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»d Juraj GRADOŠ

Keď sa pozeráme na jasnú oblohu cez deň, vidíme slnko.
V krajnom prípade aj mesiac. A dokonca niekoľkokrát
za život môžeme uvidieť kométu či počas zatmenia
Venušu. Ale na to už asi voľné oko stačiť nebude. Akoby
tieto megaobjekty veľkosťou i jasom vypĺňali celú oblohu.
Pravdou je, že to tak nie je. Iba my pre ich jas nevidíme to,
čo je za nimi – milióny galaxií a miliardy miliárd hviezd.
A to všetko z niečoho menšieho ako zrnko piesku. No len
čo príde večer, na oblohe sa ukáže večernica a po nej tie
najjasnejšie hviezdy. Časom k nim pribudnú aj tie menej
svietiace. A čím sme v hlbšej tme, tým je tých hviezd viac.
V Bratislave, Košiciach či Prešove vidíme iba zlomok toho,
čo by sme v tej chvíli videli v Topoli a na jej okolí.
Dnešná doba pandémie, ktorá sa nie a nie skončiť, nás
vnára do tmy. Hlbokej tmy. Máme pocit absencie svetla. To však je iba časť pravdy. Dôvodom, prečo svetlo
nevidíme, je, že ho nehľadáme. Pozeráme sa do zeme
zachmúreným pohľadom na vlastné nohy alebo len tak
okolo seba. Dokonca ani pohľad do diaľky nám neukáže
pravdu. Až zdvihneme svoj zrak k nebu, užasneme nad
množstvom hviezd v Božom vesmíre. Obdobne je to
v našich životoch. Darmo budeme hľadieť na svoje nohy,
na každý krok... Darmo sa budeme rozhliadať po okolí...
Až zdvihnutie nášho srdca hore, k Bohu, k Otcovi nám
ukáže lúku plnú žiariacich svetov.
Ale čo sú to tie svety? To sú nezištné skutky ľudí, ktorí
obetovali svoj čas, pohodu, chvíle s rodinou a neraz i zdravie, ba i život pre tých, ktorých zasiahla táto pandémia.
Dnes už azda nikto ani len neuvažuje o tom, že covid
neexistuje. A o jeho sile svedčia čísla. Veď na Slovensku
sa zdvihol počet mŕtvych oproti priemeru minulých
rokov o polovicu. A choďte do nemocníc. No nehľaďte
iba na pacientov – pozrite sa na personál. Zdvihnite svoj
pohľad hore. Na obetavosť a nasadenie. Na množstvo
času nad normál. Na kilometre precestované navyše.
Na malé útle žienky, ktoré sa ponúknu ako opora statným
chlapom, keď opúšťajú svoj domov, aby v sanitke odišli
do nemocnice.
No nielen tam hviezdy svietia. Mnoho dobrovoľníkov pomáha rodinám postihnutým. Niekde odišiel otec, matka.
Inde dieťa. No vo väčšine prípadov to boli starí rodičia. Tí,
ku ktorým nás poslal na návštevu Svätý Otec v Prešove.
Už niet kam ísť. Domy sú prázdne.

freepik.com

23 UDALOSŤ

HVIEZDY NOCI

Zdvihnime teda svoje hlavy, vystrime sa a vyrovnajme. My sme cestou,
po ktorej Boh zostupuje k ľuďom
okolo nás. Nie sme ani nebudeme
slnkom, ale môžeme svietiť ako hviezdičky na nebi. V tmavých časoch byť
nádejou, poslom dobrej zvesti – Boh ťa
miluje a vždy bude.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec
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MODLITBA,
KORENE A NÁDEJ
Generálna audiencia v Ríme
22. septembra 2021
Bratia a sestry, dobrý deň!
Dnes by som vám chcel hovoriť o apoštolskej ceste do Budapešti a na Slovensko,
ktorá sa skončila práve pred týždňom,
v stredu. Zhrnul by som to takto: bola
to púť modlitby, púť ku koreňom, púť
nádeje. Modlitba, korene a nádej.
Prvou etapou bola Budapešť, kde sa
konala záverečná svätá omša Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý
bol pre pandémiu odložený presne o rok.
Na tomto slávení bola veľká účasť ľudí.
Svätý Boží ľud sa v Pánov deň zhromaždil
pred tajomstvom Eucharistie, ktorým
sa neustále rodí a obnovuje. Objímal ho
kríž, ktorý stál pred oltárom a ukazoval
ten istý smer, ktorý naznačuje Eucharistia, teda cestu pokornej a nezištnej lásky,
veľkorysej a úctivej lásky voči všetkým,
cestu viery, ktorá očisťuje od svetskosti
a vedie k podstate. Táto viera nás vždy
očisťuje a vzďaľuje od svetskosti, ktorá
nás všetkých ničí: to je červ, ktorý nás ničí
zvnútra.
Modlitbová púť sa skončila na Slovensku
na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Aj tam, do Šaštína, do Svätyne Sedembolestnej Panny Márie, prišlo veľké množ-

Svätý Otec František 14. septembra v Prešove

I Michal Petrilák

stvo synov a dcér na sviatok Matky, ktorý
je zároveň národným náboženským sviatkom. Moja púť bola teda púťou modlitby
v srdci Európy, ktorá sa začala adoráciou
a skončila sa ľudovou zbožnosťou. Modliť
sa, pretože predovšetkým k tomu je povolaný Boží ľud: klaňať sa, modliť sa, kráčať,
putovať, konať pokánie a pri tom všetkom
cítiť pokoj a radosť, ktorú nám dáva Pán.

Svätý Otec František nás 6. januára 2021 vo svojom príhovore vyzval
k vnútornému umenšeniu: „Ak v strede všetkého zostávame stále my
so svojimi predstavami a namýšľame si, že sa máme čím chváliť pred
Bohom, nikdy sa s ním do hĺbky nestretneme. Ak neupadnú naše
nároky, márnivosti, snahy vyniknúť, stane sa nám, že dokonca budeme
niekoho alebo niečo uctievať, ale Pán to nebude. Ak sa, naopak, vzdáme
svojej domnienky sebestačnosti, ak sa vnútorne umenšíme, potom znovu
objavíme zázrak poklony Ježišovi. Pretože adorácia prechádza cez pokoru
srdca: ten, kto má túžbu predbiehať sa, neuvedomí si Pánovu prítomnosť. Ježiš
prechádza okolo a je nespoznaný, tak ako sa to stalo mnohým, ale nie mudrcom.
Mudrci sa vydali na cestu hľadiac na hviezdu, a našli Ježiša. Veľa toho prešli. Dnes
si môžeme vziať túto radu: hľaď na hviezdu a kráčaj.“ (Marek Baran)

Náš život musí byť taký: klaňať sa, modliť
sa, kráčať, putovať, konať pokánie. A to je
zvlášť dôležité na európskom kontinente,
kde prítomnosť Boha oslabujeme – vidíme to každý deň: oslabujeme prítomnosť
Boha – konzumizmom a tzv. výparmi unifikovaného myslenia – je to vec zvláštna,
no skutočná – ovocie zmiešaniny starých
i nových ideológií. A toto nás vzďaľuje
od dôverného priateľstva s Pánom, od dôverného priateľstva s Bohom. Aj v tomto
kontexte odpoveď, ktorá uzdravuje, pochádza z modlitby, svedectva a pokornej
lásky. Pokorná láska, ktorá slúži. Vráťme
sa k tejto myšlienke: kresťan má slúžiť.
To som videl na stretnutí so svätým
Božím ľudom. Čo som videl? Veriaci ľud,
ktorý trpel ateistickým prenasledovaním.
Videl som to aj v tvárach našich židovských bratov a sestier, s ktorými sme si
pripomenuli Šoa (holokaust). Pretože
bez pamäti niet modlitby. Modlitba bez
pamäti neexistuje. Čo to znamená? Že
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keď sa modlíme, musíme pamätať na svoj
vlastný život, na život svojho národa,
na životy toľkých ľudí, ktorí nám robia
spoločnosť v meste, v národe, aká bola
história... Jeden zo slovenských biskupov
– je to už starší človek – mi povedal, keď
ma vítal: „Robil som vodiča električky,
aby som sa skryl pred komunistami.“ Je
skvelý: počas diktatúry, počas prenasledovania bol tento biskup vodičom
električiek. Potom tajne vykonával svoje
kňazské „remeslo“ a nikto o tom nevedel.
Tak je to počas prenasledovania... Pamätajte: bez pamäti niet modlitby. Modlitba,
spomienka na vlastný život, na život
svojho národa, na históriu... Pamätať
a spomínať. To prospieva a pomáha nám
to modliť sa.
Druhý aspekt. Táto cesta bola púťou ku
koreňom. Pri stretnutí s bratmi biskupmi,
ako v Budapešti, tak i v Bratislave, som sa
mohol osobne dotknúť vďačnej spomienky na tieto korene viery a kresťanského
života, živé v žiarivom príklade svedkov
viery, akými boli kardináli Mindszenty
a Korec či blahoslavený biskup Pavel
Peter Gojdič. Sú to korene, ktoré siahajú
hlboko, až do deviateho storočia, k evanjelizačnému dielu svätých bratov Cyrila
a Metoda, ktorí túto cestu sprevádzali,
boli na nej stále prítomní. Silu týchto
koreňov som pocítil pri slávení božskej
liturgie v byzantskom obrade v Prešove na sviatok Povýšenia svätého Kríža.
V piesňach som cítil, ako sa rozochvieva
srdce svätého veriaceho ľudu, zoceleného
toľkým utrpením pre vieru.
Viackrát som zdôrazňoval, že tieto
korene sú stále živé, plné životodarnej
miazgy, ktorou je Svätý Duch, a že ich ako
také treba zachovať: nie ako muzeálne
exponáty, nie ideologizované a využívané

v záujme prestíže a moci, na upevnenie
uzavretej identity. Nie. To by znamenalo
zradiť ich a sterilizovať. Cyril a Metod pre
nás nie sú postavy, ktoré si treba pripomínať, ale vzory, ktoré treba napodobňovať,
učitelia, od ktorých sa vždy môžeme
učiť duchu a spôsobu evanjelizácie, ako
aj občianskej angažovanosti. Počas tejto
cesty do srdca Európy som často myslel
na otcov Európskej únie, ako o nej snívali,
nie ako o agentúre na šírenie módnej
ideologickej kolonizácie, nie, ale tak, ako
o nej snívali oni.
Takto chápané a žité korene sú zárukou
budúcnosti: z nich vyrastajú husté konáre
nádeje. Aj my máme korene: každý z nás
má svoje korene. Pamätáme na svoje korene? Na otcov, starých rodičov?
A sme spojení so starými rodičmi, ktorí
sú pokladom? „Veď, sú starí...“ Nie, nie:
oni ti dajú tú miazgu, musíš ísť k nim
a vziať si ju, aby si rástol a pokračoval.
Nehovoríme: „Choď a skry sa v koreňoch.“
Nezabudnite na to. A opakujem vám to,
čo som už toľkokrát povedal, ten veľmi
krásny verš: „Všetko, čo má strom v korune, pochádza z toho, čo má pod zemou.“
Môžeš rásť do tej miery, do akej si spojený
s koreňmi: odtiaľ k tebe prichádza sila.
Ak odrežeš korene, všetko nové, nové ideológie, k ničomu ťa to neprivedie, nedáva
ti to rásť: skončíš zle.
Tretím aspektom tejto cesty bola púť
nádeje. Modlitba, korene a nádej, tieto
tri črty. Videl som toľko nádeje v očiach
mladých ľudí na nezabudnuteľnom
stretnutí na štadióne v Košiciach. Dostal
som nádej, keď som videl veľa mladých
párov a veľa detí. A myslel som na demografickú zimu, ktorú zažívame, a na to,
že v týchto krajinách prekvitajú mladé
páry a deti: je to znamenie nádeje. Najmä

v čase pandémie bola táto chvíľa slávenia
silným a povzbudzujúcim znamením, aj
vďaka prítomnosti mnohých mladých
párov a ich detí. Rovnako silné a prorocké
je svedectvo blahoslavenej Anny Kolesárovej, slovenského dievčaťa, ktoré bránilo
svoju dôstojnosť pred násilím za cenu
života: svedectvo, ktoré je, žiaľ, aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože násilie páchané na ženách je všade otvorenou
ranou.
Videl som nádej v mnohých ľuďoch, ktorí
sa v tichosti starajú o blížnych. Myslím
na misionárky Božej lásky z centra Betlehem v Bratislave, skvelé sestričky, ktoré
prijímajú odvrhnutých ľudí spoločnosti,
modlia sa a slúžia, modlia sa a pomáhajú.
Veľa sa modlia a pomáhajú bez pretvárky.
Sú to hrdinky tejto civilizácie. Chcel by
som, aby sme všetci prejavili vďačnosť
Matke Terézii a týmto rehoľným sestrám:
všetci spoločne, potlesk pre tieto skvelé
sestry! Tieto rehoľníčky prijímajú ľudí
bez domova.
Myslím na komunitu Rómov a všetkých,
ktorí sa s nimi usilujú o cestu bratstva
a začlenenia. Bolo dojímavé zdieľať
s rómskou komunitou oslavu: jednoduchú oslavu preniknutú evanjeliom.
Rómovia sú naši bratia, musíme ich
prijímať, musíme im byť nablízku, ako to
robia otcovia saleziáni v Košiciach, ktorí
sú im veľmi nablízku.
Drahí bratia a sestry, táto nádej, táto
evanjeliová nádej, ktorú som mohol
vidieť počas cesty, sa uskutoční, stane sa
konkrétnou, len ak sa skĺbi s ďalším slovom: spoločne. Nádej nikdy nesklame, ale
nikdy nejde sama. Spoločne. V Budapešti
a na Slovensku sme boli pospolu s rôznymi obradmi Katolíckej cirkvi, spolu
s bratmi a sestrami iných kresťanských
denominácií, spolu s našimi židovskými
bratmi a sestrami, spolu s veriacimi iných
náboženstiev, spolu s tými najslabšími.
Toto je cesta, pretože budúcnosť bude
plná nádeje, ak bude spoločná, nie osamotená. To je dôležité.
A po tejto ceste mi v srdci zaznieva jedno
veľké ďakujem. Ďakujem biskupom, ďakujem občianskym autoritám, ďakujem
prezidentovi Maďarska a prezidentke Slovenska, ďakujem všetkým spolupracovníkom pri organizácii, ďakujem mnohým
dobrovoľníkom, ďakujem všetkým, ktorí
sa modlili. Prosím, pridajte ešte ďalšiu
modlitbu, aby semienka zasiate počas tejto cesty priniesli dobré ovocie. Modlime
sa za to. Ďakujem.

Téma

I

SLOVO

štúdií v Bratislave a Prahe mali na neho
vplyv také osobnosti, ako bol J. Mudroch,
F. Tichý a J. Novák.
Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2007 pri
príležitosti umelcových 85. narodenín
vymenoval za rytiera Rádu sv. Silvestra.
V roku 1950 sa Mikuláš Klimčák usídlil
v Bratislave, ktorá sa stala jeho domovom
na zvyšok života. Tu 2. marca 2016 zomrel
a je pochovaný na miestnom Ondrejskom
cintoríne pri našej katedrále.

MAJSTER
ŠTETCA
»d Juraj GRADOŠ

Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku a zvlášť
v Prešove odsunula mnohé aktivity a spomienky. Zároveň
však poukázala na potrebu spoznávať svoje dedičstvo.
A práve dedičstvo našej Gréckokatolíckej cirkvi bolo
hlavnou témou diel akademického maliara Mikuláša
Klimčáka, ktorého sté výročie narodenia sme si mohli
pripomenúť 16. novembra 2021.
MIKULÁŠ KLIMČÁK
Humenský rodák vyrástol v prostredí
gréckokatolíckeho spoločenstva v čase,
keď sa na Slovensku začali ozývať slovenskí gréckokatolíci s požiadavkou na používanie materinského jazyka v liturgii.
Táto ich snaha bola prepojená so znovuobjavením koreňov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, s hľadaním jej histórie
a s prepojením v duchovnom i historickom kontexte s misiou solúnskych bratov
sv. Cyrila a Metoda.
To s možnosťami, ktoré ponúkala doba,
definovalo jeho umelecké i filozofické
smerovanie vo všetkých oblastiach jeho
všestrannej tvorby; bol maliarom, sochárom, monumentalistom, ilustrátorom,
reštaurátorom a ikonopiscom. Počas

DIELO MAJSTRA KLIMČÁKA
O jeho diele by sa dali písať mnohostranové práce. Bolo moderné, a predsa
spojené s tradíciou. Patril medzi širokospektrálnych umelcov. Na Slovensku
sa jeho diela nachádzali v mnohých
chrámoch. Jedným z týchto diel bola
plaščenica Ježiša Krista, ktorá v osemdesiatych rokoch nahrádzala pôvodné,
často zničené umelecké skvosty v našich
cerkvách. Na oltároch boli neraz jeho
kríže či bohostánky z jeho tvorby. Niekoľko chrámov dodnes nesie jeho rukopis,
pretože sa v nich nachádzajú jeho diela.
Istotne sa nedá spomenúť na všetky, ale
z tých našich gréckokatolíckych možno
spomenúť rodné Humenné, Bačkov, Ľubicu, Ľutinu, Sedliská, Zubné. No jeho diela
sú aj v Prešove, Hažíne nad Cirochou či
Nechválovej Polianke. Dokonca navrhol
ikonostas vo Vranove nad Topľou... Často
sa cez jeho dielo pozeráme do neba bez
toho, aby sme si spomenuli na autora
ikony.
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rave. Známka vyšla aj s kupónom, ktorý je
motivovaný známkou z Vianoc 1997. Je to
jej líniová rozkresba. Spolu so známkou
vyšla aj obálka, na ktorej je znázornené
dielo Hospoď Boh Savaot z toho istého
roka, ktoré sa nachádza práve v Dome sv.
Mikuláša v Ľutine. Na ňom je viditeľné
prepojenie moderného ikonografického
spracovania s monumentalistikou. A nakoniec sa majstrova perokresba holubice
z časopisu Slovo stala predlohou na slávnostnú pečiatku pri príležitosti vydania
známky.
No majster Klimčák nebol iba ikonopiscom. Vytvoril množstvo gobelínov najmä
s cyrilo-metodskou tematikou. Jeho
gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave
skrášľuje historické múry Bratislavského
hradu. Vytvoril aj pôvodný sarkofág pre
blahoslaveného prešovského biskupa
Pavla Petra Gojdiča, ktorého časti sa dnes
nachádzajú v historickej expozícii Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove
a v prešovskej katedrále.

V Ľutine, kde dnešný Dom sv. Mikuláša
niesol pôvodne majstrovo meno, možno
vyrastie galéria, kde budú vystavené jeho
diela. A tak sa jeho dielo, známe i menej
známe, dostane k širokej verejnosti a nebude zapadať prachom, ale obohacovať
ducha i dušu každého návštevníka tohto
nášho pútnického miesta.

