánskeho
koncilu na udržanie ducha koncilu. Pri
spomienkovej ceremónii 50. výročia
ustanovenia Synody biskupov v októbri 2015 vyjadril Svätý Otec František
túžbu po spoločnej ceste pre „laikov,
duchovných, pastierov a rímskeho bis-

kupa“. V marci minulého roka ohlásil 16.
riadne generálne zhromaždenie Synody
biskupov na tému Za synodálnu Cirkev:
spoločenstvo, participácia a misia.
Jedinečnosť tejto synody o synodalite
Cirkvi spočíva v tom, že sa bude po prvý
raz sláviť „decentralizovaným“ spôsobom
za účasti všetkých pokrstených v troch
fázach: na úrovni eparchií a diecéz,

na úrovni kontinentov a vyvrcholí
stretnutím biskupov v Ríme v roku 2023.
V synodálnom procese budú mať účasť
aj synody východných katolíckych cirkví,
rady a zhromaždenia cirkví sui iuris,
a biskupské konferencie. To však nie je
všetko. Svätý Otec chce, aby sa zapojili
nielen biskupi a kňazi, ale vyzýva k osobnej angažovanosti každého veriaceho, aby
ovocím bolo hlbšie prežívanie autentickej
a živej viery. Cieľom synodálneho procesu
je teda zapojenie všetkých pokrstených
katolíkov do spoločnej reflexie, modlitby,
konzultácií a rozlišovania, ktorých ovocím bude vyjadrenie názorov i podnetov
pre rozvoj Cirkvi. To všetko na základe
postrehov jednotlivých členov Cirkvi,
spoločenstiev a vnuknutí Svätého Ducha.

DEŇ REFLEXIE
Synodálny proces sa začal v sobotu
9. októbra úvodnou reflexiou za účasti
Svätého Otca Františka vo Vatikáne.
V Novej synodálnej aule sa zišlo takmer
dvestosedemdesiat účastníkov z rôznych
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častí sveta. Okrem organizačného tímu
synody boli medzi nimi členovia centrálnych orgánov a komisií Synody biskupov,
členovia Rímskej kúrie, zástupcovia
regionálnych združení biskupských
konferencií, rehoľných združení, laických
hnutí a iných vybraných zložiek univerzálnej Cirkvi.
Program dňa reflexie sa začal vzývaním
Svätého Ducha a meditáciou nad Božím
slovom. Následne vo svojom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že synoda nie
je parlament či prieskum názorov, ale
cirkevný moment a jej hlavným aktérom
je Svätý Duch. Je to povolanie k jednote,
k spoločenstvu a bratstvu. Zameral sa
na tri kľúčové slová synodálneho procesu:
spoločenstvo, účasť a misia. Citujúc
pápežov bl. Pavla VI. a sv. Jána Pavla
II. objasnil tieto pojmy v teologickom
chápaní Cirkvi ako Božieho ľudu v duchu
Druhého vatikánskeho koncilu. Pripomenul, že už svätý Ján Pavol II. žiadal sláviť
v Cirkvi synody, ktoré musia byť dobre
pripravené, a to za účasti všetkých, aby
priniesli ovocie. Vysvetlil, že synodalita
si vyžaduje zapojenie a účasť všetkých:
„A to nie z dôvodov štýlu, ale viery. Účasť
je požiadavkou krstnej viery. Ako hovorí
apoštol Pavol, ,my všetci [...] sme boli
v jednom Duchu pokrstení v jedno telo‘
(1 Kor 12,13). Východiskovým bodom v cirkevnom tele je toto a nič iné: krst. Z neho,
z nášho zdroja života, vyplýva rovnaká
dôstojnosť Božích detí, a to aj v rozdielnosti služieb a chariziem.“
Zároveň upozornil aj na niektoré úskalia,
ktorým sa pri synode treba vyhnúť:
formalizmus, intelektualizmus a mentalita nehybnosti. „Prežívajme preto túto
príležitosť stretnutia, počúvania a uvažovania ako čas milosti, bratia a sestry, čas
milosti, ktorý nám v radosti z evanjelia
umožní využiť aspoň tri príležitosti.
Prvou príležitosťou je vykročiť nie príležitostne, ale štrukturálne smerom k Cirkvi
synodálnej: k otvorenému miestu, kde sa
každý cíti ako doma a môže byť účastný.
Synoda nám ponúka aj príležitosť stať
sa Cirkvou počúvania: dať si pauzu
od svojich rytmov, pozastaviť pastoračné
starosti a zastaviť sa, aby sme počúvali...
Napokon máme príležitosť stať sa Cirkvou blízkosti. Neustále sa vraciame
k štýlu Boha: Božím štýlom je blízkosť,
spolucítenie a nežnosť.“
Na záver znova pripomenul potrebu Svätého Ducha, ktorého vzýval v modlitbe:
„Príď, Duchu Svätý. Ty, ktorý vzbudzuješ
nové jazyky a vkladáš nám na pery slová

života, chráň nás pred tým, aby sme sa
stali muzeálnou Cirkvou, krásnou, ale
nemou, s toľkou minulosťou a malou
budúcnosťou. Príď medzi nás, aby sme sa
pri prežívaní synody nenechali premôcť
rozčarovaním, aby sme nerozriedili proroctvo, aby sme nedopadli tak, že všetko
zredukujeme na neplodné diskusie. Príď,
Svätý Duch lásky, otvor naše srdcia načúvaniu. Príď, Duch svätosti, obnov svätý,
Bohu verný ľud. Príď, Duch stvoriteľ,
obnov tvár zeme. Amen.“
Deň reflexie pokračoval svedectvom
šiestich účastníkov z rôznych oblastí,
príhovorom generálneho sekretára synody kardinála Mária Grecha a diskusiou
v menších skupinách rozdelených podľa
jazykov.

OTVORENIE SYNODY V RÍME

K slovu „rozlišovať“ uviedol: „Stretnutie
a vzájomné počúvanie nie sú niečím
samoúčelným, že by ponechali veci tak,
ako sú. Naopak, keď vstúpime do dialógu,
pustíme sa do debaty, dáme sa na pochod,
a nakoniec nie sme rovnakí ako predtým,
sme zmenení.“ Aj mladík z evanjelia nakoniec zistil, že jeho dobrom nie je pridávať ďalšie náboženské úkony, ale naopak,
vyprázdniť svoje ja: predať to, čo zaberá
jeho srdce, aby uvoľnil miesto Bohu.
V začínajúcej synode nás Ježiš vyzýva,
podobne ako vyzval toho bohatého
muža v evanjeliu, „aby sme sa vyprázd
nili, oslobodili sa od toho, čo je svetské,
a od našich uzavretostí, a od našich opakovacích pastoračných modelov; aby sme
sa spytovali, čo nám chce Boh povedať
v tomto čase a akým smerom nás chce
viesť,“ dodal Svätý Otec na záver.

Pri svätej omši v nedeľu 10. októbra
v Bazilike svätého Petra bola slávnostne
otvorená synoda všeobecnej Cirkvi,
ako aj diecézna fáza Rímskej diecézy.
Na slávnosti bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia
prípravného tímu synody, zástupcovia
miestnych cirkví z rôznych častí sveta
a účastníci úvodného stretnutia reflexie.
Svätý Otec sa v homílii otvorenia synody,
v kontexte evanjelia o bohatom mladíkovi, pozastavil nad troma slovami synody:
stretnúť sa, počúvať a rozlišovať. Kristus
je ten, ktorý je ochotný stretnúť sa, nič
ho nenecháva ľahostajným, všetko ho
nadchýna, nepozerá sa na hodinky, aby
ukončil stretnutie. On vie, že stretnutie
môže zmeniť život. Stretnúť sa tvárou
v tvár, zdieľať príbehy každého – to je
Ježišova blízkosť. Aj my sme pozvaní stať
sa odborníkmi v umení stretnutia, „aby
sme venovali pozornosť tvári a slovu toho
druhého, stretli sa tvárou v tvár, nechali
sa dotknúť otázkami sestier a bratov
a pomohli si navzájom, aby nás obohatila
rôznorodosť chariziem, povolaní a úradov.“
Svätý Otec pokračoval objasnením, že
skutočné stretnutie sa rodí len z počúvania. Ježiš sa vložil do počúvania toho
muža a jeho existenciálneho nepokoja.
Nepredstieral láskavú odpoveď len preto,
aby sa ho zbavil a pokračoval v ceste.
Počúval ho srdcom, nielen ušami. Je to
pomalé a namáhavé naučiť sa počúvať
jeden druhého a vyhnúť sa umelým a povrchným odpovediam. Duch nás žiada,
aby sme načúvali otázkam, starostiam
a nádejam každej cirkvi, každého ľudu
a národa.
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Synoda
20 21
20 23
Za synodálnu Cirkev
spoločenstvo

