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Európska únia

»d Juraj GRADOŠ

Rok sme čakali, a výsledky minuloročného sčítania obyvateľov sa postupne prezentujú verejnosti. Aj keď na hlbšie
analýzy v rámci našej Cirkvi sú potrebné podrobnejšie
údaje, trendy sú viditeľne jasné už dnes. Tie základné sú
dva – početnejšie rodiny na východe a migrácia gréckokatolíkov na stredné a západné Slovensko.
Kým počet detí, ktorý je na východe výrazne vyšší, nemusí
byť ani v našej Cirkvi rovnaký (a asi bude nižší), sťahovanie je symptómom našej Cirkvi odnepamäti. Spočiatku to
bolo zo severu na juh, potom cez Atlantik a teraz do Európy, a najmä na stredné a západné Slovensko. Cirkev stojí
pred výzvou, ako na to zareaguje. A keď očakávate nejaké
zázraky, možno vás sklamem. Nikto nemá čarovnú paličku. Ani biskupi. A to dôležitejšie je, že Cirkev, to nie sú
iba biskupi a kňazi. To sme my všetci. Tak položím otázku
znova: Ako na to zareagujeme?
Podstatnou úlohou rodičov je pripraviť deti na život,
odovzdať im svoju životnú múdrosť, poznanie a v duchovnej oblasti najmä živú vieru. A žiť vieru mimo Cirkvi nie
je nemožné, ale je to vyčerpávajúce, a teda v konečnom
dôsledku to znamená jej úpadok a zánik. Toho sme svedkami i teraz. Na Slovensku narástol počet kresťanov mimo
Cirkvi a obyvateľov bez vyznania. Pokiaľ sami niečo neurobíme, tieto čísla budú narastať. Ale toto nie sú iba čísla.
Sú to konkrétne osoby, konkrétne rodiny, konkrétne životy
a duše. No kto sa má o nich postarať, ak nie tí najbližší.
Veď Boh povedal: Miluj blížneho ako seba samého. A rodičom sú predsa najbližším blížnym ich deti a starí rodičia.
Ak si myslíme, že v tejto oblasti nemáme žiadnu moc,
tak máme pravdu. Nie je dobrá ani ju nepotrebujeme.
Nemáme byť spasiteľom, máme byť krstiteľom – pripraviť
cestu Bohu. Máme vytvoriť možnosti, aby sa Boh dotkol
životov našich blízkych. Nemáme ich moralizovať, ale ani
nemáme súhlasiť s amorálnosťou. To všetko máme konať
v láske. V láske pomáhať, vydávať svedectvo, odpovedať
na otázky a ponúkať vieru. Tá však prichádza z počúvania. A ak naše deti nemajú živú vieru, niekde sme urobili
chybu. Naše životy sú málo zaujímavé, málo šťastné, a tak
ich deti nechcú nasledovať. Veď my sami potrebujeme
počúvať. Sami potrebujeme ohlasovateľov živej viery.
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A ČO ĎALEJ?

kde potrebujú deti pomôcť. Prípadne
knihu so svedectvami. Pozvať vnúčatá
na prázdniny k vám a ponúknuť im
pobyt na stretnutí gréckokatolíckej
mládeže. No a jednou z tých možností,
ako vytvoriť Bohu cestu k deťom i rodičom, je aj im objednať tento časopis.
Možností, ako pripraviť cestu Bohu, je
veľa. Ak chceme, tú správnu nájdeme.
Veď kto chce, hľadá spôsoby, a kto
nechce, hľadá dôvody. Tak čo dnes
budeme hľadať?

A aké sú teda tie možnosti? No rôzne. Podarovať Sväté
písmo namiesto fľašky pálenky či vína. Alebo namiesto
sladkostí vybrať dobrú duchovnú knihu práve v tej oblasti,

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec
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Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove

I Timotej Škrepták

nebol v čase pokoja Ježišovým priateľom
a v čase bojov nepriateľom.“

Z KRÍŽA VZIŠIEL
ŽIVOT
»d Ľubomír PETRÍK

Pokračujme v uvažovaní o homílii
Svätého Otca Františka v Prešove, ktorý
sa podobne ako Pavol nechce „chváliť
ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša
Krista“ (Gal 6, 14). V minulom čísle sme
sa začali venovať jej prvým dvom vetám.
Použil slová z apoštola v liturgii o kríži
ako pohoršení a bláznovstve. Podobne
sa týmto slovám venujú cirkevní otcovia.

Cyril Jeruzalemský v jednej katechéze
hovorí: „Preto sa nehanbime za Spasiteľov kríž, ale chváľme sa ním. Lebo hoci
je slovo kríža pre Židov pohoršením
a pre pohanov bláznovstvom, pre nás je
spásou. Nech nie je kríž tvojou radosťou
iba v pokojných časoch; ale aj v časoch
prenasledovania maj tú istú vieru, aby si

Svätý Otec nám 30. januára 2021 priblížil, ako dnes prijať Ježiša: „Ježiša
nenájdu tí, ktorí hľadajú zázraky, ani tí, ktorí hľadajú nové pocity, osobitné vnútorné zážitky, divné veci; ktorí hľadajú vieru založenú na moci
a na vonkajších znameniach. Namiesto nich ho nachádzajú jedine tí,
ktorí prijímajú jeho spôsoby a výzvy bez sťažností, bez podozrievania,
bez kritiky a zamračených tvárí. Ježiš ťa žiada, aby si ho prijal v každodennej realite, ktorú prežívaš; v dnešnej Cirkvi, takej, aká je; v tom, koho
máš každý deň nablízku; v konkrétnosti núdznych ľudí, v problémoch svojej
rodiny, v rodičoch, deťoch – tam treba prijať Boha. Tam sa nachádza a pozýva nás,
aby sme sa očistili v rieke ochoty a v mnohých zdravých kúpeľoch pokory. Na to,
aby sme stretli Boha, treba pokoru.“ (Marek Baran)

Pápež pokračoval: „Kríž bol nástrojom
smrti, a predsa z neho vzišiel život. Bol
tým, na čo sa nikto nechcel pozerať,
a predsa nám zjavil krásu Božej lásky.
Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje
liturgia dnešného sviatku.“
Využil rečnícku kontrapozíciu. Oproti
sebe postavil dve protikladné skutočnosti,
aby upriamil našu pozornosť na hodnotu
kríža. Na jednej strane kríž ako nástroj
smrti, na ktorý sa nechcel nikto pozerať,
na druhej život, ktorý z neho vzišiel,
a krása Božej lásky, ktorú nám zjavil. Majúc pred očami slávené tajomstvo prepojil
tieto slová s liturgiou sviatku Povýšenia
svätého Kríža.
Vieme, aká hlboká je hymnológia tohto
sviatku vo veľkej večierni, utierni či svätej
liturgii. Namiesto Svätý Bože spievame:
„Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme.“ Bolo pre
nás duchovným zážitkom klaňať sa krížu
spolu so Svätým Otcom.
Zaiste máme skúsenosť, ako nám diabol
chcel vziať a možno aj vzal pokoj vtedy,
keď do nášho života vstúpil kríž. Ježiš
však hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34) Vieme konkrétne
pomenovať svoj kríž? Môže to byť naša
choroba alebo choroba, či smrť blízkej
osoby, životný neúspech, problémy
v práci, nepríjemný kolega, niekto z najbližšej rodiny, to, ako vyzeráme, to, že
nás niekto ohovára či osočuje, problémy
vo výchove detí, nedostatok majetku,
peňazí, uznania a pod. Práve pod ťarchou
kríža je dôležité vedieť správne čítať fakty
svojho života, aby sme sa nedali oklamať
zlým, ktorý nám chce nahovoriť, že Boh
nás nemiluje, keď dovolil v našom živote
kríž. Preto nás Svätý Otec povzbudil, keď
povedal, že kríž zjavil krásu Božej lásky
k nám. Kríž v našom živote neznamená,
že Boh nás nemá rád, ale pozýva nás poznať, že nie sme pánmi svojho života, a že
potrebujeme Boha a jeho lásku. Že nie
naše plány, ale Boží plán s nami je plán
lásky. Kríž nás uvádza do pokory a obrátenia, aby sme boli schopní lásky. Aby sme
sa nepohoršovali inými a nemoralizovali
ich. Kríž nás vychováva a pomáha nám
dozrievať.

3

SLOVO

I

Téma
freepik.com

4

SYMBOLIKA
OHŇA V BIBLII
»d Mária KARDIS

Symbolika Svätého písma je fascinujúca, nachádzame
v ňom množstvo zaujímavých symbolov. Stretávame sa
tu so symbolikou čísel, farieb, zvierat, vecí, mien a udalostí.
Funkciou symbolov je sprostredkovať zložité alebo
abstraktné významy, ktorých podstatu je v bežnom jazyku
ťažké vyjadriť.
Medzi takéto významy patria napríklad
pocity, náboženské hodnoty a prejavy,
sociálne hodnoty, ideológie, nebezpečenstvo a antihodnoty. Symboly umožňujú sprostredkovať skutočnosť medzi
viditeľným a neviditeľným, konkrétnym
a abstraktným. Symboly majú vzdelávací
a terapeutický význam, pretože uľahčujú
procesy porozumenia skutočnosti.

ŽIVEL SVETA
Spomedzi mnohých symbolov má v Biblii
špeciálne miesto symbol ohňa. Vyvolený národ pozná a prijíma starobylú
doktrínu o štyroch živloch sveta – zem,
vzduch, voda a oheň. Tieto prvky boli
základnými elementami všetkých tiel.
Na rozdiel od gréckej mytológie v Biblii
nenájdeme nič o pôvode ohňa. Vyvolený
národ však od počiatku jasne učil, že tieto
prvky k existencii priviedol Boh Stvoriteľ.
Zreteľne je to vyjadrené v Knihe múdrosti: „Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu,
ktorým chybovala znalosť Boha, ktorí
z viditeľných dobier nevládali poznať
toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcu
pri pohľade na diela, ale oheň, vietor či
letmý vzduch, hviezdny okruh či vodu
náramnú, alebo svetlá nebies pokladali
za bohov, čo riadia svet. Keď už, zvedení
ich krásou, pokladali ich za bohov, nuž
bolo im treba vedieť, o čo nádhernejší je
ich Pán; veď ich stvoril prapôvodca krásy.
A keď už ich moc a pôsobivosť budila
v nich úžas, mali poznať, o koľko mocnejší je ich Tvorca.“ (Múd 13, 1 – 4) Z tohto
textu plynie, že Starý zákon dáva živlom
sveta iný význam. Nerobí z nich božstvá,

na rozdiel od ostatných náboženstiev
a kultov, a to platí aj o ohni.
Samotný výraz sa používa vo Svätom
písme veľmi často, predovšetkým v symbolickom význame. Starý zákon pozná sedem hebrejských výrazov pre oheň. Často
vystupuje s atribútmi ako napr. „spaľujúci
oheň“, ktorý je symbolom Božej spravodlivosti (Dt 4, 24; Iz 33, 14; Hebr 12, 29);
„plamene ohňa“ – oheň, ktorý horí (Zjv 1,
14) a súvisí so symbolikou očí vzkrieseného Krista ako neomylného a vševidiaceho
sudcu.
Vo všetkých tradíciách Starého zákona
sa stretávame s dvojznačnosťou tohto
symbolu. Z jednej strany vyvoláva strach
a súčasne prináša množstvo úžitku v každodennom živote. Okrem jeho obvyklého
využívania mal oheň dôležitú funkciu
v náboženských rituáloch. Predovšetkým
plnil úlohu nástroja rituálneho očisťovania. Zápalné obety (nielen celopalné
obety) boli spálené (Lv 2, 2), čo malo
symbolický význam, takto sa najčastejšie
prejavovala oddanosť Bohu a prejav závislosti od neho. Oheň symbolizuje túžbu
Boha zničiť hriech, neprávosť a očistiť
vyvolený národ. Stúpajúci dym zápalnej obety, jej príjemná a ľúbezná vôňa
symbolizujú smerovanie človeka, ktorý sa
pokúša nadviazať vzťah s Bohom v nebi
(Zjv 8, 4; Flp 4, 18).

ZJAVENIE SA BOHA
Obraz ohňa ako symbol zjavenia sa Boha
(teofánia) je charakteristický pre celé
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Nástenná ikona nabovzatia proroka Eliáša enromiosini.gr

Oheň sa vo Svätom písme vyskytuje
na mnohých miestach. Od ohnivého
meča, ktorý chráni rajskú bránu, až
po zoslanie Svätého Ducha. Jedno
z najznámejších použití ohňa sa spája
s prorokom Eliášom, ktorý bol do neba
uchvátený vo víchrici v ohnivom voze.
(2 Kr 2, 11) Eliáš sa tak zaradil medzi tých
málo ľudí, ktorí nezomreli alebo boli
špecifickým spôsobom vzatí do neba.

Písmo. V Starom zákone čítame, že Boh
sa dal Abrahámovi poznať v podobe
dymu a ohňa (Gn 15, 17); Mojžišovi v plameni ohňa z horiaceho kríka (Ex 3, 1 – 5)
a na hore Sinaj sa zjavuje v ohni (Ex 19,
18). V Knihe Exodus, keď sa Boh zjavuje
Mojžišovi v horiacom kríku, je zaujímavý
moment. Mojžiš sa chce bližšie prizrieť
nezvyčajnému úkazu – kríku, ktorý
nezhára, a vtedy mu Boh hovorí: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si sandále z nôh, lebo
miesto, na ktorom stojíš, je zem svätá!“
Boh sa skutočne zjavil Mojžišovi, ale je
medzi nimi veľká priepasť. V biblickom
kontexte to treba chápať ako fakt, že
harmónia raja bola hriechom zničená.
Máme tu dočinenia s tajomstvom strachu
a fascinácie, keď človek má skúsenosť
s Božou prítomnosťou, svätosťou a s Bohom, ktorý je nemenný, stále ten istý.
V apokalyptických textoch sú časté opisy
Boha, ktorý sedí na tróne a okolo neho je
žiara ako oheň (Ez 1, 27; Zjv 4, 5). Časté je
zjavovanie sa Boha v búrke, ktorú sprevádzajú blesky a silný vietor (Ž 18, 5; 29, 7).
Nielen Boh, ale aj predmety okolo neho  
sa ukazujú v podobe ohňa – už spomínaný trón, voz, kone, anjeli, lampy. Zjavovanie sa Boha v ohni malo viac významov.
Tak ako všetky formy života sú závislé
od ohňa – slnka, rovnako aj duchovný
život človeka je úplne závislý od Boha.
Ako oheň, ktorý ničí, no zároveň očisťuje,
aj Boh ničí hriech a očisťuje spravodlivého (Hebr 12, 29). Ako oheň osvetľuje
tmu noci, tak aj Boh eliminuje pôsobenie

zla. Tak ako je oheň tajomný, nemateriálny a neustále meniaci svoj tvar, aj Boh
zostáva neustále tajomný, neopísateľný
a neuchopiteľný pre človeka, pretože
sa natrvalo nestotožňuje so žiadnym
elementom prírody. Ako príklad môžeme
uviesť zjavenie sa Boha prorokovi Eliášovi
na hore Horeb: „Práve prechádzal Pán.
Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký,
ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán
nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale

ǵ

Veď je on ako
roztápajúci oheň
a ako zelina práčov.
I sadne si a bude
vytápať a čistiť
striebro; a vyčistí
synov Léviho.
Prečistí ich ako
zlato a striebro,
takže budú prinášať
Pánovi obety
v spravodlivosti.
(Mal 3, 2 – 3)

Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení
oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni
tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul,
zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri
vchode do jaskyne.“ (1 Krl 19, 11b – 13) Nemožno nespomenúť zjavovanie sa Boha
v ohnivom stĺpe počas východu Izraelitov
z Egypta, keď previedol svoj ľud púšťou
späť do zasľúbenej zeme. Tento ohnivý
stĺp bol viditeľným znakom prítomnosti Boha, jeho slávy a zároveň znakom
sprevádzania ľudu (Ex 13; Nm14, 14; Zach
2, 9).

HNEV A SÚD
Ale v Starom zákone, predovšetkým
v prorockých spisoch, je oveľa častejšia symbolika ohňa ako obraz Božieho
hnevu a posledného súdu. Boh Jahve je
predstavený ako ten, ktorý vylieva svoj
hnev v podobe ohňa ako reakciu na páchané neprávosti. Spojenie ohňa s Božím
hnevom spôsobilo, že súd v posledných
časoch (eschatologický) bol často opisovaný pomocou obrazu ohňa tak v Starom,
ako aj Novom zákone (Sof 3, 8; Am 7, 4;
Zjv 8, 7; 14, 10; 17, 16). Ničí predovšetkým
bezbožných hriešnikov, ktorí odmietajú
žiť v pravde (Hebr 10, 27) a konať spravodlivo, a tak byť verní zmluve s Bohom
Jahvem. „Hľa, príde, hovorí Pán zástupov – a ktože vydrží deň jeho príchodu,
kto obstojí, keď sa zjaví? Veď je on ako
roztápajúci oheň a ako zelina práčov.
I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro;
a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako
zlato a striebro, takže budú prinášať
Pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa
Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema
ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých.“ (Mal 3, 2 – 4) Očakávanie očisťujúceho ohňa má jasne oddeliť pšenicu
od kúkoľa, verných Pánovi od neverných
(Mt 3, 12). V kontexte posledných časov
oheň je aj symbolom pekelného ohňa,
ktorý je hrozným protikladom Božieho
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Oheň symbolizuje aj odhodlanie ísť
a konať podľa presvedčenia. Tento zápal,
ktorý sa rozhorel u učeníkov na Turíce,
predpovedal sám Ježiš: „... keď zostúpi
na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami...“ (Sk 1, 8)

Blízkovýchodná ikona Zoslania Svätého Ducha
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kráľovstva. Peklo ako miesto, v ktorom
vládne temnota (Mt 5, 22; 8, 12; 2 Pt 2,
17). Obrazy očakávania eschatologického
ohňa v Starom zákone sú dôležité pre pochopenie novozákonných textov o poslednom súde v tom význame, že upriamujú
dôraz na jeho protikladné funkcie: ničiť
a pohltiť hriešnikov a zároveň očistiť spravodlivých, dať im pravú chuť – identitu
a hodnotu (Mk 9, 49; 1 Kor 3, 10nn).
Ale aj v tomto kontexte nachádzame
dvojznačnosť symbolu ohňa. Hriešnici
budú vydaní ohňu (pozri vyššie) a tí,
ktorí sa zachránili pred ohňom, budú
ohradení ohnivým múrom, ktorým
je Boh. „A ja, hovorí Pán, budem mu
ohnivým múrom dookola a budem slávou
uprostred neho“ (Zach 2, 9; porov. Iz 4,
5 – 6) alebo sa sami stanú ohňom, ktorým
boli očistení (Abd 18). Symbolika ohňa
v časoch Nového zákona si zachováva svoju hodnotu, ale realita, ktorá nastupuje
s príchodom Ježiša Krista, sa stáva prežívanou skutočnosťou. Ježiš počas svojho
verejného účinkovania ponecháva ľudí

v očakávaní ohňa posledného súdu, keď
hovorí slovami Starého zákona o pekelnom ohni; o ohnivej peci, do ktorej budú
hodení tí, ktorí konajú neprávosť (Mt 13,
41 – 42.50; Mk 9, 43; Jn 15, 6).

SVÄTÝ DUCH
Symbolika ohňa sa objavuje aj v opise
zoslania Svätého Ducha v deň Turíc (Sk
2, 1 – 3): „Tu sa náhle strhol hukot z neba,
ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil
celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im
akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili,
a na každom z nich spočinul jeden.“ Dva
symboly – vietor a oheň potvrdzujú, že
sa Svätý Duch zjavuje a pôsobí uprostred
svojho ľudu. V tomto opise je dôležitý
motív, že Duch pôsobí, roznecuje lásku
a daruje Cirkvi dar jazykov, zjednocuje
ľudí a buduje to, čo zničila nenávisť,
hriech, pýcha.
Symbolika ohňa súvisí aj s realitou krstu.
Mesiáš Ježiš Kristus pôsobí neporovnateľne účinnejšie ako Ján Krstiteľ, ktorý

ohlásil: „... On vás bude krstiť Duchom
Svätým a ohňom.“ (Mt 3, 11c). Oheň tu
symbolizuje pôsobenie, ktoré obnovuje,
očisťuje a zachraňuje. Oheň je tu synonymom Svätého Ducha a jeho božského pôsobenia, synonymom nového stvorenia,
ktoré predpovedali proroci na mesiášske
časy (Ez 36, 26; Joe1 3, 1). Z toho vyplýva, že krst Svätým Duchom a ohňom
očisťuje, premieňa, posväcuje. „Spasil nás
nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my
konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Svätom
Duchu, ktorého na nás hojne vylial skrze
Ježiša Krista, nášho Spasiteľa...“ (Tit 3,
5 – 6)
Druhý text, ktorý súvisí so symbolikou
ohňa, je z Evanjelia podľa sv. Lukáša a je
vzhľadom na svoj obsah veľmi zaujímavý:
„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo
chcem? Nech už horí.“ (Lk 12, 49) Aj tu je
oheň symbolom Svätého Ducha. Príchod
(vtelenie) Ježiša na svet otvára etapu jeho
pôsobenia. Cirkevní otcovia (Ambróz,
Atanáz, Hieronym, Augustín, Gregor,
Origenes) chápu oheň ako Svätého Ducha s jeho darmi, predovšetkým s darom
lásky, ktorá má zahrnúť všetkých ľudí.
Podľa ich interpretácií Ježiš čaká na jeho
príchod, na jeho plné pôsobenie v Cirkvi
a vo svete. To sa však mohlo naplniť až
po udalostiach kríža a vzkriesenia. Sv. Cyril Jeruzalemský tvrdí, že oheň symbolizuje hlásanie evanjelia. Ono sa stotožňuje
s Ježišom a malo ohňom pohltiť celý ľud.
Na záver môžeme povedať, že Sväté písmo predstavuje Boha obrazom spaľujúceho ohňa a Mesiáša obrazom očisťujúceho
ohňa. Preto tá silná Ježišova túžba, aby
ten očisťujúci oheň intenzívne horel. Aj
dnes, v kontexte tajomstva Božej prítomnosti, symbol ohňa ako prítomnosti Boha
či priamo Svätého Ducha môže osloviť
predstavivosť súčasného človeka vzhľadom na svoje špecifická: silu pôsobenia,
prekračovanie všetkých prekážok a významovú dvojznačnosť. Všetko to spĺňa
požiadavky a túžby dnešného človeka,
aby Boh skrze Svätého Ducha bol v jeho
živote prítomný a konal skutky, ktoré
prisľúbil.