MAJSTER A POŠTA
Ikona Mikuláša Klimčáka zobrazujúca
narodenie Ježiša Krista sa stala predlohou
poštovej známky, ktorá vyšla na Vianoce

1997. Aj na nej je viditeľný netradičný
prístup k ikonografii, kde ikonografické
motívy stvárňuje moderným umeleckým
štýlom. A práve Slovenská pošta sa rozhodla vzdať hold majstrovi a 3. decembra vydala pri príležitosti Dňa poštovej
známky a majstrových nedožitých stých
narodenín poštovnú známku. Známka
vyšla v náklade stopäťdesiat tisíc kusov.
Autor výtvarného návrhu známky
doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.
sa inšpiroval Klimčákovým gobelínom
z roku 1971 Byzantská misia na Veľkej Mo-

A hoci sú majstrove diela po celom
Slovensku, práve na stránkach časopisu Slovo sa s nimi naši gréckokatolíci
mohli stretnúť najčastejšie. Majster stál
aj za tvorbou jednej z hlavičiek a dokonca
v roku 1999 ponúkol návrh novej hlavičky
časopisu, ktorý však nebol prijatý. Jeho
perokresby boli oživením časopisu v čase,
keď boli ikony či sväté obrazy v náboženských časopisoch skôr raritou než pravidlom. A preto mu patrí hold aj od nás.
Česť jeho pamiatke a večný odpočinok
v Otcovom dome jeho duši!

pxhere.com

SVETA

STVORENIE

Biblia a viera

Na prvých stránkach Biblie nachádzame známy príbeh, ktorý opisuje Boha tvoriaceho náš
svet za šesť dní, počnúc od neba, zeme a svetla
až po stvorenie človeka. Pri počúvaní týchto
slov sa človeku natískajú otázniky, ako presne
rozumieť tomuto biblickému príbehu, čo presne znamená výpočet jednotlivých dní a ako
na to nazerať z pozície človeka 21. storočia.
V prvom rade je dôležité uvedomiť si skutočnosť, ktorá nás sprevádza na stránkach celého
Svätého písma, že za každým textom Biblie, aj
za príbehom o stvorení sveta, stojí jeden alebo
viacero svätopiscov inšpirovaných Svätým
Duchom, ktorých si Boh vyvolil a použil ich
schopnosti a sily pri tvorbe konkrétneho textu.
Slovami dogmatickej konštitúcie o Božom zjavení Dei Verbum aj v texte o stvorení sveta Boh
prehovoril prostredníctvom ľudí a ľudským
spôsobom. Svätopisec chcel určitú zjavenú
pravdu vyjadriť pomocou vtedy používaných
literárnych druhov, podľa podmienok svojej
doby a kultúry. Inšpirovaný Svätým Duchom
preto použil svoje vedomosti na to, aby vyjadril
Božiu pravdu skrze ľudský jazyk a schopnosti,
ktoré mu v tom čase boli vlastné. Cieľom Svätého písma nie je podávať exaktné, technické
či presne chronologické informácie o histórii
ľudstva, ale ide v prvom rade o text, ktorý opisuje vzťah Boha a človeka a poukazuje na Božiu pedagogiku, ktorá sa ukazuje v starostlivo
pripravovanej spáse ľudstva.
To platí aj o príbehu o stvorení sveta. Z literárneho pohľadu Svätý Duch používa prostriedky
a vedomosti, ktoré sú svätopiscovi známe aj
z iných blízkovýchodných antických tradícií.
Preto napríklad možno nájsť podobné črty
s mezopotámskym príbehom o stvorení sveta
Enúma Eliš. Dôležitým aspektom je však

JEDNOHUBKY
VIERY

DESATORO PRIKÁZANÍ
Desať Božích prikázaní alebo Dekalóg, teda
„desať slov“, je súhrn Božieho zjavenia daný starozákonnému Izraelu počas prechodu z krajiny otroctva, z Egypta, cez púšť pod vrcholom hory Sinaj
ako súčasť zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Tieto slová sprevádzali Izrael na ceste do „zasľúbenej
krajiny“ a ich zachovávaním sa Boží ľud formoval. Keďže najvyšším zákonom a základom každého
vzťahu medzi Bohom a človekom je láska, Pán Ježiš
jednoducho povedal, že všetky zákony sú obsiahnuté v hlavnom prikázaní milovať Boha nadovšetko
a milovať blížneho ako seba samého.
V podstate toto dvojité prikázanie lásky je rozvinuté
v prikázaniach Desatora, ktoré môžeme rozdeliť na dve časti, prvé tri sa týkajú vzťahu človeka
k Bohu a ostatných sedem vzťahov medzi ľuďmi.
Mojžiš zaznamenal tieto Božie slová na dvoch
kamenných tabuliach, nazývajúc ich jednoducho

MAGISTER – Prešov

I Juraj Gradoš
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výsostný monoteizmus biblického príbehu,
ktorý odzrkadľuje pravdu o tom, že Boh je
stvoriteľom všetkého. On je prvotnou príčinou
existencie všetkých vecí.
Hoci príbeh z Knihy Genezis používa chronologické rozdelenie stvoriteľského aktu
do jednotlivých dní, je dôležité pripomenúť si,
že Sväté písmo tu nemá za cieľ podať exaktnú
technickú informáciu o tom, v ktorej hodine
a minúte bola konkrétna vec Bohom stvorená.
Svätopisec týmto príbehom poukazuje na to,
že Boh je Bohom poriadku, ktorý sa odzrkadľuje aj v jeho stvoriteľskej činnosti. Úvodné
slová Písma „Na počiatku stvoril Boh“ ukazujú, že stvoriteľský akt nášho Boha nebol len
akýsi chaotický nekoordinovaný zhluk akcií.
Naopak, bol to vedomý čin, ktorý mal svoj
presný začiatok. Schéma stvoriteľskej činnosti,
rozdelená do jednotlivých dní, ukazuje, že Boh
koná všetko usporiadane.
Prvý, druhý či tretí deň predstavujú jednotlivé
etapy, ktoré sú účelne stanovené vo svojom
čase. Konkrétne dni nemusíme nutne chápať
ako dvadsaťštyrihodinové úseky, ale ako bližšie
časovo nešpecifikované etapy, ktoré odzrkadľujú Boží poriadok. Príbeh ukazuje aj systematickosť, ktorá je viditeľná v Božom rozhodnutí
rozdeliť, oddeliť, zhromaždiť alebo pomenovať
jednotlivé veci. A posledným bodom, ktorý
zvýrazňuje poriadok v Božom stvoriteľskom
akte, je určitá spätná kontrola. Po každej etape
Boh spätne pozerá na svoje činy, na jednotlivé
kroky, ktoré vykonal a hodnotí, že to bolo
dobré. Tieto detaily zvýrazňujú, že Boh je
pôvodcom všetkého, je opakom chaosu, je
Bohom poriadku a tento poriadok chce vniesť
aj do nášho života a do nášho vzťahu s ním.
(Ľuboš Pavlišinovič)

zákon. Boli uložené v Arche zmluvy, ktorú
Izraeliti niesli so sebou počas svojho putovania
do zasľúbenej zeme a ktorú neskôr uložili v Jeruzalemskom chráme.
Ježiš Kristus potvrdil trvalú platnosť tohto
zákona, ale praje si, aby tieto slová boli uložené
nielen v arche či v chráme, ale v srdci každého
človeka, aby sa tak každý z nás stal živým Božím
chrámom. Desatoro Božích prikázaní sa tak stalo aj základným kameňom duchovnosti a z nej
vyplývajúcej kultúry vyrastajúcej zo židovských
a kresťanských koreňov. Súčasná moderná
západná civilizácia, hoci sa aj možno nehlási
explicitne k náboženstvu, v skutočnosti prebrala
väčšinu prikázaní desatora, najmä tie, ktoré sa
týkajú medziľudských vzťahov. My kresťania by
sme svojím životným príkladom mali vydávať
svedectvo o tom, že aj naše medziľudské vzťahy
sú formované pravdou o človeku, ktorá vychádza
z uznania Božej autority. (vladyka Cyril)
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rozhovor

VZDELANIE JE ZÁKLADOM
NAŠEJ BUDÚCNOSTI

»d Tomáš BALINT

Prinášame vám rozhovor s riaditeľom
Vzdelávacieho inštitútu Košice PhDr. Marcelom
Oreničom, DBA, LL.D. o tom, prečo je vzdelanie
v dnešnej dobe potrebné a dôležité, ako aj
samotný priebeh vzdelávacieho procesu inštitútu
pri prezenčnej aj súčasnej dištančnej podobe
postgraduálnych štúdií, ktoré otvárajú vo februári
2022.
„Cieľom vzdelávania nie je len zvyšovať množstvo
vedomostí, ale vytvárať možnosti objavovania, vymýšľania a vytvárania nových vecí, ktoré využijeme
v reálnom živote a ktoré nás posunú ďalej za svojím
cieľom.“
Myslíte si, že je dôležité rozvíjať svoje vzdelanie
pre dosiahnutie svojich cieľov?

Marcel Orenič začal už
počas štúdií na UPJŠ
v Košiciach študovať
postgraduálne
programy
na Collegium
Humanum, kde
nadviazal jedinečné
skúsenosti a možnú
budúcu spoluprácu
s univerzitou. Aktuálne
pôsobí ako riaditeľ
Vzdelávacieho
inštitútu Košice,
ktorý sa na základe
dohody o spolupráci
s Collegium Humanum
– Varšavskou
univerzitou
manažmentu venuje
podiplomovým
štúdiám v rôznych
študijných
programoch, ktoré
spĺňajú požiadavky
predpisov a zákonov
v Poľskej republike
a štandardy Európskej
únie.

Ak sa chce človek presadiť a dosiahnuť svoje ciele
a túžby, je nevyhnutné, aby sa neustále vzdelával
a rozvíjal tak svoje schopnosti a znalosti. Vzdelávanie je proces, ktorý posúva človeka vpred a získava
preň náskok pred ostatnými.
Povedzte nám o vašej inštitúcii, ktorá ponúka
pomerne veľa vzdelávacích programov.
Vzdelávací inštitút Košice, s. r. o. je akreditovaným partnerom a vzdelávacím centrom Collegium
Humanum Varšavskej univerzity manažmentu
a na základe uzavretej dohody ponúka štúdium
v študijných programoch MBA a DBA, LL.M.
a LL.D., MPH a DPH, MPA a DPA, MSc. a DSc.
Tieto študijné programy sa vytvárajú v interdisciplinárnych tímoch vedcov a uznávaných odborníkov z praxe, ktorí neustále analyzujú požiadavky
meniaceho sa sveta a súvisiace vzdelávacie potreby,
pretože naším najdôležitejším cieľom je poskytovať kvalitné vzdelávanie, ktoré absolventi využijú
predovšetkým vo svojej praxi.
Ako prebieha samotný vzdelávací proces
na vašej inštitúcii a aké sú podmienky na prijatie
uchádzača o štúdium?

Študent uchádzajúci sa o postgraduálne vzdelanie
si vyberá z uvedených postgraduálnych programov podľa svojho uváženia. Podmienkou prijatia
na jednotlivé študijné programy je ukončené
vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa
alebo relevantná prax v danom odbore. Štúdium
je rozdelené do dvoch semestrov, kde študent
absolvuje približne 190 vzdelávacích hodín a získa
približne 60 kreditov. Výučba prebieha prezenčne
alebo online v slovenskom jazyku pod vedením
odborných lektorov zameraných na prax. Pri prezenčnom štúdiu sú predmety odprednášané podľa
vopred vytvoreného rozvrhu s ohľadom na pracovné vyťaženie študentov. Pri online štúdiu lektori
zasielajú študijné materiály jednotlivým študentom a konzultujú ich s nimi alebo prednášajú dané
témy formou videokonferencie. Lektori pristupujú
ku každému študentovi odborne a profesionálne,
odovzdávajú mu vedomosti a konzultujú s ním
všetko potrebné ohľadom študijných materiálov,
otázok z praxe a samotnej záverečnej práce. V závere štúdia študent odovzdá napísanú a školiteľom
schválenú záverečnú prácu podľa stanovených
pokynov, ktorú obháji pred odborne zloženou viacčlennou komisiou. Bližšie informácie k jednotlivým študijným programom si uchádzači o štúdium
môžu nájsť na našej webovej stránke www.kosice.
collegiumhumanum.sk (alebo po naskenovaní QR
kódu v pravej časti dvojstránky, pozn. red.).
Ako sa snažíte osloviť uchádzačov a prečo by si
mali vybrať práve vašu inštitúciu?
Samotné Collegium Humanum sa vyznačuje odvahou pri stanovovaní nových vzdelávacích ciest,
najkvalitnejším a inovatívnym modelom výučby,
ako aj citlivosťou vyjadrenou v heslách Education
for Success a Be More Humanum, ktoré dodržiavame aj my v našom inštitúte. Množstvo získaných
akreditácií a členstiev v rôznych organizáciách
z nás robí najkvalitnejšieho poskytovateľa postgraduálneho štúdia v republike. Postgraduálny
titul na Collegium Humanum podlieha prísnemu
hodnoteniu a neustálemu zlepšovaniu ako súčasť
členstva v Business Graduates Association (BGA),
patriacej k BGA & AMBA v Londýne. Univerzita
patrí pod CEEMAN − Medzinárodnú asociáciu pre
rozvoj riadenia v dynamických spoločnostiach.
Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu získalo v roku 2021 okrem iných ocenení aj
ocenenie Inštitúcia roka 2021 v plebiscite poľskej

SLOVO

Národnej federácie podnikateľov a zamestnávateľov v kategórii Vzdelávanie. Štúdium prebieha
v atmosfére, ktorá je vysoko personalizovaná pre
študentov a nie je stresujúca. Naši lektori sú vysoko
špecializovaní ľudia z praxe, ktorí sú pripravení čo
najlepšie viesť samotné štúdium tak, aby si z toho
čo najviac odniesol práve študent, ktorý je v tomto procese najdôležitejší. Absolvent tak na konci
úspešného štúdia získa titul a diplom, ktorý je
akreditovaný a celosvetovo uznávaný.
Ako by ste charakterizovali úspešného človeka
vy a z akej profesijnej oblasti pochádzajú vaši
študenti?
Je to veľmi ťažká otázka, pretože každý vníma úspech individuálne, a preto sú medzi jednotlivými
názormi na to, ako má vyzerať úspešný človek, veľké rozdiely. Podľa môjho názoru je úspešný človek
ten, kto sa posúva v živote ďalej, pracuje na sebe
a vzdeláva sa. Vďaka vzdelaniu a vedomostiam je
človek stále o krok pred konkurenciou.
Naši študenti pochádzajú z rôznych sfér, ako je
zdravotníctvo, súdnictvo, školstvo, manažment, ale
aj z malých a veľkých spoločností, ktorí chcú svoje
vzdelanie obohatiť, získať nové skúsenosti, príležitosti a byť tak o krok vpred. Dôvodom je aj množstvo pozitívnych reakcií a hodnotení samotného
procesu vzdelávania. Teší nás, ak sa naši úspešní
študenti znova obracajú a šíria dobré meno svojej
alma mater. Množstvo pozitívnych reakcií nás stále
posúva vpred a drží nás pred konkurenciou. Záujemcovia o štúdium vítajú ústretovosť, individuálny
prístup a profesionalitu z našej strany. Výhodou je
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množstvo akreditácií a certifikátov, ktoré svedčia
o kvalite vzdelávania.
Dovoľte nám ešte jednu, v dnešných časoch
aktuálnu otázku. Ako sa zmenil život na vašom
vzdelávacom inštitúte počas pandémie ochorenia Covid-19?
V snahe predísť šíreniu vírusu naša výučba prebieha
online formou. Túto formu výučby sa snažíme vykonávať čo najlepšie pomocou moderných e-learningových metód vzdelávania. Chceme, aby naša výučba
mala úroveň aj v tomto období. Študenti dostávajú
prepracované odborné prednášky a učebné texty
v online podobe, vďaka čomu sa môžu k týmto prednáškam vracať a zobrať si z nich tie najpodstatnejšie
informácie. Táto doba poskytuje určité výhody, ale
aj nevýhody. Veľkou výhodou je štúdium z pohodlia
domova, či už v rámci Slovenska, alebo mimo neho,
ako aj individuálny prístup ku každému študentovi
s ohľadom na jeho pracovné aj súkromné vyťaženie.
Rovnako aj organizáciu času na výučbu podľa jeho
uváženia. Za menšiu nevýhodu považujem samotnú
anonymitu študentov, absenciu prezenčnej formy
výučby a, samozrejme, absenciu osobného kontaktu
s lektormi a školiteľmi.
V neposlednom rade by sme chceli spolu s celou
inštitúciou a personálom vysloviť poďakovanie
nášmu hlavnému a strategickému partnerovi Collegium Humanum Varšavskej univerzity manažmentu, obzvlášť rektorovi Dr. h. c. prof. Ing. Pavlovi
Czarneckému, PhD., MBA, MPH, DBA, LL.M.
za profesionálny prístup a komunikáciu, pomoc
a skvelú dlhoročnú spoluprácu. (PR rozhovor)

VIETE, ŽE...
Collegium Humanum
so sídlom vo Varšave,
na pobočkách v Poznani
a Rzeszowe, v Českej
republike (pobočky
v Prahe a Frýdku-Míst
ku), na Slovensku
(pobočka v Bratislave
a postgraduálne štúdiá
v Košiciach) je prvou
a zatiaľ jedinou poľskou
univerzitou, ktorá
otvorila pobočku aj
v ďalekej Ázii (pobočka
v Andijane v Uzbekistane).
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EDESSKÁ IKONA

BOHORODIČKY

I bystricoviny.sk

»d Milan GÁBOR

Trnavská Madona
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Keď Boh Alexejovi po sedemnástich
rokoch života strávených pri dome svojho
otca odhalil, že sa blíži hodina jeho smrti,
zobral papyrus a opísal v ňom celý svoj
život. Keď v deň Alexejovej smrti slávil
vtedajší rímsky pápež Inocent I. (402 –
417) za prítomnosti cisára Honória (395
– 423) svätú liturgiu, znenazdania zaznel
od oltára hlas: „Poďte ku mne všetci,
ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja
vás posilním.“ (Mt 11, 28) Všetci prítomní
padli v strachu na zem, a hlas pokračoval:
„Nájdite Božieho človeka, ktorý odchádza do večného života, aby sa pomodlil
za mesto.“ Začali hľadať po celom Ríme,
ale nezistili, o koho ide. V piatok po celonočnom bdení sa však v chráme znova
rozľahol hlas: „Božieho človeka hľadajte
v Eufemiánovom dome.“ Všetci sa tam
ponáhľali, ale svätec bol už mŕtvy. Jeho
tvár žiarila ako tvár anjela a v ruke pevne
zvieral pergamen, ktorý z nej nebolo
možné vybrať. Keď si však prítomní
pokľakali a prosili svätca, aby roztvoril
ruku, on ich modlitbu splnil. Po verejnom prečítaní Alexejovho listu sa otec,
matka i nevesta spravodlivého rozplakali
a poklonili jeho úctyhodným ostatkom.

Svätcovo telo najprv vystavili na námestí,
potom ho uložili do mramorovej truhly
v Chráme svätého Bonifáca. Sväté ostatky
nášho prepodobného otca Alexeja, Božieho človeka, sa preslávili voňavým myrom,
ktoré z nich začalo vytekať, a mnohými
uzdraveniami.