spoluúčast’ misia

LOGO SYNODY
Centrom loga je majestátny strom siahajúci až k nebu. Je znakom hlbokej vitality
a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie
Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako ruky alebo
krídla zároveň naznačujú Svätého Ducha.
Boží ľud nie je statický: je v pohybe, čo je
priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré znamená „kráčať spolu“. Pätnásť
siluet vystihuje celú našu ľudskosť v jej
rozmanitosti životných situácií, generácií
a pôvodu. Množstvo jasných farieb je
znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi,
ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je žiadna
hierarchia, sú mladí, starí, muži, ženy,
dospievajúci, deti, laici, rehoľníci, rodičia,
páry, slobodní; biskup a rehoľníčka nie sú
pred nimi, ale medzi nimi. Logo obsahuje
aj znenie témy synody a názov Synoda
2021 – 2023.
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Archív RpM Košickej eparchie

GMC Bárka

TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ 2021
PREŠOV/KOŠICE g Týždeň Cirkvi
pre mládež s mottom Vstaň, ustanovím
ťa za svedka toho, čo si videl, prebehol
od 15. – 21. novembra v réžii komisií pre
mládež. Časť programu sa vysielala online formou. Vyvrcholením 36. svetového
dňa mládeže bola po prvýkrát Nedeľa
Krista Kráľa. V programe Prešovskej
archieparchie bol Godzone tour v Prešove, stretnutie mladých na spoločných
modlitbách a vychádzka do prírody
v rámci protopresbyterátov a farností či
spoločná púť do Ľutiny so svätou litur-

giou. V rámci Večerných hovorov mladí
spoznávali spolu s Jurajom Králikom,
predsedom eRka, teológiu tela sv. Jána
Pavla II. Kapela Peter Milenky Band s otcom Pavlom Jenčom pripravili hudobnú
katechézu o tesárovi z Nazareta. Pri
nedeľnom stretnutí na Arcibiskupskom
úrade v Prešove sa vladyka Ján Babjak SJ
podelil so svojimi skúsenosťami z pastorácie a povzbudil mladých, aby vstali
vždy, keď padnú. Aj v Košickej eparchii
sa program začal účasťou na Godzone
tour v Prešove. Mladí sa obohatili bib-

lickými témami na protopresbyterských
stretnutiach a vo svojich farnostiach sa
stretli so svojím kňazom pri slávení svätej liturgie a pri modlitbovej prechádzke.
V tme protopresbyterských chrámov
prebehla Nikodémová noc s eucharistickou adoráciou, Božím slovom či
spoveďou. Pri nedeľnom Inšpiratívnom
stretnutí s vladykom Cyrilom Vasiľom
SJ debatovali o posolstve Svätého Otca
Františka mladým. Zazneli silné výpovede mladých i povzbudivé slová vladyku.
(Patrik Maľarčík, Milan Kmec)

ISPA
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ZASADNUTIE RADY HIERARCHOV
PREŠOV g Na 33. riadnom zasadnutí Rady hierarchov, konanom 10. decembra na Arcibiskupskom úrade v Prešove, sa po úvodnej modlitbe biskupi zamýšľali nad príhovorom Svätého Otca
Františka k Rómom v Košiciach. V pracovnej časti zasadnutia sa zaoberali otázkou jurisdikcie
pri pastorácii Rómov a rómskych misiách. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej
archieparchie Peter Cap informoval o kurikule náboženskej výchovy pre stredné školy a o príprave nových učebníc. O práci nad katechizmom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku informoval vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Na základe pripomienok Kongregácie pre východné
cirkvi sa biskupi dohodli na úpravách partikulárneho práva Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris
na Slovensku. Rada sa zaoberala aj obsahom enchiridionu (knihy odpustkov), usmernením pre
exorcistov, obradom zasvätenia panien a témou permanentnej formácie kňazov. V kontexte
obsahu inštrukcie Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich sa zaoberali duchovným vedením a pastoráciou slovenských gréckokatolíkov, ktorí emigrovali do západnej Európy.
(Michal Pavlišinovič)

BAZILIÁNKY
Z ĽVOVA
V BRATISLAVE
BRATISLAVA g Sestry Rádu
svätého Bazila Veľkého ľvovskej
Provincie Najsvätejšej Trojice
navštívili 21. novembra Eparchiálny úrad v Bratislave, kde sa stretli
s bratislavským eparchiálnym
biskupom Petrom Rusnákom, bratislavským protosynkelom Vladimírom Skybom a s miestnymi sestrami baziliánkami zo sečovskej
Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda
na Slovensku. Tri rehoľné sestry –
sr. Bernadeta OSBM, sr. Teodózia
OSBM a sr. Zacharija OSBM prišli
na Slovensko na pozvanie kňaza
pôsobiaceho v diplomatických
službách Svätej stolice, chargé
d´affaires Apoštolskej nunciatúry
na Slovensku Mons. Andrija Jevčuka. Na nunciatúre v Bratislave
budú vykonávať službu v kuchyni
a starať sa o areál nunciatúry.
(Stanislav Gábor)

ZOSNULA
SR. IRENA
DOVIČÁKOVÁ

archív sestier baziliánok
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ZOMRELA SR.
INOKENTIJA
MIHALISKOVÁ

BARDEJOV g Do večnosti
odišla vo veku 93 rokov a v 73.
roku zasväteného života sestra
Inokentija Helena Mihalisková
OSBM. Zosnula 27. novembra
v bardejovskom monastieri.
Pohrebné obrady na cintoríne v Bardejove viedol vladyka Ján
Babjak SJ a ďalší kňazi.

Helena Dovičáková sa narodila 18. apríla 1938 v Krišľovciach
v okrese Stropkov. Mala troch súrodencov. Po skorej smrti rodičov žila pri bratovi. Pracovala na Štátnych majetkoch v Sečovskej
Polianke a od roku 1960 v Odevných závodoch vo Svidníku ako
šička. Tam sa zoznámila s dievčatami, ktoré tajne navštevovali
rehoľné sestry pracujúce v civilnom zamestnaní vo Svidníku.
Do Rádu svätého Bazila Veľkého vstúpila v roku 1974 a prijala
rehoľné meno Irena. Prvé sľuby zložila v roku 1977 a večné sľuby
31. decembra 1986. Najprv pôsobila vo Svidníku. Po nežnej revolúcii pracovala ako kuchárka v Prešove, v Prahe a od roku 1999
v Bardejove. V posledných rokoch bola jej apoštolátom modlitba, obeta a drobná služba. Vičnaja jej pamjať! (OSBM)

Helena Mihalisková sa narodila 9. novembra 1928 v Nižných Čabinách v okrese Medzilaborce. Mala troch súrodencov. Po skončení
Meštianskej školy v Medzilaborciach vstúpila v roku 1949 do Rádu
sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove, kde začala s menom sr. Inokentija noviciát. Od roku 1950 bola komunistickým režimom nútená žiť a pracovať na západnom Slovensku, kde v roku 1950 zložila
svoje prvé sľuby a 15. augusta 1956 večné. Po páde totality pôsobila
od roku 1990 v Bardejove, kde sa starala o choré sestry, pracovala
v záhrade, pomáhala pri domácich prácach a druhých podporovala
modlitbami. Od roku 2015 bola pripútaná na lôžko, čo znášala
veľmi trpezlivo a s pre ňu typickým humorom. Za každú službu
prejavovala vďačnosť. Vičnaja jej pamjať! (OSBM)
Samuel Slota

BARDEJOV g Pán si
povolal k sebe sestru Irenu
Helenu Dovičákovú OSBM
24. novembra v Bardejove vo
veku 83 rokov a v 47. roku
rehoľného života. Pohrebné
obrady slávil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
a ďalší kňazi 26. novembra v Bardejove.

