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»d Juraj GRADOŠ

Je ťažké opísať slepému krásu prírody, jej farebnosť. Tvary
vďaka hmatu si ešte vie predstaviť, no farbu ako? Obdobne opísať, čo robí vojna, je ťažké nám, ktorí sme ju nezažili alebo zažili len matne v časoch svojho detstva. Žili sme
obdobie pokoja. Kde-tu naokolo vypukol konflikt, ale my
v srdci Európy sme mali mier. Do 24. februára 2022.
Mier a pokoj, ktorý sme ťažko budovali na konci poslednej omikronovej vlny pandémie, sa zboril ako domček
z karát. Správy, noviny, sociálne siete... – všetko je zahltené obrazom vojny a utrpenia. Starých, dospelých i detí.
Ich smrť v človeku zdvíha hnev. Pýtame sa sami v sebe:
„Ako je toto možné? Čo sú to za ľudia, čo toto robia? Nemajú rozum?“ A azda najčastejšia otázka je: „Kde je Boh?
Ako mohol toto dovoliť?“ O to naliehavejšie sa modlíme.
V chrámoch i doma. No on akoby mlčal. Popravde, už
nemá čo povedať – všetko bolo povedané. I apoštol Pavol
vidiac zlo, ktoré je v ňom, prosil Boha, aby ho od neho
oslobodil. Tak ako my. Vidíme svoj vlastný hnev, rastúcu
nenávisť... Kto nás oslobodí? Kto zachráni ľudí na hranici
a najmä za ňou? Boh na tieto otázky odpovedal pred skoro dvomi tisíckami rokov Pavlovi: „Stačí ti moja milosť,
lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9a)
Akáže milosť je zdrojom sily? Aký dar v sebe máme, čo
dokáže premôcť toľké zlo, toľké utrpenie, bolesť a hriech?
Ten, ktorý sme dostali na úplnom počiatku existencie.
Boli sme stvorení na Boží obraz a podobu. Dar či milosť
ľudskosti. Obyčajného človečenstva, v ktorom sa skrýva
Božia láska k človeku. Nie je to samozrejmé. Aj na tomto konflikte chcú zarobiť hyeny a možno sa im aj darí.
Unášajú ženy, kradnú deti. Kradnú a predávajú potravinovú pomoc. V nich už nieto ľudskosti. Stali sa zvieraťom,
ktoré breše o svojich právach, a pritom prináša iba smrť.
No ja som dostal aj inú milosť. Milosť vidieť Boha. Videl
som ľudí posielajúcich na Ukrajinu potrebné potraviny.
Celá oblasť pod Karpatmi na Ukrajine, ktorá bola kedysi
súčasťou Československa, sa stáva veľkým utečeneckým
táborom. Tu dodnes ešte nepadli žiadne bomby. Dúfam,
že to bude pravda i v čase, keď toto budete čítať. A vlastne navždy. Hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom
sa premenil na malé mesto. Stany a v nich ľudia ochotní
sa podeliť s tým, čo im bolo dané. So svojím majetkom,
schopnosťami, vedomosťami, časom i srdcom. Umrznutí bohoslovci v medzihraničnom priestore. Vyčerpaní
hasiči. Nevypoviem všetko. No najmä autobusy, ktoré
privážajú pomoc a odvážajú utečencov. Ženy a deti. To
som videl. Stáli v autobusoch v uličkách. A čakali, kým
na nich príde rad. Kým príde autobus, ktorý ich prevezie
do bezpečia. K nám.
No na Ukrajine ostali starí muži, aby chránili svoje domovy pre vnukov. Otcovia a synovia pripravení zomierať

upr. Juraj Gradoš

Ako komunikovať
s deťmi o vojne

TERAZ A TU

za vlasť. A milióny žien a detí, ktoré sa
ešte nedostali ani na hranicu. Aj tí potrebujú pomoc. A práve im pomáhajú
naši bratia v Užhorode. Tam sme aj my
zložili pomoc, ktorú som sprevádzal.
Oni ju nepredajú, nerozkradnú. Pôjde
do rúk tým, ktorí ju potrebujú. Ktorí
prichýlili doma utečencov... Aby kým
prídu k nám, nepomreli od hladu. Ak
chcete pomôcť a zapojiť sa do tohto
projektu, môžete na číslo účtu charity:
IBAN: SK18 1100 0000 0029 4411 6341,
variabilný symbol: 390. My nakúpime potraviny a odvezieme ich na Ukrajinu.
A tu som uvidel Boha. V ľuďoch, ktorí
pomáhali, ktorí sa delili. Ktorí v čase
temna v sebe našli svetlo. Soľ vynáša
svoju chuť. Kresťanstvo v nás... Boh
v nás rodí ovocie našich skutkov. Aké
budú zajtra tie moje, ešte neviem. No
viem, čo mám urobiť dnes.