JEDNOHUBKY
VIERY
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PRVÉ POKUŠENIE

HAD A ŽENA

Biblia a viera

Biblické čítania z Knihy Genezis nám v tretej
kapitole ponúkajú epizódu známu aj ako
pokúšanie prvých ľudí alebo hriech a pád prvých ľudí. Keďže ide o rozprávanie, ktoré má
veľmi blízko k mytologickej forme textu, treba si pripomenúť, akým spôsobom staroveké
mytologické texty a eposy vyjadrujú pravdy
a ako interpretujú alebo prinášajú poznanie.
Naše generácie však ku všetkému, čo súviselo
so starovekými mýtmi a eposmi ako starovekými náboženskými textami, mali vypestovaný záporný postoj, pretože sme v minulom
režime boli vedení k tomu, aby všetky takéto
náboženské interpretácie života boli považované za legendy a rozprávky. Vo vedeckom
svete súčasnosti však medzitým prišlo k výraznej zmene v postoji k starovekej literatúre. Mýtus je dnes vnímaný ako staroveký rozprávačský literárny druh, ktorý v absolútnej
miere používa jazyk i reč symbolov a takto sa
staroveký človek, v tomto prípade svätopisec, snažil zachytiť skutočnosť a skúsenosť
Boha, dobra a zla v živote človeka. Symbol
sa tak stáva komunikačným a vyjadrovacím
prostriedkom. Úlohou exegétov je rozšifrovať
a interpretovať jeho zmysel.
Výber obidvoch postáv z Knihy Genezis o pokúšaní prvých ľudí tak určite nie je náhodný,
práve naopak, výber hada a výber ženy je
precízne vybraný a zaradený do rozprávania.
Symbolika hada je veľmi pestrá a keďže archaický človek bol viac spätý s prírodou ako
dnešný, ponúkala mu bohatý výber symboliky. Dvojitý jazyk hada predstavuje ľstivosť,
klamlivosť a dvojznačnosť, podvod; výzor
hada – jeho prejavy vyjadrujú odpor. Nepríjemne na nás pôsobí jeho syčanie, plazenie,
obratný útok a hltanie koristi s priemerom

DRUHÉ BOŽIE PRIKÁZANIE
Nevezmeš meno Božie nadarmo. Oslovovať
niekoho podľa mena je znakom veľkej vzájomnej
dôvery. Dať niekomu meno je znakom toho, že
ho poznám, dokonca je prejavom vlády nad ním.
Preto človek nemôže v plnosti poznať Božie meno.
Toto ostáva pre človeka zahalené tajomstvom. Náš
vzťah k Bohu nutne musí rešpektovať jeho svätosť,
všemohúcnosť, teda nadprirodzenosť nepochopiteľnú a nevysvetliteľnú ľudským rozumom
a jazykom. V scéne Mojžišovho mystického zážitku
pred nezhárajúcim kríkom (Ex 3, 13 – 15) Mojžiš
povedal Bohu: „Ja pôjdem k Izraelitom a poviem
im: ,Boh vašich otcov ma poslal k vám.‘ Oni sa budú
pýtať: ,Aké je jeho meno?‘ A čo im odpoviem?“ Boh
povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“
Každá urážlivá zmienka o Bohu, jedinom Pánovi, sa
považuje za rúhanie. Spočíva v tom, že sa proti Bohu
vyslovujú – vnútorne alebo navonok – slová nená-

Juraj Gradoš
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väčším ako on sám; had vylieza z dutín,
a tak je symbolom spojenia s podsvetím
a ríšou mŕtvych; výzor hada a maskovanie
sa v prírode ukazuje jeho schopnosť klamať
telom – spoznávame ho až v tých najnečakanejších situáciách a je pripravený zabíjať;
svoju obeť otrávi jedom, je to smrtiace zviera
a symbol smrti. A nakoniec jeho zvliekanie
z kože bolo vnímané ako symbol nesmrteľnosti, ktorý patrí skôr do duchovného než
materiálneho sveta. Had sa tak stal vhodným
symbol zla, smrti a nepriateľstva voči Bohu
a človeku, tým, čo sa neskôr označí ako zlý
duch a diabol.
Keďže ide o symbolické vyjadrenie, musíme
aj ženu interpretovať symbolicky a zistiť, čo
tento symbol v tomto biblickom kontexte
predstavuje. Pre ženu je charakteristické,
že je nositeľkou života alebo reprezentantom života, lebo život nejakým tajomným
spôsobom vlastní, je jeho odovzdávateľkou.
Prostredníctvom nej z generácie na generáciu život prichádza na svet a pokračuje
ďalej, nekončí sa a vytvára ľudstvo. Veľmi to
zároveň vystihuje aj pomenovanie ženy ako
Eva, to znamená tá, ktorá dáva život alebo
len jednoducho život. Žena sa tak stáva veľmi
vhodným symbolom pre život a ľudstvo.
Výber biblických postáv tak nie je náhodný,
ale cielený. Kým had predstavuje zlo, smrť
a nepriateľstvo voči Bohu, žena predstavuje život a ľudstvo. Ale v tomto strete smrti
a života ľudstvo prehrá a smrť prechádza
na všetkých nás. No v dejinách spásy to nie je
koniec, pretože v Ježišovej smrti sa opäť stretáva smrť a život, ale v jeho zmŕtvychvstaní
tentoraz víťazí život a s ním aj celé ľudstvo.
(Daniel Slivka)

visti, výčitky a provokácie, že sa o Bohu hovorí
zle, že chýba k nemu úcta v reči a že sa zneužíva
jeho meno. Zákaz rúhania sa vzťahuje i na to, čo sa
s ním spája, teda slová proti Kristovej Cirkvi, proti
svätým alebo proti posvätným veciam.
Preklínanie môže byť niekedy len znakom ľudskej
vulgárnej hrubosti a hlúposti. Osobitne ťažkým
rúhaním je však odvolávanie sa na Božie meno,
aby sa zakryli zločinné praktiky, zotročovali národy, mučili alebo zabíjali ľudia. Zneužitie Božieho
mena na spáchanie zločinu vyvoláva odmietnutie
náboženstva a zvoláva Boží hnev, ako čítame
v Knihe Exodus: Nevezmeš meno Pána, svojho
Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu
toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Kiež by
sme mali aj my v sebe aj dosť odvahy, múdrosti
a rozhodnosti zasiahnuť a vyžadovať rešpekt
a úctu voči Božiemu menu. A, samozrejme,
nielen od iných. Aj pre mňa v prvom rade platí:
Nevezmeš meno Božie nadarmo. (vladyka Cyril)
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rozhovor

TRIDSAŤ ROKOV

BISKUPOM
»d Martin MRÁZ

Vo Vatikáne bola 11. januára 1992 zverejnená správa
o vymenovaní rehoľného kňaza Milana Chautura
CSsR za prešovského pomocného biskupa.
Pred tridsiatimi rokmi ste boli mladý, ani nie
tridsaťpäťročný kňaz a čerstvý protoigumen
redemptoristov. Ako si spomínate na deň, keď
vám oznámili, že vás pápaž Ján Pavol II. chce
vymenovať za biskupa?

Vladyka Milan Chautur
(1957) prežil svoje
detstvo v dnes už
nejestvujúcej obci
Veľká Poľana. Už
počas stredoškolských
štúdií vstúpil tajne
k redemptoristom.
Kňazskú vysviacku
prijal 14. júna
1981. V roku 1990
bol zvolený
za protoigumena
gréckokatolíckych
redemptoristov
v Československu.
Po vymenovaní
za pomocného biskupa
prijal biskupskú
chirotóniu 29. februára
1992. 21. februára
1997 bol vymenovaný
za prvého košického
apoštolského exarchu.
Po povýšení exarchátu
na eparchiu bol
30. januára 2008
vymenovaný za jej
prvého eparchiálneho
biskupa. 24. júna 2021
sa stal emeritným
biskupom. Presťahoval
sa do kláštora
redemptoristov
v Michalovciach, kde
sa v súčasnosti venuje
rehoľnému životu.

Do poslednej chvíle vymenovania som veril, že sa
toto rozhodnutie Svätého Otca zmení. Bol som
ešte veľmi mladý a nám gréckokatolíckym redemptoristom na Slovensku sa práve začínal organizovať
rehoľný život po štyridsaťročnom komunistickom
zákaze. Keďže som hneď po páde komunizmu prevzal povinnosti protoigumena, dúfal som, že v rozbehnutej práci budem môcť pokračovať. Za krátky
čas vedenia michalovskej viceprovincie som stačil
iba „vysúdiť“ späť do vlastníctva centrálny kláštor
a Chrám Svätého Ducha v  Michalovciach, zariadiť formáciu novicov v poľskej Lubaszovej a ich
ďalšie štúdiá v Krakove a Tuchove. Takže s trocha
smútkom som zanechával rozbiehajúce sa dielo duchovnej obnovy kláštorov a vstupoval som do novej
úlohy pomocného biskupa v Prešove.
Keď mladý muž vstupuje do kňazstva, väčšinou
má pred očami vzory svätých kňazov, ktorými
sa chce nejakým spôsobom inšpirovať. Mali ste
aj vy podobný vzor v osobe nejakého biskupa?
Ako mladý človek som nemohol osobne poznať
žiadneho biskupa, lebo za socializmu boli biskupské stolce väčšinou uprázdnené a naši biskupi
boli vo väzení. Ako vzor mi mohli poslúžiť len tí,
o ktorých som čítal v knihách. Keďže som si už
v ilegalite zvolil spoločenstvo redemptoristov,
veľkým vzorom mi bol práve náš zakladateľ sv.
Alfonz. On i napriek svojej veľkej učenosti vždy
zostal jednoduchým človekom a toto vyžadoval aj
od svojich spolubratov.

aktivita s mládežou sa považovala za narušenie ideologickej výchovy v Československu. Preto každá
činnosť medzi mládežou bola veľmi sledovaná ŠtB
a následne trestaná odobratím štátneho súhlasu
na výkon kňazského povolania. Keď som vstúpil
do biskupskej služby, chcel som mládeži nahradiť
všetko, čo sa predtým nesmelo. Od prvej chvíle
som sa sústredil na miništrantskú mládež a rozbehol som vianočné futsalové turnaje. Farským mládežníckym zborom sme vytvorili priestor na stretávanie sa na prehliadkach zborov. Cez prázdniny sa
rozbehli letné tábory a v čase voľných májových dní
cyklotúry a turistické pochody so stovkami rodičov
a detí. Všetky tieto vonkajšie aktivity mali smerovať k zblíženiu sa veriacich s kňazmi a vytváraniu
rodinnej atmosféry medzi veriacimi.
Päť rokov ste pôsobili v Prešove ako pomocný
biskup. Čo sa vám z tých rokov najviac vrylo
do pamäti?
V materiálnej oblasti to bola rekonštrukcia Eparchiálneho úradu v Prešove, ktorý bol po období
socializmu zdevastovaný. Bol však veľmi potrebný
pre riadny chod kancelárií a bývanie biskupa.  
Ďalšou výzvou bola oprava budov pre teologickú
fakultu. Do cesty mi vtedy vošli dvaja starší páni zo
Švajčiarska, ktorí si obhliadali katedrálu v Prešove
a z nich sa po jednej spoločnej večeri, na ktorú
som ich pozval, vykľuli ochotní sponzori z Pro
domo Dei, ktorí ochotne pomohli pri rekonštrukcii a neskôr aj pri stavbe budovy Apoštolského
exarchátu v Košiciach. V pastoračnej oblasti tu
bola veľká potreba kňazov vo farnostiach, ktorých
bol nedostatok, a tak som ako pomocný biskup
na určitý čas preberal úlohu farára. Istý čas som

Čo boli pre vás ako biskupa v roku 1992 najväčšie spoločenské či cirkevné výzvy?
Ako mladý kňaz som vnímal, že mládežníci zostali
v socializme akoby ovce bez pastiera. Vstup do škôl
bol kňazom znemožňovaný a každá duchovná

Jedna z prvých návštev Klokočova v pozícii biskupa
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popri povinnostiach pomocného biskupa spravoval
aj farnosti v Uliči, Becherove, Fulianke a Habure.
Tieto skutočnosti mi najviac pomohli pochopiť,
že služba biskupa je naozaj služba ľuďom, ktorí
ho potrebujú. Teda nič z toho, čo mi Boh posiela
do života, nie je zbytočné, ale pomáha to k hlbšiemu chápaniu vlastnej úlohy.
Po piatich rokoch vám svätý Ján Pavol II. zveril
dôležitú úlohu. Vybudovať nové biskupstvo –
Košický apoštolský exarchát. Čo boli najdôležitejšie momenty vášho biskupského účinkovania
v Košiciach?
Rovnako ako pri vstupe do biskupskej služby aj
toto bol krok do neznáma. Veď budovať nové
biskupstvo od materiálnych základov cez administratívu až po duchovnú inštitúciu je predsa práca
pre iný „kaliber“, než som ja. Tu som si ešte viac
uvedomil, že toto rozhodnutie potrebuje aj väčšiu
pomoc, než sú len ľudské sily. Tak som všetko
zveril tomu, od koho pochádza „každý dobrý údel
a každý dokonalý dar...“ (Jak 1, 17). Prosil som o pomoc našich patrónov, ktorí tu hlásali evanjelium
dávno predo mnou. Zároveň som si uvedomil, že
na našom území je citeľná pomoc tej, ktorej osudy
tohto ľudu neboli ľahostajné ani pred tristopäťdesiatimi rokmi. Preto som navrhol aj erb Košického
biskupstva v  súradniciach byzantského kríža s písmenami KM (Cyril a Metod), ktoré sú zahalené
mariánskym modrým plášťom v žlto-bielom poli
farieb Apoštolského stolca. Vernosť Svätému stolcu
si zachovali naši kňazi, ktorí sa už predo mnou
usilovali o vytvorenie biskupstva z tých farností
Mukačevskej eparchie, ktoré na našom území
zostali po povojnovom delení hraníc. Ja som chcel
pokračovať v ich odkaze.  
Na čele apoštolského exarchátu, neskôr povýšeného na Košickú eparchiu, ste stáli viac ako
dvadsať rokov. Biskupom ste už tridsať rokov.
Ako sa zmenila Gréckokatolícka cirkev a Slovensko za toto obdobie?
Celý svet sa za toto obdobie veľmi zmenil. Ak sa
v roku 2001 po zrútení amerických Dvojičiek hovorilo o tom, že svet už nikdy nebude ako predtým,
ešte viac to platí teraz v období pandémie. Ak
po páde komunizmu prevládala v ľuďoch eufória
zo zrútenia totalitného režimu, teraz prevláda v ľuďoch skepsa a strach z budúcnosti. Človek odmieta
Boha a to mení jeho život a vzťahy. Je v ohrození
nielen zemská atmosféra pre znečistenie, ale aj
spoločenská a rodinná atmosféra. To všetko má
vplyv aj na Cirkev a celý národ. Pozitívna zmena
môže nastať, ak si ľudia začnú viac všímať a vážiť
človeka než to, čo vlastnia alebo chcú mať. Lebo
materiálny svet sa nezmenil až natoľko, nakoľko
sa zmenili ľudia vo svojom vzťahu k duchovným
hodnotám. Preto ak chceme hovoriť o pozitívnych zmenách, treba si viac všímať ľudí, ktorí sú
nepovšimnutí vo svojom snažení prinášať ľudskosť,
dobro a lásku.

Liturgia Cirkvi označuje biskupa ako „príklad
viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti“. Kde
a ako ste čerpali silu do svojho ľudského, osobného i biskupského života?
Nehľadal som výnimočné príklady, ale radšej  som
sa rozprával s jednoduchými ľuďmi, ktorí sa snažili
byť ľuďmi vo svojej zodpovednosti za to, čo od nich
život požadoval. Takto žitá viera v každodennej
jednoduchosti je pre mňa príkladom, ktorý sa
nachádza aj v živote veľkých svätcov. Preto som
vzor svätosti nehľadal v nábožnom geste alebo
strojenom výzore a uhladenom spôsobe konania.
Skôr som ho nachádzal v mužnosti chlapa, ktorý
sa vie postaviť k životu tvrdo, ale charakterne,
či v jemnosti ženy, ktorá si nemusí dokazovať
svoju výnimočnosť, lebo vie, za čo je zodpovedná
pred Bohom a dokáže uniesť bremeno materstva.
Všimnúť si človeka v jeho potrebách a vidieť radosť
v jeho tvári z vyriešenia problému, to dáva silu
kráčať ďalej. A keď ľudsky táto sila nestačí, potom
je tu ešte nadprirodzený zdroj – Eucharistia, Mária,
sv. Jozef a Božia blízkosť, ktorú vyhľadávam v samote svojho rodiska.

27. februára 1997
bulou Ecclesiales
communitates ustanovil
pápež Ján Pavol II. pre
gréckokatolíkov na území Košického kraja
apoštolský exarchát
so sídlom v Košiciach.
Vtedajší apoštolský
nuncius Luigi Dossena uviedol 2. marca
do úradu jeho exarchu
Milana Chautura CSsR
(na snímke). Samotná
intronizácia exarchu
bola až 13. apríla 1997.

Pri začatí tridsiateho roka svojej biskupskej
služby ste požiadali Svätého Otca o možnosť
odísť na zaslúžený odpočinok. Ako trávite dni
na dôchodku?
Štruktúru dňa mi dáva kláštorný poriadok s utierňou, modlitbou časov, večierňou, liturgiou a súkromnými pobožnosťami. K tomu treba pripočítať
to, že som neodišiel z kontaktu s ľuďmi a som im
k dispozícii pri rozličných príležitostiach, takže
spovedám, slúžim, mám účasť na životných problémoch veriacich a dožičím si čas aj na šport a návštevu svojho kraja. V podstate je to ten naozajstný
kňazský či biskupský život, ale bez organizačných,
ekonomických či pracovných povinností. Každá
etapa ľudského života má svoju krásu a dôležitosť,
len to treba správne zosúladiť. Ja som pochopil,
že život dnešného človeka je iný než ten, ktorému
som rozumel vo svojej mladosti, preto chcem ešte
veľa dobrého urobiť nielen aktivitou, ale i životom
v ústraní a modlitbou.

VIETE, ŽE...
V čase svojej biskupskej
vysviacky bol najmladším biskupom Katolíckej
cirkvi na svete a v čase
odchodu do dôchodku
bol najdlhšie slúžiacim
sídelným biskupom zo
všetkých súčasných
slovenských katolíckych
biskupov.

ikona

Ak by sme chceli prostredníctvom obrazu vyjadriť
slová Jánovho evanjelia:
„Veď Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna...“ (Jn 3, 16), ikony
Bohorodičky eleusy v líniách a farbách nádherne
sprostredkúvajú túto lásku
Boha k človeku.
Dieťa Ježiš sa úplne, v bezhraničnej láske odovzdáva
Panne. Jeho ruka objíma
ruku Matky v milujúcom
objatí, jeho oči sa sústredene upierajú do jej očí, jeho
pery sú blízko Matkiných,
ponúkajúc jej tak svoj
božský dych. Ikona Bohorodičky eleusy dokonalo
vyjadruje toto zobrazenie
tajomstva Božieho vtelenia, tú absolútnu a ničím
neohraničenú Božiu starostlivosť o človeka. Toto
nežné objatie Matky a Syna
nemá žiaden sentimentálny obsah, ale je zobrazením obdivuhodnej výmeny
medzi Bohom a človekom,
ktorú umožnilo vtelenie
Boha Slova.