Ikona zobrazuje Bohorodičku po pás,
bez dieťaťa Krista. Jej pohľad smeruje
k nám, k duchovným synom a dcéram.
Je to pohľad Matky, ktorá miluje svoje
duchovné deti a prihovára sa za nich
u svojho Syna, čo vyjadrujú aj modlitebné
gestá jej rúk. Odetá je v tmavobordovom mafóriu zdobenom ornamentami.
Na ľavom ramene sa nachádza tradičná
panenská hviezda. Na hrudi je zobrazený
medailón, uprostred ktorého je vsadený
drahý kameň. Vzácnymi kameňmi je
na zlatom podklade zdobené aj mafórium
na čele Bohorodičky. Pozadie ikony, ako aj
nimbus sú zo zlata.
Kópia Edesskej ikony sa nachádza aj
na Slovensku, a to v Dóme sv. Mikuláša
v Trnave. Ikonu v duchu západného
umenia dal vyhotoviť ešte v 16. storočí
budúci kardinál František Forgáč. Ikona
sa preslávila krvavými slzami už v roku
1663 a neskôr ešte trikrát v júli 1708, počas
kuruckej vojny. Božia Matka prejavila svoju moc a príhovor prostredníctvom tohto
obrazu aj v roku 1710. V Trnave zavládol
mor, preto Trnavčania na sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu (v západnom
prostredí Obetovanie Panny Márie)
21. novembra vyniesli obraz z kaplnky
a urobili procesiu po mestských uliciach,
prosiac Božiu Matku, aby sa za mesto
a jeho obyvateľov prihovorila. V deň
procesie mor zázračne prestal a vymizol.
Svoju liturgickú pamiatku slávi Edesská
ikona Bohorodičky 12. marca.
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)

Priateľ časopisu
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA S DOBRÝM
Ak môžete, tak prevodom, trvalým príkazom na účet časopisu alebo
prostredníctvom SIPA pravidelne mesačne prispievajte sumou aspoň 5 eur .
Veľká vďaka za nezištnú pomoc v tejto ťažkej dobe.
0911 711 263, sefredaktor@casopisslovo.sk
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ENCYKLIKA
FRATELLI TUTTI
Svätý Otec František, inšpirovaný svätým
Františkom z Assisi, napísal veriacim encykliku Fratelli tutti – o bratstve a sociálnom priateľstve. Pápež František encyklikou ponúka redefiníciu toho, čo znamená
byť kresťanom v 21. storočí.
freepik.com

DOBRODRUŽNÁ

MODLITBA

V prvej časti trilógie Pustovník jej autor
David Torkington výrečne predstavuje
dnešného kresťana. Síce šikovného,
aktívneho a študovaného, ale prežívajúceho duchovnú krízu, ktorá sa prejavuje ako rutina a plytkosť v prežívaní
kresťanského života. Túto povrchnosť
sa snaží zakryť kresťanskou angažovanosťou a výzorom teologicky zorientovaného človeka. Kladie si však základné
otázky, aké si kladú mnohí ľudia. Dá sa
s Bohom skutočne vybudovať osobný
vzťah? Ako môže existovať Boh, keď
človeku zomrela manželka s dieťaťom?
Existuje Boh, keď je vo svete toľko zla?
A v tomto rozpoložení sa stretáva s laickým pustovníkom, ktorý mu postupne
úplne novým spôsobom odhaľuje silu
viery, dôvery a hlavne silu a nový rozmer modlitby. Kniha opisuje postupné
odhaľovanie veľkých, hoci jednoduchých právd človeku, ktorý hľadá. Boh
mu pošle do cesty pustovníka, ktorý
mu z vlastnej skúsenosti predstaví
modlitbu úplne iným spôsobom, než ju
chápal doteraz. To zmení jeho život.
Možno sa vám niekedy stalo, že pri
upratovaní ste narazili na niečo zabudnuté, čo vám bolo vzácnym objavom.
Či už išlo o vec veľkej hodnoty, alebo spomienkový predmet po predkoch,
o ktorom ste si mysleli, že nenávratne
zmizol niekde pri sťahovaní, či obľúbenú hračku, ktorá vám pripomína detské
časy. Takýto objav je zaiste spojený
s veľkou radosťou.
V tejto rubrike sa podobne chceme
„poprehrabávať“ v bohatstve duchov-

ného života a pokúsiť sa znovuobjaviť
modlitbu v čo najväčšej hĺbke. Poviete
si: „Ale veď modlitba je každodennou
súčasťou môjho života. Nepotrebujem
ju objavovať.“ Modlitba nám naozaj nie
je neznáma. Ale možno treba obsah
tohto slova oprášiť, vyleštiť a zbaviť nánosu, zvykovosti, povrchnosti a rutiny,
ktorý nás o úžitok z nej oberá. Aby sme
ňou mohli byť znova fascinovaní, oslnení, zasiahnutí, priťahovaní, a hlavne
mať z nej aj reálny každodenný úžitok.
Aby nebola len odfajknutou každodennou povinnosťou. Alebo dokonca
bremenom. Vyrástli sme v kresťanských rodinách, odmalička sme sa učili
modlitbe na rôzny spôsob − od liturgie
cez ruženec a rôzne pobožnosti až
po modlitbu vlastnými slovami. Ale
ako to už býva, najbežnejšie veci nám
rýchlo zovšednejú a časom strácajú lesk
a príťažlivosť. Aj z modlitby sa môže
stať rutina. A tak sa ľahko stane, že
napríklad ruženec už nie je rozjímavé
zastavenie sa s Máriou pri etapách Ježišovho života, kde sa napájam na jeho
zmýšľanie a naberám povzbudenie
a inšpiráciu, ale často len bezduché,
hoci nábožné vyplnenie prázdneho
času. Samozrejme, nemusí to byť úplne
bez úžitku, veď som tých dvadsať
minút mohol stráviť všelijako inak, a ja
som sa rozhodol pomodliť (alebo skôr
odmodliť) ruženec, ale otázkou je, či
sme takto využili celý potenciál tejto
alebo inej modlitby. Kontrolkou, či potrebujeme znovuobjaviť modlitbu, je,
či nás modlitba mení. Pretože skutočné
stretnutie s Bohom nás vždy mení.
(František Sochovič)

Text encykliky, ktorá sa radí medzi
sociálne, je pomerne rozsiahly. Dvestoosemdesiatsedem odsekov je podelených
do ôsmich kapitol. Encyklika má zámer
podporiť túžbu celého sveta po bratstve
a priateľstve uprostred spoločnosti. Keď
pápež František písal túto encykliku,
vypukla pandémia COVID-19. Práve
celosvetová zdravotná krízová situácia
ukázala, že „nikto sa nezachráni sám“

a že nastal čas „snívať ako jedno ľudstvo“,
v ktorom sme „všetci bratmi“. Pápež sa
pozastavuje nad mnohými pokrivenosťami
súčasnej doby. Dvíha varovný prst proti
„kultúre múrov“. Ponúka príklad dobrého
Samaritána, zdôrazňuje, že všetci sme
povolaní stať sa blížnymi tomu druhému.
Právo na dôstojný život nemôže byť nikomu upierané, píše pápež, a keďže práva
presahujú hranice krajín, nikto nemôže
zostať vylúčený, bez ohľadu na to, kde sa
narodil. To sa týka aj súčasného javu, ktorý
nazývame migrácia. Svätý Otec navrhuje
globálne spravovanie migrácie. Pápež
vychádzajúc zo svojich skúseností, ktoré
zažil v Argentíne, v encyklike varuje pred
zneužívaním náboženstva na dosiahnutie
politických a ekonomických záujmov.
Zároveň zdôrazňuje potrebu rešpektovať „posvätnosť života“. V závere hovorí
o význame náboženstiev v službe bratstva
v tomto svete. Náboženstvá majú hľadať
to, čo ich spája s tými druhými, a nie rozdeľuje. (Miroslav Dancák)
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otcovia

nepoznajú teba, Ježišu! Skrze svätý krst
som dostal prvú milosť, prvú svadobnú
košeľu, posväcujúcu milosť. Stál som sa
tvojím dieťaťom. Žiaľ, od toho času som
svoju svadobnú košeľu mnohokrát zašpinil. Koľkokrát som zabudol na to, čo som
vo svätom krste sľúbil ústami krstných
rodičov: Zriekam sa zlého ducha a chcem
slúžiť Kristovi. Trikrát to povedali v mojom mene, a napriek tomu som veľakrát
v živote robil naopak – zriekal sa Ježiša
a slúžil zlému duchu. Ježišu, znovu opakujem zrieknutie sa zlého ducha a znovu
sľubujem slúžiť iba tebe, lebo len pre teba
sa oplatí žiť. Ďakujem ti za „pečať daru
Svätého Ducha“, ktorý som dostal pri
myropomazaní. Kiež by som mohol byť
vždy dôstojným chrámom Svätého Ducha! Ďakujem ti za tvoje milosrdenstvo,
ktorého sa mi dostáva v sviatosti pokánia.
Koľkokrát som počul slová: „Rozhrešujem
ťa od všetkých tvojich hriechov... Choď
a viac nehreš“, a možno ešte v ten deň
som padol. Ó, Ježišu, sila moja, daj mi
silu bojovať v budúcnosti. Nikdy viac ťa
nechcem dobrovoľne uraziť.

VZDÁVANIE

VĎAKY
Ó, najdrahší Ježišu! Svätosť moja! Kam
si prišiel? Koľkokrát hriech panoval
v mojom srdci! A teraz, Svätosť, prebývaš
v ňom. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa! Iné ani neviem povedať,
neviem kratšie vyjadriť svoju ľútosť a dôveru, že mi odpustíš.

Sladký Ježišu, ďakujem ti za všetky
prostriedky na spásu. Predovšetkým ti
ďakujem za sväté prijímanie, za nebeskú
hostinu, že som mohol byť účastníkom
na tvojej tajomnej večeri. Ďakujem ti
za sviatosť krstu, za svätý kúpeľ. Koľko
ľudí blúdi svetom bez svätého krstu,

OSOBNOSTI

BAZIL NEVICKÝ
(1894 – 1971)
Bazil Nevický sa narodil 9. augusta 1894 v kňazskej
rodine v Nižnej Pisanej ako najmladší z desiatich detí.
Po základnej škole v rodisku a v Radvanke absolvoval
gymnázium a teologické štúdiá v Užhorode. 22. novembra 1917 uzavrel manželstvo s Margitou Juhásovou. Boh
im požehnal päť detí: Ladislava, Máriu, Jána, Anastáziu
a Konštantína. Najstarší syn sa stal tiež kňazom. Kňazstvo prijal 9. decembra 1917 v užhorodskej katedrále
z rúk biskupa Antona Pappa. Bol kaplánom v Užhorode

Ďakujem ti aj za ďalšie sviatosti, ktoré
mám, i za milosti, ktoré som dostal
skrze sväté sviatosti. Znova ti ďakujem
za sviatosť Najsvätejšej Eucharistie,
za dar darov, ktorý môžeme každodenne
prijímať. Ježišu, pomôž mi, aby som ťa
zo dňa na deň lepšie prijímal. Nakoniec
mám jedno želanie: Nikdy neostať bez
svätého prijímania, vždy byť s tebou tu
i vo večnosti. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák; krátil J. Gradoš)

a v Sečovciach. V roku 1919 sa stal správcom farnosti Slavkovce a v roku 1937 Šamudovce. V lete
v roku 1950 ho násilím vytiahli z fary do auta,
ktoré sa pohlo, hoci sa jeho nohy ešte šmýkali
po zemi. Po vyšetrovacej väzbe ho odviezli
do tábora v Hlohovci a odtiaľ do Podolínca. Tu
dostal príkaz vysťahovať sa s rodinou do českého Rudníka pri Hostinnom, kde pôsobil ako
skladník a účtovník. Po preradení do invalidného dôchodku sa presťahoval k synovi do Nového
Jičína. V roku 1962 sa spolu vrátili do Košíc, kde
6. júna 1971 zomrel. Pohrebné obrady vykonal
9. júna Mons. Ján Hirka a pochovali ho na verejnom cintoríne v Košiciach. (Juraj Gradoš)

príbeh
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VEĽKÉ VECI
UROBIL PÁN
»d Renáta OCILKOVÁ

Asi pred desiatimi rokmi som dostala list od jednej
kamarátky. Napísala mi, že mali vo farnosti misie
a po svätej omši si ťahali lístočky so súradnicami zo
Svätého písma. Kňaz im povedal, aby sa pomodlili
k Duchu Svätému a lístoček darovali tomu, kto im
po modlitbe príde na um. Ona sa pomodlila a spomenula
si na mňa. Vytiahla si lístoček. Ani nekontrolovala, čo je to
za súradnicu, len ho doma vložila do obálky a poslala mi
ho. Keď mi od nej došla obálka, vytiahla som lístok a tam
bola jedna jediná súradnica: Lk 8, 39. Otváram Písmo
a čítam: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci ti urobil
Pán.“
Mala som devätnásť rokov, bola som
čerstvo zmaturovaná, krásne zamilovaná.
Jedného dňa som pocítila bolesti v podbrušku. Najprv som to v mysli potláčala
a niekoľko dní sa liečila bylinkovými
čajmi. Za pár dní mi však narástlo brucho
ako vo štvrtom mesiaci tehotenstva
a v piatok ráno (asi na šiesty deň bolestí)
som skolabovala. Udalosti nabrali rýchly
spád. Na chirurgii vylúčili zápal slepého
čreva a poslali ma na gynekológiu. Tam

urobili ultrazvuk a zistili, že mám na pravom vaječníku cystu veľkosti detskej hlavičky a musím ísť okamžite na operáciu.
Bolo piatok popoludní. Zástupca primára
už bol na odchode domov. Znova sa
prezliekol a večer o pol šiestej som išla
na operačnú sálu. Podľa USG to vyzeralo na cystu. Keď ju vyberali, praskla
a jej náplň sa rozliala do brušnej dutiny.
Nebola to však cysta a nebola naplnená

freepik.com

vodou. Bol to zhubný nádor plný rakovinových buniek. A tie bunky sa mi rozliali
do brucha.
Histologický názov tumoru znel Yolk Sac
Tumor. Odborná literatúra uvádza, že je
vysoko malígny, rýchlo lokálne progreduje, teda rastie a metastázuje všetkými
spôsobmi. A keďže nádor mal veľkosť
detskej hlavičky, bolo jasné, že je tam
dlhší čas a metastázy sú už v celom tele.
Lekári mojim rodičom povedali, že
situácia je vážna, a okamžite ma poslali
na onkológiu do Košíc (prvá operácia
bola vo Vranove). Tam lekári rodičom
oznámili, že zomieram. Doslova povedali,
že moje minúty sú spočítané, že musím
okamžite znova na operačný stôl a všetky
ženské orgány pôjdu von. Mamka začala
protestovať, že mám len devätnásť rokov,
že nastane klimaktérium, ale lekár jej
povedal, aby v žiadnom prípade neriešila
moje materstvo, lebo materstvo je navždy
vylúčené, že tu ide o život...
Stála som tam medzi nimi a keď som to
počula, začala som zomierať. Prestalo mi
chutiť jesť, prestalo mi chutiť žiť, umierala som... Po tomto ortieli ma rodičia
previezli na onkológiu do Bratislavy. Tam
bol nález potvrdený a hneď mi nasadili
chemoterapiu. Bola veľmi agresívna,
hneď po prvej kúre mi vypadali všetky
vlasy a postupne som schudla na tridsaťšesť kíl. Po štvrtej kúre som už bola taká
slabá, že sa v terapii nemohlo pokračovať.
Urobili mi kontrolné CT, či vôbec má
význam trápiť ma, či sa metastázy nešíria
ďalej.
A nález bol hrozný. CT potvrdilo to, čo
uvádza odborná literatúra. Na maternici sa nachádzala nová cudzorodá masa
pripomínajúca recidívu tumoru ovária,
pri cervixe bol navyše nový nádor, ktorý
prerastal okolité tkanivo, ľavé ovárium
bolo zväčšené s cystickou zložkou, bola
preriedená štruktúra sakrálnej (krížovej)
kosti, metastázy boli od sakrálnej kosti
až do prednej steny hrudníka. Podľa
odborníkov to bol nález pár dní pred smrťou. Po tomto zistení ostalo ticho...
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Filokalia v USA

UMENIE DUCHOVNA

I stnickbyz.com

»d Miron KERUĽ-KMEC

Filokalia Live ponúka pravidelné online stretnutia
prostredníctvom aplikácie Zoom. Zámerom je
spoznávanie a osvojovanie umenia duchovného života
štúdiom učenia svätých otcov. Ale azda lepšie by to
vyjadril obraz učeníkov, ktorí si sadajú k nohám týchto
veľkých svätých, načúvajú ich poučeniam a skúsenostiam,
aby rýchlejšie a istejšie kráčali po ceste k spáse.
Táto myšlienka vzišla zo skúsenosti mojej
Farnosti sv. Mikuláša v Barbertone v štáte
Ohio v USA. Počas prípravy na eparchiálne zhromaždenie v roku 2014 sme spolu
uvažovali o vízii pre našu farnosť do budúcnosti. Počas diskusií som vnímal
vôľu, ochotu i túžbu väčšiny veriacich
nájsť cestu k prehĺbeniu duchovného
života. Navrhnuté prostriedky však boli
príliš všeobecné, nejasné a povrchné.
Hlbšie rozhovory o duchovnom živote
poukázali na nedostatky v jeho chápaní
a uskutočňovaní. Preto sa znovuobjavenie
duchovnej tradície stalo hlavným bodom
v pastoračnom pláne pre našu farnosť.
Formačný program pod názvom Štúdium
umenia duchovného života je jedným
z praktických krokov na naplnenie tohto
zámeru. Ide o pravidelné stretnutia každý

pondelok, počas ktorých čítame o dielach svätých otcov a uvažujeme o nich.
Po čítaní z diela svätého nasleduje krátka
reflexia nad textom a potom je priestor
na komentáre a otázky zúčastnených.
Zámerom nie je naštudovať čo najviac
z učenia svätého, ale dovoliť mu zasiahnuť srdcia takým spôsobom, aby to
vyvolalo túžbu pokúsiť sa nasledovať jeho
rady v praktickom živote.
S odstupom niekoľkých rokov môžem
povedať, že to bol dobrý krok. Na tejto
formácii sa zúčastňuje asi dvadsať percent
veriacich farnosti a prichádzajú aj ľudia
mimo farnosti, najmä mnohí vysokoškoláci z blízkych univerzít. Bolo pre mňa
veľkým prekvapením, ako silno učenie
svätých otcov oslovuje mladých ľudí. Aj
keď sa tých dvadsať percent veriacich ne-

musí zdať veľa, predsa dokázali postupne
zmeniť duchovnú atmosféru celej farnosti
a svojím príkladom inšpirovali mnohých.
Je to stále proces, ktorý ukončený nie je
a azda ani nemôže byť.
Vidiac toto ovocie som sa rozhodol
sprostredkovať niečo zo svojich príprav
na tieto stretnutia aj na Slovensku. Začal
som podcastom Pramene, kde sa každý
deň ponúka krátka reflexia nad slovami
svätých otcov. Krátko na to prišla ponuka
z TV Logos na reláciu Otcovia púšte, čo
bola iba ďalšia príležitosť na sprostredkovanie použitých materiálov. Bol som
veľmi prekvapený priaznivým ohlasom.
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NANCY MEHLOVÁ: SEDEM
SLONOV – AGENTKA KAELY
QUINNOVÁ, KNIHA PRVÁ

Mnohí reagovali aj na zdieľanie mojich
skúseností s formačným programom
v našej farnosti a vyjadrili záujem o podobné stretnutia. Pribúdanie podobných
impulzov ma priviedlo k rozhodnutiu
ponúknuť podobné stretnutia prostredníctvom aplikácie Zoom. A keďže som
mohol osloviť iba limitujúci okruh ľudí,
neočakával som až taký veľký záujem.
Pondelkové stretnutia sú venované úvodu
do duchovného života podľa manuálu
sv. Ignáca Brjančaninova Pole. Toto
dielo ponúka a jednoduchým spôsobom
sumarizuje učenie svätých otcov, pričom
ani v najmenšom nestráca nič z jeho
radikálnosti. Štvrtkové stretnutia sú venované uvažovaniu o diele Evergetinos. Ide
o rozsiahlu zbierku výrokov a krátkych
príbehov zo života púštnych otcov, ktorá
bola zostavená mníchom Pavlom v 11.
storočí. Každá kapitola dáva dôkladné
vysvetlenie predstavenej témy a postupne
čitateľa sprevádza od položenia základných kameňov duchovného života až
po jeho výšiny. Stretnutia sa konajú každý
pondelok a štvrtok o 20. hodine. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na stránke
https://www.filokalia.sk/live/ a e-mailom
im bude zaslaný link na vstup na stretnutie. Nahrávky z predchádzajúcich
stretnutí sú dostupné v archíve podcastu
Pramene (pramene.podbean.com).
Som presvedčený, že systematická duchovná formácia je nesmierne dôležitá.
Je bežné, že mnohé prostriedky duchovného života sa nám zdajú také známe, že
nepociťujeme ani potrebu ich vysvetlenia.
Hovoríme napríklad o modlitbe, ale
len veľmi málo o praktických krokoch
na osvojenie si tohto najväčšieho umenia.
Hovoríme o pokání, ale len málo o tom,
ako ho prakticky žiť. Svätí otcovia však
dávajú veľký dôraz na vysvetlenie všet-
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kých detailov duchovných zákonitostí,
ktoré človek musí rešpektovať v snahe
o život podľa evanjelia. Hovoria aj o klamlivých ilúziách, do ktorých človek môže
ľahko z nevedomosti alebo ľahostajnosti
upadnúť.
Páči sa mi porovnanie, ktoré týchto
veľkých svätých askétov púšte prirovnáva
k výskumníkom vo vedeckých laboratóriách. Objavy vedcov opúšťajú ich
pracovisko, aby priniesli úžitok celej spoločnosti. Púšť bola takým laboratóriom,
v ktorom svätí otcovia objavili múdrosť,
ako čo najradikálnejšie nasledovať Krista.
A táto múdrosť opustila púšť, aby priniesla duchovný úžitok všetkým.
V podobnom zmysle hovorí aj svätý Nikodemos, ktorý zostavil zbierku spisov svätých otcov pod názvom Filokalia. Viacerí
odporovali jeho zámeru sprostredkovať
ju tlačou širokej verejnosti, pretože podľa
ich mienky bola určená len pre mníšske spoločenstvo. On na túto námietku
odpovedal: „To najlepšie patrí všetkým.“
Mali by sme mať túžbu zmocniť sa toho
„najlepšieho“, čo nám ponúka priam
nevyčerpateľná duchovná tradícia.
V asketickej literatúre sa často opakuje
výrok: „Kto začne čítať svätých otcov, ten
musí očakávať zmenu vo svojom živote.“
Je ťažko dopátrať sa, kto je autorom tohto
výroku, a azda to ani nie je dôležité. Hlavné je, že pravdivosť tohto posolstva bola
v histórií Cirkvi mnohokrát potvrdená.
Mojím prianím je, aby sa online stretnutia Filokalia Live stali impulzom, ktorý
by viedol k túžbe spoznať toto vzácne
duchovné dedičstvo. Ďakujem redakcii
Slovo za sprostredkovanie tejto skúsenosti z mojej farnosti. Dúfam, že to môže
byť inšpiráciou k podobným aktivitám aj
v iných farnostiach.
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Románový triler
Nancy Mehlovej
Logická hádanka je úvodnou
časťou novej
série. Autorka
vystavala príbeh
s množstvom
dejových liniek,
ktoré majú skvelý
potenciál na ďalšie pokračovanie.
Nancy Mehlová vdýchla život agentke
Kaely Quinnovej. Behavoriálna analytička
FBI Kaely používa netradičné spôsoby pri
zostavovaní profilov páchateľov. Po tom,
čo jeden novinár odhalí skutočnosť, že
je dcérou sériového vraha, FBI ju preradí
na nižšiu pozíciu. Ten istý novinár neskôr
dostane list s básňou, ktorá upozorňuje
na niekoľko plánovaných vrážd. Poslednou obeťou by mala byť práve Kaely, a tak
sa zdá, že ju minulosť opäť raz dobehla.
(i527 – Martin Švikruha)
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FINCH
Vo svete zničenom páľavou slnka
spôsobenou obrovskými ozónovými
dierami žije Finch. Aj keď značnej časti
obyvateľstva sa nepodarilo prežiť, on sa
dokázal prispôsobiť novým podmienkam.
Každodenne sa vydáva do páľavy hľadať
potraviny do opusteného mesta, aby uživil seba a svojho psa, na ktorom mu záleží
tak veľmi, že vytvorí robota, aby ho chránil. Lenže zdroje pomaly ubúdajú a blíži
sa veľká búrka, a tak musí táto netypická
„rodina“ opustiť svoj domov. Spolu sa
vydávajú do San Francisca za lepšími
podmienkami na život. Ale Finch vie, že
túto cestu už nedokončí, preto sa snaží
naučiť robota, ako prežiť a postarať sa
o jeho psa. (Slavomír Gereg ml.)
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ETIKETA V KOMUNIKÁCII
ALEBO NA SLOVÁCH ZÁLEŽÍ
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