NIŽŠIE SVÄTENIA V SEMINÁRI
PREŠOV g Seminaristi piateho ročníka Prešovskej archieparchie Martin
Dlužanin, Peter Ferenc, Martin Simko a Gabriel Šuťák prijali 8. decembra,
na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky, v kaplnke seminára nižšie svätenie
– poddiakonát z rúk vladyku Jána Babjaka SJ. Po udelení svätení nasledovala
svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Ján, protosynkel Ľubomír Petrík, dekan
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Peter Šturák, rektor seminára Vladimír
Sekera-Mikluš a ďalší kňazi. V homílii vladyka poukázal na sviatok Počatia
Presvätej Bohorodičky. Spomenul myšlienku francúzskeho spisovateľa Bernatosa, že Presvätá Bohorodička je mladšia ako hriech. Poukázal na biblický
základ sviatku a jeho slávenie na kresťanskom Východe i Západe. Na konci
liturgie noví poddiakoni poďakovali všetkým za to, že cez nich môžu zažívať Božiu dobrotu a starostlivosť na ceste ku kňazstvu. Obrad ustanovenia
za poddiakona pozostáva z vkladania rúk biskupa na hlavu svätenca, z modlitby a z trojitého liatia vody svätenca na ruky svätiteľa, ktorý nakoniec kladie
svätencovi na plecia ručník. (Marek Bogdaň)

HUMENNÉ g Sviatok patróna humenského Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho oslávili
študenti, učitelia a zamestnanci školy
15. novembra. Na triednických hodinách si
študenti vypočuli životopis svätca, zasúťažili
si v kvíze a pretavili odkaz svätca do básní.
Slávnostnú svätú liturgiu v kaplnke školy slávil riaditeľ Arcibiskupského školského úradu
otec Damián Saraka. Prítomných povzbudil
a vyzdvihol prínos cirkevného školstva. (E.
Jarošová)
TRNAVA g Na Trnavskej novéne 2021 sa
zúčastnil 20. novembra v Bazilike svätého
Mikuláša v Trnave vladyka Peter Rusnák,
ktorý predsedal sláveniu božskej liturgie
a predniesol homíliu na tému Svätý Jozef –
Kristov služobník. Na príklade ikony Svätej
rodiny od Francisca Kika Argüella vysvetlil
službu svätého Jozefa a službu otca v rodine.
(S. Gábor)
PRAHA g Archimandrita Jaroslav Lajčiak,
protosynkel Košickej eparchie, vykonal 20. –
22. novembra pastoračnú návštevu v Prahe,
kde navštívil Arcibiskupský kňazský seminár,
v ktorom v rámci programu Erasmus študujú
dvaja bohoslovci Košickej eparchie. Okrem toho sa stretol aj s pražským exarchom
Ladislavom Hučkom, kňazmi, ktorí sa venujú
pastorácii Slovákov v Prahe, a slávil liturgiu
v gréckokatolíckom Chráme Najsvätejšej
Trojice. (TSKE)
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DO OTCOVHO DOMU ODIŠIEL
AJ OTEC MATÚŠ ČEKAN

BARDEJOV g Svoju dušu
odovzdala Bohu sestra Terézia
Anna Baraneková OSBM
3. decembra v Bardejove vo
veku 95 rokov a v 74. roku
rehoľného života. Pohrebné
obrady slávil 8. decembra
na cintoríne v Bardejove vladyka Ján Babjak SJ.

Otec Matúš sa narodil 21. augusta 1979 v Prešove v rodine Jána
a Ruženy, rodenej Džubinskej. Mal brata Jána. Po ukončení
formácie v kňazskom seminári a štúdiách teológie prijal 15. júna
2003 kňazskú vysviacku z rúk vladyku Jána Babjaka SJ ako
celibátny kňaz. Rok spravoval farnosť Klenov. V rokoch 2004 až
2009 pôsobil ako rehoľník v kongregácii otcov redemptoristov
v Stropkove a v Starej Ľubovni. Od roku 2009 opäť pôsobil ako
kňaz Prešovskej archieparchie vo farnosti Vranov nad TopľouJuh, kde sa podieľal na stavbe chrámu a farskej budovy. Mal
záľubu v liturgickom speve a ikonopisectve. Za kňazskú horlivosť
mu bol udelený titul protojerej s právom nosiť zlatý kríž. Večná
mu pamiatka! (Michal Pavlišinovič)

Samuel D. Bombár

Anna Baraneková sa narodila 10. januára 1926 v Krajnej
Bystrej v okrese Svidník. Mala
dvoch súrodencov. Po smrti rodičov bola vychovávaná v sirotinci
u sestier baziliánok v Užhorode. Neskôr sa so sestrami presťahovala do Prahy, kde ukončila obchodnú školu. Po návrate pracovala
v Cernine ako učiteľka. V roku 1947 začala noviciát v Ráde sv. Bazila Veľkého v Prešove s menom Terézia. Prvé sľuby zložila v roku
1949. Od roku 1950 bola komunistickým režimom nútená spolu
so sestrami pracovať na západe Slovenska. Po návrate na východ
pracovala v ústave pre deti a mládež v Bardejove. V bardejovskom
monastieri bola istý čas predstavenou domu, ekonómkou a magistrou noviciátu. Modlila sa za svet, kňazov i Svätého Otca. Posledné
roky bola pripútaná na lôžko. Vičnaja jej pamjať! (OSBM)

VRANOV NAD TOPĽOU g
Svoju dušu odovzdal Stvoriteľovi
10. decembra vo veku 42 rokov
a v 18. roku kňazstva protojerej
Matúš Čekan. Zádušnú svätú
liturgiu a pohrebné obrady slávil
vladyka Ján Babjak SJ s ďalšími
kňazmi 13. decembra v Chráme
sv. Pia z Pietrelciny vo Vranove
nad Topľou.

ĽUTINA g Modlitbu za prenasledovaných kresťanov, ktorí trpia pre svoju vieru,
prednášali Bohu veriaci vo farnosti Ľutina
24. novembra pri svätej liturgii v bazilike,
ktorá bola vysvietená v červenej farbe mučeníkov. Modlitba sa konala v rámci Červenej
stredy, ktorú organizuje ACN Slovensko
– Pomoc trpiacej Cirkvi ako pripomienku
na utrpenie ľudí utláčaných pre svoje vierovyznanie. (P. Iľko)
BRATISLAVA g Po tlačovom brífingu,
na ktorom bol oznámený nový lockdown spojený s plošným zákazom verejných bohoslužieb, sa slovenskí katolícki biskupi, členovia
KBS, stretli online a následne 24. novembra
publikovali spoločnú reakciu, v ktorej vyjadrili sklamanie nad danou situáciou. Poukázali
na nedodržaný prísľub, že verejné bohoslužby už zakázané nebudú. Žiadali o odvolanie
tohto zákazu, keďže sa dajú uplatniť aj iné
protipandemické riešenia. (TKKBS)
SLOVENSKO g Slovenská katolícka charita
uskutočnila počas prvej adventnej nedele
jesennú zbierku na potreby charity, ktorá sa
z dôvodov pandémie nekonala v chrámoch,
ale online formou. Okrem toho sa od 16.
do 18. decembra uskutočnila v obchodných
domoch Tesco potravinová a drogériová
zbierka a do 31. decembra Tesco online zbierka. Ide o významný zdroj podpory chudob-
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POHREB SR. TERÉZIE
BARANEKOVEJ
archív sestier baziliánok
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SVIATOK U OTCOV BAZILIÁNOV
TREBIŠOV g Obnovený kríž v areáli monastiera otcov baziliánov v Trebišove posvätil 22. novembra arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, pri
príležitosti odpustovej slávnosti chrámového sviatku Krista Kráľa, ktorému
je monastier zasvätený. Slávnosť sa začala archijerejskou svätou liturgiou, pri
ktorej vladyka Cyril objasnil zrod sviatku Krista Kráľa, jeho význam a zobrazenie Krista ako kráľa v obradoch východnej liturgie. Uviedol, že sviatok bol
do liturgického kalendára vložený v roku 1925, počas ťažkej doby, aby si všetci
uvedomili, že jediným skutočným kráľom je Kristus. Samotná posviacka
kríža nasledovala po svätej liturgii. Na slávnosti sa zúčastnili okrem veriacich
a otcov baziliánov aj kancelár Košickej eparchie a osobný tajomník vladyku
otec Martin Mráz, trebišovský protopresbyter Dušan Seman a otec Tomáš
Muszka, rodák z Trebišova. Kríž bol postavený na pamiatku zosnulých členov
Rádu svätého Bazila Veľkého, ktorí v čase neslobody Gréckokatolíckej cirkvi
v Československu zomreli mimo monastiera. (Samuel Dávid Bombár)
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ných a aktivít jednotlivých charít na Slovensku. (charita.sk)
KOŠICE g Premiéru dokumentárneho filmu
Ján Mastiliak – Mučeník múdrosti z produkcie Spolku sv. Cyrila a Metoda uviedol
30. novembra v priestoroch Múzea samizdatu
v Košiciach otec Michal Hospodár, pričom
vysvetlil okolnosti jeho vzniku. Vladyka Cyril
Vasiľ SJ vo svojom príhovore vyjadril radosť
z modernej formy šírenia osvety. Na jeho výrobe spolupracovali otec Metod M. Lukačik
CSsR, Štefan Chrappa a Timotej Križko. (M.
Hospodár)