»d Milan GÁBOR

ELEUSY
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V rámci typológie ikon Božej Matky,
odhliadnuc od sviatočných a hymnografických ikon, poznáme ikony hodigitrie,
eleusy a oranty. Tieto grécke pomenovania jednotlivých typov ikon Bohorodičky
vyjadrujú spôsob, akým je Božia Matka
stvárnená, či už ako vodkyňa v prípade
hodigitrie, kde Božia Matka na rozdiel
od eleusy neobjíma dieťa Krista, neskláňa
k nemu svoju hlavu, ale drží ho na jednej
ruke bez toho, aby sa vzájomne dotýkali
tvárami. Oranta je v póze modliacej sa
Božej Matky s pozdvihnutými rukami
v celej postave bez dieťaťa Krista. V prípade zobrazenia aj s dieťaťom Kristom
stvárnenom po pás, v kruhu na hrudi
Božej Matky sa takáto ikona oranty
nazýva Veľká panagia alebo Znamenije.
Všetky typy ikonografie Bohorodičky
predstavujú rôzne stupne spásy padlého
ľudského pokolenia. Hodigitria odkrýva
kristologickú dogmu – cestu k spáse
prostredníctvom Spasiteľa Ježiša Krista,
na ktorého ukazuje pravicou. Eleusa –
Božie vtelenie a materstvo Božej Matky

a oranta – modlitbu za spásu každého
člena Kristovej Cirkvi.
Rôzne typy hodigitrie sa postupne vzďaľovali od vznešenosti originálu, ktorý vznikol v Konštantínopole. Po ukončení ikonoboreckých sporov sa byzantské umenie
v zobrazovaní Božej Matky viac orientuje
na ľudské črty. Hoci neopúšťa starobylé
formy majestátnosti a príhovoru, zrodené
z presne určeného teologického ponímania, smeruje k živšiemu vyjadreniu
ľudskej stránky vteleného Boha a prepožičiava si citlivosť a pôvab. Následkom
tohto procesu vzniká typ ikon, ktorých
námetom je predovšetkým dôverná blízkosť medzi Synom a jeho Matkou, kde si
Bohorodička s materinskou láskou pritíska dieťa k sebe. Skláňajúc svoju hlavu sa
lícom dotýka Syna, ktorý citlivo vystiera
ruku k mame. Rusi pre stvárnenie eleusy
používajú výraz umilenije, milosrdná,
milujúca, nežná Panna a Matka.

Pre ikony Bohorodičky
eleusy je typická rôznorodosť stvárnenia,
zvlášť v polohách dieťaťa Krista, v jeho
gestách, túlení či objatí Matky, ktorá sa
k nemu skláňa. Medzi ikony tohto typu
patria ikony napr. Dôstojné je, Donská
ikona Bohorodičky, Feodorovská, Jaroslavľská, Chersonská, Tolžská alebo
ikona, ktorá stvárňuje Krista hrajúceho
sa s maforiom Bohorodičky či láskajúceho ju po brade, alebo líci, nazývaná
po gr. Πελαγονίτιςςα (Pelagonítissa),
po rus. Взыграние Младенца – Hranie sa
dieťaťa.
Ikony Bohorodičky eleusy sa v Byzancii
objavili najneskôr v 12. storočí, pričom sa
postupne rozšírili aj na Západe. V období
14. storočia boli tieto ikony Božej Matky
obľúbené zvlášť v Rusku. Asi najznámejšou a najobľúbenejšou ikonou typu
eleusy je Vladimírska ikona Bohorodičky
pochádzajúca z konca 11. storočia alebo
začiatku 12. storočia.
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MODLITBA ŽENY

V DOMÁCNOSTI
„Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, potrebné je však
jedno.“ Toto sú známe slová z evanjelia
a vieme, že zazneli vtedy, keď nimi
Ježiš odpovedal Marte na výčitku, ktorú
mu robila ustarostená o pohostenie
zhromaždeného zástupu. Na obhajobu
Marty môžeme povedať, že mnohé ženy
sa vedia vcítiť do tejto stresujúcej chvíle,
ktorú zažila v spomenutej scéne evanjelia. Marta bola žena v domácnosti, a tak
sa môžeme spolu pozrieť na to, kedy
si dnešná žena môže dovoliť sadnúť
k Ježišovým nohám.
Ženy majú rôzne povolania, my sa tu zameriame na povolanie matky ako ženy
v domácnosti. Matka, ktorá má samostatné deti, môže rozhodovať o svojom
čase a v slobode si vie nájsť čas na modlitbu, kedykoľvek je to možné. Matka,
ktorá má malé deti, odkázané výhradne
na jej starostlivosť, nie je paňou svojho
času. Všetok čas je sústredený na starostlivosť o deti a domácnosť. Ak by
si chcela sadnúť k Ježišovým nohám,
nesedela by tam sama, pretože deti by
tam boli určite s ňou, a vlastne by ani
nič nepočula. Ako platí v prírode zákon
gravitácie, tak platí v materstve zákon:
kde je mama, tam sú deti. Deň matky je
teda veľmi rýchlo vyplnený a často ťahá
druhú zmenu v noci.
Všetka táto námaha patrí k povolaniu
matky a nemôžeme povedať, že sú to
zbytočné starosti. Jednoducho je to
obdobie v živote ženy, keď je náročné
skĺbiť svoje osobné záujmy s potrebami
rodiny. Znamená to, že sa takáto žena
nemá šancu stretnúť s Ježišom a pomodliť sa? Vôbec nie, pretože tak ako

poznal Ježiš srdce a pohnútky Marty,
pozná aj srdce každej ženy i matky
slúžiacej svojej rodine. Ježiš dokonale
pozná každé srdce a vie veľmi dobre, čo
potrebuje počuť Mária, Marta a každá
iná žena osobitne. V Písme čítame, že
chápe, lebo bol skúšaný vo všetkom
okrem hriechu. Ako Boh teda veľmi
dobre rozumie aj situácii, v akej sa žena
nachádza. Ježišovo učenie bolo vždy
ovenčené milosrdenstvom, pochopením
a láskou. On sám povedal, že sme chrámom živého Boha, a tak, ak sa pozrieme
na každé dieťa či manžela s touto vážnosťou, budeme sa správať s náležitou
úctou a budeme každú povinnosť robiť
z tej duše ako Pánovi. Ak slúžime v láske
deťom a manželovi, slúžime v láske
Ježišovi, ak slúžime s hnevom deťom
a manželovi, slúžime s hnevom Ježišovi.
Tu sa dostávame k odpovedi na otázku,
ako a kedy sa môže žena v domácnosti
dostať bližšie k Ježišovi. Jednoducho
tak, že bude všetky svoje povinnosti posväcovať úmyslom srdca slúžiť samotnému Bohu, ktorý dokáže premeniť každú
námahu vykonanú z lásky k nemu
na jednu veľkú modlitbu. Samozrejme,
ak chceme hovoriť o modlitbe, musí byť
vykonaná v duchu lásky, a to si vyžaduje
neustály zápas so svojím ja a slabosťami,
ktoré ovplyvňujú naše správanie. Tomuto zápasu hovoríme duchovný boj a je
to každodenné odumieranie všetkému,
čo nie je láska. Matka Terézia hovorí, že
často máme najchudobnejších z chudobných vo vlastných rodinách, pretože
sú hladní po láske. „Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) (Anna Horkajová)

Encyklika Laudato si´ o starostlivosti
o spoločný dom je druhou encyklikou
pápeža Františka a prvou sociálnou
encyklikou Katolíckej cirkvi, ktorá sa
zameriava na starostlivosť o životné
prostredie a environmentálnu
spravodlivosť.
Aj keď každá kapitola má svoju vlastnú
tému a špecifickú metodológiu, vždy
z novej perspektívy otvára dôležité
otázky. To sa týka niektorých základných
tém, ktoré sa prelínajú celou encyklikou.
Napríklad vnútorný vzťah medzi chudobnými a krehkosťou planéty; presvedčenie,
že celý svet je vnútorne spojený; kritika
novej paradigmy a foriem moci, ktoré vy-

inournaturemag.com

chádzajú z technológie; výzva hľadať iné
spôsoby chápania ekonomiky a pokroku;
vlastná hodnota každého stvorenia; zmysel človeka pre ekológiu; nevyhnutnosť
úprimných a poctivých diskusií; vážna
zodpovednosť medzinárodnej a miestnej
politiky; kultúra vyhadzovania a návrh
nového životného štýlu.
K mnohým konkrétnym otázkam Cirkev
nemá dôvod definitívne sa vyjadrovať
a chápe, že musí počúvať a podporovať poctivú diskusiu medzi vedcami,
a rešpektovať rôznosť názorov. Veda
a náboženstvo však poskytujú rozdielne
prístupy k realite a môžu vstúpiť do intenzívneho a pre obe strany produktívneho dialógu. Dnes sa veriaci i neveriaci
zhodujú na tom, že zem je v podstate
spoločným dedičstvom, ktorého ovocie
musí byť na úžitok všetkým (93). Všetci
môžeme spolupracovať ako Božie nástroje
na starostlivosti o stvorenie, každý prostredníctvom svojej kultúry a skúsenosti,
vlastnými iniciatívami a schopnosťami
(14). (Miroslav Dancák)
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Vasiľ Hopko v Oseku s rehoľnými sestrami

I Marián Potaš – Juraj Gradoš

Ježišu, buď mi milosrdný tu, v tomto
živote, pretože vo večnosti už niet miesta
na milosrdenstvo.

MILOSRDNÝ

JEŽIŠ JE MOJÍM...
Ježišu milosrdný, tu si v mojom srdci.
Uplatňuj nado mnou svoje milosrdenstvo! Ježišu, už mnohokrát som mohol
byť odsúdený do pekla, ale ty si bol
milosrdný, čakal si na mňa, aby som sa
pokajal. Som ti veľmi povďačný za tvoje
milosrdenstvo.
Ježišu, keby som pozeral iba na tvoju
svätosť, ako by som mohol predstúpiť
pred teba? Keď však pozerám na tvoje
milosrdenstvo, s nádejou prichádzam

k tebe, pretože viem, že práve takým, aký
som ja, chceš pomôcť.
Ježišu, koľkokrát som sľuboval polepšiť
sa, koľkokrát som znova padol do tých
istých chýb, a ty znova odpúšťaš, lebo si
milosrdný. Ó, Ježišu, ako som si to zaslúžil? Budem sa snažiť žiť tak, aby ti nebolo
treba uplatňovať iba milosrdenstvo,
pretože tvoje milosrdenstvo nemožno
zneužívať donekonečna.

OSOBNOSTI

JÁN HRICOV
(1897 – 1971)
Ján Hricov sa narodil 11. júna 1894 v Hostoviciach, kde chodil do základnej školy. Gymnázium
a teológiu študoval v Prešove. 11. augusta 1921
sa zosobášil s Margarétou Sadváryovou. Boh im
požehnal štyri deti. Kňazskú vysviacku prijal
16. októbra 1921 v Užhorode od biskupa Antona
Pappa. Do roku 1950 pôsobil vo farnosti Chmeľová. Začiatkom roku 1945 mu Nemci rozkázali,
aby sa s rodinou vysťahovali. Dali im na to desať

Ježišu, pozri dobre na všetko vo mne, pozri na moje myšlienky, čím sa zaoberajú;
pozri na moje chladné srdce, koľkokrát
zneužíva jazyk; pozri na moje oči, ako
ďaleko sú od poňatia skromnosti; pozri
na moje vnútro, aký som slabý pri modlitbe, pri rozjímaní, pri bohoslužbách...
Ježišu, buď mi milosrdný, odpusť mi
a pomôž mi, aby som sa stal lepším a žil
podľa tvojej vôle.
Ježišu, buď milosrdný k hriešnikom! Ó,
koľko je ich na svete! Buď k nim milosrdný. Buď milosrdný k mojim príbuzným,
medzi ktorými sú aj takí, ktorí ti neslúžia, neuznávajú ťa za svojho Spasiteľa,
nezaujímajú sa o teba. Buď milosrdný
k mnohým, ktorí zanechali svoju pravú
vieru, aby mali čas vrátiť sa naspäť. Buď
milosrdný k pohanom, k židom, k mohamedánom i k rôznym sektám, aby sa našli
ľudia, ktorí im otvoria oči, a tak spoznali
pravdu. Buď milosrdný k celému svetu,
pretože celý svet je chorý. Daj im spravodlivý pokoj. Netrestaj nás podľa toho,
ako sme si zaslúžili, ale buď milosrdný.
Prosíme ťa o to, ale nech sa vo všetkom
stane tvoja vôľa, pretože my môžeme iba
prosiť, mať nádej. Nevidíme budúcnosť,
nepoznáme všetky cesty. Len ty všetko
najlepšie vieš, a preto sa aj pri našich
prosbách odovzdávame do tvojej vôle.
Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

minút. Keď sa vrátili do farnosti, boli vyšetrovaní
príslušníkmi NKVD, že z farnosti zutekali. Dokonca
ich chceli deportovať na Sibír. Nepodpísal prestup
do Pravoslávnej cirkvi, a tak ho príslušníci ŠtB odviezli
do vyšetrovacej väzby v Prešove. Odtiaľ išiel do tábora nútených prác v Novákoch. Nasledoval Hlohovec
a Podolínec. 10. júla 1951 ho prepustili, no už o týždeň
ho zatkli a odsúdili na jeden rok väzenia v Ilave a v Leopoldove. Po väzení sa vrátil k manželke do Krásnej
nad Hornádom už úplne hluchý. I preto sa nemusel
vysťahovať a v júli 1971 sa presťahoval do Košíc. Zomrel
10. augusta 1971. Pohrebné obrady vykonal 13. augusta
biskup Vasiľ Hopko. Odpočíva na Cintoríne sv. Rozálie
v Košiciach. (Juraj Gradoš)
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naďalej slúžiť. A potom odišiel. Úžasné
však bolo, že kedykoľvek prešiel okolo
môjho okna, pozrel sa dnu a ukázal mi
palec nahor.

STAČÍ MÁLO
»d Lee McCLELLAND

Nehovor mi (ani sebe), že Boh nevie, že
nepozná každú našu skutočnú potrebu
a každú našu túžbu. Upratovač nechal
tašku tam pri dverách, lebo nemohol
vojsť dnu, a povedal mi: „Toto je darček
od Pána.“ Sadol som si a dal som si čipsy.

Boli to dve noci, keď som nevedel, či prežijem, alebo
nie. Nedávno som bol v nemocnici v kritickom stave
s ochorením Covid-19. Pociťoval som neskutočný strach.
Dostal som infúzie a lekári so sestričkami urobili všetko, čo
bolo treba. Spomínam si, že to boli noci, keď som skutočne
volal k Bohu a prosil ho, aby mi pomohol. Prosil som ho,
aby – hoci aj nadprirodzene – zasiahol a urobil niečo, čo
ma povzbudí a pomôže mi túto chorobu zvládnuť.
Nasledujúci deň i noc by som mohol
opísať ako pekelný čas. To pochopíte až
vtedy, keď ste sám na izbe, kam za vami
nikto nemôže prísť. Naozaj nikto. Žiadny
kňaz, žiadny kamarát, nikto z rodiny.
A tak, keď do izby nemohol vojsť nik
iný,  Boh poslal upratovača. Ten prišiel
dovnútra a bol pre mňa ako lúč slnka.
Začal sa so mnou rozprávať a spýtal sa
ma, ako sa mám. Rozprávali sme sa ďalej
a povedal mi, aby som sa nevzdával.
Neskôr sme sa znova rozprávali a on
mi povedal, že bol štrnásť rokov misionárom v Nigérii. Hovoril mi o tom, ako Boh
zachránil cez jeho službu veľa ľudí. Už
niekoľko rokov bol doma tu, v Severnom
Írsku. Povzbudil moje srdce a hovoril mi
o dušiach, o láske Ježiša Krista a o Božej
láske. Ja som iba sedel s otvorenými
ústami...

Tú noc sa začalo všetko meniť. Mohlo to
byť modlitbou tohto upratovača? No ako
sa mi vracala sila, začal som mať znovu
chuť jesť. To prvé, čo som chcel ochutnať,
boli čipsy s krevetovou príchuťou. A tak
som požiadal Boha, keďže nik iný sa ku
mne nemohol dostať: „Bože, bolo by
možné, aby si mi zohnal zemiakové čipsy
s krevetovou príchuťou a plechovku kokakoly?“ Chcel som to, lebo som sa už cítil
lepšie. A na ďalšie ráno prišiel upratovač
s papierovou taškou. Boli v nej dva pomaranče, plechovka koly a balíček zemiakových čipsov s krevetovou príchuťou.

Keď vás Boh potrebuje osloviť, presne vie,
kto je tou správnou osobou. A tu to bol
upratovač. Nikto iný do izby nemohol,
a tak Boh poslal jeho. Keď odchádzal, vo
dverách sa ma spýtal: „Synu, môžem sa
za teba pomodliť?“ „Samozrejme,“ odpovedal som. A tak sa tam medzi dverami
začal modliť, lebo sa ma nemohol dotknúť. Prosil Boha a Svätého Ducha, aby
ma navštívili. Prosil Boha, aby uzdravil
moje telo a dotkol sa mojich pľúc. Stál
medzi dverami a žiadal Všemohúceho,
aby ušetril môj život, aby som mu mohol

Boh je osobným Bohom, pozná najhlb
šie túžby nášho srdca a presne vie, čo
potrebujeme. Chcem vás dnes všetkých
povzbudiť: Boh vie, čo potrebujete, pozná
vaše najhlbšie túžby. A je úžasný záchranca. Nikdy nepodceňujte, čo s vami Boh
môže urobiť. Ďakujem tomu upratovačovi, že počúva Boží hlas a oslovuje ľudí,
ako som bol ja.
Pozerajte sa na Ježiša, majte naňho
upreté oči. A ak ste sa veľmi vzdialili,
chcem vás povzbudiť – pozdvihnite oči
k nemu a s plačom srdca, ktorý vychádza
zvnútra, mu povedzte: „Bože, buď ku
mne milosrdný, som hriešnik.“ A hovorím
vám, pôjdete domov takí, ako by ste nikdy
nehrešili. Nech vám Boh požehná a nech
spoznáte Ježišovu lásku a silu Svätého
Ducha. Taký je on záchranca. Amen.

Priateľ časopisu
HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA,
ktorý sa bude pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci modliť
posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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ZASTÁVKA
PRED KONEČNOU
»d Juraj GRADOŠ

Ústredný monument na vojenskom cintoríne

Farská cerkev v Becherove

I Ján Marčák

I Mária Žarnayová

S pomenovaním obce sa viaže legenda.
Kedysi žil v obci šoltýs, hlavný gazda.
Jeho dcéra sa išla vykúpať do rybníka, no
začala sa tam topiť. Zachránil ju sluha,
ktorý pásol stádo. Tento Haličan Becher
sa nakoniec stal zaťom šoltýsa a dedina
prijala jeho meno. A hoci sa pri vyslovení názvu obce mnohým vynorí v mysli
známy likér Becherovka, spoločné majú
iba meno, od ktorého boli ich názvy odvodené, lebo aj Becherovka vďačí za svoje
pomenovanie Jánovi Becherovi, ktorého
podpis nájdete na každej fľaši likéru.

Po prechode potôčika stekajúceho
z oblasti Stred poľa vstupujeme krivoľakou ulicou do samotnej zastavanej časti
obce. Domy z druhej polovice 20. storočia
sem-tam narúšajú staršie či novšie stavby.
Zo starej zrubovej zástavby tu zostalo iba
zopár dreveníc a hospodárske stavby. No
nájdete tu aj menšiu bytovku. Mnohé
Betlehem v becherovskej cerkvi

Ak chodievate do poľského Tarnova či aspoň týmto smerom cez Bardejov, po ceste
medzi Zborovom a hranicou si môžete
všimnúť dve obce – Chmeľovú a Becherov.
Napriek tomu aj tento obchvat obce patrí
do jej intravilánu, a tak značku začiatku
obce nájdete ešte na obchvate. Becherov je najsevernejšie položeným sídlom
gréckokatolíckej farnosti na Slovensku,
no napriek tomu existujú farnosti, kde je
zima omnoho krutejšia.

I Ján Marčák

staršie stavby sa už rozpadávajú. Prechádzame ponad Becherovský potok, ktorý
je jedným z mnohých malých prítokov
Kamenca v dedine. Množstvo domov
okolo potoka Kamenec (označovaný aj
ako Riečka, staršie označenie Jarucha)
svedčí o tom, že Becherov bol kedysi
veľkou dedinou. Za Rakúsko-Uhorska cez
obec prechádzali obchodné a migračné
trasy. Dôkazom veľkosti obce je samotná
Cerkev Narodenia Presvätej Bohorodičky. Dĺžkou 31 m a šírkou 11 m predbehne
mnohé naše cerkvi z polovice 19. storočia.
V čase výstavby tu žilo okolo tisíc gréckokatolíkov. Za sto rokov ich počet klesol
na štvrtinu.
Unikátne trojvežové priečelie cerkvi vypínajúce sa zo záplavy korún stromov akoby
pozývalo k upriameniu pozornosti na to
nadpozemské. A skutočne, za cerkvou sa
nachádzajú dva cintoríny – jeden gréckokatolícky a druhý vojenský v tvare kríža,

I
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IMMACULÉE ILIBAGIZA
– STEVE ERWIN:
NAŠA PANI Z KIBEHA

I naucnechodniky.eu

ktorý bol obnovený v roku 2013. Tu okolo
zaujímavo stvárneného pomníka z andezitového kameňa a agátového dreva odpočíva v 72 hroboch 111 vojakov. Tí tu padli
na prelome rokov 1914 a 1915 počas prvej
svetovej vojny, keď frontová hranica medzi rakúsko-uhorským a ruským vojskom
prechádzala týmto územím. Neďaleko
obce je ďalší vojenský cintorín. Na pohraničnom vrchu Dujava na poľskom
území hneď na hranici je pri kamennom
pomníku pochovaných 168 vojakov rakúsko-uhorskej a 135 ruskej armády. Ak by
ste tam chceli zájsť, musíte nechať auto
priamo na hraničnom priechode a vybrať
sa priamo na západ poľnou cestou, ktorá
vedie po slovensko-poľskej hranici.