V predošlom čísle sme sa venovali písomnej komunikácii
a chybám, ktorým sa treba vyhnúť, aby bol náš prejav
kultúrny a naše názory prijateľné. Aj ústna konverzácia má
svoje pravidlá a dodržiavanie spoločenskej etikety je pre
ňu dôležité neraz v oveľa väčšej miere ako pri písomnom
styku. Ako sme spomínali, konverzácia nikdy nesmie byť
monológom. Aj keby išlo o masovú komunikáciu, vždy
ju treba prerušiť otázkami na zistenie spätnej väzby,
vždy treba brať ohľad na komunikačného partnera,
neafektovať, udržiavať očný kontakt, prejavovať záujem,
vyhýbať sa kontroverzným témam a bezobsažným
slovám. Človek, s ktorým komunikujeme, by mal byť pre
nás v tej chvíli najdôležitejším.

OSLOVENIE
V oficiálnej aj osobnej komunikácii oslovujeme ľudí tak, ako si želajú alebo ako
sa nám predstavia, teda ak sa nám niekto
predstaví slovami: Teší ma, Novotný,
oslovujeme ho pán Novotný, ak slovami:

Toto je moja manželka Klára, oslovujeme
ju pani Klára. Nikdy nepoužívajme priezvisko bez krstného mena alebo označenia
pán, pani (je veľmi nezdvorilé, keď sestrička volá na pacientov v čakárni priezviskom: Horváth, Poláková a ako vzťahová

bariéra môže pôsobiť aj zvyk niektorých
učiteľov oslovovať takto svojich žiakov
počas vyučovania). Naopak, používanie
krstného mena bez priezviska sa v menej
formálnych vzťahoch pripúšťa, a to aj pri
zachovaní vykania, obvykle v komunikácii nadriadeného s podriadeným (Prosím
vás, Lucka, zaneste tento list na poštu.). Pri dodržiavaní princípov rodovej
rovnosti a spoločenského taktu možno
pri oslovovaní žien používať s ohľadom
na blízkosť vzťahu, vekový rozdiel, čas
trvania spolupráce a pod. aj zdrobneniny.
Oslovovať zdrobneninou muža je vo všetkých oficiálnych kontextoch neprístojné.
V pracovnom styku je bežné aj oslovenie pán kolega/pani kolegyňa, je však
viazané výhradne na používanie medzi
zamestnancami na rovnakej pozícii, resp.
na komunikáciu nadriadeného s podriadeným. Je nenáležité osloviť pán kolega
nadriadeného alebo oveľa skúsenejšieho
zamestnanca, či spolupracovníka, ktorý
dosiahol výrazne vyššie akademické vzdelanie. Dospelé ženy oslovujeme zásadne
pani, výraz slečna sa dnes na označenie
nevydatej ženy nepoužíva a je prípustné
len pre mladé dievčatá a ženy najneskôr

SLOVO

do ukončenia vysokoškolského štúdia
a získania titulu.

POUŽÍVANIE TITULOV
V prípade, že nám niekoho predstavia
titulom, resp. nám dotyčný podá vizitku,
na ktorej má titul uvedený, sme povinní
oslovovať ho titulom: pán inžinier, pán
docent, pani doktorka. Pri predstavovaní
seba však svoj titul neuvádzame. Spoločenská etiketa predpokladá, že ho náš
spoločník dohľadá a bude používať.

slová a len okrajovo tie, ktoré túto neutrálnosť narúšajú. Ak nevedieme vedeckú
dišputu s rovnocennými partnermi, mali
by sme sa v hovorenom prejave vyhýbať
náročným odborným termínom. Rovnako
tak netreba používať nadnesené knižné
slová, aj keď sme romantici a milujeme
poéziu, ani slangové výrazy s cieľom
zapôsobiť na určitú komunitu (mládež,
študentov).

Hoci od zrušenia stavovských práv v roku
1918 neexistuje na Slovensku právny
nárok na používanie šľachtických titulov,
vysoké protokolárne udalosti vyžadujú
náležité oslovenia, preto európskych
panovníkov oslovujeme aj na Slovensku
vaše veličenstvo, členov kráľovskej rodiny
vaša kráľovská výsosť; ak je panovníkom knieža alebo veľkovojvoda, titulom
vaša výsosť. Pri iných vysokých štátnych
predstaviteľoch a veľvyslancoch používame oslovenie vaša excelencia. To isté
sa týka cirkevných hodnostárov, ktorých
v striktne oficiálnych kruhoch oslovujeme titulmi vaša svätosť (pápež), vaša
eminencia (kardinál), vaša excelencia
(nuncius, arcibiskup, biskup).

Etiketu reči takisto narúša dnes módne
nadužívanie zdrobnenín (cviky na ploché bruško, zarobiť peniažky, dať si
kávičku...), ktoré sú doménou detskej
reči a v spoločenskom priestore svedčia
o nízkej jazykovej kultúre. Podobne
rušivo môže na komunikujúcich pôsobiť
tzv. empatický plurál (ironicky nazývaný
aj mamičkovský: máme prvý zúbok, rastieme, už vieme chodiť... alebo partnerský:
máme číslo na toho inštalatéra? namiesto: máš číslo...?) alebo zriedkavejšie aj tzv.
datív citovej účasti (malý nám vyrástol,
dcéra nám študuje v Prahe). Hoci ich cieľom je navodiť pocit spolupatričnosti, ide
o veľmi výrazne príznakové tvary, preto
je lepšie sa im v neutrálnych kontextoch
vyhýbať.

RUŠIVÉ KOMUNIKAČNÉ
PROSTRIEDKY
Ak chceme byť dobrým spoločníkom a pri
konverzácii pôsobiť príjemne, jadro nášho vyjadrovania by mali tvoriť neutrálne
freepik.com

Pri používaní titulov platí, že oslovujeme
iba akademickými alebo akademickovedeckými titulmi (t. j. tými, ktoré stoja
pred menom: profesor, docent, inžinier...), nikdy nie vedeckými hodnosťami
(stoja za menom a sú stále v platnosti,
hoci sa už v súčasnosti neudeľujú: kandidát vied CSc., doktor vied DrSc.), rovnako
tak neoslovujeme titulom bakalár (Bc.)
a diplomovaný špecialista (DiS) ani zahraničnými manažérskymi titulmi stojacimi
za menom (MBA). V prípade viacerých
titulov oslovujeme tým najvyšším. Takisto platí, že funkcia je nadradená titulu,

v komunikácii teda používame: pán riaditeľ (aj keď je inžinier), pani primátorka
(aj keď je doktorka).

Ja sa s ním rozprávam od úst k ústam,
otvorene a nie v hádankách –
a on môže hľadieť na Pánovu podobu.
Nm 12, 8a

REŠPEKT NADOVŠETKO
Ak prijmeme tvrdenie, že základnou
podmienkou spolužitia je komunikácia,
potom základom komunikácie je rešpekt.
Nedokážeme viesť plnohodnotnú komunikáciu ani byť dobrým spoločníkom,
ak nedokážeme pozorne vnímať iných
a nemáme snahu o pochopenie alebo prijatie protinázoru. Ak cítime voči partnerovi rešpekt, prirodzene sa v spoločenskej
komunikácii venujeme témam, ktorým
rozumie alebo o ktoré prejavuje záujem,
a vyhýbame sa priamemu konštatovaniu:
Mýliš sa, nemáš pravdu, nie je to tak. Namiesto toho ponúkame vlastné argumenty nenátlakovou formou: Ja si myslím,
že..., nazdávam sa..., prípadne reagujeme otázkou: Si/ste o tom presvedčený?
Nemohlo by to byť aj takto? Ako vnímaš/
vnímate toto...? a pod. Nemali by sme sa
usilovať za každú cenu presadzovať vlastný názor, buďme otvorení a spontánni,
a spoluvytvárajme nové riešenia.
Na slovách záleží, preto ich voľme uvážene a s citom. A predovšetkým si stále
uvedomujme, že aj mlčanie je veľkým
konverzačným umením a že tie najhlbšie
myšlienky a najkrajšie emócie vznikajú
v tichu, pokore a načúvaní.
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odpustiť. 3. V tretej fáze je dôležité snažiť
sa pochopiť toho druhého a zároveň si
uvedomiť vlastný bôľ. 4. Nakoniec prijať
radosť z vyslobodenia sa z emocionálneho väzenia.

ODPÚŠŤAJME,

SPADNE NÁM
KAMEŇ ZO SRDCA

»d Ivan CIENIK

Odpúšťanie nie je pre slabochov a nie je ani jednoduché.
Je to v prvom rade riadna drina.
Psychológ Frederic Luskin zo Stanfordskej univerzity v Kalifornii pozval
259 obyvateľov z okolia San Francisca
na šesť deväťdesiatminútových posedení,
na ktorých si cvičili odpúšťanie. Všetci
zúčastnení sa cítili niekým urazení, neboli však obeťami fyzického ani sexuálneho
násilia. V kurze diskutovali o pociťovanej
bolesti, vypočuli si prednášky a v duchu
viedli rozhovory s tými, ktorí im spôsobili
krivdu. 70 % zúčastnených po kurze povedalo, že sa cíti lepšie. Menej fyzických

OD SYNA
Oci, nedovoľ mi zaspať v tvojej
posteli ani vtedy, keď sa bojím
či som chorý. Poď si ty ľahnúť
do mojej izby, hoci i na zem.

symptómov (bolesti hlavy a chrbta, závraty, nespavosť) pociťovalo 27 % účastníkov
kurzu. Ďalších 15 % uviedlo, že reagovali
na stresové situácie menej emocionálne.
Aký je teda americký recept na správne
odpúšťanie?
Podľa doktora Róberta D. Enrighta
treba postupovať systematicky v štyroch
krokoch: 1. Najprv si treba ujasniť, čo je
zlo a kto ho spôsobil. 2. Človek sa potom
musí dostať do fázy, že naozaj chce

V riešení konkrétnych problémov pre
nás kresťanov je však prvoradé obrátiť sa
na nebeského Otca a odpustiť aj jemu, že
na nás dopustil bolestivú situáciu. Určite
na ňu neustále myslíme, neprijímame ju,
cítime sa nepríjemne, ale je to v poriadku.
Nebráňme sa týmto pocitom, je dobré, že existujú, že si ich uvedomujeme.
Tým začnime: Odpúšťam ti, Bože, že si
na mňa dopustil tieto skúšky. Odpusť mi,
že som ich neprijal, že som sa búril. Je
ťažké prijať ich, odpusť mi, nedokážem
to.
Boh rešpektuje slobodu každého človeka.
On sám by síce mohol každého z nás
zmeniť, dať nám v živote šťastie bez
problémov, ale tým by bol sám proti
slobode, ktorú nám dal. A to nemôže
a nechce urobiť. Je na nás, aby sme
dovolili Bohu zmeniť predovšetkým seba
samých a skrze seba potom aj druhých
ľudí. Buďme k sebe láskaví, trpezliví,
tolerantní, odpusťme sami sebe svoje
vlastné zlyhania a potom sa môžeme
podieľať na zmene ostatných. Veď keď si
liečime choré pľúca, injekciu nedostávame do pľúc, ale do ruky. Ruka síce môže
byť zdravá a injekciu nepotrebuje, ale cez
ňu sa liečia pľúca.
Ak nám niekto ublížil, snažme sa mu
odpustiť a uznajme, že aj my sme zhrešili
proti nemu. Aj napriek zlým pocitom,
ktoré prežívame, povedzme tomu človeku: „Milujem ťa Ježišovou láskou.“ Opakujme to neúnavne, stále dookola a čím
ľahšie nám to prejde cez ústa, tým je

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, od teba sa učím, aké je
dôležité hovoriť pravdu. Hovor
mi ju neustále.

Mami, akceptuj, že som ockovým malým dievčatkom. Ja
som to pochopila už v kolíske.

Oci, nekritizuj ma po zápase. To robí tréner. Ty mi buď
podporou.

Mami, nauč ma aktívnemu
modlitbovému životu skôr,
než pôjdem na prvú skúšku,
na ktorú som sa nenaučil.

Mami, dovoľ mi obliecť si to,
v čom sa cítim skvele. Len nech
to nie je škandalózne.

Oci, nauč ma chodiť načas.
A ak nestíham, nauč ma zatelefonovať. Vždy.

Mami, nikdy ma neľutuj.
Z dlhodobého hľadiska mi to
neprospeje.

Mami, vysvetli mi, prečo
niektoré zložité otázky v živote
nemajú jednoduchú odpoveď.

OD DCÉRY
Oci, dovoľ mi naučiť ťa to, čo
som sa dnes naučila ja.
Oci, o duchovných veciach
rozprávaj pri stole rovnako
často ako o športe, politike či
o mojom vreckovom.
Oci, trvaj na zachovávaní
rodinných tradícií. Je to dôležitejšie, než si to teraz vieme
predstaviť.

SLOVO

náboj zla slabší a tým viac sme odpustili.
Robme to dovtedy, kým k tomu človeku
neprestaneme cítiť nevraživosť – bude to
ako výmaz z registra trestov a my sami
budeme slobodní a uzdravení.
Veď čo je to vlastne to odpustenie? Že
sa už nechceme pomstiť a vedome tomu
človekovi neubližujeme? Že sa s ním
zmierime a nevnímame ho ako svoj

hlavný problém? Že sa dokážeme s tým
človekom stretnúť bez toho, aby v nás
všetko vrelo? Že tomu človeku pomáhame a robíme dobre? Že mu pomáhame
natoľko, že jeho dobro uprednostníme
pred svojím? Áno? Áno! Nastúpili sme
na cestu Božieho milosrdenstva, cestu
šťastia. Lebo jednou z definícií odpustenia je: vzdať sa práva na pomstu
v prospech Boha a nijak inak.

freepik.com

MAMIČKOVSKÉ
ZLYHANIA
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OCH, TÁ IMUNITA
Hoci budovanie imunity je celoživotná záležitosť a v čase kulminácie
chrípky už len zbierame ovocie
svojich imunologických snáh, poďme
zachrániť, čo sa ešte dá. Dlhodobé dojčenie ako absolútny základ
imunity už asi nedoženieme, no i ako
dospelí máme možnosť bojovať proti
vírusom odolnou imunitnou odpoveďou. Čo sú teda tí „dobrí vojaci“
bojujúci na strane zdravia?
Prvým z nich je kvalitný spánok.
Chodievajme spať v optimálnom
čase, minimálne hodinu pred spaním
nejedzme, nesurfujme po nete ani
neriešme žiadne pracovné úlohy. Ako
dospelí potrebujeme aspoň sedem
hodín spánku denne. Zhoršenie imunitnej funkcie nastáva už pri skrátení
spánku o jednu hodinu. Telu doprajme nielen oddych, ale aj záťaž. Pohybom a otužovaním. Horúcu vodu pri
sprchovaní nahraďme vlažnou, neskôr studenou, pričom ranná sprcha
má na zdravie podstatne lepší vplyv
ako tá večerná. Ideálne je sprchovať
sa okolo troch minút, v lete aj dlhšie.
Pohyb telu najľahšie zabezpečíme
rýchlou chôdzou, behom, bicyklovaním a plávaním. Bolo by fajn nájsť si
na ne aspoň tri hodiny týždenne.

Keďže až 70 % imunitných buniek sa
nachádza v črevách, kvalitná strava
je ďalším pilierom zdravia. Pokojne
experimentujme s vitamínovými
doplnkami a zaraďme do svojho jedálnička kombuchu či morské riasy, ale
nezabúdajme ani na potraviny, ktoré
budovali imunitu už našim predkom
a ktoré tak máme de facto zapísané
vo svojom genetickom kóde. Kyslá
kapusta, cibuľa, cesnak sú zásobárne
vitamínu C, ktorým sa nedá predávkovať. Pravdepodobne najdôležitejším
regulátorom imunitnej funkcie je
vitamín D. Najúčinnejšou infúziou
tohto vitamínu je vystavenie pokožky
slnku, čo, bohužiaľ, nie je v našom
podnebnom pásme v čase, keď by
sme to najviac potrebovali, možné,
pretože UV-B žiarenie nepreniká
vrstvou atmosféry a vitamín D sa tak
v pokožke netvorí. Našťastie, môžeme
ho prijímať aj z rýb, hovädzieho mäsa
a vajec. Optimálne trávenie podporíme prijímaním vlákniny (strukoviny,
semienka, celozrnné pečivo, orechy,
zelenina, ovocie), probiotík (jogurt,
kefír, tvrdý syr, bryndza, kyslé uhorky,
jablčný ocot) a minerálov, predovšetkým selénu a zinku (špenát, horká
čokoláda, huby, kvasnice). Tak to
skúsme. (Adriana Matoľáková)

Večne aktuálna téma. Ktorá z nás sa s tým
nestretla... z jednej či druhej strany. Bolí
to. Nie je to len tak, prehodiť to cez plece
a kráčať ďalej. Hlavne, keď nám niekto
po vypočutí povie: „Neber si to k srdcu,
ona to tak nemyslela.“ No jasné, v hlave
máme tisíce myšlienok: prečo som sa neopýtala, ako to myslela, či to naozaj takto
je, alebo je to iba jej subjektívny názor,
prečo to nepovedala skôr... A ďalšie prečo,
načo, keby... A sme v pasci. V pasci, ktorá
na nás číha každý deň, v každej situácii.
A nevieme z kola von.
A mama v slzách vytiahne ruženec
a predkladá Márii, čo zbabrala... Načo
som jej to hovorila? Veď sa nepýtala...
Prečo som jej radšej nepomohla? Prečo
stále toľko vyčítam?
Alebo čo sa nedávno stalo... Ročný chlapček zjedol skrutku. V hlave maminy víria
myšlienky typu: Prečo manžel nemohol
prísť skôr, prečo som bola taká nepozorná, prečo mám toho tak veľa... A do toho
lekár povie niečo v zmysle: „Ako sa to stalo?“ s nemou výčitkou, že som neschopná
matka. Ufff, to je nálož. Ako to zvládnuť?
Ako to prijať? Ako sa nezblázniť?
Vnímate aj vy toto Božie volanie? „Poďte
ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním. Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa,
lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje
jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
(Mt 11, 28) Blanka, Zuzka, Zdenka, Majka..., poď, som tu len pre teba, som zdroj
živej vody, nikto a nič ťa nemôže odlúčiť
od Božej lásky. V mojom náručí nájdeš
pokoj, prijatie a odpovede na svoje vypovedané i nevypovedané otázky.
Čas s ním nikdy nie je strateným časom.
(Zuzana Jenčušová)

19

20

NÁRODNÉ
STRETNUTIE MLÁDEŽE
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MAŤ DIEŤA PRED
DVADSIATKOU

+

I Ján Kováč

TRENČÍN 22

+
PLUSY
+ +
+

: Dostatok fyzických a psychických
síl. Kreativita, vynaliezavosť, schopnosť
priblížiť sa k dieťaťu. Neriešim mnoho vecí,
beriem život s ľahkosťou – čím sme starší,
+tým komplikovanejšie uvažujeme, často
si domýšľame a strachujeme sa aj o to, čo
vôbec nemusí prísť. Nemám ešte zabehnutý
systém v živote, nemusím skresávať svoje
predstavy, zvyky, ľahšie sa mi obetuje. Dieťa
si užije aj relatívne mladých „starých rodičov“ a viac spoločných zážitkov.