HUMENNÉ g Na požehnanie zrekonštruovaných ciest v meste Humenné
a v jeho okolí prijal 16. decembra pozvanie štátneho tajomníka Ministerstva
dopravy a výstavby SR Jaroslava Kmeťa prešovský arcibiskup metropolita
Ján Babjak SJ. Tlačová beseda a obrad požehnania cesty sa odohrali pred
Mestským úradom v Humennom. Na slávnosti sa zúčastnil štátny tajomník
Jaroslav Kmeť, primátor mesta Humenné Miloš Meričko, poslanec NR SR
Jozef Lukáč, humenský archieparchiálny vikár Martin Zlacký a ďalší hostia.
Po úvodných príhovoroch vladyka Ján požehnal cestu a v následnom príhovore poukázal na to, že aj v zložitej situácii pandémie sa vláda usiluje konať
mnohé potrebné veci pre občanov, akou je napríklad aj generálna oprava
cestných komunikácií. Vladyka si zaspomínal na Humenné takto: „V minulosti sa zvyklo hovoriť: ,Kto chce poznať mesto Humenné, musí si obuť čižmy
gumené.´ Mesto totiž v tom čase prechádzalo rozsiahlou úpravou, ktorú
sprevádzali rozkopané cesty. Dnes je to pekné mesto s upravenou cestnou komunikáciou a je radosť ním prechádzať.“ Na záver udelil vladyka Ján všetkým
archijerejské požehnanie. (Pavol Vasiľ)

PREŠOV g Kolednícku zbierku Dobrá
novina v jej 27. ročníku otvoril v Prešovskej archieparchii vladyka Ján Babjak SJ
12. decembra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
archijerejskou svätou liturgiou. Vo svojej
homílii povzbudil k účasti na tejto zbierke
a pripomenul dôležitosť konania dobra. Po liturgii koledníci z miestnej farnosti zavinšovali a koledami oživili čas príprav na sviatky
Narodenia Pána. (J. Košč)

ŽIVOT SPOLOČENSTIEV

POŽEHNANIE CIEST V HUMENNOM

TRENČÍN g Sestry Petronela, Benjamína,
Rút a Laura z komunity sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie v Trenčíne si obnovili svoje rehoľné sľuby na sviatok Počatia
Presvätej Bohorodičky v Kaplnke sv. Anny.
Samotný obrad sa konal počas svätej liturgie,
ktorú slávil trenčiansky protopresbyter Igor
Cingeľ. Vo svojej homílii poukázal na obsah
sviatku Nepoškvrnenej. Sestry služobnice
pôsobia v Trenčíne od roku 2014. (I. Cingeľ)
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zamyslenia

PONDELOK
10. január

Biskup Gregor Nysský
Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa. (Mk 8, 15)
Bol som na pošte a vtom sa jeden muž bez
pozdravu a ospravedlnenia predbehol.
Upozornil som ho. Prepáčte, ale my sme tu
boli pred vami. Muž sa začal rozkrikovať.
Videl som, že to nemá zmysel, a tak som
už nereagoval. No celý zvyšok dňa bol
pokazený nepokojom a pomstychtivými
myšlienkami. Aký kvas dávaš ty (slovo,
skutok, názor, postoj, gesto)? Ten, ktorý
oberá o pokoj, lásku, dobrý vzťah, alebo
ten Kristov, ktorý dáva život?
Liturgia: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8,
11 – 21, zač. 33; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá (alebo prvá a druhá antifóna
zo sviatku a tretia každodenná s pripivom
sviatku); po vchode Poďte, pokloňme sa ...
Ján ťa pokrstil v Jordáne; menlivé časti zo
sviatku Bohozjavenia; namiesto Dôstojné
je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne
sviatku (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

UTOROK
11. január

Prepodobný Teodóz
Ale do dediny nechoď! (Mk 8, 26)
Ako študent strednej školy som každý deň
cestoval z Humenného do Michaloviec
a späť. Raz som si potreboval odskočiť
na toaletu. Oproti zástavke bolo
pohostinstvo. Išiel som tam a na toaletách
ma skupina výtržníkov, držiac mi nôž
pod krkom, okradla o všetky peniaze,
ktoré som mal pri sebe. Odvtedy som
do tohto pohostinstva už nikdy nevkročil.
Ježiš povie uzdravenému slepcovi: „Ale
do dediny nechoď!“ To je slovo pre mňa.
Nechoď na miesta, do situácií a k ľuďom,
ktorí ti bránia vidieť Boha. Zriekni sa toho.
Liturgia: Hebr. 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321;
Mk 8, 22 – 26, zač. 34 (radové); 2 Kor 4,
6 – 15, zač. 176; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepodobnému); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; po vchode Poďte, pokloňme
sa ... Ján ťa pokrstil v Jordáne; tropár zo
sviatku a prepodobnému, Sláva, kondák
prepodobnému, I teraz, kondak Bohozjavenia; ostatné zo sviatku a prepodobnému;
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 349; PZ:
326; HP: 338)

STREDA
12. január

Mučenica Tatiana
Choď mi z cesty... (Mk 8, 33)
Jeden pán mi vraví: „Otče, môj majster
v práci je najmúdrejší človek na svete.

Všetko vie, všetko dokáže, na všetko
má hneď riešenie, ale v živote v práci
ani slamku nepreložil.“ Takých máme
plné štadióny – trénerov, ktorí vedia
najlepšie, ako by mal hráč hrať, ako strieľať
na bránku, a pritom sami už možno roky
na žiadnu bránku nevystrelili. Dnes máme
veľa odborníkov, ale iba v reči. Aj dnes
sa žiak postaví pred učiteľa, učeň pred
majstra, ovečka pred pastiera, človek pred
Boha. Ježiš vraví: „Choď nabok, Peter, lebo
mi brániš vo výhľade. Brániš mi vidieť
Otca a jeho vôľu. Ty poď za mnou, ja
povediem teba.“
Liturgia: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30
– 34, zač. 36; menlivé časti ako 10. januára
(HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

ŠTVRTOK
13. január

Mučeníci Hermyl a Stratonik
Prečo je o Synovi človeka napísané,
že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú?
(Mk 9, 12)
Už dlhé mesiace sa mi vynára v mysli
scéna z evanjelia, ako Mária Magdaléna
po vzkriesení stretne Krista mysliac si,
že je to záhradník. Povie mu: „ Pane,
ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde je,
a ja si ho vezmem.“ Vieme si predstaviť
krehkú ženu, ako vlečie mŕtve telo muža?
Ako sa namáha, len aby bola s ním? Pre
Máriu Magdalénu bol Ježiš všetkým.
Dnes počujeme: „Syn človeka bude trpieť
a opovrhnú ním.“ V gréčtine opovrhnúť
znamená považovať za nič. Môžeš si vybrať
všetko alebo nič. Ježiša alebo smrť.
Liturgia: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9,
10 – 16, zač. 39; menlivé časti ako v predchádzajúci deň (HS: 342; PZ: 320; HP: 332)

PIATOK
14. január

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
O čom ste sa zhovárali cestou? (Mk 9, 33)
Čo myslíš, ako by to vyzeralo, keby si
vedel čítať myšlienky ľudí? Keby si vedel,
kto ťa nemá rád, kto tebou opovrhuje,
nesúhlasí s tvojimi názormi, posmieva sa
ti? Chvála Bohu, že to nevieme. Ježiš vie,
o čom sa apoštoli zhovárali, aj keď mlčia,
ale všimnime si jeho pokoj a lásku, ako
sa skláňa k svojim učeníkom a trpezlivo
ich vyučuje, vysvetľuje im zmysel života,
služby. Ako aj sám na inom mieste povie:
„Lebo Syn človeka neprišiel, aby sa nechal
obsluhovať, ale aby slúžil.“
Liturgia: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9,
33 – 41, zač. 41; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti ako 10. januára;
zdržanlivosť od mäsa (HS: 342; PZ: 320;
HP: 332)