Na rašelinisku v Regetovke

I vypadni.sk

Bohorodičky je najsevernejším gréckokatolíckym chrámom na Slovensku. Cesta
vľavo nás zavedie na križovatku s obchvatom obce. Ak by sme pokračovali ďalej,
po pár kilometroch dôjdeme cez sedlo
Dujava do Poľska, do dediny Konečná.
A tak sa vraciame späť, no po novom
obchvate. Keďže z Becherova mnoho
veriacich odišlo do Ameriky, kde sa ako
gréckokatolíci nestretli s pochopením,
prešli do Pravoslávnej cirkvi. Po návrate
do rodnej obce začali šíriť pravoslávie.
Výsledkom tohto nepochopenia bola pravoslávna farnosť ešte v medzivojnovom
období. Dnes pravoslávny chrám a cintorín ležia na obchvate obce. Neďaleko nich
stojí v malom parčíku pamätník obetiam
druhej svetovej vojny.

Pelikán na vrchole cárskych dverí v Regetovke

I Mária Žarnayová

Na konci dediny sa cesta rozdvojuje.
Vpravo nad potokom Rakovica sú budovy
JRD a popri nich sa dostaneme do filiálky
Ondavka, ktorá leží ešte severnejšie než
Becherov. Jej Cerkev Ochrany Presvätej

Poniže obce sa nachádza križovatka. Kým
vľavo dole vedie cesta do Chmeľovej,
vpravo sa po dvoch kilometroch dostaneme do Regetovky, ktorá je súčasťou
farnosti Becherov. Maličká obec s úzkymi
cestičkami okolo potoka Regetovská voda
je dnes vyhľadávanou chatárskou destináciou v okolí Bardejova. Množstvo chát
sa nachádza aj v extraviláne obce. Pri obci
je dokonca niekoľko vlekov. Na protiľahlom svahu je Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko s Nebeským
jazierkom. No najväčšou zaujímavosťou
a jej dominantou je miestna Cerkev sv.
Demetra s osembokou vežou zakončenou
cibuľou. Stavba sa podobá na synagógy,
ktoré v tom období vznikali.
Becherov i Regetovka sú dôkazom toho,
že ak ideme na dlhšiu trasu, stačí si
privstať niekoľko desiatok minút skôr
a môžeme spoznať úžasné miesta našej
domoviny.

FILM

Náučný chodník na rašelinisku v Regetovke

Trinásť rokov pred
krviprelievaním,
ktoré zasiahlo
Rwandu v roku
1994 a zanechalo viac ako
milión mŕtvych,
sa Panna Mária
a Ježiš zjavili
ôsmim mladým
ľuďom v odľahlej
dedinke Kibeho.
Prostredníctvom týchto vizionárov varovali pred blížiacim sa holokaustom, ktorý
mohol byť odvrátený, keby Rwanďania
otvorili svoje srdcia Bohu a prijali jeho
lásku. Nová kniha z vydavateľstva Zachej.
sk s názvom Naša Pani z Kibeha je príbehom týchto zjavení. Vďaka nej spoznáte
zázraky a posolstvá, ktoré Panna Mária
odovzdala svetu v Kibehu – jedinom
mariánskom mieste v celej Afrike, ktoré
uznal Vatikán. Knihu Naša Pani z Kibeha
si zakúpite na www.zachej.sk.
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ZVONILKA A TVOR NETVOR
Ďalšie z dobrodružstiev víly Zvonilky
a jej kamarátok. Veselá a talentovaná
víla chovateľka Fauna verí, že každý
tvor je vo svojom jadre dobrý, a že sa
nedá súdiť ruža podľa tŕňov. A preto sa
spriatelí so záhadným tvorom, ktorého
legendy poznajú pod menom tvor Netvor
a hovoria o strašnej skaze spojenej s jeho
príchodom. Zatiaľ čo Zvonilka a ostatné
Faunine kamarátky nevedia, čo si
o tajomnom tvorovi myslieť, ochrancovia
vílej dedinky veria, že je hrozbou, a rozhodnú sa ho uloviť. Fauna sa však rozhodne poslúchnuť svoje srdce a riskovať, aby
s pomocou kamarátok záhadného tvora
Netvora zachránila. Otázkou však ostáva,
kto zachráni koho. (Slavomír Gereg ml.)
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ZDVORILOSŤ JE VRODENÁ, SLUŠNOSTI SA UČÍME
»d Peter SOLEJ

Česť je každému milá. Tieto slová mi moja zbožná babka
povedala po tom, ako ma učila modliť sa ruženec. Popri
cti, ktorú preukazujeme Bohu a svätým v modlitbe, je
správne nezabúdať ani na úctu k blížnym. A práve na to
slúžia pravidlá nazývané protokol.
Každý človek je jedinečný. Má svoje
povahové vlastnosti, zvyky aj obyčaje.
Čo je pre niekoho prirodzené, môže byť
pre iného neprijateľné. Preto existujú
pravidlá, ktorých poznanie nás nielenže
neobmedzuje, ale väčšmi učí umeniu žiť.
Teda savoir vivre, ako zvyknú hovorievať
Francúzi. Istotne mi dáte za pravdu, že ak
je človek zdvorilý a ohľaduplný, rýchlo sa
stane obľúbený a ľudia radi vyhľadávajú
jeho spoločnosť.
V spoločnosti sú najvýznamnejšími
osobami žena, starší a nadriadený. Toto
pravidlo určuje prednosť pri pozdrave,

predstavovaní či usádzaní. V protokolárnom styku sa stretneme aj s oficiálnymi
autoritami, ako sú hlavy štátov, členovia
vlády, predstavitelia zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci, veľvyslanci či hierarchovia cirkví. V tomto prostredí a pri
pracovných stretnutiach platí prednosť
nadriadeného. Pri všetkých ostatných
príležitostiach „víťazí“ žena.
Muž sa predstavuje prvý, ale žena podáva
ruku. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že
ruku podáva vždy spoločensky významnejšia osoba. Teda dáma pánovi, nadriadený podriadenému, starší mladšiemu.

Pri predstavovaní pána predstavujeme
dáme a podriadeného nadriadenému.
Predstavujeme sa zásadne postojačky,
páni si zapnú sako. Nie však všetky gombíky. Spodný gombík saka, ako aj vesty, sa
nikdy nezapína. Niekedy si nie sme istí,
kedy predstaviť aj svojho partnera. Ak sa
vidíme s niekým na ulici, na recepcii či vo
foyeri divadla, je postačujúce len letmé
pozdravenie. V situácii, keď sa pri niekom
pristavíme a nadviažeme rozhovor, je nezdvorilé nechať sprievod stáť v anonymite.
Rovnaký kľúč používame aj pri pozdravoch. Spoločensky menej významná
osoba zdraví ako prvá. Teda muž ženu,
mladší staršieho, podriadený nadriadeného. Ako prvý zdraví ten, kto prichádza
ku skupine ľudí, resp. ten, kto vstupuje
do miestnosti. V skupine zdravíme najskôr staršie osoby a ženy, potom mladšie osoby a mužov. Najprv pozdravíme
cudzie osoby, až potom svojich známych.
Pri predstavovaní a pozdrave je zvykom,
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že si podávame ruku. Ruky si nepodávame cez prekážku, napríklad cez stôl alebo
„do kríža“ s ďalším párom. Podávanie
ruky sprevádzame úsmevom a pohľadom
priamo do očí. Muž pri podávaní ruky
vždy stojí. Ak sedí, musí sa postaviť. Nikdy nepodáva ruku v rukavici. Žena môže
podávať ruky aj posediačky a dokonca
aj v rukavici, ak je tento doplnok súčasťou večerných šiat alebo pri stretnutí
vo vonkajšom prostredí. Ak si však dá
dole rukavicu z rúk staršia žena, musí to
urobiť aj mladšia. Páni sa pri podaní ruky
s dámou môžu predkloniť a naznačiť pobozkanie ruky. Pery sa však nikdy nesmú
dotknúť ruky dámy. Na pracovisku podáva ruku nadriadený, a to aj ženám. Mimo
pracoviska, na koncerte či v divadle, je
však spoločensky významnejšia žena, preto podáva ruku ako prvá. U mužov však
v takýchto situáciách aj starší podriadený
počká, kým mu podá ruku šéf.
Neukazuj prstom. Túto vetu sme istotne
v detstve všetci počuli, no netreba na ňu
zabúdať ani v dospelosti. Používanie
ukazováka je praktické a môžeme ho
použiť pri ukazovaní na vežu hradu alebo
strom v lese, ale nikdy nie na človeka
v spoločnosti. V naznačenej situácii si
musíme vystačiť s verbálnym opisom,
pri ktorom dbáme na to, aby sme boli
zdvorilí a nepovedali niečo pejoratívne.
Rovnako neprípustné je volať niekoho
k sebe pohybom ukazováka. V prípade,
že sa potrebujeme s niekým na podujatí stretnúť, osobu vyhľadáme a slušne
oslovíme. Podobne je to aj s rukami vo
vrecku. Pri spoločenských a formálnych
udalostiach je to neprípustné, pri neformálnom rozhovore s priateľmi akceptovateľné. Aj lektor môže urobiť toto gesto
pri prednáške ako symbolické naznačenie
uvoľnenia atmosféry. Nikdy si však nedávame do vreciek obe ruky naraz.
Pri vstupe do budovy alebo do miestnosti dáva muž prednosť starším, vyššie
postaveným osobám, nadriadeným
a ženám. Otvorí dvere a podrží ich tak,

Hlas môjho milého!
Hľa, on prichádza!
Po horách skáče,
po vŕškoch hupká.
Milý môj je sťa srna,
je ako jeleníča.
Hľa, veď už stojí
pred naším múrom!
Okiencom hľadí,
cez mriežku sa díva.
Pies  2, 8 – 9

aby ten, ktorému dáva prednosť, mohol
pohodlne a bezpečne vstúpiť. Ak však
ide o neznámy či riskantný priestor, ako
prvý vchádza muž. Do tejto kategórie
už tradične patria reštaurácie a rozličné
športové štadióny. Treba pamätať aj na to,
že prednosť majú vždy tí, ktorí z budovy
alebo z miestnosti vychádzajú. Výnimku
robíme len pri výrazne staršom či hendikepovanom človeku.
Pri návšteve akéhokoľvek druhu podujatia dbáme na to, aby sme prišli
načas. V prípade, že sa nám to nepodarí
a oneskoríme sa, dávame pozor na to, aby
náš príchod prítomných hostí nevyrušil.
Či už sme v kine, alebo v divadle, hneď
pri vstupe má muž viacero úloh. Pomôcť
žene z kabáta a uviezť ju na miesto.
Do radu vchádza ako prvý muž. Vždy sme
otočení čelom k divákom. Pri sedení platí
už zmienené pravidlo pravej ruky. Ak by

PODPORTE VIERU SVOJICH DETÍ
a objednajte im tento časopis

OD PASCHY PO VIANOCE
iba za 16 eur.

však žena či spoločensky významnejšia
osoba mala sedieť na konci radu, muž
urobí výnimku a z dôvodu bezpečnosti
si tam sadne on. Pamätáme aj na to, že
počas spoločenského podujatia, účasti
na náboženských obradoch alebo aj
v kine či divadle musíme mať vypnutý
zvuk mobilného telefónu. Pri odchode
má muž úlohu vyzdvihnúť kabáty v šatni.
Oblečie sa najskôr do svojho kabáta a následne pomôže žene. Vždy sa snaží o to,
aby žena nečakala, a pri obliekaní nedrží
kabát o pol metra vyššie, ale prispôsobí sa
výške partnerky.
V spoločenskom správaní platí jedna
zásada. Zásada láskavosti. V jej duchu
na chyby neupozorňujeme, nikdy sa
z nich nevysmievame a ľudí neponižujeme. Snažíme sa o to, aby sme navodzovali
a udržiavali príjemnú atmosféru. Veď česť
je každému milá.

Číslo účtu:
SK45 0200 0000 0032 1020 6959
KS: 0558
ŠS: 0701
Poznámka: ADRESA

NEZABUDNITE V POZNÁMKE UVIESŤ PLNÚ ADRESU, KAM MÁME ČASOPIS POSIELAŤ.
Prípadne nás kontaktujte na mobile 0911 711 263 alebo e-mailom na sefredaktor@casopisslovo.sk.
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1. PRIJÍMAJME SAMI SEBA
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Už prvé Božie prikázanie predpokladá
veľkú lásku človeka k sebe, keď radí
milovať blížneho v maximálne možnej
miere, teda „ako seba samého“ – nie menej, ale ani nie viac. Poznajme svoje dary,
prednosti, talenty a vážme si sami seba.
Poznajme však aj svoje slabosti, nebuďme
prehnane sebavedomí, neberme sa príliš
vážne a nepodľahnime pýche.

PÄTNÁSTORO
DUŠEVNÉHO

ZDRAVIA
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

1

„Neľudské muky, civenie do stropu, v srdci nekonečná úzkosť a žiaľ, ústa vyprahnuté, únava, neschopnosť vstať
a dôjsť na záchod... Jediná útecha – existuje smrť,“ opísal
v denníku svoje mučivé duševné stavy herec Miloš Kopecký.
Duševný stav človeka určuje celý rad faktorov – genetické predispozície, osobné
skúsenosti, rodinné, sociálne, ekonomické podmienky – a nie všetky dokáže
človek ovplyvniť. Duševné zdravie je však
cieľ, ku ktorému musí skúšať dospieť, aby
dokázal myslieť, cítiť, nadväzovať vzťahy,
zarábať si na živobytie a tešiť sa zo života.

OD SYNA
Oci, rozprávaj sa so mnou
o tom, čím chcem byť, keď
vyrastiem, ale odpoveďou sa
neznepokojuj.
Oci, pripomeň mi, aby som pochválil mamu za to, ako dobre
varí. Aj keď urobí pečienku
na cibuli.
Oci, buď pripravený odpovedať
na ťažké otázky bez komentára.

Ak je duša smutná a nešťastná, treba jej
pomáhať rovnako, ako treba pomáhať
chorému telu – niekedy je medikamentózna odborná liečba nevyhnutná, ale ako pri
tele, aj pri duši existujú podporné metódy,
ktoré pomáhajú. V súlade s Ligou za duševné zdravie sme pripravili pätnásť tých,
ktoré sú overené a ktoré stojí za to dodržať.

2. HOVORME O TOM
Mlčanie uzamyká problémy v duši
a sťažuje ich riešenie. Hovorme preto
o všetkom, čo nás trápi, čo si vyčítame,
čoho sa bojíme, čo nám robí radosť alebo
starosti. Píšme si denník, nájdime si priateľa, spriaznenú dušu, ktorá nás vypočuje, alebo vyhľadajme pomoc psychológa.
Ak nedokážeme vyjadriť svoje myšlienky
a pocity priamo, možno nám pomôže spísať si ich na papier alebo využiť aplikácie
na poznámky v mobile.

3. MAJME SYSTÉM
Boh stvoril svet v dokonalom systéme
a vložil doň presný mechanizmus fungovania od najmenšieho atómu po usporiadanie vesmíru. Celá príroda a všetko
na svete má svoj logický poriadok, svoju
úlohu, svoj zmysel. Jeho narušenie máva
katastrofálne následky (environmentálne
záťaže, ekologické krízy, pandémie...).
Rovnako to platí aj v ľudských vzťahoch
a psychike. Zachovávajme poriadok, aby
poriadok zachoval nás, hovorili starí
Rimania. Boh stvoril deň a noc. Rešpektujme tento poriadok – cez deň pracujme,
v noci odpočívajme. Boh na siedmy deň
odpočíval po práci – aj my zasväťme
nedeľu a vybočme z celotýždňového
stereotypu. Udržiavajme fyzický poria-

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, keď ma budeš zhadzovať pred druhými, stanem sa
hanblivým.
Mami, nauč ma utierať si nos
do vreckovky a nie do trička.
Mami, pamätaj, že tvojou
úlohou nie je urobiť všetko
za mňa, ale naučiť ma postarať
sa sám o seba.

Mami, nezabúdaj, že tajomstvo
úprimnej konverzácie medzi
nami, keď budem v puberte, je
v tomto spôsobe konverzácie
už dnes, keď mám šesť.

OD DCÉRY
Oci, dovoľ nášmu psovi sedávať
pri večeri pod mojou detskou
stoličkou. Keď mi dačo spadne,
on to zje a zároveň ma zabaví.

Mami, si pre mňa taká istá
záhada ako ja pre teba.

Oci, opakuj mi, že je dôležitejšie ukázať svoj mozog než svoje
telo.

Mami, nauč ma prijať zodpovednosť za život niekoho, to mi
pomôže byť ženou.

Oci, pozvi ma na dlhé prechádzky a počúvaj, čo ti budem
hovoriť. Zistíš, o čom uvažujem.
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dok v prostredí, v ktorom sa pohybujeme
(vyhadzujme alebo recyklujme staré
veci, nezahlcujme sa nepotrebnosťami,
odkladajme veci na miesto...), zaveďme
si rituály, ktoré nám dávajú každodennú
istotu, vypracujme si krátkodobé plány
a snažme sa ich dodržať, fungujme skrátka premyslene a systémovo.  

4. SKÚŠAJME NOVÉ VECI
Hoci stereotyp je pre pokojné fungovanie
nevyhnutný, jeho občasné narušenie pôsobí na psychiku prospešne a motivujúco.
Zmena činnosti bráni syndrómu vyhorenia a kognitívnej vyčerpanosti. Vystúpme
teda zo svojej komfortnej zóny a urobme
niečo, čo nie sme zvyknutí robiť – zájdime
na zumbu, kúpme si lístky na hádzanú,
prihlásme sa na jazykový kurz, zaobsta-

rajme si domáce zvieratko alebo hoci
len choďme z času na čas do práce inou
cestou či iným spôsobom ako obvykle.
Na bicykli, na elektrokolobežke, autobusom namiesto auta a podobne.

5. POHYBUJME SA
Kým sa hýbeme, žijeme. Keď ustáva pohyb, ustáva život. Vedeli to už východní
otcovia. Srbský starec Tadej Vitovnickij
raz poradil istému človeku, ktorého syn
strácal chuť do života, aby začal pravidelne behať. Beh okysličuje mozog, dopĺňa
telu energiu a chráni nervové bunky.
Môžeme si nájsť aj inú fyzickú aktivitu,
ktorá nás baví a pri ktorej je nám dobre
– ísť na prechádzku so psom, zatancovať
si v obývačke alebo porýľovať záhradu.
(pokračovanie v budúcom čísle)

freepik.com

SPOLOČENSTVO
Hovorí sa, že Božie cesty sú nevyspytateľné. Dovoľte mi podeliť sa s vami o jednu
z ciest, ktorou ma Boh viedol. Možno to
niekomu nepripadá ako Božie volanie, ale
ja dnes vnímam, že niektoré skúsenosti,
ktoré Boh dáva, si používa aj takto...

Anna Fedorková

KAPUSTNICA ZO SNINY
NIELEN NA VIANOCE
Keď som opisoval farnosť Becherov,
napadlo mi opýtať sa na miestne recepty. Pani Anna Fedorková
z Ondavky ponúkla recept, ktorého
korene siahajú na východ, do okolia
Sniny. Ide síce o vianočnú kapustnicu,
ktorá sa v ich rodine varí už desaťročia a prechádza z pokolenia na pokolenie, ale keďže ide o pôstne jedlo, je
dobrým nápadom aj na tento čas. Navyše obsahuje mnohé látky, ktorých
priaznivý vplyv na človeka a imunitu
poznali aj naši predkovia. Nečudo,
že sa pani Anna tento recept naučila
od svojej starej mamy.
Táto kapustnica bude všade chutiť
inak, pretože presné množstvo ingrediencií závisí od chutí domácich. Budeme na ňu potrebovať sušené huby,
kyslú kapustu, plnotučné mlieko,

sladkú smotanu, maslo, cibuľu, bobkový list, sladkú papriku, soľ a čierne
mleté korenie. Deň pred varením
namočíme sušené huby do vody.
Kapustu zbavíme prebytočnej šťavy
a premyjeme. Následne ju s namočenými hubami pomelieme na mlynčeku, dáme do hrnca, zalejeme
vodou tak, aby kapusta a huby boli
ňou prikryté, pridáme tri až štyri
kusy bobkového listu, podľa chuti
soľ a mleté čierne korenie. Varíme,
kým nám všetko nezmäkne. Desať
minút pred koncom varenia pridáme
sladkú smotanu, plnotučné mlieko
a miešame do zovretia. Medzitým
na masle so sladkou paprikou do zlatista spražíme cibuľku, ktorú pridáme
do polievky a necháme zovrieť. (Juraj
Gradoš)

Keď som čakala svoje prvé dieťa, chodievala som na kurz pre tehotné. Užívala som
si to, lebo som bola vo štvrtom ročníku
na vysokej škole a konečne som sa tam
cítila tak, že všetky sme „na jednej lodi“.
Nikoho som tam nepoznala, ale vôbec mi
to neprekážalo. Chodila tam jedna pani,
ktorá mala krásnu kabelku. Jej majiteľku
som si zapamätala a po asi dvoch rokoch,
keď sme už obe mali po dve krásne dcéry,
som ju podľa jej očí (nie podľa kabelky)
spoznala na ihrisku za blokom, kam sme
sa obe presťahovali. Prihovorila som sa
jej a odvtedy sme často trávili čas spolu,
hlavne na okolitých ihriskách. Po nejakom
čase ma pozvala na modlitbu ruženca
za deti do skupiny modliacich sa mamičiek. Nebola praktizujúca katolíčka,
ale žena hľadajúca a žijúca kresťanské
hodnoty. Spoločenstvo, do ktorého ma
pozvala, ma roky držalo nad vodou a rástli
sme spolu vo viere. Ženy, ktoré sa v ňom
počas mojich mnohých rokov na materskej vystriedali, sú mi dodnes vzorom
a mnohé rady, ktoré mi dali, dávali zmysel
môjmu materstvu, ženskosti, manželstvu
a mojej viere. Neraz som za toto spoločenstvo ďakovala Bohu a sama seba sa pýtala,
aké by to bolo, keby som sa nezahľadela
do kabelky mojej priateľky Ľubky.
Čo som tým vlastne chcela povedať?
Hlavne to, že neostávajte samy. „Priateľ
miluje v každý čas a v súžení je z neho
brat.“ (Prís 17, 17) (Zuzana Jenčušová)
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CHCEM V ŽIVOTE
PLNIŤ BOŽIU VÔĽU
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: Pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť a ktorý bude chrániť moje srdce
aj myseľ. Víťazstvo v mnohých hriechoch
či slabostiach, s ktorými dlho zápasím.
+Prežívanie hlbokej intimity s Bohom, ktorá
prekryje každú ľudskú lásku. Objavenie
obzorov, o ktorých som ani len nesníval. Zistím, že s ním je všetko možné – a čo nebude,
stane sa nepodstatným. Pochopím zmysel
a podstatu svojho života – to mi prinesie
+neuveriteľnú radosť, že tu nie som zbytočne.
Božie vedenie – čo, kedy a ako robiť. Utrpenie, ťažké veci aj najmenšie činnosti naberú
veľký zmysel. Budem žasnúť nad tým, ako
Boh riadi veci a okolnosti, ako zasahuje
do môjho života aj životov iných ľudí.