Svätý Otec František 14. septembra v Prešove
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+

+
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MÍNUSY: Zodpovednosť za nového človeka

– niekto v tomto veku ešte nie je schopný
prevziať ani zodpovednosť za seba, svoje
rozhodnutia, postoje. Mnohé sny a túžby
ustupujú
do úzadia, prípadne sa už nikdy
nezrealizujú. Snaha byť viac kamarátkou/om ako rodičom pre svoje dieťa. Nepochopenie zo strany ľudí okolo. Stres, ak nemám
zázemie, dokončujem školu, potreba zladiť
mnoho vecí – nedostatok času na dieťa.
(Katarína Marčáková)

--

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

HE3K 4U

NA VÝŠINY
»d Michal ONDERKO nml.
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ZA KRISTOM

SKENUJ KÓDY

„Milí mladí, drahí bratia a sestry, dobrý večer,“ zaznel
pozdrav pápeža Františka. Na košickom štadióne
Lokomotíva sa ozýva hlasný potlesk a jasot vyše
dvadsaťtisíc mladých ľudí. A ja som medzi nimi. Vydýchol
som si, sotva som to stihol. Pred chvíľou som ešte ako
dobrovoľník v reflexnej veste stál pred Mestskou športovou
halou v Prešove, kde Svätý Otec slávil svätú liturgiu. Teraz
som tu. Na jednej strane unavený, na druhej cítim, ako
mnou preniká atmosféra Cirkvi, ktorá je plná života.
Dodnes vo mne rezonujú slová pápeža
Františka: „Nie sme tu na to, aby sme
žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol
dobrodružnou výpravou.“ Svätý Otec
prízvukuje, že život kresťana nemá byť
plný pesimizmu, sťažovania sa na všetko
či uzavretosti podľa populárneho motta:
Nech sa každý stará sám o seba. Práve
naopak. „Nie sme stvorení na to, aby sme
skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, k druhým, k spoločnosti.“

Nádherným príkladom nám je Presvätá
Bohorodička. Hoci sama bola v požehnanom stave, ochotne sa vydáva na cestu
za Alžbetou, aby jej pomáhala: „Mária
sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk
1, 39) Nie náhodou bol práve tento citát
vybraný ako nosná téma Svetových dní
mládeže 2023, ktoré sa budú konať v Lisabone. Tomuto celosvetovému stretnutiu
mladých predchádza ako pominulé roky
aj naše Národné stretnutie mládeže T22,
ktoré sa bude konať od 28. do 31. júla

Celý program T22 bude pripravený tak,
aby pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta,
duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské
aktivity. Tieto programy majú nielen
formačný charakter, ale aj túžbu, aby
mladí zažili živú Cirkev. Podobne ako pri
predchádzajúcich stretnutiach (R13, P15,
P18) aj týmto bude predchádzať duchovná príprava. Keďže evanjelista Lukáš ďalej
píše o „meste v hornatom kraji“, nosnou
symbolikou budú hory a vrchy, turistické
chodníky a značky. Duchovná príprava
s názvom Výšiny sa začala počas Týždňa Cirkvi pre mládež, čo bolo koncom
novembra 2021. Každý mesiac nás katechézami povedie na jeden z biblických
vrchov (Morja, Sinaj, Karmel, Ain Karem,
Hora pokušenia, Tábor, Golgota).
Na jednotlivé vrchy nás zavedú štyri rôzne biblické chodníky. Červená
turistická značka označuje najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické
trasy. V duchovnej príprave nás touto
cestou bude sprevádzať pápež František (úryvkami z jeho príhovorov počas
návštevy na Slovensku) a siedmi kňazi,
ktorí milujú vrchy – Martin Schreiner, Ján
Bystriansky, František Moško, Ján Dubecký, Mário Brezňan, Dominik Jamrich
a Matúš Reiner. Modrá značka pripomína
krásu neba, preto budeme touto cestou
odhaľovať vrchy rečou umenia. Od Rembrandta, Dalího, Chagalla cez nové
ikony, ktoré vzniknú špeciálne pre Výšiny
v benediktínskom kláštore na Sampore,
až po sedem nových piesní v podaní speváčok: Evy Hreškovej, Simy Magušinovej,
Dominiky Gurbaľovej, Dáše Žabenskej,
Jany Zubajovej, Terezy Kmotorkovej a Zuzany Eperješiovej.
Zelená turistická značka zas odkazuje
na živosť, akčnosť a dynamiku mladého

človeka. Táto cesta obsahuje konkrétne
aktivity inšpirované biblickými vrchmi.
Vytvoria ich členovia združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou – saleziánska Domka, františkánska Gifra,
Združenie mariánskej mládeže, eRko,
ZKSM atď. Žltá turistická značka v prírode často označuje prepájaciu cestu, akúsi
skratku. V duchovnej príprave Výšiny to
bude najrýchlejšia cesta k Bohu – modlitba. Na tejto ceste nám budú ponúknuté
texty na eucharistické adorácie, „putovné“
žalmy či krížovú cestu. Všetky katechézy
budeme priebežne uverejňovať v časopise
Slovo, ale nájdete ich aj na stránke narodnestretnutiemladeze.sk, kde budú vychádzať každý mesiac spolu s materiálmi
na prácu s mladými, určenými kňazom,
rehoľníkom, katechétom a animátorom.
Týmto časom prípravy nás bude sprevádzať aj unikátne logo, ktorého autorkou
je Erika Tomášková. V pravej časti loga
sa nachádza silueta Panny Márie. Jej tvár
žiari ako slnko, ona je svetlom na ceste k pravému Svetlu. Stojí pod vrchmi,
na začiatku cesty smerom hore. Pozýva
nás vstať, kráčať, nevzdávať sa a objaviť
nový výhľad na nebo. Túži nás sprevádzať na ceste za Ježišom a ukryť pod svoj
materinský plášť. Sivá časť loga predstavuje vnútornú stranu plášťa ako symbol

pozvania do hĺbky jej srdca. Červená
farba v logu pripomína turistické značky
označujúce najvýznamnejšie turistické
trasy. Cesta k Ježišovi je tá najvýznamnejšia a národné stretnutie mládeže
je príležitosťou na budovanie jednoty
a povzbudením na ceste vpred.
Logo pripomína vitrážové okno zložené
z mnohých kúskov – podobne je aj život
mladého človeka poskladaný zo stretnutí
a ciest, na ktoré sa vydá. Farebne vychádza z loga mesta Trenčín a je vložené
do jednej jeho časti. NSM takto túži
v meste zanechať svoju stopu – symbolicky vstúpiť do jeho loga a prakticky
do jeho dejín. „Mnohých z nás spájajú zážitky zo stretnutí z Ružomberka, Popradu
alebo Prešova. Mladí, ktorí sa tu zišli,
zanechali stopu nielen v meste. Lebo
stretnutie mladých, ktorí oslavujú Boha,
ich nikdy nenechá bez ohlasu... Verím,
že Boh má pre nás prichystané nové veci.
Lebo je a bude uprostred mladých ľudí,
ktorí sú ,Božím teraz‘, ako to vyjadril Svätý Otec František v Christus Vivit,“ hovorí
Matúš Reiner, tajomník rady pre mládež
a univerzity KBS.
Stretnutie mladých so Svätým Otcom
nenechalo bez ohlasu ani mňa. A vôbec,
každé stretnutie mladých, či je to P18,
stretnutia na Kvetnú nedeľu s vladykom
Jánom, tábory na Juskovej Voli alebo
farské stretká zanechali vo mne stopu,
ktorá je živá. Ale ako to býva, nič nie je
zadarmo. Je predsa jednoduchšie ostať
sedieť a stať sa gaučovým kresťanom, ako
sa vybrať za Kristom niekam na Výšiny.
„Zostarnúť mladý“ či nechať „dni nášho
života plynúť ako epizódy v telenovele“,
ako hovorí pápež František. Keď sa však
vyštveráte hore na vrchol a uvidíte ten
majestátny výhľad, viete, že to stálo za to.

I TASR / TK KBS / Michal Svitok

v Trenčíne. Termín a miesto bolo tohto
roka oznámené naozaj špeciálne, a to
práve 14. septembra na stretnutí mladých
s pápežom v Košiciach.
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Svätý Otec František 14. septembra v Košiciach

Svätý Otec František 14. septembra v Prešove

SLOVO

SLOVO

Príbehy poslušníka

Podnety

Vyžehli ich a zaves do skrine, aby
boli pripravené na nový začiatok.

Sú tu nejaké biele košele...

Jeden nový začiatok,
druhý...

Cez prijatie krstných záväzkov...

A zasa sme pri
začiatku.

Dali
sme
ušiť
nové
krstné
rúcha.

Áno, na
Boží
podnet
staré
...

Dám ich
k novým
mníšskym
...

Hm.

...
zanechávame
a vstupujeme do nového života.

... aj tých mníšskych.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Aj náš Boh je iniciatívny. Neustále klope na dvere
nášho srdca a ponúka nám svoje veľmi dobré
nápady. Ak sa rozhodneme prijať jeho výzvu,
vovedie nás do nového – Božieho života. Tento
prechod môžeme nazvať iniciácia. Zanechávame starý život hriechu a z Božej iniciatívy
cez jeho sviatosti – krst, myropomazanie a
Eucharistiu, ktoré nazývame iniciačnými, sa
stávame novými ľuďmi. Kresťanmi.

Ahoj, deti, viete, o kom hovoríme, že je iniciatívny? Väčšinou ide o ľudí, ktorí sú plní života,
energickí, majú veľa nápadov a snažia sa
začať nejaké dielo či prácu, ktorú z nejakého
dôvodu považujú za zaujímavú alebo dôležitú. Iniciatívni ľudia oživujú svoje okolie
– pracovné tímy, športové zápasy aj rôzne
spoločenské stretnutia. Majú nápad a snažia
sa ho presadiť.

Prvé sviatosti

V pohybe

Už sme si povedali, že krst, myropomazanie a Eucharistia
sú iniciačné sviatosti, cez ktoré človek prijíma Božiu milosť
a vstupuje do Božích tajomstiev. V našom obrade sa vo
väčšine prípadov prijímajú všetky tri spoločne.
Úloha: Ak správne vyfarbíš políčka, odhalíš symboly troch
iniciačných sviatostí. Tie potom správne priraď ku každej
z nich.
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Olej
Víno
Voda

1 - svetlosivá
2 - tmavožltá
3 - svetložltá
4 - oranžová
5 - svetlomodrá
6 - tmavomodrá
7 - hnedá
8 - svetlohnedá
9 - fialová

Aj keď Boha nevidíme, môžeme ho spoznávať
cez to, čo robí – ako stvoril svet, ako premieňa
životy ľudí okolo nás a ako aj nás samých učí
milovať. Jeho práca sa prejavuje aj cez sviatosti.
V krste sme spoznali lásku Otca, ktorý nás očistil
a začlenil do svojej veľkej rodiny – Cirkvi. Cez
myropomazanie na nás zostúpil Svätý Duch,
ktorý nás posväcuje a vedie. No a v Eucharistii sa
zjednocujeme s Kristom, ktorý nás sýti svojím
telom a krvou.
Úloha: Správne priraď tekutiny k jednotlivým
sviatostiam. Vyfarbi kvapku farbou tekutiny.

spravodajstvo

I
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Vladimir Simunović

VIANOCE V BETLEHEME

VÝSTAVA TRADIČNÝCH JASLIČIEK

I Marko Durlák

CHORVÁTSKO/KRIŽEVCI g Výstavu jasličiek v priestoroch Eparchiálneho
úradu v Križevciach otvorili 17. decembra z iniciatívy vladyku Milana Stipiča,
križevackého eparchiálneho biskupa. Na jej organizácii spolupracoval Úrad
pre cirkevnú hudbu, umenie a kultúrne dedičstvo Križevackej eparchie s rôznymi umeleckými združeniami a hnutiami. Na otvorení výstavy sa zúčastnil
vladyka Milan Stipič s niekoľkými kňazmi a predstavitelia spolupracujúcich
združení. V programe otvorenia výstavy vystúpili aj deti z Domova pre
zanedbané deti sv. Marka Križina pri Križevackej eparchii a speváčka Lýdia
Baljuková. Výstava, ktorá reflektovala význam tradičného umenia, predstavila
tradičné betlehemy a obrazy s motívmi Narodenia Krista. Bola sprístupnená
do sviatku Bohozjavenia. (krizevacka-eparhija.com)

PALESTÍNA/BETLEHEM g Oslavy Vianoc vo Svätej
zemi sa začali 24. decembra tradičným sprievodom
z Jeruzalema do Betlehema, ktorý viedol latinský
jeruzalemský patriarcha Pierbattista Pizzaballa.
Za zvukov bubnov a gájd došiel na Námestie jasličiek
pred Bazilikou Narodenia Pána, kde prijal vianočné
pozdravy od starostu Betlehema Antona Salmana
a predstaviteľa miestnych františkánov a kde sa
pozdravil s predstaviteľmi miestnych pravoslávnych
komunít. Následne v Kostole svätej Kataríny pri
bazilike slávil prvé vešpery a polnočnú svätú omšu.
Na slávnosti sa zúčastnil aj palestínsky premiér
Mohammad Sthayyeh a ďalší politici a diplomati.
Z dôvodov pandemických opatrení sa na slávnosti
nemohli zúčastniť pútnici a početní veriaci. Patriarcha vo svojom príhovore poukázal na to, ako
narodenie Krista zmenilo históriu ľudstva a ako
môže meniť aj naše životy a otvárať nové perspektívy. Dodal, že Vianoce znamenajú vidieť iného ako
Boží dar. Po svätej omši preniesol v procesii v náručí
sochu dieťaťa Ježiša do Jaskyne narodenia na miesto
Kristových jasličiek. Týmto symbolickým gestom
poukázal na to, že Kristus sa narodil pre spásu všetkých. (vaticannews.va)

MAĎARSKO/BUDAPEŠŤ g Prezident
Maďarskej republiky János Áder sa stretol
15. decembra v rámci adventného obeda s maďarskými predstaviteľmi zahraničných cirkví
v Alexandrovom paláci v Budapešti. Vo svojom príhovore poukázal na potrebu vzájomnej opory. Poďakoval im za stretnutia, dobré
rady, bratské gestá a ich úprimnosť. Na stretnutí sa zúčastnil aj otec Vojtech Boháč, synkel
pre maďarských veriacich Košickej eparchie.
(TSKE)
UKRAJINA/UŽHOROD g Sto rokov
prítomnosti sestier baziliánok v Užhorode
oslávili sestry a ich hostia 22. decembra svätou
liturgiou v monastierskom Chráme Nepoškvrneného počatia v Užhorode, ktorú slávil mukačevský eparcha Nil Luščak. Súčasťou osláv
bola aj konferencia venovaná jubileu v užhorodskom kňazskom seminári. Sestry majú
v eparchii monastiere aj v Mukačeve, Chuste
a misijnú stanicu v Perečíne. (mgce.uz.ua).

Betlehem na Námestí sv. Petra v Ríme

ČESKÁ REBUPLIKA/PRAHA g Tradičné
predvianočné stretnutie kňazov Českého
apoštolského exarchátu sa uskutočnilo
1. decembra v benediktínskom kláštore v Prahe. Po úvodnom slove apoštolského exarchu
Ladislava Hučka zazneli informácie koordinátora synody otca Kornela Baláža o prebiehajúcej Synode o synodalite. V následnej
diskusii kňazi debatovali o duchovnej a pastoračnej situácii vo farnostiach. (exarchat.cz)

VIANOCE VO VEČNOM MESTE
VATIKÁN g Slávenie Vianoc začal Svätý Otec František svätou omšou
podvečer 24. decembra v Bazilike sv. Petra s množstvom kňazov, biskupov,
kardinálov a veriacich. V homílii sa sústredil na tajomstvo malosti. „To je tá
výzva Vianoc: Boh sa zjavuje, ale ľudia to nechápu. On sa robí malým v očiach
sveta a my pokračujeme v hľadaní veľkosti podľa sveta, možno dokonca v jeho
mene. Boh sa znižuje, a my chceme vystúpiť na piedestál. Najvyšší ukazuje
na pokoru, a my si zakladáme na imidži. Boh sa vydáva hľadať pastierov,
neviditeľných; my sa snažíme o zviditeľnenie, aby sme sa ukázali. Ježiš sa
rodí, aby slúžil, a my trávime roky honbou za úspechom... Hľa, čo si treba
priať od Ježiša na Vianoce: milosť malosti.“ Vo vianočnom posolstve spojenom
s požehnaním Urbi et orbi, ktoré predniesol 25. decembra z lodžie Baziliky
sv. Petra, poukázal na dialóg a bratstvo, pokoj pre národy sužované vojnou,
jednotu v rodinách, obete násilia, prekonávanie ľahostajnosti voči migrantom
či starostlivosť o prírodu. Spomedzi miest trpiacich vojnami menoval Sýriu,
Irak, Jemen, Izrael a Palestínu, Libanon, Afganistan, Mjanmarsko, Ukrajinu,
krajiny Afriky a Južnej Ameriky. (vaticannews.va)

SLOVO

EPARCHIÁLNA FÁZA

SYNODY
O SYNODALITE

Synoda
20 21
20 23
Za synodálnu Cirkev
spoločenstvo

spoluúčast’ misia

I TS KE

»d Tatiana CMORIAKOVÁ

Vymenúvanie košického synodálneho tímu
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Synoda o synodalite Cirkvi je cesta, ktorou spoločne kráča
celý Boží ľud. Cieľom synody nie je produkovať dokumenty,
ale „dať vypučať snom, vzbudiť proroctvá a videnia, dať
rozkvitnúť nádejam, podnietiť dôveru, obviazať rany,
previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden
od druhého a vytvoriť pozitívne vnímanie, ktoré osvieti
mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám“.
EPARCHIÁLNA FÁZA
Prvá fáza synody sa začala 17. októbra
2021, keď bola vo všetkých eparchiách
a diecézach otvorená jednotlivými eparchiálnymi a diecéznymi biskupmi. Táto
fáza predstavuje predovšetkým konzultáciu s Božím ľudom. K realizovaniu
prvej fázy bol Generálnym sekretariátom
synody biskupov v Ríme vydaný Prípravný dokument a Vademékum o synode.
V tejto fáze, ktorá potrvá do augusta
2022, sa postupne vytvoria platformy,
ktoré dovolia každému veriacemu zapojiť
sa do synodálneho procesu. Koordinu-

je sa proces počúvania, reflektovania
a stretnutí na úrovni farností, spoločenstiev, protopresbyterátov, jednotlivých
eparchiálnych rád a komisií. Táto fáza
prebieha aj na dikastériách Rímskej kúrie,
združeniach reholí a zasväteného života,
laických hnutiach, univerzitách či teologických fakultách. Jednotlivé eparchiálne
spoločenstvá sú pozvané stretnúť sa v atmosfére modlitby, uvažovania a dialógu.
Desať oblastí definovaných vo Vademéku
synody zahŕňa témy ako spoločenstvo
a osoby „na okraji“; počúvanie a problémy

počúvania; hovorenie v slobode, pravde a láske; miesto slávenia a modlitby
v spoločnom kráčaní; spoluzodpovednosť
za misiu Cirkvi v rozmanitosti jej tradícií;
dialóg v Cirkvi i mimo Cirkvi; formácia
v synodalite; fungovanie autority v Cirkvi;
tímová práca a práca s laikmi v Cirkvi.
Základná otázka je sformulovaná slovami: „Ako sa uskutočňuje dnes vo vašej
eparchii spoločné kráčanie Cirkvi, ktorá
ohlasuje evanjelium? Aké kroky vás Duch
vyzýva urobiť, aby ste rástli vo vašom
spoločnom kráčaní?“
Rozlišovanie na úrovni eparchií a diecéz
vyvrcholí „predsynodným stretnutím“.
Syntéza, ktorú každá eparchia a diecéza
vypracuje na konci prvej fázy počúvania a rozlišovania, bude jej príspevkom
k ceste univerzálnej Cirkvi. Diecézne
a eparchiálne syntézy následne Konferencia biskupov Slovenska spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť na Instrumentum laboris, teda prípravný materiál
kontinentálnej fázy.