Svätý Otec
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SLOVO

Vladyka Sviatoslav Ševčuk (vľavo) 14. septembra 2021 v Prešove

I Michal Petriľák

bolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá
Božími zbraňami, modlitbou a pôstom...
Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred
bláznovstvom vojny.“

PÁPEŽ

O UKRAJINE
23. februára na generálnej audiencii Svätý
Otec povedal: „V srdci ma veľmi bolí zhoršenie situácie na východe Ukrajiny. Napriek diplomatickému úsiliu posledných
týždňov sa otvárajú čoraz alarmujúcejšie
scenáre. Podobne ako ja aj mnohí ľudia
po celom svete pociťujú úzkosť a obavy.
Opätovne je pokoj všetkých ohrozený
jednostrannými záujmami. Chcel by som
vyzvať tých, ktorí majú politické zodpovednosti, aby si vážne spytovali svedomie

pred Bohom, ktorý je Bohom pokoja, nie
vojny, ktorý je Otcom všetkých, nielen
niektorých, ktorý chce, aby sme boli
bratmi, nie nepriateľmi. Prosím všetky zúčastnené strany, aby sa zdržali akéhokoľvek konania, ktoré by vyvolalo ešte väčšie
utrpenie pre obyvateľstvo, destabilizujúc
spolužitie medzi národmi a znevažujúc
medzinárodné právo. A teraz by som
chcel apelovať na všetkých, veriacich aj
neveriacich. Ježiš nás naučil, že na dia-

V piatok 25. februára na poludnie Svätý Otec František osobne prišiel
na ruské veľvyslanectvo pri Svätej stolici, aby veľvyslancovi Alexandrovi
Avdejevovi vyjadril svoje znepokojenie nad vojnou na Ukrajine. V ten
istý deň pápež zatelefonoval kyjevsko-haličskému vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovi Ševčukovi, ktorého požiadal o informácie o situácii
v Kyjeve a na Ukrajine. Poďakoval Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
za jej blízkosť k ľudu a za jej rozhodnutie stáť pri ňom. Na záver ho ubezpečil o svojich modlitbách a udelil požehnanie trpiacemu ukrajinskému ľudu.
Nasledujúci deň telefonicky hovoril aj s ukrajinským prezidentom Zelenským.
Ukrajinské veľvyslanectvo pri Svätej stolici v odkaze cez Twitter uviedlo, že pápež
vyjadril „hlbokú bolesť nad tragickými udalosťami, ktoré sa odohrávajú v našej
krajine“. (Marek Baran)

27. februára po modlitbe Anjel Pána
dodal: „Ten, kto vedie vojnu, zabúda
na ľudskosť. Nevychádza z ľudu, nehľadí
na konkrétny život ľudí, ale pred všetkým
uprednostňuje jednostranné a mocenské
záujmy. Spolieha sa na diabolskú a zvrátenú logiku zbraní, ktorá je tou najvzdialenejšou od Božej vôle. A dištancuje sa
od obyčajných ľudí, ktorí chcú mier a ktorí sú v každom konflikte tými skutočnými
obeťami, ktoré na vlastnej koži platia
za vojnové šialenstvá. Myslím na starších
ľudí, na tých, ktorí v tomto čase hľadajú
útočisko, na matky, ktoré utekajú so svojimi deťmi...“
O týždeň vyslovil pápež osobitnú výzvu
za mier na Ukrajine: „... na Ukrajine
tečú rieky krvi a sĺz. Nejde len o vojenskú operáciu, ale o vojnu, ktorá rozsieva
smrť, ničenie a biedu. Stále rastie počet
obetí, rovnako ako ľudí na úteku, najmä
matiek a detí. Potreba humanitárnej
pomoci v tejto sužovanej krajine z hodiny
na hodinu dramaticky narastá. Dôrazne
vyzývam, aby boli skutočne zabezpečené
humanitárne koridory a aby bol zaručený
a uľahčený prístup pomoci do obliehaných oblastí na poskytnutie životne
dôležitej pomoci našim bratom a sestrám,
utláčaným bombami a strachom.
Ďakujem všetkým, ktorí prijímajú utečencov. Predovšetkým naliehavo prosím,
aby sa ukončili ozbrojené útoky a zvíťazilo rokovanie, a aby zvíťazil aj zdravý
rozum. A nech sa opäť začne dodržiavať
medzinárodné právo! Chcel by som poďakovať aj novinárkam a novinárom, ktorí
na zabezpečenie informovania vystavujú
riziku svoje životy. Ďakujeme vám, bratia
a sestry, za túto službu! Službu, ktorá
nám umožňuje byť blízko dráme tohto
obyvateľstva a umožňuje nám posúdiť krutosť vojny... V týchto dňoch išli
na Ukrajinu dvaja kardináli, aby slúžili
ľuďom a pomáhali im... Táto prítomnosť
dvoch kardinálov je prítomnosťou nielen
pápeža, ale celého kresťanského ľudu,
ktorý sa chce priblížiť a povedať: Vojna je
šialenstvo! Zastavte sa, prosím! Pozrite
na túto krutosť!“
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POD OCHRANOU
SVÄTÉHO JOZEFA
»d Marek DURLÁK