SOBOTA
15. január

Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrč
ník
Slobodno v sobotu uzdravovať či nie?
(Lk 14, 3)
Raz sa mi sťažovala mama štyroch
malých detí. „Otče, skoro každú nedeľu
prichádzam neskoro na bohoslužbu. Ani
neviem, či môžem ísť na sväté prijímanie.“
Pýtam sa jej: „A prečo meškáš?“
Odpovedá: „Pokiaľ poobliekam deti, jedno
už treba zas prebaliť, druhé nadojčiť, a tak
prídem neskoro.“ Vravím jej: „Uvedom si,
že prebaľuješ Ježiša, dojčíš Ježiša.“ Aj Ježiš
v prvej polovici evanjelia vysvetľuje, že ak
konáš veci z lásky, nemôžeš porušiť Božie
príkazy.
Liturgia: Ef 5, 1 – 8a, zač. 228; Lk 14, 1 – 11,
zač. 74; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
16. január

34. nedeľa po Päťdesiatnici (30)
Poklona reťaziam apoštola Petra
... čo mám robiť, aby som bol dedičom
večného života? (Lk 18, 18)
V mladosti som boxoval. V jednom
okamihu sa mi zdalo, že mám výbornú
kondíciu, rýchlosť a bol som spokojný sám
zo sebou. Až do chvíle, kým som nedostal
nakladačku. Oslovuje ma mladíkova
otázka: „Čo mám robiť, aby som dosiahol
večný život?“ Je dôležité sa zastaviť
a položiť si tú istú otázku. Zdá sa mi, že
jedným z klamstiev, ktorým nás démon
zavádza, je, aby sme boli spokojní sami
so sebou, so svojou spoveďou, so svojím
duchovným životom, so vzťahom, aký
mám voči Bohu a blížnym. Spokojnosť
ma brzdí, spomaľuje alebo zastaví. Pre
duchovný život je to tragédia. Ježiš hovorí
mladíkovi: „Predaj, rozdaj, nasleduj ma.“
Kresťanstvo je cesta, po ktorej kráčaš
v Ježišových šľapajach. Ak ostaneš stáť,
ťažko dôjdeš do cieľa. Nezastav sa, kým
neprijmeš život, ktorý ti ponúka.
Liturgia: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 18, 18
– 27, zač. 91 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29;
Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi); hlas 1.;
tropár 1. hlas a apoštolovi, kondak 1. hlas,
Sláva, kondak apoštolovi, I teraz, podľa
predpisu; prokimen, Aleluja a pričasten 1.
hlas a apoštolovi (HS: 143, 351; PZ: 96, 328;
HP: 97, 340)

PONDELOK
17. január

Prepodobný Anton Veľký
Ak ťa zvádza na hriech... (Mk 9, 45)

SLOVO

Ak by sme dnešné evanjelium prijali
doslovne, tak dnes by bol čistý, prázdny
odsek. Nemohol by som písať bez
rúk, ktorými som hrešil. Vy by ste ho
nemohli čítať bez očí a jazyka. Iní by ho
nemohli bez uší počúvať. Ježiš nám cez
dnešné Božie slovo ukazuje, aký závažný
je hriech, ktorý tak často zľahčujeme
a ospravedlňujeme.
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42 (radové); Hebr 13,
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepodobnému); predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; menlivé časti zo 17. januára
(HS: 352; PZ: 330; HP: 342)

UTOROK
18. január

Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal
toto prikázanie. (Mk 10, 5)
Keď kráľ Dávid zhreší s Betsabe a dá
zavraždiť jej manžela, aby zakryl svoj
hriech, Boh pošle proroka Nátana, ktorý
mu povie. „Prečo si pohrdol Jahvem?“
Hriech je pohrdnúť Bohom. Cudzoložstvo
je pohrdnúť jeho darom, ktorým je
manželský partner. Pekne povie Jozef
Egyptský, keď ho zvádza Putifarova
manželka. „Ako by som to mohol urobiť
svojmu pánovi?“ Jozef myslí na Boha aj
na Putifara. Prosme o milosť robiť všetko
tak, ako sa to páči Pánovi.
Liturgia: Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25, zač.
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43 (radové); Hebr
13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11( sv.
otcom); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti z 18. januára (HS: 353;
PZ: 331; HP: 343)

STREDA
19. január

Prepodobný Makarios Egyptský
Nechajte deti prichádzať ku mne!
(Mk 10, 14)
Ježiš deti objímal. Objatie znamená
pre toho, koho objímam, že má miesto
v mojom srdci, otváram náruč, dávam
sa mu. Požehnávanie značí, že ti želám
všetko dobré, aby si mal Božie srdce,
zmýšľanie, konanie. Vkladal na nich
ruky, aby cítili, že je blízko nich. Po tom
všetkom dieťa túži – byť v náručí Otca,
cítiť blízkosť Otca a byť ako Otec.
Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepodobnému);
každodenné antifóny; menlivé časti zo
stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
20. január

Prepodobný Eutymios Veľký
... ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! (Mk 10, 24)
Starec Barlaám rozpráva príbeh.
Obyvatelia neznámeho ostrova mali zvyk,
že si vždy na jeden rok zvolili za kráľa
cudzinca. Celý rok si žil ako v bavlnke,
no po roku ho nahého poslali na pustý
ostrov, kde biedne zahynul. Raz si zvolili
múdreho muža, ktorý keď sa dozvedel
o tomto ich zvyku a o tom, ako dopadli
tí, ktorí vládli pred ním, začal každý deň
posielať na pustý ostrov rôzny materiál.
Zrno a všetko, čo človek potrebuje na život.
Po roku, keď ho poslali na pustý ostrov,
tam mal už všetko, čo potreboval, a žil ešte
lepšie než vtedy, keď bol kráľom. Snažme
sa hľadieť ďalej než len na tento život
na zemi.
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 –
27, zač. 45 (radové); Hebr 13, 17 – 21, zač.
335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (prepodobnému);
predobrazujúce antifóny; menlivé časti
z 20. januára (HS: 355; PZ: 332; HP: 345)

PIATOK
21. január

Prepodobný Maxim Vyznávač
Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry..., aby nedostal stonásobne viac...
(Mk 10, 29 – 30)
Akú odmenu očakávaš za svoju službu
Ježišovi? Niektorí veriaci mi odpovedali
takto: „Otče, ja som tridsať rokov robil
cerkovníka, už mám nadrobené.“ Ďalší
hovorí: „Celý život som kurátor, ja už som
svoje odrobil.“ Iný: „Mám kamaráta farára
a tykám si s ním.“ Mnohí mylne zmýšľajú,
že to stačí, a odmena je pre nich nebo.
Odmenou je sám Ježiš, ale nie preto, koho
poznáš, alebo čo všetko si urobil, ale preto,
lebo si žil stále s ním. On prvý pre mňa
opustil všetko, aby ma získal ako vzácny
poklad.
Liturgia: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 23b
– 32a, zač. 46; každodenné antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
22. január

Apoštol Timotej
Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo
veľkom... (Lk 16, 10)
V Jeruzalemskej Biblii má táto časť
evanjelia názov Dobré používanie peňazí.
Kedy sú peniaze dobre používané?
Finančníci, obchodníci by sa zhodli
na tom, že peniaze treba točiť, dobre

investovať, aby prinášali zisk. Chybou je,
že chceme zarobiť rýchlo, hneď, čím skôr.
Dobre investovať je myslieť aj na večnosť.
„Bol som hladný a dal si mi jesť, bol som
smädný a dal si mi piť, bol som nahý
a zaodel si ma.“ Dal si almužnu, dal si
za mňa na liturgiu. Myslel si viac na iných
než na seba.
Liturgia: Kol 1, 3 – 6, zač. 249; Lk 16, 10 –
15, zač. 81; každodenné antifóny; menlivé
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
23. január