POZVANIE SLOVENSKÝCH
BISKUPOV
Pri príležitosti otvorenia synody v slovenských diecézach a eparchiách biskupi
Slovenska pripravili list, v ktorom
predstavili synodu a vyzvali k spolupráci:
„Chceme hľadať odpoveď na otázku, ako
sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké
kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby
sme v tomto kráčaní rástli. Pozývame vás
teda na cestu dialógu a dôvery vo vedenie Ducha Svätého.“ Odkazujú pritom
na webovú stránku, kde sa veriaci môžu
oboznámiť s informáciami a aktualitami
synody.

Prešovský tím synodálnej cesty

I IS PA
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PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA
V Prešovskej archieparchii otvoril prvú
fázu synody arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ v prešovskej Katedrále sv. Jána
Krstiteľa slávením archijerejskej svätej
liturgie. V homílii sa prihovoril prešovský
protopresbyter Rastislav Baka. Poukázal
na význam Božieho slova, ktoré vysiela
do života človeka signál, že sme Bohom
milovaní. Po liturgii vladyka prečítal
pozvanie katolíckych biskupov Slovenska
zapojiť sa do synody a zdôraznil úlohu
biskupov a kňazov vypočuť hlas veriacich.
Následne sa pomodlil starobylú modlitbu
k Svätému Duchu od sv. Izidora zo Sevilly.
Zároveň vladyka pri tejto príležitosti
vymenoval za koordinátorov eparchiálneho synodálneho procesu otcov Marcela
Mojzeša, Petra Tirpáka a Petra Kačura,
ktorým dal osobitné požehnanie.
Následne sa uskutočnilo niekoľko
stretnutí. Najprv to bolo stretnutie
s koordinátormi 3. novembra na pôde
Arcibiskupského úradu v Prešove, kde
hlavný koordinátor otec Marcel Mojzeš
predstavil plán stretnutí, jednotlivé oblasti a skupiny ľudí, z ktorých boli následne
nominovaní členovia synodálneho tímu.
Dekréty o vymenovaní dvanástich členov
tímu odovzdal vladyka Ján 22. novembra v aule Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity. Do tímu
boli vymenovaní zástupcovia rehoľného
života, hnutí a spoločenstiev, charity,
mládeže a seniorov, laických i kňazských
manželstiev, i zástupcovia národnostných
menšín. Toto stretnutie bolo zároveň prvým zasadnutím, na ktorom si prítomní
vypočuli prednášku otca Marcela Mojzeša
o vzájomnom počúvaní sa a načúvaní
druhým s pravou odvahou a horlivosťou (paréziou). Zasadnutie pokračovalo

vystúpením jednotlivých členov tímu,
ktorí vo svojich príspevkoch odpovedali
na niektoré vopred zaslané otázky, reagovali na Prípravný dokument a Vademékum
o synode a priblížili jednotlivé oblasti
pastorácie, ktorým by sa mala synoda viac
venovať. Zásady komunitného rozlišovania prečítal otec Peter Kačur a jednotlivé
etapy synody predstavil otec Marcel
Mojzeš, ktorý na záver predostrel viacero
otázok, na ktoré členovia tímu potrebujú
hľadať odpovede.

KOŠICKÁ EPARCHIA
Eparchiálnu fázu synody v Košickej eparchii otvoril jej eparcha arcibiskup Cyril
Vasiľ SJ v Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach pri archijerejskej
svätej liturgii. Po ohlásení svätého evanjelia otec Martin Mráz, osobný tajomník
vladyku a kancelár Eparchiálneho úradu
v Košiciach, prečítal veriacim pozvanie
slovenských biskupov zapojiť sa do synody. V kázni vladyka Cyril priblížil, čo
znamená synoda a aké je jej historické
pozadie. Vysvetlil, že ide o zhromaždenie
biskupov, ktoré má zákonodarný a elektívny charakter. Ide o starobylý charakteristický znak Cirkvi, ktorá vo vzájomnom
zdieľaní a počúvaní hľadá spoločnú cestu
za Kristom. V závere liturgie bol prečítaný dekrét, ktorým bol za koordinátora
synody Košickej eparchie vymenovaný
otec Michal Hospodár.
Na sviatok sv. archanjela Michala vladyka
Cyril odovzdal na Eparchiálnom úrade
v Košiciach poverenia na synodálnu cestu
šestnástim členom synodálneho tímu.
Jednotlivých členov a oblasť, ktorú reprezentujú, predstavil koordinátor synody
otec Michal Hospodár. V neformálnej
časti sa v živej diskusii vladyka Cyril

zaujímal o jednotlivé oblasti Cirkvi, ako
sú kňazi, rodiny, hnutia, mládež, národnostné menšiny, spoločensky angažovaní
či marginalizované skupiny. Následne si
každý člen tímu vytvoril vlastnú pracovnú
skupinu, aby sa zásady synodality dostali
čo najbližšie k veriacim. Košická eparchia
zároveň spustila začiatkom decembra
internetovú stránku s informáciami o synode a jej aktuálnom priebehu.
Stretnutie členov synodálneho (pod)
tímu pre oblasť spoločenského života sa
uskutočnilo 9. decembra. Na podujatí
moderovanom Pavlom Hricom predstavil
priebeh a nosné tézy synody otec Michal
Hospodár. Vladyka Cyril sa vo svojom
príhovore zameral na vzájomný dialóg
medzi Cirkvou a spoločnosťou. „Po väčšej
kríze viery vždy prichádzala v dejinách
odpoveď, ktorá významne napomáha
evanjelizáciu,“ uviedol. Vzťah Cirkvi
a občianskej spoločnosti podľa platného
právneho poriadku SR predostrela Alena
Krunková. V následnej diskusii sa prítomní zhodli na tom, že treba vychovávať
nových lídrov, ktorí by vedeli brániť a presadzovať kresťanské hodnoty vo verejnom
priestore.
Keďže synodalita patrí k typickým
znakom života a organizácie východných
katolíckych cirkví, Košická eparchia v súvislosti s otvorením synodálneho procesu
a s jubileom 300. výročia Zamoščskej
synody podporila projekt Slovenského
historického ústavu v Ríme a podieľala
sa na príprave publikácie Zamoščská
synoda, ktorá vyšla začiatkom novembra
2021. Táto synoda výrazným spôsobom
ovplyvnila a ovplyvňuje dejiny a život
gréckokatolíkov v krajinách strednej
a východnej Európy.

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
Bratislavský eparchiálny biskup Peter
Rusnák otvoril eparchiálnu fázu synody
Bratislavskej eparchie pri odpustovej
slávnosti v gréckokatolíckej farnosti
v Trnave. Za eparchiálneho referenta
vymenoval protosynkela otca Vladimíra
Skybu. Aktuálne prebieha modlitbová reflexia a rozlišovanie cesty pre Bratislavskú
eparchiu, ako celý proces v eparchii viesť,
na aké kľúčové oblasti sa zamerať, ako postupne realizovať synodálne konzultačné
stretnutia vo farnostiach tak, aby sa celý
Boží ľud a každý jeho člen mohol do procesu zapojiť, aby tak zaznel živý hlas
Božieho ľudu a mohlo sa prejaviť sensus
fidelium (zmysel pre vieru), ktorého nositeľmi sú všetci pokrstení.
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Samuel Dávid Bombár

Štefan Štec

PIESNE SO ŠTEFANOM ŠTECOM A VERONIKOU RABADA
PREŠOV g Členovia gréckokatolíckeho
bohosloveckého Zboru svätého Romana
Sladkopevca spoločne so špeciálnym
hosťom spevákom Štefanom Štecom
nahrali pred vianočnými sviatkami
vianočnú koledu Vo Viflejemi zorja sijaje,
ktorá má ukrajinský pôvod. Z tejto spolupráce vznikol videoklip, ktorý – ako ho
prezentujú seminaristi – bol vytvorený
na Božiu slávu. Zároveň je poďakovaním
seminaristov a predstavených za každú
podporu a potešením pre všetkých vo
vianočnom čase. Vicerektor kňazského

seminára otec Peter Milenky o príprave
videoklipu povedal: „Pri zrode myšlienky
sa uvažovalo o lokalite nahrávania klipu,
no keďže stále žijeme v nepriaznivej
pandemickej situácii, tak sme sa rozhodli nahrávať doma – v areáli seminára
a v jeho srdci, v našej seminárnej kaplnke
zasvätenej Najsvätejšej Trojici. Keďže
sme mali ideu a zápal, ale nedisponovali
sme vhodnou technikou, oslovili sme
otca Tomáša Miňa a občianske združenie
Byzantinos, ktorí neváhali a zapožičali
nám potrebné vybavenie. Zvuková na-

hrávka bola doladená do finálnej podoby
Jozefom Harničárom v Hardy Studio.
Za to patrí obom obrovské Pán Boh zaplať.“ Videoklip bol v premiére prezentovaný 25. decembra 2021 na facebookovej
stránke Gréckokatolíckeho kňazského
seminára v Prešove a na seminárnom
kanáli Youtube. Okrem tejto spolupráce
nahral zbor rusínsku ľudovú baladu Oj,
verše, mij verše s videoklipom v spolupráci so speváčkou Veronikou Rabada odpremiérovanú 5. januára 2021 na kanáli
Youtube. (ISPA, facebook seminára)

DOMÁCE
VIANOCE

SVIATKY KRISTOVHO NARODENIA
V PREŠOVE
PREŠOV g Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak
SJ slávil predvečer sviatku
Narodenia Pána v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove rannou
modlitbou kráľovských hodiniek a popoludňajšou Liturgiou sv. Bazila Veľkého s večierňou. V homílii pripomenul,
že aktuálne neexistujú správy,
ktoré by sa mali šíriť rýchlejšie ako dobrá správa, že Boh
našiel spôsob, ako nás vykúpiť.
Pri nočnom slávení Veľkého
povečeria sa veriacim prihovoril protosynkel Ľubomír Petrík.
Poukázal na spev povečeria
S nami Boh, ktorý vyjadruje,
že Boh stojí pri svojich verných
v každej situácii. Na záver vladyka spolu s kňazmi zaspievali pred jasličkami niekoľko kolied. Na sviatok Narodenia Pána slávil
vladyka Ján archijerejskú svätú liturgiu v katedrále v priamom prenose do TV Lux. Vladyka v homílii vyzval hľadať prítomnosť Krista v Božom slove, v Eucharistii a tichu pred Pánom, aby sme sa
stali živými svätostánkami. Slávnosť spevom sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca. Na sviatok
Zhromaždenia k Presvätej Bohorodičke zavítal vladyka do chrámu v Kamenici nad Cirochou, keď
navštívil svojich príbuzných. (ISPA)

ISPA
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BRATISLAVA g Netradičnú
jasličkovú pobožnosť pripravila
farnosť Bratislava-Staré mesto
vo forme krátkeho videa pod
názvom Domáce Vianoce, ktoré
bolo zverejnené od 24. decembra 2021 na sieti Youtube.
Autor a režisér otec Rastislav
Čižik, miestny správca farnosti,
takýmto spôsobom sprostredkoval farskému spoločenstvu
scénku, ktorá sa pred pandémiou zvykla konať v cerkvi. Ako
uviedol otec Rastislav, „situácia
nám nedovolila pripraviť vianočnú scénku tradične v chráme, tak sme využili situáciu
a ukázali sme ,domáce chrámy‘“.
Vo videu sa predstavili deti
z rodín farnosti, ktoré zo svojich
príbytkov spolu s rodičmi
priniesli farskému spoločenstvu
príbeh o narodení Spasiteľa.
Touto formou sa farnosť zapojila do projektu Dobrá novina.
(Stanislav Gábor)

SLOVO

DIAKONSKÁ VYSVIACKA
V KOŠICIACH
KOŠICE g Sviatok sv. Štefana bol v košickej Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky spojený s udelením poddiakonátu a s diakonskou vysviackou, ktorú prijal z rúk košického eparchu Cyrila Vasiľa SJ laický kandidát Peter Maslej.
Vladyka v homílii pripomenul, že obraz vinice je obrazom vzťahu medzi Bohom
a jeho národom. Poukázal na pokušenie nás, nového Izraela, zrúcať nám zverenú vinicu a namiesto nej postaviť „supermarket“. V závere všetkých povzbudil,
aby nemali strach zo zla. Otec Peter Maslej, manžel a otec troch detí, je tretím
trvalým diakonom Košickej eparchie. Pred prijatím diakonátu absolvoval
teologické štúdiá a duchovnú formáciu. Bude vypomáhať v Košickej eparchii
i v susednom Maďarsku, kde pracuje v civilnom zamestnaní. (TSKE)
Samuel Slota

BRATISLAVA g Liturgické obrady sviatku Narodenia Pána, ktoré sa začali kráľovskými hodinkami, slávil 24. decembra 2021 v Katedrále Povýšenia
svätého Kríža v Bratislave bratislavský eparcha Peter Rusnák. Počas Liturgie sv. Bazila Veľkého s večierňou sa v homílii vladyka Peter prihovoril veriacim a poukázal na skutočnosť, že Boha nemôžeme
spoznať, ak sa nám on sám nezjaví. Na priblíženie
tohto tajomstva použil hádanku o moste. Vysvetlil,
že človek svojím hriechom vykopal priepasť medzi
ním a Bohom, a Boh zo svojej strany vytvoril most,
ktorým je láska. Boh prišiel, aby vzal hriech človeka na seba a preklenul priepasť. „Boh vybudoval
taký most, ktorý je nezničiteľný. Lebo jeho láska
je nezničiteľná. A túto lásku ti ponúka zadarmo,
aby si prešiel cez priepasť svojho hriechu naspäť
k Bohu. Toto sú Vianoce. Ísť k Bohu. Cez Ježiša
Krista.“ Aj tento rok vladyka Peter prežíval štedrú
večeru s najbližšími spolupracovníkmi. Po večeri
slávil spolu s duchovenstvom Veľké povečerie
s lítiou a na sviatok Narodenia Pána archijerejskú
svätú liturgiu. (Stanislav Gábor)

TSKE

VÝZVA VIANOC
V BRATISLAVE
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VIANOCE V KOŠICKEJ KATEDRÁLE
KOŠICE g Do sviatkov Narodenia Pána vstúpil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, spolu s kňazmi a veriacimi modlitbou kráľovských
hodiniek 24. decembra 2021. V popoludňajších hodinách slávil Liturgiu sv.
Bazila Veľkého s večierňou a v noci Veľké povečerie s lítiou, ktorému predchádzalo pásmo kolied v podaní Zboru sv. Cyrila a Metoda. Pred hymnom povečeria S nami Boh vladyka požehnal jasličky a v závere prečítal sviatočné slovo
sv. Jána Zlatoústeho z jeho kázne na sviatok Narodenia Pána. Pri archijerejskej
svätej liturgii na sviatok Narodenia Pána arcibiskup Cyril vo svojom príhovore
poukázal na to, že naše vnímanie umeleckého diela závisí od uhla pohľadu. Aj
na udalosti Vianoc sa môžeme pozerať rôzne. Pre Herodesa bola správa o narodení Ježiša hrozbou, pre pastierov znamením Božej priazne, Bohorodička
uchovávala všetko vo svojom srdci. Pre teológov sú Vianoce zjavením Boha
ľudstvu, pre básnika prejavom Božej lásky a pre obyčajného človeka prejavom
Božej blízkosti. Pritom je dobré položiť si otázku, ako Boh vníma nás. Súčasťou slávenia sviatkov bolo aj vianočné pásmo detí. (TSKE)

PRAHA g Osem študentov Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove
sa zúčastnilo v rámci programu Erazmus+
od 23. novembra do 6. decembra 2021 na odbornej stáži vo Fakultnej nemocnici Motol
v Prahe. Okrem práce na rôznych oddeleniach, kde získali nové obdobné zručnosti
a poznatky, trávili voľný čas aj prehliadkou
Prahy. Mentorky stáže pozitívne ocenili
študentov, ich odbornú pripravenosť a ľudský
rozmer. (K. Vageľová)
ŽILINA g Rady a komisie Konferencie
biskupov Slovenska, ktoré sa venujú sociálnej
problematike, sa stretli 9. decembra 2021
v Žiline pri príležitosti Medzinárodného dňa
ľudských práv. Na zasadnutí bol prijatý spoločný záverečný dokument, ktorý sa venuje
téme chudoby a jej predchádzaniu. Zároveň
vyjadruje túžbu i potrebu sprevádzať chudobné deti a chudobné rodiny. Na zasadnutí
boli prítomní aj vladykovia Peter Rusnák, Ján
Babjak a Cyril Vasiľ ako predsedovia niektorých sociálne zameraných rád a komisií KBS.
(TKKBS)
BRATISLAVA g Betlehemské svetlo, ktoré
už každoročne roznášajú do slovenských
miest a obcí skauti, prišlo na Slovensko
11. decembra 2021 z Rakúska. Skauti ho
13. decembra zaniesli do prezidentského paláca v Bratislave, kde ich prijala prezidentka
Zuzana Čaputová. Následne ho rozsvietili aj

SLOVO

SLOVENSKO g Kolednícka akcia hnutia
eRko Dobrá novina prebehla vo vianočnom
čase v slovenských farnostiach už po dvadsiaty siedmykrát. Jej hlavnou úlohou bolo
priniesť nádej a piesňami ohlasovať tajomstvo Vianoc. V duchu motta Poďme niečo
dobré podniknúť bola zameraná na podporu
misií v Ugande. Pre pandemické obmedzenia
prebehla v rôznych formách ako koledovanie
v chrámoch či pod oknami domov, cez videá
a sociálne siete, prípravu pohľadníc, fotografických výstav či prekvapení do schránky.
(dobranovina.sk)
PREŠOV g Víkendová duchovná obnova pre
seminaristov pod vedením otca Jozefa Marettu prebehla v Gréckokatolíckom kňazskom
seminári v Prešove 10. – 12. decembra 2021.
Témou obnovy bola prosba Zbav nás zlého,
v ktorej exercitátor predstavil pôsobenie
diabla na ľudí, ale aj dobrú správu, že sme
vo víťaznom tíme Krista, ktorý zachraňuje
od vplyvov diabla. Súčasťou obnovy bola aj
modlitba svätej liturgie, utiereň, večiereň či
adorácia. (A. Antal)
BRATISLAVA g Premiéru nového dokumentárneho filmu s názvom S Františkom
zdvíhajme svet odvysielala 16. decembra 2021
RTVS na Dvojke. Hodinový film režiséra
Marka Poláčka mapuje cestu Svätého Otca
Františka na Slovensku v septembri 2021,
sumarizuje jeho najzaujímavejšie výroky,
prináša reakcie ľudí, informácie zo zákulisia
prípravy a komentáre otca Mariána Gavendu
a dvoch zahraničných novinárov. Dokument
bol vyrobený v koprodukcii s TV Lux a ďalšími spoločnosťami. (TKKBS)
BANSKÁ BYSTRICA g Trinásty ročník
rozhlasovej duchovnej obnovy rádia Lumen
pred Vianocami viedol vladyka Cyril Vasiľ SJ
pre poslucháčov 17. a 18. decembra 2021. Vo
svojich duchovných príhovoroch sa zameral
na prvé tri tajomstvá radostného ruženca.
V programe nechýbali eucharistické adorácie,
svätá omša a kontakt s poslucháčmi nielen zo
Slovenska. Po prvýkrát bola súčasťou obnovy
aj svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Cyril
s gréckokatolíckymi kňazmi, ktorí pôsobia
v rádiu Lumen. (TKKBS)
MICHALOVCE g Posviacke zrekonštruovaného interiéru farského bytu vo farnosti
Michalovce v Nedeľu po Kristovom narodení