+
+

+
+

Vrch Sinaj sa z historického hľadiska najviac stotožňuje
s vrchom Džebel Musa na Sinajskom polostrove, s nadmorskou výškou 2 285 metrov. Pod vrchom – na údajnom mieste
horiaceho kríka – bol v 6. stor. po Kr. postavený pravoslávny
Monastier sv. Kataríny Alexandrijskej.

+

++

+
--

+

MÍNUSY: Nepochopenie zo strany sveta

-

VRCH ZÁVÄZKOV
A SLOBODY

(často aj od najbližších či kresťanov).
Odumieranie sebe a svojim predstavám.
Vzdávanie sa svojej „múdrosti“ a hľadanie
Božích ciest, jeho myšlienok – blázon pre
Krista. (Katarína Marčáková)
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Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli
túto výzvu uviesť do života.

HE3K 4U

SKENUJ KÓDY

Panuje tu sloboda. Dá sa hovoriť o všeličom, odvážne i otvorene. Tu môžem
zakusovať silu spoločenstva. V pravej chvíli
ma niekto podrží a skúsenosťou druhého
rastiem aj ja. Inokedy prežijem hrejivú
radosť pri pomoci druhému. Neviem,
či práve to nie je akási predchuť neba,
kde budeme naplno prežívať toto spoločenstvo a slobodu Božích detí, o ktorej
hovorí apoštol Pavol (porov. Gal 5, 1 – 13).
Hodnotu spoločenstva a pocit slobody
mal možnosť už oveľa skôr prežiť izraelský
národ, keď sa nechal vyformovať Bohom
cez jeho zmluvu na Sinaji. Touto skúsenosťou prevyšoval iné národy, ako to Mojžiš
kládol každému Židovi na srdce silnými
slovami: „Pozri, učil som vás prikázaniam
a ustanoveniam, ako mi nariadil Pán, môj
Boh, aby ste ich plnili aj v krajine, do ktorej
tiahnete, aby ste si ju udržali ako vlastnú.
A zachováte a splníte ich napospol, lebo
to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred
národmi, ktoré zvedia o každom tomto
príkaze a budú vravieť: ‚Naozaj múdry

a rozumný je tento veľký národ!‘ Veď
kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal
svojich bohov tak blízko, ako je Pán, náš
Boh, kedykoľvek k nemu voláme. A kde
je národ taký slávny, ktorý by mal (také)
spravodlivé prikázania a ustanovenia, ako
je celý zákon, ktorý vám dnes predkladám?“ (Dt 4, 5 – 8) S vrchom Sinaj mám aj
osobnú skúsenosť. Bol som tam so svojím
dobrým priateľom – kňazom. Vtedy sa
udial jeden z našich najpamätnejších
rozhovorov o živote, o Bohu, o povolaní.
Stúpali sme spolu s inými pútnikmi neskoro v noci. Všade vládol chaos a hluk, ktorý
zväčšovali neodbytní domáci Egypťania. Tí
ponúkali ľahký a rýchly výstup na ťave či
deku proti chladu, alebo všelijaké nápoje.
A to všetko za „drobný“ príspevok. Až
keď sme úspešne odolali ich ponukám
a odpútali sa od zvyšku pelotónu pútnikov,
začalo sa to „pravé orechové“. Postupne
som priateľovi odkrýval svoj život – celých
tridsať rokov. Bol som mu vďačný za jeho

Monastier sv. Kataríny Alexandrijskej pod horou Sinaj

+
PLUSY
+ +
+
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SINAJ

SLOVO

uši a nerušené počúvanie. Chcelo sa mi
kričať so žalmistom: „Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.“ (Ž 133, 1) Aj preto
mi nočný výstup ubehol ako voda. Ani
som sa nenazdal a stáli sme na vrchole,
kde ma skôr prekvapila pretrvávajúca tma
a nepríjemná zima. To by som veru na Sinaj nepovedal. Vtedy som pochopil, načo
boli dobré deky – hoci zavšivavené, ale
teplé, ktoré nám ponúkali dole. Hneď som
si uvedomil, že na vrchole pomoc iného
čakať nemôžem. Prestal som preto plytvať
teplom a schúlil som sa do klbka. Tak
som prečkal vari aj viac ako hodinu. Ani
neviem, ako rýchlo, lebo som si premietal
v sebe svoj život a pýtal sa v srdci: Čo mi,
Bože, ešte v mojom živote pripravuješ?
Aké ďalšie výzvy pre mňa máš?
Preto mám rád hory v spoločenstve ľudí.
Človek sa dozvie o sebe a o druhých toľko
ako nikde inde. Aj preto nechápem ľudí,
ktorí chodia do hôr iba sami, takzvane
„sólo“. Tí sa často zameriavajú na výkon,
púšťajú sa do životunebezpečných situácií
a majú často krátku životnosť. V inom prípade sa z nich stanú čudní asociáli, ktorí
k životu nepotrebujú alebo nechcú nikoho
okrem seba.
Predsa je však niečo ponechané výhradne
na seba samého. Tak ako som ja musel
na vrchole Sinaja urobiť všetko celkom
sám preto, aby som sa nepodchladil. Je to
nevyhnutné – či na horách, či v bežnom
živote. Na kopec ťa málokde vytiahnu.
Ideš po vlastných. Na skutočných horách
sa najväčší zápas odohrá v tebe so sebou
samým a nie s horami či počasím. Rovnako
v živote dospieva človek vďaka pomoci
iných, ale napokon „maturity“ – skúšky
dospelosti – musí zvládnuť osamote.
Obdobne aj v postoji viery, ktorú prijmeš
od iných – rodičov, príbuzných, katechétov
či kňazov. Aj tú musíš preniesť do vlastnej skúsenosti. Lebo tak, ako moja viera
potrebuje vieru spoločenstva, aby sa stala
pravdivou a živou, tak aj viera spoločenstva
potrebuje moju živú vieru, aby spoločenstvo mohlo rásť a nestratilo svoj zdroj.
Podobne si predstavujem Mojžiša, ktorý
musel zanechať celý zástup dole pod horou
Sinaj. A úplne sám stúpal hore uzavrieť
zmluvu s Bohom, aby prijal Desatoro
Božích prikázaní pre seba a potom ho
priniesol celému Božiemu ľudu. Akoby
tým Boh naznačil, že prijatie jeho zmluvy
a prikázaní sa po prvotnej skúsenosti –
najčastejšie v rodine alebo v Cirkvi – deje
individuálne a osobne. To mi pripomína
slová pápeža Benedikta XVI.: „Na začiatku
toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické

Iný názov pre Sinaj je
Horeb. Názov Sinaj
totiž pochádza zo sumerského označenia
božstva Mesiaca Sin,
čo mohlo byť pohoršením pre biblických
autorov, ktorí neskôr
uprednostňovali názov Horeb (pozri Ex
33, 6; Dt 1, 2. 6. 19).
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Na vrch Sinaj vedie približne 4 000
schodov, ktoré po stáročia vysekali
do skaly mnísi z kláštora a okolia. Schody
vedú cez bránu viery, v ktorej sa pútnici
modlia, a bránu opáta Štefana. Pri nej
údajne sedával opát kláštora Štefan
a púšťal pútnikov ďalej na vrch, len
keď sa vyspovedali. Na vrchu dnes stojí
Kaplnka prikázaní.

Na tomto vrchu Mojžiš hľadel
na Boha, ktorý jeho prostredníctvom uzavrel zmluvu
s izraelským národom. Boh
dal Izraelitom Desatoro, ďalšie zákony a všetky predpisy
ohľadom konštrukcie stánku
stretnutia, archy zmluvy
a ustanovení kňazov z Léviho
rodu (Ex 19 – 31).

Sinaj sa v Biblii
najčastejšie spomína
v starozákonných
knihách Exodus,
Levitikus a Numeri.

Svätý Štefan vo svojej obrannej reči (Sk 7,
30) spomína vrch Sinaj ako miesto, v ktorého blízkosti sa uskutočnilo aj povolanie
Mojžiša pri horiacom kríku (Ex 3).

PRAMEŇ

CHRÁM

VRCH

rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka,
ale skôr stretnutie sa s udalosťou, s osobou,
ktorá ponúka životu celkom nový horizont
– a tým aj zásadné smerovanie.“ Ide teda
o niečo osobné a zároveň o nikým nezastupiteľnú úlohu. Je to krok, ktorý musím
odvážne urobiť celkom sám. Najťažšie je
vedomie, že sa pre niečo rozhodujem, že
som nasmerovaný viesť svoj život istou
cestou a vylučujem tým iné možnosti.
Je to záväzok, ktorý ovplyvňuje celý môj
život. Ako Mojžiš došiel k slobode cez svoj
výstup na Sinaj, tak to Izrael musel urobiť
cez štyridsať rokov na púšti. Až vtedy totiž
dokázal vyhodiť Egypt zo svojho srdca,
prestal byť otrokom a stal sa slobodným.
Uvedomujem si, že dnes je náročné prijať
záväzky. Mladí sa dlho rozhodujú pre
svojho životného partnera, neostávajú dlho
pri jednej práci, striedajú výhodnejšie obchodné ponuky. Chýba vernosť. Asi žiadna
doba nemala toľko možností ako dnešná.
Preto aj Božie prikázania sú pre dnešného
človeka len jedným z mnohých pekných
návodov na život. Je tu však niečo odskúšané tisíce rokov a môj život je príliš krátky

TÁBORISKO

ZAUJÍMAVOSŤ

na ďalšie pokusy. Je dôležité, aby sme v prijatí Božích prikázaní spoznali a odkryli
dobrotu jeho Tvorcu. „Skúste a presvedčte
sa, aký dobrý je Pán.“ (Ž 34, 9a)
Sinaj mi u nás doma pripomína Veľký
Choč. Nielen preto, že ho vídavam zo svojej rodnej obce Vyšný Kubín, ale aj pre jeho
blízky význam, aký mal pre Židov Sinaj.
Keď sa u nás povie „Choč fajčí“, znamená
to predzvesť zlého počasia. Keď je pekne
viditeľný, tešíme sa krásnemu počasiu
po celý deň. Tak ako je Choč pre nás znamením a symbolom niečoho budúceho,
tak je aj Sinaj pre každého človeka cestou
k slobode, lepšej a istejšej budúcnosti.
Prajem ti, mladý priateľ, aby si v sebe neprestal živiť túžbu po pravej slobode. Nech
ti je pri nej na pomoci sila spoločenstva
i vernosť v zachovávaní Božích prikázaní. A keď pôjdeš okolo Oravy či Liptova,
zastav sa na „našom“ Choči a zaži jeho
krásu i príbuznosť s biblickým Sinajom.
A možno niekde na chodníku aj zakopneme o seba...

POMNÍK

SLOVO

Príbehy poslušníka
Otče, ako sa cítite?
Veľmi to bolí?

Dúfam.
Tak dávno som
nešoféroval.

Neboj sa,
synku,
...

Hm. Nie si veľmi unavený? Mám
pocit, že sa ti zatvárajú oči.
No, to celonočné bdenie bolo pre mňa veľmi
ťažké.

...,
zvládneme
to.

Na ceste
Dúfam však, že
sa v nemocnici o vás
Hm.
postarajú.
Ak zaspíš
za volantom,
tak budú mať...

... o jedného viac.

Ahoj, deti! Ako ste sa dnes vyspali? Spánok je
dôležitou súčasťou nášho života, pretože počas
neho oddychujeme. Po dobrom odpočinku
nastupuje opačná fáza – bdenie. Múdri ľudia
napísali, že ide o taký stav organizmu, keď
človek optimálne reaguje na všetko, čo sa
okolo neho deje. Teda človek nielen vníma,
počuje, cíti, ale hlavne koná.

Pred ikonou

Radšej sa spolu
pomodlime, aby
telo aj duch mali
otvorené oči.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Aj v duchovnom napredovaní a v modlitbe
môžeme hovoriť o spánku a bdení. Človek
v hlbokom duchovnom spánku nereaguje
na Božie podnety, nedokáže vytvárať vzťahy
s Bohom ani ľuďmi, nevníma hĺbku svojej
hriešnosti a vplyv hriechov na svoj život
a životy ostatných. Boh nás však pozýva, aby
sme boli vnútorne bdelí, aby sme optimálne
reagovali na všetko okolo nás.

Celonočné bdenie

Dôležitou súčasťou modlitieb východných kresťanov sú ikony. Upriamujú našu
pozornosť, naše myšlienky správnym smerom. Veľmi dávno sa na hore Athos,
kde žijú mnísi, udial počas celonočného bdenia zázrak. Istý poslušník ostal vo
svojej kélii (domčeku) sám a modlil sa pred ikonou Božej Matky. Na dvere zaklopal neznámy mních a predstavil sa ako Gabriel. Keď sa spolu modlili, poslušník
začal spievať hymnus Čestnejšia si ako cherubíni. Gabriel modlitbu zopakoval,
ale pred ňu pripojil slová Dôstojné je. V tej chvíli sa ikona rozžiarila. Poslušníkovi
sa modlitba veľmi páčila a chcel, aby mu ju Gabriel napísal. Nemal však atrament
a papier, preto ju neznámy mních zázračne vyryl prstom do tvrdej dosky ako do
vosku. Dnes sa túto anjelskú modlitbu modlia veriaci po celom svete.
Úloha: Na obrázkoch nájdi desať rozdielov.

V Cirkvi postupne vznikali rôzne formy
modlitieb, ktoré napomáhali duchovný
rast. Hlavne v monastieroch mnísi praktizovali pred slávením nedele a rôznych
sviatkov dlhé celonočné bdenie, tzv.
agrypniu. Išlo o súbor modlitieb (medzi
večierňou a utierňou), ktoré mohli trvať
aj osem hodín. Boli prípravou na oslavu
Boha v ďalšom dni. Prečo boli také dlhé?
Čas, opakovanie, premáhanie tela očisťuje
srdce človeka od márností, oddeľuje od
svetských myšlienok. Sú ako ﬁlter, ktorý
zachytáva všetky nečistoty nášho života.
Úloha: Spočítaj spiacich a bdejúcich ľudí.

spravodajstvo

I

SLOVO
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Zadubenszki Norbert

SPOMIENKA
V PRAHE

NOVÝ INTERIÉR KATEDRÁLY

Križevačka eprahija

MAĎARSKO/MIŠKOVEC g Obnovený interiér Katedrály Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Miškovci posvätili 23. januára pri archijerejskej liturgii arcibiskup metropolita Hajdúdorožskej archieparchie Filip Košič, miškovecký eparcha Atanáz Orosz, nyíregyházsky
eparcha Ábel Szocska a emeritný biskup Szilárd Keresztes. Na slávnosti sa zúčastnil aj
zástupca premiéra Zsolt Semjén, biskupi Rímskokatolíckej a Reformovanej cirkvi a synkel
pre maďarských veriacich Košickej eparchie Vojtech Boháč. Úvodný pozdrav a vďačnosť
vyjadril vladyka Atanáz. V homílii vladyka Filip zdôraznil, že písanie ikon vyjadruje vieru
vo vtelenie Božieho Syna a zároveň uznanie, že Boh pre nás urobil všetko, aby sme ho videli
a prijali. Zsolt Semjén vo svojom príhovore na konci liturgie zdôraznil, že vláda už podporila
mnohé chrámy v Karpatskej kotline a vyjadril vďačnosť Cirkvi za jej prácu pre spoločnosť.
Najvýznamnejším prvkom reštaurácie katedrály je sedemdesiatdva fresiek ikon na stenách
zhotovených v postbyzantskom štýle podľa kánonických pravidiel. Na strope a stropných
oblúkoch zobrazujú udalosti dejín spásy. Na stĺpoch a bočných stenách zobrazujú prorokov,
svätých a mučeníkov. (Vojtech Boháč)

ČESKÁ REPUBLIKA/PRAHA g
Osobnosť humanistu Františka
Skorinu (1470 – 1552), rodáka z Polocka v Bielorusku, si pripomenuli
zádušnou svätou omšou 20. januára
v Bazilike sv. Petra a Pavla na Vyšehrade, ktorú slávil kardinál Dominik
Duka, apoštolský nuncius Mons.
Charles Balvo, apoštolský exarcha
Ladislav Hučko a ďalší kňazi Apoštolského exarchátu. Stretnutie iniciovali
zástupcovia poľskej a litovskej ambasády. Bohoslužby sa konali súbežne aj
mestách, kde Skorina pôsobil. V Prahe Skorina vydal svoje najvýznamnejšie dielo Ruténska Biblia. Biblický
text napísal v cirkevnej slovančine
a komentáre v ruténčine. Cieľom
spomienky nebolo iba pripomenúť
si osobnosť Skoriny, ale vyjadriť spolupatričnosť so všetkými, ktorí dnes
v jeho vlasti trpia. (cirkev.cz)

SÝRIA/DAMASK g Zasvätení muži a ženy
sa zhromaždili, aby spoločne diskutovali
o súčasnosti a budúcnosti svojho povolania
v Sýrii zmietanej vojnou. Stretnutie sa konalo
17. – 19. januára v sídle grécko-melchitského
katolíckeho patriarchu v Damasku za účasti apoštolského nuncia kardinála Mária
Zenariho. Ich misiou v krajine ostáva byť
svedkami Krista, svedčiť o slobode a úteche
Krista a zdieľať so sýrskym ľudom utrpenie
a ťažkosti až po preliatie krvi. (fides.org)
EGYPT/CAIRO g Zákon, ktorý zlepšuje
právne postavenie kresťanov v Egypte, je
na programe schválenia poslancami egyptského parlamentu. Kresťania v Egypte sú si
pred zákonom rovní s moslimami, ale v praxi
čelia rôznym znevýhodneniam vo verejnom
živote, pretože občianske a rodinné právo je
založené na islamskom práve šaría. Ku kresťanom sa tu hlásia pravoslávni, protestanti,
rímskokatolíci i Koptská katolícka cirkev.
(KathPress)
VATIKÁN g V Nedeľu Božieho slova, ktorá
pripadla na 23. január, ustanovil Svätý Otec
František v Bazilike sv. Petra za lektorov a katechétov niekoľkých laikov a laičky z rôznych
krajín. Novoustanovení katechéti prijali
od Svätého Otca kríž a lektori Sväté písmo.
V homílii Svätý Otec poukázal na Božie slovo,
ktoré nám bolo dané, aby nás posúvalo v ústrety bratom a k ich ranám. (vaticannews.va)

OSLAVA PATRÓNOV EPARCHIE
CHORVÁTSKO/KRIŽEVCE g Sviatok svojich nebeských patrónov Troch svätiteľov slávila Križevacká eparchia 30. januára v Katedrále Najsvätejšej Trojice
v Križevciach. Archijerejskú svätú liturgiu viedol križevacký eparcha Milan Stipič spolu s novým arcibiskupom metropolitom arcidiecézy Bosna-Hercegovina
Tomom Vukšičom, ďalšími biskupmi a kňazmi. Arcibiskup Vukšič v homílii
poukázal na veľké dielo troch cirkevných otcov, ktoré je dodnes aktuálne. Tak
vtedy ako aj dnes treba nadviazať správny vzťah so spoločnosťou, evanjelizovať
kultúru, chrániť pravoverné učenie, usmerňovať klérus, organizovať cirkevný
život, podporovať charitu konkrétnymi skutkami. Na liturgii sa zúčastnili aj
predstavitelia mesta a štátu, členovia reholí a spoločenstiev. Pred slávnostným
obedom, ku ktorému sa pripojil aj apoštolský nuncius v Chorvátku Mons.
Giorgio Lingua, bola spustená aplikácia Gréckokatolícky časoslov, na ktorého
tvorbe spolupracoval aj spolutvorca slovenskej verzie tejto aplikácie čtec Dávid
Kováč. Webová aplikácia sprístupňuje všetkým veriacim posvätné texty k modlitbám a duchovnému rastu. (krizevacka-eparhija.com)
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Podiel gréckokatolíkov na celkovom počte obyvateľov okresov

GRÉCKOKATOLÍCI

V ROKU 2021
»d Juraj GRADOŠ

Minulý rok prebehlo na Slovensku historicky prvé
elektronické sčítanie obyvateľov. Bolo to tretie sčítanie
v histórii novodobej Slovenskej republiky. Podľa neho sme
1. januára 2021 mali v 2 890 obciach 5 449 270 obyvateľov,
čo je za desať rokov nárast o 52 234 (0,97 %).
Sčítanie ukázalo, že viac ako dve tretiny
obyvateľov SR patria do vekovej skupiny 15 až 64 rokov. Vo vekovej skupine
0 – 14 rokov je 15,9 percenta populácie,
do najstaršej skupiny nad 65 rokov patrí
17,1 percenta ľudí. V oboch prípadoch sú
na Slovensku východoslovenské kraje výnimkou. Vo vekovej skupine 0 – 14 rokov
žije v Košickom kraji až 17,53 % a Prešovskom dokonca 18,24 % obyvateľov. Presne
opačný trend je vo vekovej skupine nad
65 rokov. V Košickom kraji žije 15,88 %
a v Prešovskom 14,81 % obyvateľov nad
65 rokov. Hoci sa podiel mladých ľudí
v týchto krajoch oproti roku 2011 výrazne nezmenil, počet starších obyvateľov
narástol aj tu.