35. nedeľa po Päťdesiatnici
Hieromučeník Klement
Čo chceš, aby som ti urobil? (Lk 18, 41)
Často opakujem žiakom v škole: „Kto sa
veľa pýta, veľa sa dozvie.“ Kto v živote
veľa vie, má väčšie možnosti uchopiť
príležitosť, ktorá sa mu núka. Zaiste to
bola častá otázka, ktorú slepec kládol
okoloidúcim: „Čo sa deje?“ Odpoveďou
boli rozprávania ľudí o jeho zázrakoch,
skutkoch a účinkovaní medzi ľuďmi.
Z toho spoznal, že Ježiš nie je obyčajný
muž, ale Mesiáš. Preto kričí: „Ježišu, Syn
Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Aké
poznanie máme my? Ako poznáme Sväté
písmo, svoju vieru, svoj obrad, svoju
farnosť? Ak je naše poznanie chabé, aká je
potom naša viera?
Liturgia: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280; Lk 18,
35 – 43, zač. 93; hlas 2.; predobrazujúce antifóny a blaženstvá; tropár z 2.hlasu, Sláva,
kondák z 2. hlasu, I teraz, podľa predpisu
(HS: 144; PZ: 97; HP: 98)
Ján Pavlík
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Grasalkovičov palác
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NR SR, no sú protiústavné, resp. odborne
sporné vracia na opätovné prerokovanie
parlamentu; podpisuje prijaté zákony a vo
výnimočných prípadoch môže rozpustiť
parlament.
Vo vzťahu k vláde SR – vymenúva
predsedu vlády a jednotlivých ministrov;
v prípade vzniku ústavou špecifikovaných
situácií odvoláva členov vlády; rovnako
má právo požadovať od vlády informácie
na plnenie svojich úloh.

PREZIDENT
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
»d Peter KRAJŇÁK ml.

Slovo prezident pochádza z latinského
slova praesidens, čo znamená sedieť vpredu, predsedať. Prezidentovi sa hovorí aj
hlava štátu. Postavenie prezidenta a jeho
voľba sa v rôznych štátoch líšia. Najsilnejšie postavenie má prezident v tzv.
prezidentskej republike, kde plní úlohu
predsedu vlády (napr. USA). Existuje
aj tzv. poloprezidentská republika, kde
je výkonná moc rozdelená medzi vládu
a priamo voleného prezidenta (napr.
Francúzsko). Slovensko je spolu s väčšinou európskych štátov parlamentnou
republikou, resp. parlamentnou demokraciou. V nej má prezident najslabšie postavenie, ale môžu vzniknúť také politické
situácie, kde môže zásadne zasiahnuť
do politického vývoja. Hlavou najmenšieho štátu sveta Vatikán je Svätý Otec,
ktorý je aj politickým partnerom pre
prezidentov a panovníkov iných štátov.

riadny chod ústavných orgánov. Od roku
1993 do roku 1999 volili prezidenta poslanci parlamentu. Na zvolenie bola potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov, teda 90 hlasov. Od roku
1999 volia občania prezidenta v priamych
voľbách tajným hlasovaním na obdobie
piatich rokov. Za prezidenta môže byť
zvolený občan, ktorý v deň voľby dosiahol
vek minimálne štyridsať rokov.

Prezident Slovenskej republiky je hlavou
Slovenskej republiky. Reprezentuje
krajinu navonok i dovnútra a zabezpečuje

Vo vzťahu k Národnej rade Slovenskej
republiky – zvoláva ustanovujúcu schôdzu parlamentu; zákony, ktoré schválila

Právomoci prezidenta sú napísané v Ústave Slovenskej republiky. Môžeme ich
rozdeliť do šiestich oblastí:
Vo vzťahu k zahraničiu – realizuje diplomatické styky a návštevy; dojednáva
a ratifikuje medzinárodné zmluvy; vydáva
poverovacie listiny pre diplomatov, ktorý
idú zastupovať Slovensko do zahraničia
(napr. veľvyslanci).

Kreačné právomoci prezidenta – vymenúva a odvoláva rektorov vysokých škôl;
vymenúva vysokoškolských profesorov;
vymenúva a povyšuje generálov; vymenúva a odvoláva sudcov, ako aj predsedu a podpredsedov Ústavného súdu;
vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu
a podpredsedu Najvyššieho súdu a na návrh parlamentu generálneho prokurátora;
na návrh súdnej rady vymenúva sudcov.
V oblasti obrany a bezpečnosti štátu – je
hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR
(armády); vypovedá vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady SR (ak by bolo
Slovensko vojensky napadnuté); môže
na návrh vlády SR nariadiť mobilizáciu
ozbrojených síl, vyhlásiť vojnový stav
alebo vyhlásiť výnimočný stav.
Ostatné právomoci – prezident má právo
udeľovať milosť a amnestiu, udeľuje
vyznamenania, vyhlasuje referendum
a podáva správu o stave krajiny.
Prezident sídli v Bratislave, hlavnom
meste Slovenska. Tu je od roku 1996 jeho
sídlom Grasalkovičov palác na Hodžovom
námestí s nádhernou verejnou záhradou.
Sídlil v ňom aj prezident Slovenského
štátu (1939 – 1945). Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sme mali päť
prezidentov: Michal Kováč (1993 – 1998),
Rudolf Schuster (1999 – 2004), Ivan
Gašparovič (2004 – 2014), Andrej Kiska (2014 – 2019) a od 15. júna 2019 je prezidentkou prvá žena Zuzana Čaputová.
Prvý prezident Michal Kováč zomrel
v roku 2016 a je pochovaný na Ondrejskom cintoríne v Bratislave, blízko gréckokatolíckeho Katedrálneho chrámu Povýšenia sv. Kríža. Gréckokatolícka cirkev
mala veľmi korektné vzťahy so všetkými
slovenskými prezidentmi a viacerí z nich
zavítali aj do biskupskej rezidencie v Prešove či na viaceré cirkevné podujatia.

oznamy

UZÁVIERKY ČASOPISU SLOVO (2022)
ROK 2022
č. 3 (06.02.2022*) – 12.01.2022
č. 4 (20.02.2022) – 26.01.2022
č. 5 (06.03.2022) – 09.02.2022
č. 6 (20.03.2022) – 23.02.2022
č. 7/8 (03.04.2022) – 09.03.2022
č. 9 (08.05.2022) – 13.04.2022
č. 10 (22.05.2022) – 27.04.2022
č. 11 (05.06.2022) – 11.05.2022
č. 12 (19.06.2022) – 25.05.2022
č. 13/14 (03.07.2022) – 08.06.2022
č. 15 (07.08.2022) – 13.07.2022
č. 16 (21.08.2022) – 27.07.2022
č. 17/18 (04.09.2022) – 10.08.2022
č. 19 (09.10.2022) – 14.09.2022
č. 20 (23.10.2022) – 28.09.2022
č. 21 (06.11.2022) – 12.10.2022
č. 22 (20.11.2022) – 26.10.2022
č. 23/24 (04.12.2022) – 09.11.2022
ROK 2023
č. 1 (08.01.2023) – 14.12.2022
č. 2 (22.01.2023) – 28.12.2022
č. 3 (05.02.2022*) – 11.01.2022
č. 4 (19.02.2022) – 25.01.2022
č. 5 (05.03.2022) – 08.02.2022
č. 6 (19.03.2022) – 22.02.2022
* v zátvokách je dátum vydania
JUBILEÁ KŇAZOV
Rastislav Brudza – 4. január – 50 rokov
života; Jozef Michalič – 8. január – 50 rokov
života; Igor Suchý – 18. január – 50 rokov
života
Srdečne blahoželáme a prajeme mnohaja
lita, blahaja lita!
DAROVALI NA SLOVO
Mária Dziaková, Prešov, 8 eur; Miron Kavalec,
20 eur; Anna Todorová, Michalovce, 10 eur;
Martin Compel, Olejníkov, 19 eur
Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku
na mnohaja i blahaja lita.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – január
50 rokov: Iveta Čekanová, Hanigovce; Renáta
Hrustičová, Malé Ozorovce; Martin Mikloš,
Jastrabie nad Topľou; Anna Mnichová, Slovinky; Mária Sidorová, Vranov-Lomnica
60 rokov: Ing. Alžbeta Košková, Košice-Ťahanovce; Tamara Matkobišová, Rakovčík
70 rokov: Anna Bajusová, Davidov; Štefan
Begala, Kuzmice; Helena Chalachanová,
Svidník; Milan Firda, Humenné-Pod Sokolejom; Magdaléna Grelová, Giraltovce; Mária
Kičinková, Novosad; Irena Kimaková, Šarišský
Štiavnik; Marta Slivková, Nižný Hrabovec;
Helena Virčíková, Hraň