Štefan Rybovič

v ďalších mestách, aby sa dostalo do jednotlivých chrámov, biskupských úradov, organizácií, domácností, ale aj na Lomnický štít vo
Vysokých Tatrách. Slovenskí skauti odovzdali
štafetu svetla z Betlehema poľským a ukrajinským skautom na hraniciach jednotlivých
štátov. (skauting.sk)

SVÄTENIE VODY V JAKUBANOCH
PREŠOV/JAKUBANY g Do slávenia sviatkov Bohozjavenia Pána vstúpil
vladyka Ján Babjak SJ v predvečer sviatku, keď sa spolu s kňazmi a veriacimi
modlil v katedrále kráľovské hodinky. Po Liturgii sv. Bazila Veľkého s večierňou posvätil vodu. Homíliu ohlásil prešovský protopresbyter Rastislav Baka,
ktorý poukázal na poslušnosť Božiemu slovu ako prostriedok zanechania
hriechu. 6. januára vladyka Ján zavítal do obce Jakubany, kde v Chráme sv.
apoštolov Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu. V homílii sa zameral
na dôležitosť pokory Krista a veriacich vyzval: „V tento veľký sviatok uverme
Ježišovi Kristovi, že iba v ňom je naša záchrana a spása, že iba on môže zmeniť
náš život k lepšiemu.“ V závere liturgie miestny farár Peter Malcovský zablahoželal vladykovi k 19. výročiu biskupskej vysviacky, ktorú prijal 6. januára
2003 v Bazilike sv. Petra v Ríme z rúk sv. pápeža Jána Pavla II. Následne sa
v tradičnom sprievode všetci presunuli k jakubianskemu potoku, kde vladyka
posvätil vodu. (Michal Pavlišinovič)

Samuel D. Bombár, Samuel Slota
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SVIATKY BOHOZJAVENIA
V KOŠICIACH
KOŠICE g Sviatky Teofánie – Bohozjavenia slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ
s kňazmi a veriacimi v košickej katedrále 5. januára modlitbou kráľovských
hodiniek, Večierňou sv. Bazila Veľkého a Veľkým povečerím s lítiou, počas
ktorého po speve S nami Boh odhalil a požehnal ikonu sviatku Bohozjavenia.
Veriaci si vypočuli slovo o Kristovom krste od sv. Gregora Teológa a po skončení povečeria bola prvýkrát posvätená voda. Mnohí veriaci si v tento deň zasadli k druhej štedrej večeri. Pri slávení archijerejskej svätej liturgie 6. januára
vladyka Cyril vo svojom príhovore vychádzal z názvu sviatku Teofánia, ktorý
označuje zásah Božej moci do tohto sveta. Kristovo narodenie a krst sú
znakom Božej solidarity s ľudstvom. Tým, že zostupuje do vôd Jordánu, celé
stvorenstvo získava účasť na Božej svätosti. Táto idea sa odzrkadľuje v obrade posvätenia vôd, kde sa prepája duchovný a materiálny svet a Boh sa stáva
súčasťou ľudskej existencie i všetkého, čo prežívame. Po Veľkom svätení vody
vladyka pokropil veriacich i cerkev svätenou vodou. (TSKE)

JORDÁNSKE SVIATKY
V BRATISLAVE
BRATISLAVA g Sviatky Bohozjavenia sa začali v bratislavskej katedrále
v predvečer sviatku Veľkou večierňou s Liturgiou sv. Bazila Veľkého, Veľkým
svätením vody a Veľkým povečerím s lítiou, ktorým predsedal vladyka Peter
Rusnák. Obrad svätenia vody je obradom s množstvom prosieb o zostúpenie
Svätého Ducha na vodu, aby sa stala „vodou Jordánu“. Vladyka sa vo svojej
homílii zamýšľal nad výzvou sv. Jána Predchodcu k pokániu, teda obráteniu.
„Obrátiť sa znamená, že sa obrátim a zbadám Ježiša Krista vo svojom živote,
jeho lásku. Z tejto lásky budú potom vyplývať dobré skutky. Pokánie je v prvom rade milosrdenstvo a láska k hriešnikovi.“ V deň sviatku vladyka predsedal archijerejskej liturgii, ktorú v priamom prenose vysielal Slovenský rozhlas.
V homílii sa zameral na názov sviatku Bohozjavenie, ktoré je zjavením
Kristovej lásky k hriešnikom, ktorá presahuje naše ľudské schémy. Na záver
dodal: „Toto zjavenie je obrovským prekvapením pre človeka. Boh ťa neopustil
ani na teba nezabudol, je stále s tebou, v Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza,
aby človeka povzbudil: Poď k Otcovi!“ (Stanislav Gábor)
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predchádzala svätá liturgia, ktorú vo farskom
chráme slávil emeritný vladyka Milan Chautur CSsR spolu s otcom Andrejom Jevčukom,
chargé d´affaires apoštolskej nunciatúry,
archimandritom Jaroslavom Lajčiakom
a miestnym protopresbyterom Marošom Riníkom. Vladyka povzbudil veriacich k obnove
rodinných vzťahov postavených na viere kráľa
Dávida, patriarchu Abraháma a Svätej rodiny.
(D. Riník)
BRATISLAVA g Sedem prípravných katechéz na Svetové stretnutie rodín vydaných
Rímskou diecézou preložila a pripravila ku
koncu roka rada pre rodinu pri KBS. Katechézy rozoberajú tému stretnutia Rodinná láska:
povolanie a cesta svätosti. Sú určené kňazom
i laikom v rámci eparchií, farností, spoločenstiev a rodín, ktorí sa chcú zamýšľať nad svätosťou rodiny. Zároveň sú výzvou k zapojeniu
sa do iniciatívy univerzálnej Cirkvi. Rada KBS
ponúka kňazom v rámci tejto prípravy sedem
námetov na prípravu nedeľného príhovoru.
Desiate svetové stretnutie rodín sa uskutoční
od 22. do 26. júna v Ríme. (TKKBS)
TREBIŠOV g Zariadenie Slovenského
Červeného kríža, krízového centra Maják
a opatrovateľskej služby Prameň nádeje
v Trebišove navštívil 26. decembra 2021
vladyka Cyril Vasiľ SJ. Prítomných povzbudil
svojou prítomnosťou i slovom. Spevácky zbor
pod vedením sestry Pavly Dutkovej OSBM
predstavil vianočné pásmo. Posvätením
zariadenia a osobnou návštevou imobilných
klientov vladyka ukončil pastoračnú návštevu. (T. Haburaj, Z. Dzudziová)

ŽIVOT SPOLOČENSTIEV

Veronika Vislocká

SLOVO
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SLOVO

I

zamyslenia

PONDELOK
24. január

Prepodobná Xénia Rímska
Ježišu, syn Dávidov... (Mk 10, 47)
Koľkí videli Ježiša na vlastné oči, počúvali jeho ohlasovanie, a predsa pre nich
nebol „Synom Dávidovým“, videli v ňom
Eliáša, Mojžiša či iného proroka. Slepec
v Jerichu Bartimej, ho nazval „Synom
Dávidovým“. Čo pomohlo tomu slepcovi
rozpoznať Krista ako Mesiáša? Odpoveď
je jednoduchá: jeho slepota. Uvedomoval
si svoju slepotu, každý deň musel s ňou
žiť. Vedel, že zrak mu môže dať iba Boh –
Mesiáš. Preto kričal: „Ježišu, syn Dávidov,
zmiluj sa nado mnou!“ Iba ten, kto si je
vedomý svojej slepoty, svojej neschopnosti
milovať, odpúšťať, kto cíti, že súdi brata,
iba ten je schopný kričať na Ježiša: „Synu
Dávidov, zmiluj sa nado mnou.“
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 –
52, zač. 48 (rad.); každodenné antif.; menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
25. január

Arcibiskup Gregor Teológ
Majte vieru v Boha. (Mk 11, 22)
Ježiš sa zastavil pri figovníku a hľadal
figy, keď nebol čas fíg. Je veľa ľudí, ktorí
vlastnými silami robia veľa krásnych vecí,
a predsa nemusia byť znakom živého Boha
a jeho lásky. Milosť Božia je viditeľná tam,
kde sa končí naša ľudská prirodzenosť. Sme
pozvaní milovať tam, kde o to nestoja. Odpúšťať, kde sú proti nám. Dávať život tam,
kde nám ho berú. Slúžiť tam, kde nami
pohŕdajú. To všetko sme schopní robiť
vtedy, ak sa oprieme o toho, kto dáva život
– o Ježiša Krista. Jeho žiadosť je provokatívna. Kto toto nepochopí, je prekliaty ako
ten figovník. Nie, že by ho Boh preklial, ale
vlastná neschopnosť prekročiť tento kruh
vlastnej obmedzenosti.
Liturgia: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23,
zač. 50 (radové); 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn
10, 9 – 16, zač.36 (arcibiskupovi); predobraz. antif. a blažen.; menl. časti z 25.
januára (HS: 356; PZ: 334; HP: 346)

STREDA
26. január

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho
manželka Mária a synovia
A keď vstanete modliť sa... (Mk 11, 25)
Všetci radi počúvame dobré správy. Aj
v tomto Božom slove počujeme dobrú
správu: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe
prosíte, dostanete a budete to mať.“ Ťažko
sa nám odpúšťa, a to najmä ak je krivda
veľká. No s nenávisťou a neodpustením sa
žije ťažko. Pán nám dáva prisľúbenie, že ak

mu predložíme svoju neschopnosť odpustiť krivdu, on nám da silu milovať a mať
lásku aj k nepriateľovi. To je ten balvan, tá
hora, ktorá nám bráni urobiť prvý krok –
naše kamenné srdce. To, čo predpovedali
proroci – ako čítame u Ezechiela: „A dám
vám nové srdce a nového ducha vložím
do vás; odstránim z vášho tela kamenné
srdce a dám vám srdce z mäsa“ (Ez 36, 26)
–, Ježiš vyplnil na svojom tele.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23
– 26, zač. 51 každodenné antif.; menl. časti
zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
27. január

Prenesenie ostatkov sv. Jána Zlatoústeho
Aj ja sa vás na niečo spýtam. (Mk 11, 29)
Pri bežnom stretnutí dostávame alebo aj
sami kladieme otázku: „Ako sa máš?“ Ak
je nám ťažko na túto otázku odpovedať
alebo sa chceme vyhnúť odpovedí, obyčajne dáme protiotázku: „A ty?“ A zrazu
je z pýtajúceho sa odpovedajúci. Je to
jednoduché a inteligentné, ako sa vyhnúť
odpovedi. Aj Ježiš to spravil, keď za ním
prišli veľkňazi, zákonníci a starší. Na ich
otázku reagoval protiotázkou. Prečo
to spravil? Chcel sa vyhnúť odpovedi?
Nie. Dobre vedel, že nechceli počuť jeho
odpoveď, lebo ich otázka bola skôr výčitka
spojená s imperatívom mu v tom zabrániť. Ak sa nám zdá, že Boh neodpovedá
na naše otázky, nekladieme mu ich tak ako
zákonníci z dnešného evanjelia?
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 –
33, zač. 52 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318;
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.); predobraz. antif.
a blažen.; tropár svätému, Sláva, kondak
svätému, I teraz, podľa predpisu, ostatné
svätému (HS: 301; PZ: 275; HP: 348)

PIATOK
28. január

Prepodobný Efrém Sýrsky
Istý človek vysadil vinicu... Potom ju prenajal vinohradníkom... (Mk 12, 1)
Pri počúvaní podobenstva z evanjelia sa
natíska otázka, ako sa mohli vinohradníci voči majiteľovi vinice takto zachovať.
Sluhov zbili a syna zabili. Odpoveď je
jednoduchá. Vinohradníci, ktorí boli iba
nájomcami, uverili veľkému klamstvu, že
keď vo vinici pracujú, tak im patrí. Zabudli,
že všetko im bolo dané úplne zadarmo.
Hospodár všetko urobil: vysadil vinicu,
obohnal ju plotom, vykopal jamu, postavil
vežu, zjednal sa o prenájom. Ak sa v našom
živote stratí rozmer obdarovania, začneme
žiť v klamstve a náš život sa začne podobať
vinohradníkom z dnešného podobenstva.

Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 - 10, zač.
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (radové); každodenné antif.; menl. časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
29. január

Prenesenie ostatkov Ignáca Bohonositeľa
Daj nám väčšiu vieru! (Lk 17, 5)
Často počujeme: nikomu som neublížil,
nekradnem, nepijem, s nikým sa nehne
vám... Uspokojuje nás takéto hodnotenie,
lebo máme pocit, že nie sme nikom nič
dlžní, ba práve naopak, spoločnosť by nás
mala náležite oceniť. O takto zmýšľajúcich
dnešné slovo hovorí: Tak aj vy, keď urobíte
všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: „Sme
neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme
boli povinní urobiť.“ Volajme s apoštolmi:
„Daj nám väčšiu vieru!“ Vieru, ktorá nám
dá silu nastaviť druhé líce, okrem plášťa
ponúknuť aj šaty, dobré robiť tým, ktorí nás
nenávidia, žehnať tým, ktorí nás preklínajú,
a modliť sa za tých, ktorí nás potupujú.
Liturgia: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 –
10, zač. 84 (rad.); každodenné antif.; menl.
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA
30. január

Nedeľa o Zachejovi
Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
... dnes musím zostať v tvojom dome!
(Lk 19, 1)
Zachej, ktorý bol na figovníku, aby lepšie
videl Ježiša, zažil zemetrasenie, ktoré mu
zmenilo život. Trpel nedostatkom dobrých
vzťahov, priateľov, uznania a zrejme aj veľkou vnútornou prázdnotou, no bol oslovený Kristom. Ten chcel byť v jeho dome.
Dostalo sa mu viac, ako čakal. Kristus mu
ponúkol spoločenstvo. Povieme si: „Mňa
sa Zachejov príbeh netýka, mňa to jeho
zemetrasenie nezasiahlo. Nie som bohatý,
nekradnem nepodvádzam.“ Bola by škoda,
keby ma nezasiahol ani najmenší „otras“.
Lebo Boh prichádza aj dnes, aby zatriasol
mojím hriechom alebo mojou istotou.
Niečím, na čom staviam svoj život. Má pre
mňa jednu vetu: „Poď rýchlo dolu, opusť
svoj vzdušný zámok, lebo dnes chcem byť
v tvojom srdci ja.“ Toto je to „zemetrasenie“ Božej lásky.
Liturgia: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 1
– 10, zač. 94 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (svätiteľom); hlas 3.;
predobraz. antif. a blažen.; tropár z 3. hlasu a svätým, Sláva, kondak svätým, I teraz,
podľa predpisu; ostatné z hlasu a svätým
(HS: 145, 358; PZ: 99, 335; HP: 100, 349 )

SLOVO

PONDELOK
31. január

Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Máme platiť či nemáme? (Mk 12, 14)
Sú otázky, na ktoré sa nedá odpovedať áno
alebo nie, pretože sú to pasce. Nech už opýtaný odpovie tak či onak, vždy sa to postaví
proti nemu. Ježiš odhalil túto nástrahu.
Vyžiadal denár, položil pýtajúcim sa otázku
a nakoniec majstrovsky odpovedal: „Čo je
cisárovo, dajte cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“
Zvykli sme si vyhovárať sa vo svete na Boha
a v Cirkvi na svet. Ježišova odpoveď je pre
nás mementom, lebo stále platia jeho slová:
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju
osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von,
aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta.
Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo
sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12,
13 – 17, zač. 54 (rad.); každod. antif., menl.
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
1. február

Obdobie pred Stretnutím Pána
Mučeník Tryfón
... on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.
(Mk 12, 27)
Večný život je Božie tajomstvo, ktoré Boh
nedal nikomu z nás poznať. Ani Syn Boží
nám ho neodkryl. Hovoril o ňom v podobenstvách a obrazoch. Apoštol Pavol Korinťanom napísal: „Ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
(1 Kor 2, 9) Večný život nie je iba zintenzívnením pozemského. Je to život v Bohu. Vo
večnosti už ľudia nepatria tomuto svetu, ale
novému životu slávy. Tu vládne hriech a nespravodlivosť, neistota a pominuteľnosť. Vo
večnom je nekonečný život lásky, spravodlivosti, pokoja a tým bezhraničného šťastia
v Bohu. Zárukou tohto života je Kristus. On
nám dáva svoje telo a krv a uisťuje nás, že
každý, kto ho prijíma, má v sebe večný život
a pre neho bude raz vzkriesený.
Liturgia: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12,
18 – 27, zač. 55; predobraz. antif. a blažen.;
tropár a kondak z obdobia pred sviatkom;
prokimen, Aleluja a prič. z utorka; (HS:
359, 154; PZ: 337, 109; HP: 325, 110)

STREDA
2. február

Stretnutie Pána
... neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. (Lk 2, 26)

V evanjeliu je niekoľko postáv, ktoré sa
stretli s Ježišom Kristom. Bol to kňaz
chrámu, ktorý vykonal obetu očisťovania.
Evanjelium sa o ňom ani nezmieňuje.
Zaiste preto, lebo aj keď držal Ježiša Krista
na rukách, nespoznal v ňom Spasiteľa.
Ale boli tu dvaja ľudia, ktorí ho spoznali.
Staručký Simeon a prorokyňa Anna. Evanjelium ich nielenže spomína, ale zachycuje
aj ich reakciu. Ako je možné, že kňaz
ani ďalší ľudia v chráme ho nespoznali,
na rozdiel od Simeona a Anny? Simeon
bol človek spravodlivý a nábožný a o Anne
Písmo hovorí, že z chrámu neodchádzala, slúžila Bohu pôstom a modlitbami.
Naplnení Božím Duchom boli pripravení
na toto stretnutie. Kto v sebe nosí túžbu
po takomto stretnutí a pripája k nej svoju
osobnú nábožnosť a vytrvalú modlitbu,
ten je na ceste k takémuto stretnutiu.
Liturgia: Hebr 7, 7 – 17 zač. 316; Lk 2, 22 –
40 zač. 7; predobraz. antif. a blažen.; menl.
časti zo Stretnutia; požehnanie sviec,
myrovanie (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

ŠTVRTOK
3. február

Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna
... chudobná vdova vhodila viac ako všetci... (Mk 12, 43)
Boh od nás nežiada veľa. Boh chce naše
srdce. Pekne to vyjadril svätý apoštol
Pavol, keď v liste Korinťanom napísal: „Či
teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte,
všetko robte na Božiu slávu.“ (1 Kor 10, 31)
Obeta vdovy z evanjelia bola príkladom
a povzbudením pre učeníkov – a je aj pre
nás. Dala všetko, čo mala. Ježiš poukazuje
na túto bezmennú vdovu, aby nás poučil
o Božom postoji. Boh sa nepozerá na dlaň,
ale na srdce. Udalosťou o chudobnej vdove
nás Ježiš uisťuje, že sa uspokojí aj s haliermi. Ale len v prípade, že sú posledné.
Liturgia: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38
– 44, zač. 57 (rad.); Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b;
Lk 2, 25 – 38, zač. 8 (spravodl.); predobraz.
antif. a blažen.; menl. časti zo Stretnutia
a svätcom dňa (HS: 361; PZ: 340; HP: 354)

PIATOK
4. február

Prepodobný Izidor Peluzijský
Dajte si pozor... (Mk 13, 5)
Čo je našou istotou? Vzdelanie,
spoločenské postavenie, dobrá práca,
konto v banke či bezúhonný život? Všetci
vieme, že časom mnoho zabudneme, že
dobré postavenie je vrtkavé, o prácu môžeme kedykoľvek prísť, konto môže padnúť
devalváciou a bezúhonný život dobrovoľným hriechom. Ani chrám, ktorý obdivovali Ježišovi učeníci, nebol istotou. Ježiš im

povedal: „Nezostane tu kameň na kameni;
všetko bude zborené.“ (Mk 13, 2) Máme len
jednu istotu a ňou je pravda, ktorú povedal
Ježiš učeníkom: „No neradujte sa z toho, že
sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa,
že sú vaše mená zapísané v nebi.“ (Lk 10,
20) Sme v Božom srdci, to je naša istota.
Liturgia: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8,
zač. 58; predobraz. antif. a blažen.; menl.
časti zo Stretnutia, okrem piesne vchodu;
zdržanl. od mäsa (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

SOBOTA
5. február

Mučenica Agáta
... čo k nemu volajú dňom i nocou...
(Lk 18, 7)
Ozajstná modlitba privádza k návratu
a obráteniu k Bohu a k blížnym, vlieva
istotu, že skutky lásky nemôžu byť nezmyselné. Modlitba je vždy schopná vypočutia,
lebo je prosbou. Je Boha dôstojné, že nám
niektoré veci dáva až vtedy, keď prosíme.
Tak koná každý múdry otec a vychovávateľ. Preto prosme, hľadajme a klopme
v dôvere, že keď budeme prosiť o chlieb,
nedá nám kameň. Dobrotivý nebeský
Otec dá dobré veci všetkým, „čo k nemu
volajú dňom i nocou“.
Liturgia: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18,
2 – 8a, zač. 88; predobraz. antif. a blažen.;
menl. časti zo Stretnutia, okrem piesne
vchodu (HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA
6. február

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
(Lk 18, 13)
Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa,
jeden odišiel ospravedlnený, a druhý nie.
Farizej pokladal za dôležité predložiť Bohu
svoje dobré skutky. Nepotreboval počuť
Boha. Stačilo mu, že Boh počúva jeho.
Na druhej strane, mýtnik videl svoj hriech,
ktorý ho ťažil. Nemal Bohu čo ponúknuť,
iba svoju úbohosť. A to stačilo, aby počul
Boží hlas. V Knihe žalmov čítame: „Svojmu
ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho
hriechy.“ (Ž 85) Toto slovo môže počuť iba
ten, kto vidí svoj hriech a dáva ho do Božieho milosrdenstva.
Liturgia: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk
18, 10 – 14, zač. 89; hlas 4; predobraz.
antif. a blažen.; tropár zo 4. hlasu a zo
Stretnutia, Sláva, kondak z triódy, I teraz,
zo Stretnutia, prokimen, Aleluja a prič.
z hlasu a zo Stretnutia; namiesto Dôstojné
je sa spieva Panenská Bohorodička a irmos
(HS: 147, 360, 202; PZ: 100, 338, 164; HP:
101, 352, 160)
Vladimír Skyba
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životného prostredia SR, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo
zdravotníctva SR.
Platí pravidlo, že predsedu vlády nominuje parlamentná strana, ktorá vyhrala parlamentné voľby. Spravidla sa predsedom
vlády stáva líder najsilnejšieho politického subjektu, t. j. víťaznej politickej strany.
Členovia vlády skladajú do rúk prezidenta
Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť
Slovenskej republike. Svoje povinnosti
budem plniť v záujme občanov. Budem
zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“

VLÁDA

SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
»d Peter KRAJŇÁK ml.