NÁRODNOSTI
Väčšina obyvateľov Slovenska je slovenskej národnosti, 422 065 maďarskej
(7,75 %), 67 179 (1,23 %) rómskej, 23 746
(0,44 %) rusínskej a 9 451 (0,17 %) ukrajinskej. Od roku 1991 je prvýkrát evidentný pokles počtu Rusínov, hoci v rokoch
1991 až 2011 ich počet stúpol o 16 285 –
na 33 482 (0,62 %). Počet Ukrajincov sa,
naopak, zvýšil z 7 430 prvýkrát od roku
1991, keď sa k tejto národnosti hlásilo až
13 281 obyvateľov Slovenska (0,25 %). Až
88 985 obyvateľov si však uviedlo ako
druhú národnosť rómsku, 39 810 rusínsku, 34 089 maďarskú a 1 586 ukrajinskú.
Slovenskú si uviedlo 55 496 obyvateľov.

I Juraj Gradoš

S národnosťou je spájaný aj materinský
jazyk. Po slovenčine sú najpočetnejšími
jazykmi maďarčina (462 175 osôb; 8,5 %)
a rómčina (100 526 osôb; 1,8 %), pričom
rómsky materinský jazyk uvádza v Prešovskom a Košickom kraji viac ako 4 %
obyvateľov. Rusínsky materinský jazyk
uvádza 38 679 (0,71 %) a ukrajinský 7 608
obyvateľov (0,14 %). V prípade maďarského, rómskeho i rusínskeho jazyka došlo
za desať rokov k miernemu poklesu.

VIEROVYZNANIE
K Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku
sa minulý rok hlásilo 55,76 % obyvateľov SR (3 038 511). V roku 2011 to bolo
3 347 277 obyvateľov (62,02 %). Z regio
nálneho pohľadu okrem Bratislavského
a Košického kraja sa v každom kraji
nadpolovičný počet obyvateľov hlásil
k tejto cirkvi. V rámci okresov sa v okrese
Námestovo prihlásilo k rímskokatolíkom
92,4 % obyvateľov. Najmenší podiel mala
táto cirkev v okrese Medzilaborce – 8,7 %.
Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov Slovenska sú ľudia bez náboženského vyznania. V roku 2011 ich bolo 13,4 %,
o desať rokov neskôr už 23,8 %. Z 1 296 142
obyvateľov najvyšší podiel obyvateľov bez
vyznania je zásluhou všetkých bratislavských okresov (39,85 %). Viac ako 40 %
dosiahol už iba okres Rožňava (40,85 %).
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Druhé najpočetnejšie vierovyznanie bolo
minulý rok evanjelické (286 907 osôb;
5,27 %). Po ňom nasleduje gréckokatolícke a reformované (85 271 osôb; 1,56
%). K Pravoslávnej cirkvi sa hlási 50 677
obyvateľov (0,93 %). Nezistené vyznanie
uviedlo 353 797 obyvateľov (6,49 %).
Narástol aj počet členov ad hoc hnutí.
K Svedkom liehovovým prihlásilo 14 207
obyvateľov, 1 389 sa prihlásilo k Rádu
rytierov Jedi a 590 k pastafarianizmu.

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
V roku 2021 bolo tretie najpočetnejšie vierovyznanie gréckokatolícke. Ku Gréckokatolíckej cirkvi sa hlásilo 218 235 obyvateľov
(4 %). Oproti roku 2011 ich počet stúpol
o 11 364 veriacich. Spolu s pravoslávnymi
ide o ojedinelý nárast počtu členov väčších
denominácií. Napriek tomuto nárastu
najviac gréckokatolíkov bolo na Slovensku
v roku 2001 – 219 831. Najviac gréckokatolíkov bolo na východnom Slovensku.
Najväčší podiel majú v okresoch Medzilaborce (49,73 %), Stropkov (38,07 %),
Sobrance (34,37 %) a Svidník (34,3 %). Najviac ich žilo v okrese Trebišov (20 822),
najmenej v okrese Myjava (86).
V rámci obcí a miest najviac gréckokatolíkov žilo v Košiciach (15 186), kde tvorili
6,63 % obyvateľov. V meste Prešov žilo
7 346 (8,66 %) a v Bratislave 5 416 gréckokatolíkov (1,139 % obyvateľov). Po biskupských sídlach nasledujú Humenné (6 486
osôb; 20,68 %) a Michalovce (6 111 osôb;
16,65 %). V obci Roškovce (okres Medzilaborce) sa zo 141 obyvateľov považuje
za gréckokatolíkov až 94,33 %. V roku
2011 to bolo 181 z 194 obyvateľov (93,3 %).

Zmena počtu gréckokatolíkov
oproti roku 2011 Juraj Gradoš

I

V roku 2001 bolo v Prešovskej archieparchii 121 188 gréckokatolíkov, v roku 2011
iba 114 799 (14,094 %) a v minulom roku
114 401 (14,142 %). V Košickej eparchii
bolo v roku 2001 84 002 gréckokatolíkov,
v roku 2011 iba 75 231 (9,502 %) a v minulom roku 74 240 (9,491 %). V najrozsiahlejšej Bratislavskej eparchii bolo
v roku 2001 14 641 gréckokatolíkov, v roku
2011 ich počet stúpol na 16 841 (0,444 %)
a v minulom roku až na 29 594 (0,767 %).
Tieto čísla poukazujú na trend sťahovania
sa gréckokatolíkov na západ republiky,
najmä do Bratislavského kraja.
Katolícka cirkev až na Bratislavský kraj
(46,74 %) má v každom kraji dominantný
podiel obyvateľov, pričom najviac katolíkov oboch obradov žije v Žilinskom kraji
(73,65 %).
Tieto údaje naznačujú trendy, ktorými
sa budú uberať ďalšie roky. Pokiaľ sa aj
východ republiky nestane zaujímavým
miestom pre život mladých rodín, tie
budú odchádzať do miest na západe, kde
sa veľká časť stratí v anonymite na sídliskách a sekularizuje sa – prestane veriť
v Boha. Dôvodom nie je svet okolo nás,
ale naša slabá viera, ktorá sa opiera najmä
o tradíciu a zvyklosti a nie o hlboký vzťah
s Otcom. To je výzvou pre kňazov, ale
i rodičov, aby najprv sami objavili to úžasné spojenie s nebeským Otcom a aby ho
mohli dávať ďalej – svojim veriacim alebo
deťom. Chce to však zmenu srdca a zmenu spôsobov výchovy a šírenia evanjelia.
Dúfam len, že na to máme kapacitu,
schopnosti a odvahu.

K výsledkom sčítania sa vyjaril vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku:
„Výsledky sčítania obyvateľov vnímam
veľmi pozitívne. Je to dôkaz toho, že
naša cirkev je živá, hoci sa ako každá iná
borí s rôznymi problémami. Sčítanie sa
uskutočnilo v pandemickej dobe, ktorá
významne poznačila pastoráciu, ale aj
napriek tomu počet gréckokatolíckych
veriacich v porovnaní s rokom 2011 narástol o 5,5 %. Ďakujem úprimne všetkým
veriacim za ich svedectvo, že aj napriek
rôznym sekularizačným tlakom sa nehanbili priznať k svojej viere. Chcem vrúcne
poďakovať aj všetkým kňazom pôsobiacim
vo farnostiach či pastoračných a pútnických centrách, lebo vďaka ich horlivému
pastoračnému prístupu a obetavej kňazskej službe mohli veriaci cítiť, že Cirkev
sa o nich stará. Chcem sa poďakovať aj
gréckokatolíckej televízii Logos, ktorá nás
už sedem rokov zviditeľňuje v mediálnom
priestore. Zároveň je to pre všetkých nás
výzva, aby sme nezostali stáť, aby sme sa
neuspokojili s týmto výsledkom, lebo viera
je živá vtedy, ak stále napreduje. V kontexte práve prebiehajúcej synodálnej cesty
v Cirkvi chcem preto pozvať duchovenstvo
a veriacich Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, aby sme kráčali spoločne, počúvali
sa navzájom a nechali sa viesť Svätým
Duchom, a takto vytvárali spoločenstvo
veriacich v Krista. Za všetkých vás sa modlím a udeľujem vám svoje archijerejské
požehnanie.“

VYJADRENIE VLADYKU CYRILA
Košický eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ SJ
vo videu poďakoval každému, kto priznal
v sčítaní obyvateľstva príslušnosť ku Gréckokatolíckej cirkvi. Zároveň pripomenul
Ježišove slová: „Kto vyzná mňa pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred nebeským Otcom.“ Podľa vladyku však nejde len o čísla,
štatistiky, o akési zadosťučinenie z počtov,
straty, alebo rastu. „Ide o to, že ako spoločenstvo sme dokázali prejaviť určitú svoju
príslušnosť. Sme tu a chceme ďalej rozvíjať
a odovzdávať našu vieru,“ zdôraznil. Odovzdávanie viery má podľa vladyku Cyrila
prebiehať nielen vnútri našich komunít.
„Práve výsledky sčítania, ktoré poukazujú
na tých, ktorí sa nehlásia k žiadnej viere,
má byť pre nás o to väčším motívom, aby
sme boli radostnými a presvedčivými
svedkami našej viery. Nech Pán odplatí
každému podľa úprimnosti jeho srdca,
nech každému z nás dá vytrvalosť v prežívaní a ohlasovaní, a dosvedčovaní našej
viery,“ uviedol.
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Týždeň modlitieb v Santiago de Chile

I wikimedia.org

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU

KRESŤANOV
»d vaticannews.va

Tradičná ekumenická modlitba s názvom
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov,
ktorá spája rôzne kresťanské cirkvi
a spoločenstvá na celom svete prebehla
od 18. do 25. januára. Je vyjadrením túžby
po jednote a vydávaní evanjeliového
svedectva pred svetom. Je znakom úcty,
dialógu a spolupráce medzi kresťanmi,
ktorých spája Ježiš Kristus, Boží Syn
a Spasiteľ.
Modlitby za jednotu kresťanov majú
svoju dávnu históriu siahajúcu do 18.
storočia a vychádzajúcu z prostredia
protestantských spoločenstiev. Pápež Lev
XIII. v roku 1894 povzbudzoval k modlitbe v rámci Oktávy modlitieb za jednotu.
Reverend Paul Wattson v roku 1908
prvýkrát inicioval zachovávanie oktávy
za jednotu Cirkvi a navrhol, aby modlitby
prebiehali v dňoch medzi sviatkami Katedry sv. Petra a Obrátením sv. Pavla, čo
im dodalo symbolický význam. Odvtedy
je tradičným termínom konania tohto
týždňa 18. až 25. január. Dekrét Druhého
vatikánskeho koncilu o ekumenizme
Unitatis redintegratio z roku 1964 zdôraznil, že modlitba je dušou ekumenického
hnutia a nabádal k zachovávaniu tohto
týždňa modlitieb.

Tohtoročnou témou bol citát: „Videli
sme na východe jeho hviezdu a prišli
sme sa mu pokloniť.“ (Mt 2, 2) Téma bola
inšpirovaná cestou mudrcov z východu
a pozýva k jednote a spojeniu v nádeji,
ktorá prišla všetkým národom zeme.
Tému vybrala a koncept materiálov pre
ekumenický týždeň pripravila Rada cirkví
Blízkeho východu, ktorá má sídlo v Bejrúte. Na príprave textov sa podieľali aj
členovia Maronitskej cirkvi a Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi Antiochie, ktoré
sú východnými katolíckymi cirkvami.
Predstavitelia rôznych cirkví a náboženských spoločností vrátane gréckokatolíkov sa stretli na spoločných ekumenických modlitbách v mnohých obciach
a mestách na Slovensku. Celoslovenská
bohoslužba sa konala 23. januára v novom
evanjelickom kostole v Bratislave za účasti predstaviteľov kresťanských cirkví
združených v Ekumenickej rade cirkví
na Slovensku a pozvaní hostia.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
zakončil Svätý Otec František 25. januára
slávením vešpier s ekumenickou účasťou
pri hrobe apoštola národov v Bazilike sv.
Pavla za hradbami. Slávenie sa konalo
za účasti reprezentantov viacerých kres-

Týždeň modlitieb v Rige

I wikimedia.org

ťanských cirkví. Prítomný bol pravoslávny
metropolita Polykarpos – reprezentant
Ekumenického patriarchátu i osobný
zástupca arcibiskupa z Canterbury v Ríme
Ian Ernest. Svätý Otec vo svojej homílii
poukázal na tri etapy putovania mudrcov:
východ, Jeruzalem a Betlehem. Mudrci
sa vydali na cestu z východu, odkiaľ vychádza slnečné svetlo, no šli hľadať väčšie
svetlo. To nás pozýva hľadieť na Ježišovu
hviezdu, na Krista, nie na lesk sveta a meteory módnych trendov. V rozdielnosti
troch mudrcov je vyjadrená rozdielnosť
tradícií a kresťanských skúseností, ale aj
jednoty, ktorá sa rodí z rovnakej túžby: „hľadieť na nebo a spoločne kráčať
na zemi“. Druhou etapou sú udalosti
v Jeruzaleme, ktoré boli charakterizované
strachom Herodesa a znepokojením celého Jeruzalema. Do strachu a nepokoja,
ktorý nás chce zastaviť na ceste, zaznieva
výzva „nebojte sa“. Jeruzalem bol zároveň
miestom, kde sú kňazi a zákonníci, ktorí
mudrcom podali usmernenie skúmajúc
Písmo. Ani my kresťania nemôžeme
dosiahnuť Pána bez Božieho slova. Treťou
etapou bol Betlehem, kde sa skončila
ich cesta v dome, v adorácii, v poklone.
„Vyprosujme si dnes večer od Boha túto
odvahu, odvahu pokory, jedinú cestu, ktorou sa dostaneme k poklone Bohu v tom
istom dome, okolo toho istého oltára.“
V závere slávenia sa prihovoril predseda
Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch, ktorý Svätému
Otcovi poďakoval za to, že 21. januára
vyhlásil sv. Ireneja z Lyonu za učiteľa
Cirkvi s titulom učiteľ jednoty. Sv. Irenej
z Lyonu pochádzal z Východu a vykonával svoju biskupskú službu na Západe.
Bol duchovným a teologickým mostom
medzi východnými a západnými kresťanmi.

Mária Žarnayová
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VÝROČIE GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU
PREŠOV g Štrnáste výročie reorganizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku si gréckokatolíci pripomenuli
v nedeľu 30. januára slávením ďakovnej
archijerejskej svätej liturgie v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, sídle metropolitnej cirkvi. Počas týchto rokov každá
z (archi)eparchií metropolie prešla
rozvojom v rôznych oblastiach: vznikali
nové farnosti a protopresbyteráty, rozvíjala sa charita, rehole, spoločenstvá,
kňazská formácia, pútnické miesta, cirkevné školy, narástol počet veriacich
i chrámov, vznikli nové inštitúcie či TV

Logos. Medzi významnejšie úspechy
Prešovskej archieparchie patrí vznik
Humenského vikariátu, rozvoj centier
pre Rómov a pre rodiny na Sigorde
a Centra pre mládež v Juskovej Voli, napredovanie Gréckokatolíckej teologickej
fakulty či proces blahorečenia otca
Jána Ivana Mastiliaka CSsR. V Košickej
eparchii vzniklo Centrum pre mládež
v Dvoriankach, ikona Klokočovskej Bohorodičky bola vyhlásená za patrónku
Zemplína a boli ustanovení dvaja synkeli
pre národnostné menšiny. Po zrieknutí
sa úradu vladyku Milana Chautura bol

v roku 2021 vymenovaný za nového košického eparchu arcibiskup Cyril Vasiľ
SJ. V Bratislavskej eparchii sa pastorácia
prispôsobovala potrebám veriacich
v diaspóre. Zabezpečila sa starostlivosť
o veriacich ukrajinskej národnosti,
vybudovalo sa pastoračné centrum
a chrám v Trenčíne a každoročne sa vo
farnostiach úspešne organizuje Deň
farnosti. V súčasnosti celá metropolitná
cirkev prechádza eparchiálnou fázou
synodálnej cesty, ktorá má pomôcť jej
ďalšiemu smerovaniu a rastu. (MP, TM,
SG)

KOŠICE g Čestný Rád
III. stupňa hieromučeníka
Teodora Romžu bol udelený
arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi SJ 19. januára, na sviatok
Bohozjavenia podľa juliánskeho kalendára v Katedrálnom chráme Povýšenia
svätého Kríža v Užhorode.
Ocenenie vladykovi odovzdal apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie
vladyka Nil Luščak OFM ako
výraz vďačnosti za podporu
a rozvoj Mukačevskej eparchie najmä počas uplynulého
jubilejného roka Mukačevskej eparchie. Udalosti predchádzala archijerejská svätá
liturgia, ktorej predsedal
vladyka Cyril. Vo svojej homílii, vychádzajúc z názvu sviatku Teofánia – Bohozjavenie, poukázal na mnohé udalosti Starého zákona, keď sa Boh tajomným spôsobom zjavoval svojmu ľudu.
Nový zákon ukazuje už vteleného Boha, Ježiša Krista, ktorý zostupuje do vôd Jordánu, aby sa
všetko zjednotilo s Bohom. Vladyka vyzval prítomných, aby sa stali živou epifániou. Slávnosť
zavŕšili veľkým svätením vody pred katedrálou. Medaila vyznamenania má tvar rovnoramenného kríža, v ktorého centre je zobrazená tvár blahoslaveného Teodora a nápis Hieromučeník
Teodor Romža. (Jozef Havrilčák)

facebook užhorodskej katedrály

VYZNAMENANIE PRE VLADYKU CYRILA

LITURGICKÉ
VÍNO
Z CHOŇKOVIEC
CHOŇKOVCE g Prísahu, ktorá
umožňuje Poľnohospodárskemu
družstvu Vinohrady Choňkovce
vyrábať liturgické víno, zložila
majsterka Kvetoslava Varchoľáková
27. januára v Choňkovciach pred
emeritným biskupom Košickej
eparchie Milanom Chauturom CSsR,
archimandritom a protosynkelom
Košickej eparchie Jaroslavom Lajčiakom, správcom farnosti Jozefom
Fabišíkom, ďalšími kňazmi a veriacimi. Liturgické vína smie označovať
a do obehu uvádzať iba dôveryhodná
osoba. Po vykonaní patričných
prísľubov a prísahy jej biskup vydáva
povolenie a súhlas na distribúciu
takéhoto vína. Liturgické víno musí
byť prírodné a nepokazené, bez použitia chemických látok, zo zdravých
plodov viniča hroznorodého z odrôd
schválených a zapísaných v listine
povolených odrôd. (TSKE)

27

SLOVO

HELCMANOVCE g V rámci pastoračných
návštev farností Košickej eparchie navštívil
31. januára arcibiskup Cyril Vasiľ SJ spišskú
farnosť Helcmanovce. V Chráme svätého
archanjela Michala slávil svätú liturgiu spolu
s otcom Kassiánom Kamilom Drozdom,
miestnym duchovným správcom a synkelom
pre rusínskych a ukrajinských veriacich Košickej eparchie, a s otcom Martinom Mrázom,
osobným tajomníkom a kancelárom eparchiálneho úradu. Vladyka Cyril vo svojej homílii
vychádzal z nedeľného evanjelia o Zachejovi.
U Zacheja bola možná zmena srdca, postojov
a života. Aj keď ho okolie odsudzovalo a pohŕdalo ním pre jeho kolaboráciu s rímskou mocou, Ježiš v ňom videl zrnko dobra. Na tomto
zrnku postavil celú zmenu Zachejovho života.
Po liturgii a záverečnom poďakovaní otca Kassiána vladykovi nasledovalo krátke stretnutie
vladyku so zástupcami farského spoločenstva,
počas ktorého mu priblížili aktuálnu situáciu
vo farnosti a v obci. (TSKE)