75 rokov: Magda Hamorská, Sobrance; Mária
Horňáková, Vysoká nad Uhom; Vlasta Hujdičová, Kaluža; Mária Korpová, Bajany; Anna
Lemešová, Dlhé Klčovo; doc. Ing. Marcel Mojzeš, Bratislava; Anna Petrenková, Hrabské;
Mgr. Oľga Rozkošová, Juskova Voľa; Gabriela
Saksunová, Vranov-Juh; Eva Senkovičová,
Dlhé Klčovo; Eduard Šepeľák, Krásnovce
80 rokov: Mária Capková, Svidník; Anna
Drobňáková, Sečovce; Anna Hrušková, Matiaška; Andrej Jancura, Bratislava; Pavol Naď,
Kysta; Mária Otrošinová, Vislava
85 rokov: Veronika Baranová, Sačurov; Emil
Kandráč, Slivník
90 rokov: Paulína Geryková, Hromoš; Anna
Savková, Milhostov
BLAHOŽELÁME
3. januára 2022 oslávila svoje osemdesiate
narodeniny naša gréckokatolícka virnička
Anna Morozová z Oľky. Od nášho Isusa
Christa a Presvätej Bohorodičky vyprosujeme veľa Božích milostí a darov Svätého
Ducha. Ďakujeme jej za obetu, ktorú prináša
pre našu cirkev v Nižnej Oľke. Na mnohaja
i blahaja lita, oslávenkyňa naša. Všetko dobré
do ďalších rokov života praje celá rodina.
7. januára oslávila jubileum – 80 rokov života pani
Anna Hrušková z farnosti
Matiaška. Chceme vám
vyprosovať hojnosť Božích
milostí a jeho poznania,
ako čítame v Jánovom
evanjeliu: „Večný život je v tom, aby poznali
teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého
si poslal, Ježiša Krista.“ Ďakujeme vám
za službu cerkovníčky, za všetko, čo robíte
pre náš chrám a spoločenstvo. Nech vás Kristus, ktorý sa narodil, obdarí svojím požehnaním a milosťami. Na mnohaja i blahaja lita!
Christos raždajetsja!
veriaci farnosti Matiaška
a otec Peter s rodinou
Svojich okrúhlych osemdesiatych narodenín
sa 9. januára 2022 dožíva gréckokatolícky
virnik Štefan Švigar z Oľky. Do ďalších rokov
vám prajeme veľa Božích milostí, nech vás
ochraňuje Presvätá Bohorodička svojím omoforom. Mnoha, blahaja lita vám vyprosuje
vaša rodina.
18. januára oslávi duchovný otec Igor Suchý
životné jubileum – 50 rokov. Drahý otec Igor,
my veriaci z farnosti Liptovský Mikuláš vám
chceme vyprosiť k vášmu sviatku hojnosť
Božích milostí, nech Pán, ktorý je láska,
napĺňa vaše srdce každým dňom. Na vašej
duchovnej ceste vám vyprosujeme, aby vás
Boh naplnil svojím požehnaním a dal vám
všetky milosti na to, aby ste verne a horlivo
žili svoje kňazstvo až do konca a vykonali tak
veľa dobrého aj pre spásu zverených duší.
Ďakujeme za dar vašej prítomnosti.
Na mnohaja i blahaja lita!
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OZNAMY
Podporte centrum pre rodinu
Centrum pre rodinu Sigord je pre opatrenia 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 rozhodnete podporiť nás, naše číslo účtu je: SK58
1100 0000 0026 2521 2213.
Do poznámky uveďte: Dar na centrum. Ďakujeme za každú vašu pomoc.
Aj vy nám môžete pomôcť budovať
centrum Savore Sigord.
Chceli by ste nám pomôcť Gréckokatolíckej
rómskej misii? Momentálne Rómovia rekonštruujú multifunkčné 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, koordinátorka
INZERCIA
Umelecká výmaľba chrámov, obnova fasád
a reštaurovanie. Pozlátenie a postriebrenie
liturgických predmetov. Zľava z ceny. Tel.:
035/659 31 39, 0905 389 162, www.reart.eu
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk
Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov
e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa
sv. Juraja. www.ikony.sk
ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ
Zaslaním príspevku do inzercie alebo spravodajstva objednávateľ alebo autor vyhlasuje,
že má súhlas na zverejnenie fotografie, ako
aj osobných údajov v maximálnom rozsahu
meno a priezvisko, vek, výročie a bydlisko. Tento súhlas sa nevyžaduje v prípade
klerikov, zasvätených osôb, bohoslovcov
a v prípade už zosnulých osôb.
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I

relax

Udalosť na obrázku vyfarbi a pomenuj. .....................................................................................

Nájdi v biblickom texte päť chýb.
Správnosť svojej opravy skontroluj vo svojej Biblii podľa Mt 3,
13 – 17.

Anna Such, ck.ugcc.ua

HÁDANKY
V akváriu, v rieke, v mori žijú šupinaté tvory. Plávať vedia ako nik, byť vždy ticho je
ich zvyk. Čo je to?
Voda vpredu, voda vzadu, dole, ba i hore. Veľa slanej vody nazývame...
Po daždi sa rozvinie na oblohe stuha. Farebne sa slnko smeje, je tam krásna...

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Vtedy Ježiš prišiel z Betlehema
k Jordánu za Jánom, aby sa mu
dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal
dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš
ku mne?“ Ježiš mu však povedal:
„Len to nechaj, lebo sa patrí, aby
sme splnili všetko, čo je napísané.“ Potom mu už neodporoval.
Keď bol Ježiš pokrstený, hneď
vystúpil z vody. Vtom sa mu
otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako lastovička
zostupoval a prichádzal nad
neho. A z davu zaznel hlas: „Toto
je môj obľúbený Syn, v ktorom
mám zaľúbenie.“

A H T I M I L R V A J B O I C E F

Máte doma Sväté písmo? Ak je to vydanie SSV od roku 1996, zapojte sa do tejto
doplňovačky. Stačí vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratka
knihy, číslo kapitoly, číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu.
A

POPLETENÉ
EVANJELIUM

L

M

N

O

P

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

I K M Z T V

V A T A N A I A T I V N S L B S A
S I K N N C N L U E S Á A L R A D
T B E A E T A I R O P T A N A I L
A Z Í R K M E N E V O L I Č D N O
H Y B V A T O R K I S T O T A M D

Legenda: ALIBI, BRADA, CIELE, ETANOL, ETAPA,
FARMA, ISLAND, ISTOTA, KARAMEL, KMENE,
KRÍZA, KRVEĽ, KYVADLO, LIANA, LIMIT, MAKAK,
MENTOR, NÁSYP, OBETA, OBJAV, OKRAJ, OPRAVA, PANTER, PÁSMO, PODANIE, POTOPA, PRIOR,
ROBOT, RUMBA, SAMOTA, SMOLA, SNINA, SONAR,
STOKA, STOPY, STROP, SUTANA, SVIATOK, TAVBY,
TEKLA, TEPLO, TIKET, TITÁN, TLAMA, TMELY,
TOAST, TOPAS, TUKAN, TUREK, TURISTI, VIERA,
VINICE, VLEKY, VOLIČ, VRANA, ZLATO.