Kto niekedy zavítal do Ríma ako pútnik či turista,
pravdepodobne jeho pozornosti neunikla veľká zlatá
socha Krista milujúceho ľudí, ktorá sa týči na vrchole
veže Baziliky Božského Srdca v tesnej blízkosti hlavnej
železničnej stanice Termini. Baziliku začali stavať z vôle
pápeža Pia IX. a jeho nástupca Lev XIII. zveril stavbu
svätému Jánovi Boscovi, ktorý sa s veľkými námahami
zaslúžil o jej dokončenie.
Iniciátor stavby, už spomínaný Pius
IX., v roku 1870 vyhlásil svätého Jozefa
za patróna univerzálnej Cirkvi a pôvodne

Jednou z najznámejších osobností,
ktoré nosili meno Jozef, je emeritný pápež Benedikt XVI., rodným
menom Jozef Alojz Ratzinger.
Pápežský úrad zastával od 19. apríla
2005 do 28. februára 2013. Pred jeho
voľbou za pápeža v rokoch 1981 až
2005 bol prefektom Kongregácie
pre náuku viery. Jeho pontifikát sa
skončil netradične jeho abdikáciou,
čo sa stalo naposledy v roku 1294.

chcel, aby bazilika bola zasvätená práve
jemu. Nestalo sa to, ale svätý Ján Bosco
jednako nezabudol na pápežov prvotný
úmysel a ako odkaz dal na tento úmysel
zhotoviť oltár svätého Jozefa. Ten sa dnes
sa nachádza na pravej strane v prednej
časti baziliky a zdobí ho krásny obraz,
ktorý namaľoval Giuseppe Rollini, niekdajší žiak Dona Bosca. V centre obrazu
je svätý Jozef s malým Ježiškom, ktorého
drží ľavou rukou, pričom pravú ruku má
vystretú nad Bazilikou svätého Petra,
ktorú mu podáva pred ním kľačiaci anjel.
Je to jasná alúzia na fakt, že svätý Jozef
je ochrancom univerzálnej Cirkvi, ktorú
Bazilika svätého Petra symbolizuje. Vedľa
svätého Jozefa stojí Bohorodička v spoločenstve anjelov a v hornej časti obrazu
jeden z anjelov drží latinský nápis Ite ad
Joseph – Choďte k Jozefovi. Sú to slová,
ktoré pôvodne hovoril ľuďom faraón
v Egypte, keď tam v čase neúrodných
rokov prichádzali kupovať obilie.

BYŤ V CIRKVI DOMA
O Cirkvi dnes často počujeme ako o inštitúcii, ktorá je síce dobre zorganizovaná,
ale niekedy možno príliš byrokratická,
začo ju údajne veľa ľudí opúšťa v túžbe
nájsť takú cirkev, ktorá bude ozajstným
spoločenstvom, kde sa človek bude cítiť
doma. Človeku, ktorý má takéto úmysly,
nemožno naozaj nič vytknúť, veď túži iba
po tom, čo by mal v Cirkvi skutočne nájsť
– domov. A čo pokladáme za domov?