INICIATÍVA #WEREMEMBER
PREŠOV g Pri príležitosti Medzinárodného dňa
obetí holokaustu, ktorý
si celý svet pripomenul
27. januára, sa prešovský
arcibiskup metropolita Ján
Babjak SJ zapojil do iniciatívy #WeRemember.
Spoločne s protosynkelom
Ľubomírom Petríkom
a súdnym vikárom Jaroslavom Pasokom sa odfotili
držiac v rukách slogan
#WeRemember pri ostatkoch blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM v prešovskej katedrále. Vyjadrili tak úctu
všetkým obetiam holokaustu. Miesto fotografie je symbolicky spojené s osobou
biskupa Gojdiča, ktorý počas svojho života zachránil viac ako tisícpäťsto Židov. Ešte
pred začatím vojny verejne protestoval proti nacionalizmu, šovinizmu a rasizmu,
vydával fiktívne potvrdenia o konvertovaní Židov na katolícku vieru, krstil a schovával Židov pred deportáciami a kňazov vyzýval, aby tak konali tiež. V roku 2005 bol
práve 27. január vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň
obetí holokaustu, pretože práve v tento deň vojská Červenej armády dorazili k bránam koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. (Michal Pavlišinovič)

EKUMENICKÁ MODLITBA
V BRATISLAVE
BRATISLAVA g Ekumenickú bohoslužbu slova vo františkánskom Kostole
Zvestovania Pána v Bratislave zorganizovala 18. januára rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, kresťanské cirkvi a kresťanské spoločenstvá
v Bratislave v rámci celosvetovej iniciatívy Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov. Medzi siedmimi duchovnými z jednotlivých cirkví a kresťanských
spoločenstiev bol prítomný aj otec Rastislav Čížik, správca farnosti BratislavaStaré mesto, ktorý reprezentoval Gréckokatolícku cirkev. Po prečítaní evanjelia o putovaní mudrcov z Východu a ich poklone novému Kráľovi sa siedmi
duchovní prihovorili v krátkej meditácii. Pripomenuli, že všetci kresťania sú
pozvaní byť hlboko zasiahnutí týmito Vianocami, osobným stretnutím s Pánom a už nemôžu kráčať späť po rovnakej ceste, podobne ako mudrci. Poukázali na to, že je darom osobne sa stretávať a rásť v ekumenickom priateľstve
zvlášť v čase pandemickej izolácie. Na záver všetci vyjadrili túžbu pokračovať
vo vytváraní vzájomného kresťanského spoločenstva. (TK KBS)

BANSKÁ BYSTRICA g Rádio Lumen odpremiérovalo 18. januára programovú novinku
s názvom Keď zasvätená osoba varí. Jej
prvým hosťom bol dekan banskobystrickej
katedrály otec Peter Saroštík. Nová relácia
prináša rozhovory s kňazmi a rehoľníkmi
a ich recepty z farských úradov i kláštorných
kuchýň, ktoré môžu inšpirovať poslucháčov
pripraviť niečo, čo ešte v kuchyni nevyskúšali.
(TK KBS)
PREŠOV g Odborný seminár pre katechétov s názvom Kurikulum katolíckeho náboženstva – východný obrad pripravil v online
forme 21. januára Diecézny katechetický úrad
Prešovskej archieparchie v Prešove v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom
v Prešove. Lektorkou seminára bola Ľubomíra Pružinská. Predstavila obsah kurikula
a ukážky učebníc pre deti predškolského
a mladšieho školského veku. (Ľ. Pružinská)   
KOŠICE g Na ekumenickej bohoslužbe
v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 24. januára v kresťanskom centre
Apoštolskej cirkvi v Košiciach zúčastnil okrem zástupcov cirkví pôsobiacich v košickom
Ekumenickom spoločenstve aj otec Pavol
Bardzák, člen tohto spoločenstva za Gréckokatolícku cirkev. V programe zaznel spev Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc.
Prítomných v závere pozdravil primátor Košíc
Jaroslav Poláček. (D. Fedorková)  

IS PA

PASTORAČNÁ
NÁVŠTEVA

Tomáš Horváth
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SYNODALITA A CHARITA
PREŠOV g Hlavnou témou zasadnutia komisie pre charitatívnu činnosť
Prešovskej archieparchie bola Synodalita a charita. Jej členovia sa stretli
18. januára v centre Gréckokatolíckej charity v Prešove. Po spoločnej modlitbe
zdieľali svoje postrehy na sedem otázok z prípravného dokumentu o synode.
Ocenili popri profesionálnych činnostiach Gréckokatolíckej charity Prešov
rozvoj farských charít, v ktorých je veľký potenciál preventívnych aktivít vo
farnostiach. Momentálne je v archieparchii registrovaných štrnásť farských
charít. Dobrovoľníci však potrebujú priebežnú duchovnú i odbornú formáciu.
Zhodli sa na tom, že na začiatku je dôležitá modlitba, aby spoločné úsilie pod
vedením Svätého Ducha vyústilo do konkrétnych skutkov lásky, lebo „bez
neho nemôžeme nič urobiť“. Okrem toho konštatovali, že treba začať vo vlastných rodinách, aby „synoda prišla do každej rodiny“, učiť sa počúvať a správne
komunikovať. Ďalším príspevkom k spoločnému kráčaniu bude pripravovaná
konferencia k tridsiatemu výročiu obnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity, ktorá sa uskutoční v júni 2022. (gkcharita-po.sk)
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KEŽMAROK g K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sa pripojili aj kresťania
v Kežmarku. Ekumenické bohoslužby prebehli postupne od 23. do 25. januára. Homíliu v evanjelickom kostole predniesol farár farnosti Ľubica Marián Sterančák. So slovom sa
podelil v gréckokatolíckom Chráme Narodenia
Presvätej Bohorodičky rímskokatolícky dekan
František Trstenský, ktorý v duchu tohtoročného motta povedal: „Neprichádzame, aby
sme sa poklonili jeden druhému, ale spoločne
prichádzame pokloniť sa Kristovi. Toto je cesta
ekumenizmu.“ V Bazilike sv. Kríža homíliou
poslúžil Roman Porubän. (TK KBS)
MICHALOVCE g Ctitelia blahoslaveného
Metoda Dominika Trčku sa stretli 25. januára
v bazilike minor v Michalovciach, aby sa
modlili pri jeho relikviách. Okrem Molebenu
k blaženému Metodovi a modlitieb za uzdravenie sa slávili dve sväté liturgie. Pri večernej
sa v homílii prihovoril otec Jozef Kišák CSsR.
Poukázal na túžbu dotýkať sa Boha, ktorá
sprevádzala aj blaženého Metoda. Hovorieval, že Boh požehnáva úsilie človeka. (M.
Dupnák)  
SLOVENSKO g Na základe iniciatívy
Svätého Otca Františka sa 26. januára zapojili
veriaci, farnosti, katolícke organizácie a médiá na Slovensku ku Dňu modlitieb za pokoj
na Ukrajine. Svätý Otec sa v tento deň pri
generálnej audiencii modlil za Ukrajinu
modlitbu Otče náš spolu s pútnikmi v Ríme.
Tento deň modlitby bol vyhlásený v súvislosti
s napätou situáciou na hraniciach Ukrajiny
s Ruskom. (TK KBS)

ŽIVOT SPOLOČENSTIEV

Veronika Futejová

SLOVO
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zamyslenia

PONDELOK
21. február

Prepodobný Timotej zo Symbolov
Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré.
(3 Jn 1, 11)
Hoci tento Jánov list má ráz súkromnej
korešpondencie, prináša niekoľko zaujímavých správ o živote prvokresťanských
obcí. „Starší“ je všeobecne uznávanou autoritou, a preto jeho svedectvo je pravdivé.
Autor uznáva miestneho predstaveného,
ale vyčíta mu jeho nesprávne počínanie
voči bratom a spôsob, akým vykonáva svoj
úrad. Dôležité je pomenovať chyby, treba
to však urobiť s láskou. Pravda vypovedaná
s láskou oslobodzuje.
Liturgia: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 –
40; 22, 7 – 39, zač. 96; každodenné antifóny; menlivé časti z pondelka (HS: 154; PZ:
108; HP: 109)

UTOROK
22. február

Mučeníci v Eugeniu
Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia,
... a zapierajú jediného Vládcu a nášho
Pána Ježiša Krista. (Júd 1, 4)
Cieľom Júdovho listu je vystríhať kresťanov z pohanstva pred falošnými učiteľmi,
ktorí ohrozovali jednotu Cirkvi, popierali
Kristovo božstvo, rúhali sa duchovným bytostiam a svojím laxným životom zavádzali
voľnosť mravov. Ako v danej dobe boli
mnohí, ktorí si chceli podmaniť duchovné
sily, aj dnes sa niektorí zahrávajú s okultizmom či sa dokonca priamo vysmievajú
Bohu a žijú výstredným životom. „Ja som
Pán Boh tvoj!“
Liturgia: Júd 1, 1 – 10, zač. 77, Lk 22, 39 –
42. 45b – 71. 23, 1, zač. 109; každodenné
antifóny; menlivé časti z utorka (HS: 155;
PZ: 109; HP: 110)

STREDA
23. február

Hieromučeník Polykarp
Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre
seba neumiera; ... Či teda žijeme, alebo
umierame, patríme Pánovi. (Rim 14, 7 – 9)
Hieromučeník Polykarp sa pred umučením modlil: „Všemohúci Bože, vládca
anjelov a všetkých nebeských mocností,
ochranca všetkých spravodlivých. Ďakujem ti, že si ma uznal za hodného s tvojimi
mučeníkmi byť účastným čaše tvojho Syna
na vzkriesenie do večného života. Prijmi
ma, Pane, ako tebe príjemnú obetu. Oslavujem ťa za všetky tvoje dary a ďakujem ti
za ne v mene jednorodeného tvojho Syna
so svätým Duchom. Amen.“ Treba nám
viac ďakovať Bohu, aj za dobré, aj za zlé.

Plne aliturgický deň, ak sa slávi liturgia:
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač.
109; každodenné antifóny; menlivé časti zo
stredy (HS: 157; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK
24. február

Prvé a druhé nájdenie hlavy
Jána Krstiteľa
To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, ľudia
telesní, čo nemajú Ducha. (Júd 1, 19)
Filozof Pascal poznamenal, že „všetko
nešťastie ľudí pochádza z jedinej veci, že
nedokážu zostať v pokoji v jednej izbe“
(Myšlienky 139). Naše slová sa môžu stať
podlízavosťou, chválenkárstvom, lžou,
ohováraním, hanobením. Ako nám pripomína Kniha Sirachovcova, „mnohí padli
ostrím meča, ale nie toľkí, ako čo zahynú
pre jazyk“ (28, 18). Potrebujeme Božieho
Ducha na uzdravenie nášho jazyka.
Liturgia: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 –
34a. 44 – 56, zač. 110 (radové); 2 Kor 4, 6
– 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40 (Predchodcovi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti o Jánovi Krstiteľovi
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

mnohého jedla nedokáže udržať a viesť
myšlienky. Napcháme sa na obed knedľou
alebo hranolčekmi, prídeme do kancelárie
a robiť sa nám nechce, myseľ je zastretá,
otupená, tak si radšej zapneme sociálne
siete.
Liturgia: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6,
1 – 13, zač. 16 (radové); Gal 5, 22 – 6, 2, zač.
213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (pôstnikom);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
menlivé časti zo Syropôstnej soboty (HS:
204; PZ: 167; HP: 164)

NEDEĽA
27. február

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní prarodičov z raja
Prepodobný a vyznávač Prokop Dekapolita
Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky,
aj váš nebeský Otec vám odpustí. (Mt 6, 14)
„Žiadna modlitba nie je vypočutá tak
rýchlo ako modlitba človeka, ktorý
prosí o zmierenie s tými, ktorí sa na neho

PIATOK
25. február

Arcibiskup Taras
Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! (Ef 5, 8)
Arcibiskup Taras tesne pred smrťou
upadol do stavu pokúšania. Bolo možné
počuť, ako sa rozpráva s duchmi temnoty,
ktorý podrobne preberali a pretriasali celý
jeho život, aby ho mohli obviniť. Umierajúci patriarcha sa obhajoval a odpovedal
im na každé obvinenie. Zo strachu sa
triasol na celom tele. Po nejakej chvíli
všetko utíchlo. Svätý s Božou pomocou
odohnal satana. Onedlho potom pokojne
a ľahko odišiel na večnosť. Prosme o dobrú
odpoveď na prísnom Kristovom súde.
Aliturgický deň, ak sa slávi liturgia: Ef 5,
8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61; každodenné antifóny a blaženstvá; menlivé
časti z piatka, zdržanlivosť od mäsa (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA
26. február

Syropôstna sobota – spomienka úctyhodných pôstnikov
Biskup Porfyrios
Nenič Božie dielo pre jedlo! (Rim 14, 20)
Svätý Kasián vysvetľuje, že stav, keď je
brucho naplnené všemožnými jedlami,
dáva možnosť zrodu bezuzdnosti a samopaši. Rovnako ani myseľ pridusená váhou

hnevajú. Pretože keď sa obžaluje z urážky, táto modlitba je okamžite vypočutá.“
(sv. Izák Sýrsky) Existujú ľudia, ktorí žijú
odsudzovaním druhých, ohováraním ľudí,
sústavným špinením svojich spolupracovníkov, špinením susedov či príbuzných,
pretože im nevedia odpustiť čosi, čo im
spravili, alebo neodpúšťajú vec, ktorá sa
im nepáčila. Zdá sa, že osobným imaním
diabla je zasievať lásku k neodpusteniu, žiť
v pripútaní k neodpusteniu. Ale odpustenie je podmienkou vstupu do neba.
Urobme počas pôstu jednu vec – keď sa
pôjdeme vyspovedať, prijať sviatosť zmierenia, položme si najprv otázku: „Odpúšťam ja sám?“ Ak cítime, že neodpúšťame,
netvárme sa, že ideme prosiť o odpustenie,
pretože nám nebude odpustené.
Liturgia: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6,
14 – 21, zač. 17; hlas 7; predobrazujúce an-

SLOVO

tifóny a blaženstvá; tropár z hlasu, Sláva,
I teraz, kondak z triódy; prokimen, Aleluja
a pričasten z triódy (HS: 150, 206; PZ: 104,
168; HP: 105, 165)

PONDELOK
28. február

ZAČIATOK VEĽKÉHO PÔSTU
Prepodobný vyznávač Bazil
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto
z vás myslí, že je v tomto veku múdry,
nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
(1 Kor 3, 18)
Dnes už vôbec nechápeme, čo hovoril sv.
Ján Zlatoústy svojim veriacim, že aj oni sú
mnísi, len žijú vo vzťahoch a v rodinách.
Preto majú denne meditovať, modliť sa, žiť
asketicky, rozvíjať bdelosť, láskavosť a klásť
na seba duchovné nároky. Cirkevní otcovia
priamo varovali: „Zbytočne sa postíš
telom, ak sa zároveň nepostíš duchovne
a srdcom.“
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Kor
3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27.
33 – 36), zač. 105; každodenné antifóny;
menlivé časti z pondelka, zdržanlivosť
od mäsa, mlieka a vajec s pôstom (HS:
154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
1. marec

Prepodobná mučeníca Eudokia
Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby
ste sa museli zasa báť, ale dostali ste
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom
voláme: „Abba, Otče!“ (Rim 8, 15)
Abba Izidor z Pelúzie poúčal: „Váž si cnosti
a nebuď otrokom slávy, lebo tie prvé sú
nesmrteľné, zatiaľ čo tá posledná čoskoro
zhasne. Výšiny pokory sú obrovské a také
sú aj hĺbky chvastania sa. Radím ti, upriam
sa na tie prvé a nepadni do tých druhých.”
Božie deti rastú v slobode len vtedy, ak dokážu hľadieť na život z pohľadu večnosti.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16; každodenné antifóny; menlivé časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
2. marec

Hieromučeník Teodot
Keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať
sa svojím hlasom umnosti, ak ju budeš
hľadať ako strieborniak a sliediť za ňou
ako za skrytými pokladmi, vtedy porozumieš bázni pred Pánom a získaš Božie
poznanie. (Prís 2, 3 – 5)
Abba Xanthios uvažoval o cnosti múdrosti: „Zločinec visel na kríži a bol ospravedlnený pre jediné slovo. A Judáš, ktorý

patril medzi apoštolov, stratil celé svoje
postavenie za jedinú noc a zostúpil z neba
do pekla. Preto nech sa nik nechváli svojimi dobrými skutkami, lebo všetci, čo sa
spoliehajú na seba, padajú.” Byť rozumným znamená byť pokorným.
Služba VPD: Gn 1, 24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22;
Stichiry na 10 veršov: zo stredy prvého
týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom,
pričom prvú opakujeme; Sláva, I teraz,
bohorodičník mučeníkom, zdržanlivosť
od mäsa (MM: 16, 51)

ŠTVRTOK
3. marec

Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk
Boh pokoja nech je s vami všetkými.
Amen. (Rim 15, 33)
Svätý Ján Zlatoústy píše, že kňaz nehovorí
„pokoj vám“ , ale „pokoj všetkým“, lebo keď
sme s jedným človekom v pokoji a s druhým vedieme spor, v našom rozume a duchu nebude pokoj, ak všetky naše myšlienky nebudú mierumilovné. Na inom mieste
ten istý autor píše, že pokoj je prameňom
všetkých dobier, pôvodca radosti a ten istý
pokoj pripravuje napokon cestu láske.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b;
každodenné antifóny; menlivé časti zo
štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
4. marec

Prepodobný Gerasim od Jordána
Pán založil zem múdrosťou, nebesá poupevňoval umnosťou. (Prísl 3, 19)
Abba Ján Trpaslík napomínal svojich spolubratov: „Dom sa nezačína stavať zhora
nadol. Musíte začať od základov, aby ste
dosiahli vrchol.” Pýtali sa ho: „Čo znamená
toto príslovie?” On povedal: „Základom
je tvoj blížny, ktorého si musíš získať. Tu
je začiatok. Všetky Kristove príkazy sú
závislé od toho.”
Služba VPD: Gn 2, 20 – 3, 20; Prís 3, 19 –
34; Stichiry na 10 veršov: z piatka prvého týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom
zo 7. hlasu a Teodorovi Tyrónovi; Sláva,
Teodorovi Tyrónovi, I teraz, bohorodičník
7. hlasu; zdržanlivosť od mäsa; posviacka
kolyvy (MM: 17, 44)

SOBOTA
5. marec

1. pôstna sobota – pamiatka na div
kolyvy, ktorý urobil veľkomučeník
Teodor Tyrón
Mučeník Konón
V týchto posledných dňoch prehovoril
k nám v Synovi, ktorého ustanovil za de-

diča všetkého a skrze ktorého stvoril aj
svet. (Hebr 1, 2)
Sv. Ján Zlatoústy uvažuje: „Keď sa čítajú
cisárske listiny, treba byť mlčanlivý, ale
o koľko viac sa všetci musíme utíšiť a stáť
sa vnímavým sluchom, lebo sa majú čítať
písma nie pozemské, ale samotného Pána
anjelov.“ Sv. Gregor Neocézarejský dodáva:
„Keď sa číta sväté evanjelium alebo apoštolské listy, buď vnímavý nie knihe alebo
čítajúcemu, ale samotnému Bohu, ktorý
hovorí skrze toto slovo.“
Liturgia: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23
– 3, 5, zač. 10 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač.
292; Jn 15, 17 – 16, 2 zač. 52 (Teodorovi);
predobr. antifóny a blaženstvá; menl. časti
o Teodorovi (HS: 207; PZ: 170; HP: 166)

NEDEĽA
6. marec

1. pôstna nedeľa – Nedeľa ortodoxie
Mučeníci z Amoria
Keď Mojžiš dospel, s vierou odoprel volať
sa synom faraónovej dcéry. Volil radšej
trpieť s Božím ľudom, než mať chvíľkový
pôžitok z hriechu, a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako
poklady Egypta; hľadel totiž na odmenu.
(Hebr 11, 24 – 26)
V Egypte žila jedna veľmi pekná a bohatá kurtizána, ku ktorej prichádzali samí
vznešení a mocní ľudia. Jedného dňa sa
ocitla pri chráme a chcela vstúpiť dnu.
Subdiakon stojaci pri vchode jej nechcel
dovoliť vojsť a hovoril: „Nie si hodná vojsť
do domu Boha, lebo si nečistá.” Biskup
počul ich škriepku a vyšiel von. Kurtizána
mu povedala: „Nechce ma pustiť do chrámu.” Biskup jej na to povedal: „Nie je ti
dovolené vojsť, lebo nie si čistá.” Naplnila
sa ľútosťou a povedala: „Odteraz už nebudem smilniť.” Biskup jej povedal: „Ak sem
prinesieš všetko svoje bohatstvo, budem
vedieť, že už sa nedopustíš smilstva.”
Priniesla svoje bohatstvo a biskup všetko
spálil v ohni. Ona potom vošla do chrámu,
plakala a vravela: „Ak sa mi toto stalo tu
dolu, čo všetko by som stratila tam hore?”
Tak sa obrátila a stala sa vyvolenou nádobou. Na začiatku pôstu si potrebujeme
očistiť srdce od každého hriechu a nasmerovať svoj zrak na odmenu, ktorá nás čaká,
ak zostaneme verní.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 11, 24
– 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 1, 43 –
51, zač. 5; hlas 8.; predobrazujúce antifóny
a blaženstvá; tropár z hlasu a z triódy, Sláva, I teraz, kondak z triódy (8. hl.); prokimen, Aleluja a pričasten z triódy; namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná
(HS: 152, 208; PZ: 106, 171; HP: 107, 168)
Tomáš Haburaj
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EURÓPSKA