LEGENDA: A: Nm 32, 39, 3; B: Tob 8, 13, 3; Ž 44, 14, 13; C: Ž 137, 1, 2;
Nm 6, 19, 5; D: Iz 1, 20, 9; Mk 15, 23, 6; E: Ex 12, 3, 3; F: Sdc 9, 13, 1;
2 Sam 18, 24, 5; G: 1 Kr 6, 26, 1; Job 14, 13, 7; H: Múd 10, 14, 9; Ž 55, 15, 4;
I: Ž 77, 7, 2; Iz 60, 11, 5; J: Jer 8, 6, 8; Ez 18, 24, 22; K: Mich 4, 1, 7; Dt 17,
9, 1; L: 1 Mach 11, 1, 22; M: 1 Kor 15, 58, 18; Zjv 14, 20, 5; N: Gn 1, 5, 3;
Ž 59, 4, 8; O: Sk 27, 22, 8; Zjv 16, 1, 4; P: Gn 32, 25, 3; Jn 12, 24, 12

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 13 – 14: Krížovka: Prvý svedok a služobník vtelenia. Osemsmerovka: Klebety sú
horšie ako koronavírus.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

AKO SOM PRE ROZUMNOSŤ
SKORO O KÁVU PRIŠLA
O tom, že očkovanie urobilo zo Slovenska dva tábory, už ani písať netreba.
Ale moja osobná štúdia mi ukázala ešte
jeden pozoruhodný prínos, ktorý som
nikde inde nezaznamenala. Neviem, či
nie je najvyšší čas dať si toto pozorovanie
patentovať. Ktohovie, či sa ako nedobrovoľný pokusný králik nemôžem pričiniť
o rozširovanie poznatkov, a tak svedčiť
o pravdivosti tvrdenia.
Keď píšem tento príspevok, všetci sedíme
pekne doma v lockdowne. Keď som ho
išla písať, ešte len rokovala vláda. A kým
vyjde, možno tu už budeme mať ďalší
variant vírusu. Ďalší variant vlády nepredpokladám. Tá to dokope do konca, aj keby
mala vykrvácať krátko pred cieľom. Ale ja
krvácam už teraz. Teda, nie vyslovene ja,
ale moje srdce.
Keby len tí najpovolanejší vedeli, ako
dnešná doba nepraje socializácii a vzťahom, a sociálnej interakcii, a vlastne
ničomu. No teraz to má aspoň argument.
Lebo lockdown. No čo v čase, keď sa ešte
dalo, keď sme sa ešte mohli stretnúť?
Vlastne, možno môcť mohli, ale či aj
chceli, to je otázka.
Takto dopadla aj moja káva. Teda, fiktívna
káva. Alebo testovacia? Vlastne, čokoľvek
z toho by to bolo, je to správne. Lebo sa
jednoducho nekonala. Kompetentní síce
tvrdia, že s covidpassom ma pustia všade,
ale či by všade išiel som mnou aj kávový
parťák, to už nikto negarantuje. Ale veď
dnes už nikto nič negarantuje.
Genézu pozývaní na posedenie mi tento
priestor opisovať nedovolí.

Ale keď sa už po mesiacoch zdalo, že
teoreticky by sa dalo vykvákať aj osobne,
nielen cez sociálne siete, prišla zákerná
otázka. Tá, ktorá zmarila všetky moje
kofeínové vízie.
Kedysi sa ľudia párovali skrz majetok.
Bohatí k bohatým, mlynárova dcéra
k richtárovmu synovi, gazdovský syn len
ku gazdovskej dievke. Kto na to mal, ten
si vyberal. Majetok bol celkom smerodajným kompasom. Čím viac sa o láske
spievalo, tým menej viditeľne sa ju žilo.
Teda, vraj. Čerpám len z rozprávaní starých materí.
Teraz však žijeme inú dobu a použiť sa
môže iný kompas. Teda covidpass. Z reči
do reči, káva sem, káva tam. Už by som aj
povolila, ale pred cieľovou páskou padla
oná posledná kontrolná otázka. A zaklepli sme posledný klinec.
„Ale dúfam, že si natoľko rozumná, že nie
si očkovaná, haha,“ prečítam si na mobile.
Raz. Dva razy. A ešte do tretice. Prv to
beriem ako fajný fór. Ale keď nasleduje
poznámka, že ak by som bola, tak by si tú
kávu ešte rozmyslel, predbehnem ho. Rozmyslela som si ja. Ak sa moja rozumnosť
meria počtom očkovacích dávok v tele,
tak si tú kávu spravím aj sama, doma.
Niekto podporuje, niekto zatracuje. Každý podľa seba. Ale že to môže byť takéto
husté sito na medziľudské vzťahy, to mi
teda nenapadlo. Ako dobre, že niektoré
veci sa vyriešia samy. Stačí, ak si niekto
charakterizuje rozumnosť podľa svojich
kľúčov.
Kanvica vypla, idem si zaliať tú kávu.
(Mária Dudová-Bašistová)
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ZAHADA ŽENSKOHO
ŠIFONERA: KEDZ SCEŠ
DO NEHO DACO DAC, NIT
DZE. KEDZ SCEŠ Z NEHO
DACO VŽAC, NIT CO.

pixabay.com

Z CERKEVNÝCH LAVÍC
V druhej časti celoročnej prípravy na prvé
sväté prijímanie sme spolu s našimi
Rómami preberali katechizmové pravdy.
Treba dodať, že na tejto príprave sa
zúčastňovali Rómovia vo veku 10 – 99
rokov. Teda všetci, ktorí mali záujem. Pri
otázke: „Rozumiete tomu, čo znamená,
že Boh je všadeprítomný?“ mi jedna žena,
asi štyridsaťročná, s rómskym prízvukom
odpovedala: „No, že je všade!“ „Aj tu
v dome kultúry, kde sa práve nachádzame?“ pokračoval som. „Áno,“ odpovedala.
„No a prečo ho potom nevidíme, keď je
aj tu?“ rozvíjal som ďalej tému. A ona
s víťazoslávnym výrazom na tvári, s hlbokým presvedčením, že pozná správnu
odpoveď, s jemným úsmevom na tvári
odpovedala: „Lebo je nevidiaci.“
Jedného dňa prišla za mnou do sakristie
babička, ktorá chcela dať odslúžiť svätú
liturgiu za svojho zomrelého manžela.
Na moju otázku, čo si praje, povedala:
„Otče, ako stojíte so zákazkami?“
SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34
Názov udalosti: Bohozjavenie
Rozdiely na ľavom obrázku: holubica – svätožiara a
lúč, písmeno vo svätožiare, prameň vlasov, 2x kolená, lístok namiesto kvetu, chýbajúci piestik kvetu,
dokreslený kvet a vlna vody.
Hádanky: ryby, more, dúha

FEJTÓN

S úsmevom

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia
alebo rámček 4 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto variabilných symbolov: 700
(časopis, prípadne zverejnenie príspevku), 1700 (iba časopis),
555 (inzercia), 777 (priatelia časopisu Slovo), 7700 (iba dar) a 999
(eSlovo). Ak je váš príspevok anonymný, neuvádzajte žiadny variabilný symbol.
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 4/2021: 27.01.2021
Titulná strana: Šťastné dieťa (zdroj: freepik.com)
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Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň
Svätá liturgia (10.30)

PÚTNICKÉ MIESTA

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
16.01. Svätá liturgia s Molebenom k sv.
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda
(18.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň
14.00 Adorácia
15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu.
Eucharistická pobožnosť s požehnaním
17.30 Akatist (Po – Pi)

09.01. Malá púť: akatist a ruženec (09.00),
svätá liturgia (10.30)

Variabilný symbol:

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE

RÓMSKA

www.klokocov2020.sk

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

MISIA

777

Klub Prešov: +421 907 197 990

CENACOLO

SK57 0200 0000 0030 2148 6453

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

KOMUNITA

Ďakujeme vám za podporu tohtoprojektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:
Košická eparchia
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

koinoniapo.sk,
koinonia ján krstiteľ prešov
Komunitný dom Záborské
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb
za uzdravenie (Youtube)
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia
(Youtube)

KOINONIA

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslávil 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice
sa rozhodla na tomto miestevybudovať pútnické centrum, aby tu všetci našli primerané zázemiea pastoračnú starostlivosť.

JÁN KRSTITEĽ

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

PÚTNICKÉ CENTRUM

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

KLOKOČOV

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 23.01. Kurz prípravy na manželstvo 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.
08. – 13. 02. Seminár Otcovo srdce. Z Božej
dobroty môžeme nazývať nekonečného
Boha Otcom. Diabol, vedomý si tejto výsady, chce urobiť všetko možné, aby sa otcovstvo v živote človeka degradovalo, a preto
na túto inštanciu útočí. Nielen deti vnímajú
vzťah k Bohu cez svojho otca. Tieto stretnutia, ktoré Cirkev vo svojej láske ponúka aj
cez Centrum pre rodinu na Sigorde, slúžia
na obnovu a posilnenie vzťahu k Otcovi,
a ponúkajú autentické, intímne poznanie
Boha a jeho lásky k nám. Bližšie informácie:
centrum.rodina@gmail.com.
11. – 13.02. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
prostredníctvom poznania a obrátenia sa
k plánu Boha pre kresťanské manželstvo.