Vrcholným orgánom výkonnej moci v Slovenskej republike
je vláda SR, ktorá sa skladá z predsedu (premiéra),
podpredsedov a ministrov. Predsedu vlády vymenúva
a odvoláva prezident. Na návrh predsedu vlády prezident
SR vymenúva a odvoláva ďalších členov vlády a poveruje
ich riadením ministerstiev.
Ústava Slovenskej republiky nestanovuje
počet členov vlády ani počet ministerstiev. Ale ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
vymedzuje v osobitných situáciách úlohy
pre určených ministrov, a preto musí mať
vláda ministra obrany, ministra vnútra,
ministra zahraničných vecí a ministra
financií.
Znamená to, že ústavným zákonom
predpokladané minimum je predseda
vlády (premiér) a štyria ministri. Na zá-

klade platného znenia zákona č. 575/2001
Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov sú v súčasnosti
zriadené tieto ministerstvá: Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo financií
SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo spravodlivosti SR,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo

Vláda sa za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Vláda je schopná uznášať sa, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Na prijatie uznesenia vlády je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov vlády. Schôdze vlády sú neverejné,
ale vláda má povinnosť zverejňovať texty
prerokovávaných materiálov a prijatých
uznesení. Vláda zriaďuje svoje poradné
orgány a vymenúva splnomocnencov vlády pre vymedzené oblasti (napr. rómske
komunity či národnostné menšiny). Vláda rozhoduje v zbore o dôležitých otázkach presne vymedzených v Ústave SR.
Sú to najmä návrhy zákonov a nariadenia
vlády pripravené jednotlivými ministerstvami; zásadné hospodárske a sociálne
otázky; návrh štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu; o medzinárodných
zmluvách a v tejto oblasti vymedzených
kompetenciách; o vymenúvaní a odvolávaní štátnych funkcionárov v prípadoch
ustanovených zákonom a troch členov
Súdnej rady SR; o návrhoch na vyhlásenie
vojnového stavu, mobilizácie ozbrojených
síl a vyhlásenie výnimočného stavu a ich
skončení; o vyslaní ozbrojených síl mimo
územia SR na vymedzený účel; o súhlase
s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR na vymedzený účel
a ďalších ústavou daných otázkach.
Vláda Slovenskej republiky zasadá
spravidla každú pracovnú stredu a dokumenty, o ktorých vláda rokuje, sú verejne
prístupné na webovej stránke www.vlada.
gov.sk v sekcii Rokovania. Sídlom vlády je
bývalý Arcibiskupský palác na Námestí
osloboditeľov 1 v Bratislave a priľahlá
budova, kde prebiehajú rokovania.

oznamy

Anton Verbovský – 26. január – 50 rokov
života; František Fedor, titulárny arcidekan, právo nostiť nábederník – 31. január - 35
rokov kňazstva; Rudolf Jakub – 31. január –
35 rokov kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme mnohaja
lita, blahaja lita!
DAROVALI NA SLOVO
František Fedor, 20 eur; Anna Hrušková –
Striebro Antónia, Prešov, 200 eur; Terézia
Novická, Drienica, 10 eur; p. Venceľová,
20 eur; Anna Horňáková, 10 eur; Mária
Melníková, Sobrance, 21 eur; Ladislav Jakab,
Slanské Nové Mesto, 18 eur; Jozef Voskár,
Sabinov, 28 eur; Juraj Zelník, Banská Bystrica,
8 eur; monastier baziliánov, Trebišov, 48 eur;
Róbert Cíbik, Galanta, 8 eur; Anna Fedorová,
Žilina, 8 eur; Alžbeta Pacoltová, Kamienka,
8 eur; Mária Gernátová, Čirč, 33 eur; Ondrej
Šimšaj, Margecany, 8 eur; Ľuboslav Dorin,
Košice, 8 eur; Mária Cifraničová, Trebišov,
48 eur; bohuznáma Alžbeta, Košice, 58 eur;
Jolana Šecková, Marianka, 50 eur; čitatelia
časopisu, Jakubany, 20 eur; SZŠ sv. Bazila
Veľkého, Prešov, 6 eur; sestry služobnice
NPM, Humenné, 6 eur; Kristína Maľučká,
Kráľovce, 8 eur; Michal Novotný, Žiar nad
Hronom, 28 eur; Eva Bohušová, Košice, 6 eur;
Ľ. Leukaničová, Prešov, 21 eur; Marek Straka,
Milpoš, 28 eur; Agnesa Nováková, Hromoš,
8 eur; Marta Valčáková, Veľký Lipník, 6 eur;
Tadeáš Mikuláš Král OFM, Spišské Podhradie, 6 eur; Helena Hurná, Košice, 8 eur; Ján
Kaputa, Kružlov, 8 eur; Jozef Mikula, Ľubovec,
28,50 eura; Pavel Bačinský, Jarovnice, 48 eur;
Anna Strelcová, Šarišské Sokolovce, 8 eur;
Ján Čverčko, Košice, 28 eur; Jozef Vrábeľ,
Stropkov, 8 eur; Peter Tutoky, Župčany,
20 eur; Helena Janičková, Prešov, 8 eur;
Zuzana Kolláriková, Bratislava, 8 eur; Helena
Purdešová, Bardejov, 8 eur; Mária Fabová,
Markušovce, 8 eur; Anna Tančáková, Mrázovce, 28 eur; Marek Vozár, Kaluža, 8 eur; Peter
Pokrivčák, Bratislava, 8 eur; Mikuláš Javorský,
Sečovce, 6 eur; Eva Frandoferová, Bardejov,
30 eur; Juraj Gonda, Kociha, 78 eur; Mária
Tabaková, Martin, 28 eur; Natália Šperková,
Brezno, 8 eur.
Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku
na mnohaja i blahaja lita.
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Ponuka – pamiatka na prijatie iniciačných
tajomstiev
Spolok sv. Cyrila a Metoda pripravil v printovej forme farebnú pamiatku o prijatí krstu
(iniciačných tajomstiev). Táto pamiatka
nenahrádza úradný krstný list s pečiatkou
FÚ, ale má poslúžiť na to, aby všetci veriaci,
nielen aktuálne pokrstení, vedeli, kedy, kde

a prostredníctvom ktorého kňaza prijali svätý
krst. A nezabudli za túto milosť ďakovať
(prosba Svätého Otca Františka). Pamiatku
možno objednať za dobrovoľný príspevok 1
euro za kus najlepšie hromadne v Spolku sv.
Cyrila a Metoda, Hollého 4, Michalovce alebo
na adrese o.michal.hospodar@gmail.com.
BLAHOŽELÁME
Naša drahá mamka Mária Jacková z Rakovca
nad Ondavou oslávi 30. januára 88 rokov
života. Drahá mamka, babka a prababka, ani
najkrajším slovom nevieme vyjadriť vďaku
za život a obetavú lásku, ktorú ste nám
darovali. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana
nebeskej Mamky sú vašou každodennou
posilou a vďakou za všetko, čo pre nás robíte.
Na mnohaja i blahaja lita!
vďačné deti, vnúčatá a pravnúčatá
Milý náš syn Gabriel, už
25 rokov si pre nás darom,
ktorým Pán Boh požehnáva našu rodinu. K tvojmu
životnému jubileu ti
vyprosujeme v prvom
rade požehnanie od nášho
Boha, ktorému tak verne slúžiš vo farnosti
a v chráme v Dvoriankach, zdravie, pokoj,
lásku, úspech v živote a dobré vzťahy s priateľmi, obyvateľmi našej obce i v pracovnom
kolektíve. Ďakujeme ti za tvoju dobrotu,
láskavosť a pozornosť. Sme na teba hrdí.
tvoji rodičia a starí rodičia
Drahý Gabriel, najmladší kurátor, najstarší
miništrant, ochotný mladý muž, ktorý sa
podieľa na mnohých aktivitách a živote našej
farnosti, človek, na ktorého sa môžeme obrátiť v každej chvíli. Z vďačnosti za tvoju službu
a obetavosť v našej farnosti ti chceme pri
príležitosti tvojho životného jubilea popriať
plnosť Božích milostí, ochranu Presvätej
Bohorodičky a všetko potrebné na spásu
na mnohé a blahé roky.
otec Lukáš a otec Milan s rodinami a veriaci
z farnosti Dvorianky
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SPOMÍNAME
16. 11. 2021 – Marcela Tramitová rod. Litvinová (46), kantorka v Lomnom; 24.12.2021 –
Michal Hudák (94), kurátor v Bukovciach.
Blažený pokoj a večná im pamiatka.
Pred tromi rokmi nás opustil Matej Hlohin, predseda
farskej rady pri Farnosti
Narodenia Panny Márie
v Michalovciach, obetavý
člen a podporovateľ našej
Gréckokatolíckej cirkvi.
Na Maťa spomínajú členovia farskej rady
a manželka s rodinou.
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

NA SLOVÍČKO
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Rozšifruj, čo nás chcú naučiť patróni učiteľov a študentov. Do prázdnych
políčok dopíš správne slovo. Pomôžu ti obrázky pod textom.
Sv. Ján Zlatoústy: „____________ si nectíme preto, lebo ____________,
ale preto, lebo pracuje pre ____________.“

SHERLOCK HOLMES
Podľa indície urči, kde sa nachádzajú jednotliví
svätitelia na ikone. Mená vpíš pod jednotlivé
postavy. Obrázok vyfarbi.
Sv. Gregor sa nachádza po ľavej ruke sv. Jána.
Sv. Bazil je najďalej od sv. Gregora. Sv. Ján stojí
vedľa otca s najdlhšou bradou.

(včelu) (iných, ostatných) (pracuje)
Sv. Gregor Teológ: „Ako ____________ nemôže plávať
bez ____________ a ako ____________ nemôže lietať bez ____________,
tak ani kresťan nemôže urobiť jediný krok bez ____________.“

Sv. Bazil Veľký: „Kto ____________ láskavosť, žne ____________.“

Pomôcky:
Jeja, Edda, Materská
škôlka,
Saros,
zastarale
Avana

1
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Praotec

Potápaj

Utrápila

Autor:
Ruská rieka Ekonomická
Vladimír
rada, skr. Komanický
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Bratislavský podnik
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auto

Legenda: AKTÉR, ASTÁT, BAHNO, CÍCER, CLONA,
DRIEK, EPOCHA, ETYLÉN, HLIEN, HORÁR, CHARITA, CHLAPI, CHLIEB, IKONY, KALIKA, KANYLA, KOMIK, KRČAH, KUCHYŇA, LOPTY, MASÉR, METRO,
OBCHOD, OKRES, OLOVO, ORKÁN, PATINA, PIATOK, PLUTO, POCIT, POKLAD, PRAMEŇ, REVERZ,
RIASA, SAVANA, SENEC, SLNKO, TABAK, TRAKTÁT,
TRASA, TREST, TREZOR, VAKAT, VALACH, VIENOK,
VIERA, VINICE, VZŤAH, ZÁCHODY, ZAJAC, ZAMAT,
ZÁVIN, ZENIT, ZRADA, ŽEZLO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 15 – 16: Krížovka: Verný
plniteľ Otcovho zákona. Osemsmerovka: Pôst nám
pomáha krotiť naše vášne.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná
3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
Výherkyňa: Mária Serdiová zo Slavkoviec

FEJTÓN
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S úsmevom

Čosi sa mi však marí aj v súvislosti
s ďalšími členmi rodiny. V tom čase sa mi
narodila sestra. Bola o dva roky mladšia,
akási maličká, ešte nedokázala chodiť
a odmietala sa hrať, ako to novorodenci
mávajú vo zvyku. Len sa tak nechala obskakovať a obsluhovať, to malé uvrešťané,
nesamostatné stvorenie... Žeby snaha
o krádež rodičovskej lásky alebo len moja
súrodenecká žiarlivosť?
Keď si mám teda vybrať svoju prvú spomienku, vyberám si tak trocha gýčovito
slnkom zaliate pole, šťastné detstvo, moju
milujúcu rodinu, pánbožkove kravičky vo
vrkočoch a s odstupom času aj možnosť
vyberať si každé ráno lepší podiel, rozhodovať sa pre život. (Marta Gromošová)
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DOBRÝ KAZATEĽ
Keď som si – asi ako každý novokňaz
– myslel, že svojimi kázňami „spasím
svet“, pri horlivom ohlasovaní Božieho
slova som sa zvlášť rád pozeral na jednu
staručkú babku. Bola to žena, ktorá tak
dychtivo počúvala každú moju kázeň, že
som mal pocit, akoby mi visela na perách
a akoby jej výraz tváre hovoril: „Ešte, ešte,
ešte viac mi nakŕm dušu...“ Bol som Bohu
za ňu nesmierne vďačný.
Jedného dňa asi po dvoch rokoch môjho
pôsobenia v tejto farnosti som spomínanú babku zobral do auta. Keď tak sedela
vzadu, v rusínskom jazyku mi povedala:
„Otče, vy musite barz dobri kazaty!“ „A to
už prečo?“ opýtal som sa prekvapený formuláciou jej vety. „Bo, otče, ja nič nečuju,
ale vy tak naremni rozkladate rukami. Vy
musite isto barz dobri kazaty.“

SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34
1. Včelu si nectíme preto, lebo pracuje, ale preto,
lebo pracuje pre iných. Ako ryba nemôže plávať bez
vody a ako vták nemôže lietať bez vzduchu, tak ani
kresťan nemôže urobiť jediný krok bez Krista. Kto
seje láskavosť, žne lásku.
2. Poradie svätcov zľava: sv. Bazil, sv. Ján, sv. Gregor

Čo je vlastne tou mojou prvou autentickou spomienkou z detstva? Ktorá príhoda
ma formuje, ak mám uveriť psychológom,
že podľa prvej spomienky možno predvídať isté osobnostné naladenie, postoj
k životu a k sebe samému? Posunutý
smerom k optimizmu alebo zničujúcemu
pesimizmu, k tvorbe katastrofických scenárov a nedostatku radosti do života aj zo
života. Uvažujem, či je to naozaj moja
spomienka, alebo či mi ten príbeh opakovali rodičia dovtedy, kým som sa ho dokonale nenaučila, kým som si nepredstavila
samu seba na záhumienku. Chodievala
som tam s rodičmi, bolo to blízko domu.
Naši tam pestovali zemiaky, zeleninu,
na veľkej kope ležali zvršky, čo si odložili,
keď im bolo pri práci horúco. Dalo sa tam

posedieť a pozerať na mraky a do slniečka, až sa mi začalo driemať. Zobudil ma
otcov krik. Volal na mňa, aby som rýchlo
prišla k nemu. Na drobných nôžkach som
sa priblížila k môjmu statnému ockovi, čo
sa nebál ani vlka, ani medveďa, a čakala
som na ďalšie pokyny. Otec rýchlo a presne zaťal motykou do zeme a jediným
úderom zasiahol škrečka. Nespomínam si
na detaily, ale v lícnych vačkoch mal plno
zrna, mal krásnu srsť a ja som sa veľmi
čudovala. Otec mi príbeh pripomínal
dosť často, takže som sa naučila pritakávať a presvedčivo potvrdzovať podmienky
a detaily toho lovu. Spomienkou mi je
teda môj mocný, nebojácny, šikovný otec,
ktorý dokáže vyriešiť každú ťažkosť, nezaváha pred výzvou, zdolá prekážku...
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35

MOJA ŽENA HOVORÍ,
ŽE MÁM DVE CHYBY:
NEPOČÚVAM JU
A... HM, EŠTE NIEČO
HOVORILA.

PRVÉ SPOMIENKY
Dni s kamarátmi v záhrade, kino za korunu, čo susedia premietali na posteľnej
plachte v prednej izbe, kým boli starí
rodičia na poli, rožok a päť deka salámy
v autobuse po návšteve zubára v meste,
sestrin vypadnutý zub, dedkov odvoz
do nemocnice pri príznakoch infarktu,
zmrzlinárska motorka, za ktorou bolo
treba bežať skoro až na Bielu hlinu, aby sa
nám ušlo po kopčeku zmrzliny do chrumkavej mištičky, ktorú naša mama volala
žabka, pes Bročko odtrhnutý z reťaze,
kokosová múčka s cukrom ako vrchol
detského kulinárskeho umenia a labužníckych zážitkov... To som už musela
byť o dosť staršia, keď si pamätám také
detaily.

I

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 5/2021: 10.02.2021
Titulná strana: Ikona Krista Učiteľa v Sedliskách od Mikuláša Klimčáka
(Ľubomír Novák)

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

PÚTNICKÉ MIESTA

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

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň
Svätá liturgia (10.30)
05.02. Fatimská sobota (10.30 h)
06.02. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)

Klub Prešov: +421 907 197 990

RÓMSKA

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE

MISIA

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

CENACOLO

SK88 0900 0000 0050 2379 1282 VS: 777

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

KOMUNITA

Svoje milodary môžete posielať na účet:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

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

Zámerom projektu je stavba pútnického domu na najväčšom mariánskom pútnickom mieste gréckokatolíkov na Slovensku v Ľutine
s cieľom doplniť chýbajúcu infraštruktúru pre všetkých návštevníkov a pútnikov a pre duchovno-formačné potreby Gréckokatolíckej
cirkvi.
 dvojpodlažná budova s podkrovím s kapacitou 55 lôžok
 ubytovanie pre jednotlivých pútnikov
 miesto na rôzne stretnutia, kurzy a na formáciu mladých a rodín
 miesto na duchovné obnovy a cvičenia v pravidelných intervaloch pre kňazov, seminaristov, rehoľníkov a rehoľné sestry, ale aj
širokú verejnosť
 miesto na formáciu rómskych lídrov a spolupracovníkov v rómskej misii
 súčasťou bude aj Galéria Mikuláša Klimčáka

JÁN KRSTITEĽ

PODPORTE TENTO PROJEKT

CENTRUM PRE RODINU

DOM SV. JÁNA PAVLA II.

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

,
LUTINA

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
08. – 13.02. Seminár Otcovo srdce. Z Božej
dobroty môžeme nazývať nekonečného
Boha Otcom. 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.
17. – 20.03. Kurz prípravy na manžel
stvo 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.