ÚNIA

»d Anna ZÁBORSKÁ – Michal POVAŽAN
O Európskej únii (EÚ) počúvame z každej strany. Únia robí
to, hento, tamto. Potom sa zas povie: to EÚ nerobí, to
robia členské štáty alebo to musia robiť členské štáty, to
nepatrí do právomocí Únie. Niekedy máme pocit, že EÚ
môže za všetko, inokedy, že za nič. Aj preto by sme chceli
vo viacerých článkoch predstaviť, čo je Európska únia,
čo robí, čo môže robiť a ako sa o nej či o jej budúcnosti
diskutuje.
Začneme od Adama, teda ako Únia vznikla, čo jej predchádzalo a aké sú jej hlavné
orgány. EÚ tvorí v súčasnosti 27 členských krajín. Všetky členské štáty ostali aj
po vstupe do EÚ zvrchované a nezávislé.
Každopádne časť svojich rozhodovacích
právomocí preniesli na spoločné orgány
Európskej únie. Obvykle ide o oblasti
spoločného záujmu, kde môžu členské
štáty dosiahnuť spoločným postupom
lepšie výsledky ako samostatne. EÚ
predstavuje niečo medzi federálnym
systémom, aký funguje v Spojených štátoch, a voľným systémom medzivládnej
spolupráce, aký poznáme z Organizácie

spojených národov. Predchodca Európskej únie vznikol už v roku 1951 a postupne rôznymi zmluvami sa vytvorila
Európska únia, ako ju poznáme dnes. Aj
dnešná Európska únia sa stále vyvíja, neustále prebiehajú debaty o jej budúcnosti.
O nich budeme hovoriť v niektorom
z nasledujúcich článkov tejto rubriky.
Postupne sa EÚ rozšírila na 28 členských
štátov, dnes je členských štátov 27, keďže
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa rozhodlo Úniu opustiť.
Členské štáty vybudovali jednotný trh
tovarov a služieb, kde sa môže približne

500 miliónov obyvateľov Únie slobodne
pohybovať a usadiť podľa svojho priania.
Súčasťou ekonomickej spolupráce v rámci
Únie bolo aj vytvorenie spoločnej európskej meny (euro), ktorou platíme aj u nás
na Slovensku.
Európska únia je založená na zásade
právneho štátu. To znamená, že každá
činnosť EÚ musí byť založená na zmluvách, ktoré všetky štáty EÚ dobrovoľne
a demokraticky schválili, alebo na výklade týchto zmlúv, ktoré robí Európsky
súdny dvor. Zmluvy prerokúvajú a prijímajú všetky členské štáty EÚ, ktoré ich
následne schvaľujú vo svojom parlamente
alebo prostredníctvom referenda. Zmluvy
stanovujú ciele Európskej únie, pravidlá pre inštitúcie EÚ, spôsob, akým sa
prijímajú rozhodnutia, a vzťah medzi EÚ
a jej členskými štátmi. Zmluvné právo
EÚ nie je statické, ale vyvíja sa súdnou
interpretáciou a z času na čas aj dohodou
členských štátov, ktoré uznali za vhodné
sa v integrácii nejakým spôsobom posunúť. Najnovšia pozmeňujúca a doplňujúca zmluva, tzv. Lisabonská zmluva, bola
podpísaná v Lisabone v roku 2007.
Zmluvy vytvorili orgány Európskej únie,
ktoré prijímajú rozhodnutia, najmä:
Európsky parlament, ktorý zastupuje
občanov Únie a je nimi priamo volený;
Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov
alebo predsedovia vlád členských štátov
EÚ; Rada, ktorá zastupuje vlády členských štátov EÚ; Európska komisia, ktorá
zastupuje záujmy EÚ ako celku.
Orgány EÚ sú komplikovanou štruktúrou, ktorá kombinuje akoby orgány štátu
a orgány medzinárodnej organizácie.
Vzhľadom na historický vývoj EÚ to nie
je to žiadne prekvapenie. Každopádne
táto zložitá štruktúra spôsobuje aj častú
kritiku EÚ ako organizácie odtrhnutej
od života jej občanov a s vážnym demokratickým deficitom. Túto kritiku počúvame často aj u nás a je súčasťou debát
o budúcnosti Európskej únie.
Všeobecne možno povedať, že Európska
rada určuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ, ale nevykonáva zákonodarnú funkciu. Je to Európska komisia,
ktorá navrhuje nové právne predpisy
a prijíma ich Európsky parlament a Rada,
ktorú tvoria zástupcovia členských štátov.
Členské štáty a komisia ich potom vykonávajú.

oznamy

Ján Krehlík, protojerej – 21. február – 50 rokov života; Ján Sabol – 23. február – 40 rokov
života; Michal Roško CSsR, titulárny arcidekan – 25. február – 50 rokov kňazstva; vladyka Milan Chautur CSsR – 29. február – 30
rokov od biskupskej vysviacky; Klaus Metsch,
protojerej – 3. marec – 80 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
DAROVALI NA SLOVO
čitatelia časopisu, Milpoš, 9 eur; čitatelia
časopisu, Pozdišovce, 10 eur; čitatelia časopisu, Dúbravka, 24 eur; čitatelia časopisu,
Hlivištia, 13 eur; čitatelia časopisu, Ruská
Nová Ves, 10 eur; Pavol Pribičko, Jaklovce, 18 eur; Andrej Džugan, Prešov, 8 eur;
František Hadzima, Prešov, 8 eur; čitatelia
časopisu, Beloveža, 7 eur; Janka Fügediová,
Košice, 28 eur; Jolana Jakubčáková, Poprad,
28 eur; Monika Kandráčová, Krásna Lúka,
6 eur; čitatelia časopisu, Poruba pod Vihorlatom, 8 eur; čitatelia časopisu, Úbrež, 6 eur;
Helena Bratková, Bratislava, 5 eur; Ivo Jakab,
Trebišov, 8 eur; Jozef Jakab, Hrčeľ, 13 eur;
Mária Žuravová, Nižná Polianka, 8 eur; Vojtech Hornyák, Kráľovský Chlmec, 8 eur; Anna
Holodová, Oľka, 28 eur; čitatelia časopisu,
Helcmanovce, 65 eur; čitatelia časopisu, Kurov, 6 eur; čitatelia časopisu, Trebišov, 50 eur;
čitatelia časopisu, Ďačov, 30 eur; čitatelia
časopisu, Vechec, 60 eur; Miroslav Dancák,
Prešov, 5 eur; Božena Fejková, 50 eur; Elena
Sýkorová, Slovinky, 104 eur; čitatelia časopisu, Bežovce, 60 eur; čitatelia časopisu, Bukovce, 9 eur; čitatelia časopisu, Drienov, 54 eur;
čitatelia časopisu, Lukov, 46 eur; čitatelia
časopisu, Nižný Tvarožec, 54 eur; čitatelia časopisu, Humenné, 47 eur; čitatelia časopisu,
Lackovce, 50 eur; čitatelia časopisu, Porúbka,
20 eur; Ružencové bratstvo, Humenné,
50 eur; čitatelia časopisu, Trnava pri Laborci,
11 eur; Iveta Forišová, Kľušov, 18 eur; Mária
Lešková, Prešov, 8 eur; čitatelia časopisu,
Klenov, 10 eur; Anna Škvareková, Prešov,
13 eur; Anna Šomská, Prešov, 8 eur; čitatelia
časopisu, Stará Ľubovňa, 35 eur; čitatelia časopisu, Ihľany, 16 eur; čitatelia časopisu, Ľubica, 56 eur; Veronika Jouniaux-Malinčáková,
Belgicko, 14 eur; Eva Sekeľová, Prešov, 5 eur;
Kamila Vasiľová, Vechec, 10 eur; Vladislav
Koscík, Župčany, 8 eur; čitatelia časopisu,
Čičava, 68 eur; čitatelia časopisu, Košice, 12
eur; čitatelia časopisu, Drienica, 102 eur;
Peter Nedoroščík, Prešov, 18 eur; čitatelia
časopisu, Brezina, 12 eur; čitatelia časopisu,
Stročín, 11 eur; čitatelia časopisu, Šamudovce, 8 eur; Magdaléna Nižníková, Prešov, 8 eur;
Mária Čajková, Dolný Kubín, 8 eur; čitatelia
časopisu, Choňkovce, 20 eur; čitatelia časopisu, Hanušovce nad Topľou, 20 eur.
Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku
na mnohaja i blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – február
50 rokov: Mária Lenková, Davidov
60 rokov: Helena Kováčová, Kuzmice; Jana
Stančíková, Michalovce; Ing. Mikuláš Varga,
Trhovište
70 rokov: Ing. Jozef Bačo, Košice-Staré
mesto; Michal Ivanič, Vranov-Lomnica; Anna
Kachmanová, Vranov nad Topľou; Ľudmila
Kočutová, Košice-Terasa; Helena Maďoranová, Kuzmice; Agnesa Nechtilová, Lesné; Anna
Šimková, Vlača; Tatiana Trecáková, VranovJuh
75 rokov: Michal Fek, Svidník; Helena Gorniaková, Rakovec nad Ondavou; Alžbeta Kriváková, Koňuš; Michal Rešetár, Košice-Terasa;
MUDr. Vlasta Štefanová, Košice-Krásna
80 rokov: Michal Babič, Nižná Rybnica; Mária
Boháčová, Komárany; Mária Ferenčíková, Vranov nad Topľou; Malvína Tomašová, Lesné;
Jozefína Vasilčiková, Nacina Ves
85 rokov: Anna Kovaľová, Rakovec nad
Ondavou; Anna Popíková, Šarišský Štiavnik;
Ján Potočňák, Lesíček; Mária Rusinková,
Humenné; Štefan Slachcic, Čerhov
90 rokov: Mária Džuková, Jastrabie nad Topľou; Juliana Tomková, Hraň
BLAHOŽELÁME
Drahý náš duchovný otec Ján Senaj,
11. februára ste oslávili 42 rokov. Pri tejto
príležitosti vám chceme zo srdca poďakovať
za kňazskú službu, modlitby, povzbudivé
slová v homíliách, za príklad života a trpezlivosť, ktorú nám preukazujete. A do ďalších
dní vám od nebeského Otca chceme vyprosiť
pevné zdravie, radosť a spokojnosť v kňazskom i rodinnom živote, Božie požehnanie
tam, kde to najviac potrebujete, a ochranu
Presvätej Bohorodičky. Svätý Michal, patrón
nášho chrámu, nech nad vami bdie a chráni
vás od zlého.
Mnohaja i blahaja lita!
vďační veriaci z Brezničky
23. februára oslavuje otec
Ján Sabol 40 rokov života.
Pri tomto jeho jubileu mu
chceme zaželať veľa lásky,
dobré zdravie, šťastie
a Božie požehnanie. Nech
mu dobrý Boh udelí všetky
milosti, ktoré potrebuje pri svojom poslaní,
a plnosť darov Svätého Ducha. Matka Božia
nech ho sprevádza na jeho ceste. To mu
želajú jeho najbližší – deti Mária, Janko a Monika, rodičia, sestra Monika a sestra Miriam
s rodinou.
23. február 2022 je deň, keď sa naša mamka
Viera Vozňaková zo Stakčína dožíva krásneho životného jubilea – 60 rokov. Milá naša
mamka, manželka a babka, ďakujeme vám
za vašu obetavú lásku, ktorá nepozná hraníc,
a vyprosujeme vám u našej nebeskej Matky
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ochranu a pevné zdravie. Nech ste naďalej požehnaním pre ľudí navôkol. To vám
u nebeského Otca vyprosujú deti, vnúčatá
a manžel. Na mnohaja i blahaja lita!
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
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I

relax

1. Veľkým pôstom nás sprevádzajú svätí. Spoj čiarou svätca
s jednou charakteristikou. Nenechaj sa pomýliť, tých charakteristík je viac. Počas Štyridsiatnice si prečítaj ich životopisy.  

2. Mária Egyptská prosila starca Zosimu, aby jej do púšte
čosi priniesol. Zoraď písmená do dvoch slov a dozvieš sa čo.
Perokresbu vyfarbi.

S

I

5. Umučili ho na zamrznutom
jazere v Sebastei.

I

6. Poradil kresťanom jesť v pôste
kolyvu – pšenicu s medom.

A

7. Písal o rebríku čností,
ktorý vedie do neba.

T
Ä

8. Žil odriekavý život v púšti,
kde mu roky slúžil lev.

Pomôcky:
Olaf, Gam, Olympijský
1
výbor,
Oz, Ila,
q
-Aos, -Salco skratka

Severské
zviera

Chemická
Autor:
značka
Vladimír
hliníka Komanický

Ošatila

Nórsky
kráľ

Tútorstvo

2
q

Somár

Volanie
o pomoc
Skratka pre
uncu

L E K I N O K A L B O R M E R A Č
E N E I T A H A S O D Š H A S T M

Syfilis

A E E E I Ú F S H E B O K O I R A

Anglické
mesto

O B I N L D S K L A R C V L C L L
I R A V O T V O R E N I E I Y A V

Švédska
herečka
Romulova
matka

P A K P M B K L B Č S R T D L R Y
O D C Á O E A O A O A Á I Y E A K

Mužské
meno
Maďarský
historik

Bývalá
slovenská
banka,
skratka

K A I D N B T E T H T H N D N L P
U B E A U A P R S O A A Y I U K O

Technické
služby
Vládca
Slovanov

Skyprím
zem
pluhom
Menší čln

Šumivé
víno

4 v Ríme

Kýval si

Popruh

Ruské ženské meno

Sova

Namáhanie
Obchodná
akadémia
Hlav. mesto
Nórska

Ivan, po domácky
Čierne
drevo

V poriadku
Hlúpi ľudia
Múka

Variácia

Intel Archi
tect. Labs
Kameňomet
Boľačka,
detsky

Česká rieka

Talianska
rieka

Plyn
z kyslíku

Homérov
epos

T V L T L S O K E I L M L B O Á S
Y D E B O K L H C B O H Y B Y N A

Nehoda

Ingrida,
po domácky

O T A B L E T Y T S A L S Y A V M
T M A O A O K E R Y D A R H K N A

Oblok

Dookola

Slovenská
repulika

CH

D – svätá
Mária Egyptská

Ekologický
plán

T

A

4. Napísal kajúcu modlitbu
s poklonami.

C – svätý
Teodor Tyrón

E

Á

B – svätý
Efrém Sýrsky

3. Jedol iba chlieb, korienky
a zeliny v púšti.

S

V

2. Napísal Veľký kajúci kánon.
A – svätý
Ján Klimak

R

U

1. Trpel pri obrane úcty
svätých ikon.

Španielske
mesto

Legenda: ABONENT, ALKÁN, BARLA, BLANY,
BLATO, BRADA, CESTA, CIELE, CITÁT, DLANE,
DOSAH, ELITA, FARBA, HLINA, HOREB, HRADY,
IDYLA, ISKRA, KAHAN, KLUBY, KOLEDA, KOTOL,
KRČAH, KVETINY, LABUTE, LAMAČ, LIANA, LOPTA,
MAKAK, MERAČ, METRE, MLIEKO, MOLITAN, NIKEL, OBEDY, OBLAK, ODEVY, OHYBY, ORKÁN, OSIVO, OTROK, OTVOR, PALIVO, POKUTY, PRIETOK,
SALSY, SEKTA, SOBOTA, SOPKY, SUDCA, SÚTOK,
TABLETY, TIENE, TOVAR, VLAHA, VREDY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 24 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 2: Krížovka: Božou
múdrosťou obdarený Jozef. Osemsmerovka: Dobrí
kresťania sú čestní občania.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná
3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
Výherca: Jakub Keša z Humenného.

FEJTÓN

.chovatelahospodar.sk

S úsmevom

I

SLOVO

ŽENY, NEZABUDNITE!!!
TENTO MESIAC MAJÚ
MUŽI TRI DNI
PRAVDU VO VŠETKOM!
29. 2., 30. 2. A 31. 2.

pixabay.com

... A OPÄŤ O JEDLE
Každoročný kapustový rituál sa začínal
na jar, keď sme od tety Emy kupovali
priesady. Počet bol definovaný veľmi
jasne: zimnej kapusty za korunu. Nestalo
sa, že by teta Ema nemala priesad dosť.
Predávala ich veľmi špeciálne. Akoby len
na pol ucha prijala objednávku, potom sa
s kupcom zarozprávala a štedro vyťahovala flance z kyprej pôdy. Vždy pridala  
zopár navyše, keby sa neprijali, a ešte
niekoľko pre húsenice, keby v tom roku
veľmi žrali... Z niekoľkých sadeničiek
bola viacfarebná kytica: svetlozelené
skoré, tmavomodré kalerábiky, tmavozelené lístočky neskorej kapusty. Mamička
zalomila rukami, rastlinkám našla miesto
a starala sa o ne až do jesenných hmiel.
Vedelo sa, že chladný ranný opar dozrievajúcej kapuste prospieva.

Na dedine dedko s babkou betónujú
základy pod budar. Cez plot sa na nich
pozerá suseda a pýta sa: „Mižu, to co
budujece?“
Dedko sa narovná a odpovedá: „Socializmus, Marčo, socializmus.“

Ďalší postup s nami decká absolvujú
podľa starej rodinnej receptúry... Hoblík
s poriadne ostrými nožmi, veľa cibule,
soľ, bobkový list, zopár jabĺčok, guľôčky čierneho korenia... Potom už len
dôkladne umyté nohy mocného chlapa,
ktorý pravidelným udupávaním kapustu
natlačí do dnes už menšieho suda. (Marta
Gromošová)

Ráno nakukne slniečko do kremeľskej
spálne a povie: „Leonid Iľjič, aj keď sa
poserieš, večer budem na západe.“
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Deti zbierajú po lese maliny a na čistinke
zbadajú nehybnú hlavu, ktorá trčí zo
zeme. Zvedavé ju obídu a pozrú sa do jej
očí. „A ty si kto?“ spýtajú sa hlavy.
Hlava sa rozhýbe a odpovie: „Ja som,
prosím, zarytý komunista.“
Na konci rozhovoru pre nemenovaný
magazín sa redaktor pýta Stalina:
„Súdruh Stalin, aké máte hobby?“
„Zbieram vtipy o sebe,“ odpovie Stalin.
„A koľko ich už máte?“
„Asi tak dva a pol gulagu.“

21. augusta 1968 budí žena muža: „Vstávaj! Sme obsadení.“ Muž sa prevalí a odpovedá: „Ale čoby. To by Rusi nedovolili.“
SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34
1. A – 7; B – 4; C – 6; D – 3
2. Svätá Eucharistia

Nostalgicky sme líčili nakladanie kapusty
mladšej generácii a už-už to vyzeralo
na poriadnu nudu a zdĺhavý opis pracovnej činnosti, keď nás synovec prerušil
otázkou: „A to mi chcete povedať, že
niekedy ľudia vôbec neexperimentovali
s jedlom?“ Nuž, keď sa tak zamyslím,
bola taká možnosť – zájsť do tuzexu
po instantnú polievku alebo škatuľku
špagiet a značkový kečup a pokúšať sa ich
jesť ako Bud Spencer a Terence Hill v kine
alebo namiesto varenia si zemiaky upražiť
na oleji ako hranolčeky. Mnohé druhy
zeleniny a ovocia sme poznali z farebných
obrázkov zahraničných časopisov a ich
chuť nám ostávala ešte dlho zahalená
tajomstvom. Mladý muž nechápal a neveril. Predstava všetkých tých požívatín
a pochutín z celého nášho globalizovaného sveta, regály v supermarketoch tak
trocha pripomínajúce orientálny bazár
v kontraste s múdrosťou starých gazdov,
ktorí ešte pred pár desaťročiami tvrdili, že
pokiaľ máme v pivnici sud kapusty, pár
vriec zemiakov a v komore visí slanina
a údené rebierka, hladu sa báť netreba.
Ako mu náležite vysvetliť, prečo sa naše
stravovacie návyky tak prudko zvrtli, aj
keď nie vždy tým správnym smerom?

ZO SOCIALISTICKÉHO
VÝCHODU

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 7 – 8/2022: 10.03.2022
Titulná strana: Ikona troch svätých mládencov (www.allsaintsnc.org)
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Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.02. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie
(18.00 h)
05.03. Fatimská sobota: Posvätný ruženec
(09.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

05.03. 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)
05.03. Fatimská sobota (10.30 h)
06.03. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)
ZLATÁ BAŇA – SIGORD

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)

JÁN KRSTITEĽ

cenacolo.sk, cdv_slovakia@hotmail.com
Ruženec za závislých:
pondelok 17.00 Poprad;
štvrtok 16.45 Svidník

KOMUNITA

RÓMSKA

MISIA

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE

CENACOLO

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

KOINONIA

Klub Prešov: +421 907 197 990

CENTRUM PRE RODINU

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
11. – 13.03. 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.
Príspevok na kurz je 140 eur za manželský
pár.
17. – 20.03. Kurz prípravy na manželstvo. Ak sa chystáte na svoj svadobný deň
alebo o ňom ešte len uvažujete, ak máte
plnú hlavu predsvadobných príprav alebo
sa okolo svadobných salónov ešte len
prechádzate, urobte pre svoju spoločnú
budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní.
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez
svojho kňaza vo farnosti.
22. – 14.04. Kurz Rút. Príspevok na kurz je
140 eur za manželský pár.
13. – 15.05. Kurz MMM. Kurz pre manželské
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu,
vzájomnú lásku a porozumenie. Víkend je
pod vedením známeho slúžiaceho tímu SNE
– Spoločenstva novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Príspevok za kurz je 140 eur.