ǵ

Kresťania majú radi
všetkých, a všetci
ich prenasledujú.
Nepoznajú ich,
a predsa ich
odsudzujú. Zabíjajú
ich, a oni ožívajú.
Sú žobrákmi,
a predsa mnohých
obohacujú. Všetko
im chýba, a pritom
všetkým oplývajú.
Potupujú ich,
a v potupe získavajú
slávu. Kazia im
povesť, a vydáva
sa svedectvo o ich
spravodlivosti.
Nadávajú im, a oni
žehnajú.
List Diognetovi

Priestor, kde sa cítime chránení, kde sme
v bezpečí. Veci často posudzujeme podľa
toho, ako sa nám javia. Kto hľadá v Cirkvi
inštitúciu, nájde v nej inštitúciu. Kto
v nej hľadá múzeum starobylých obradov,
nájde ho tam. Kto však na Cirkev hľadí
ako na svoj domov, určite ho nájde tiež. Je
to domov, nad ktorým svätý Jozef vystiera
svoju ochrannú ruku, domov, kde človek
môže žiť denne v spoločenstve Ježiša, Márie, s množstvom bratov a sestier.

SLOVO

Domov neznamená, že sa v rodine
nikto nepoháda. Koľkokrát sa súrodenci
naťahujú medzi sebou a robia si napriek. Koľkokrát si aj manželia navzájom
robia výčitky a vyhadzujú si na oči staré
poklesky. No i cez toto všetko si nik
z nich nezbalí svoje veci a neodíde, lebo
i napriek všetkým nepríjemnostiam vie,
že v tom dome má svoju izbu, svoje miestečko, svoje pohodlie a že je tam jednoducho doma. Toto je Cirkev. Spoločenstvo
veriacich s rôznymi pohľadmi, názormi,
túžbami vyslovenými i utajenými, ktorých však spája jeden krst a vďaka nemu
začlenenie, zaštepenie na jediný kmeň
– Krista, pravý vinič, z ktorého sa všetci
sýtime a v ktorom všetci nachádzame
plnosť šťastia a radosti. Tento domov nám
svätý Jozef chráni a ak si budeme z neho
brať príklad, bude nám pomáhať tento
domov v Cirkvi aj vytvárať.

OHROZENÁ CIRKEV
Kristus je hlavou Cirkvi a ona je jeho
telom. Ak bol Kristus ako dieťa a potom
aj ako dospelý muž v ohrození života, to
isté môže očakávať aj Cirkev. Môžeme
povedať, že s rôznymi nástrahami má
už dvetisícročnú skúsenosť. Keď bol
malý Ježiš v nebezpečenstve, Boh Otec
ho chránil rukami svätého Jozefa. Práve
jeho vo sne upozorňoval na to, že dieťa
je v ohrození života; jeho vyzýval, aby
vstal za noci, vzal dieťa i matku a utekal
do Egypta pred zlomyseľným Herodesom. Jeruzalemský Herodes zomrel,
ale každá doba má svojich vlastných
herodesov, ktorým aj dnes Kristus a jeho
Cirkev prekážajú. Sú to herodesovia
stojaci mimo Cirkvi v podobe rozličných
totalitných režimov a ničivých ideológií
i jednotlivci, ktorí sú týmto ideológiám
celkom oddaní. Ale herodesovia sa môžu
objaviť aj vnútri Cirkvi. Sú to nepriate-

Zobrazenie svätého Jozefa v západnej (latinskej), východnej gréckej a východnej etióp
skej Cirkvi. Keďže sa jeho osobe v evanjeliách nedal veľký priestor, jednotlivé cirkvi
čerpajú zo svojej tradície a od svojich cirkevných otcov. Východné nezjednotené cirkvi akceptujú ako zdroj údajov o Jozefovi nekánonické Jakubovo evanjelium, apokryf
z konca 2. storočia. Katolícka cirkev sa opiera o Hieronymov argument, že Jozef aj Mária
museli dodržiavať celoživotné panenstvo.
lia jednoty, milovníci svárov, tvorcovia
bludného učenia a zakladatelia rozličných
siekt. Číhajú na život dieťaťa – na Cirkev,
aby ju zmárnili.
Vo svätom Jozefovi má Cirkev veľkého
ochrancu, ktorý si ju duchovným spôsobom berie do náručia ako malého Ježiša
a hľadá pre ňu bezpečné miesto. Cirkev
však potrebuje aj nových, konkrétnych
Jozefov, ktorí sa jej budú vždy zastávať
a hájiť jej záujmy. Nových apologétov,
ktorí v pravý čas zareagujú na útoky zamierené proti nej, pravých pastierov, ktorí
pred vlkmi nezutekajú do bezpečného
pohodlia.

CIRKEV V EGYPTE
Po príchode svätej rodiny do Egypta sa
Jozef musel nejako uchytiť, aby svoju
rodinu uživil. Pravdepodobne svoje
tesárske remeslo naplno využil. Rodina
sa ocitla nielen v inej krajine, ale aj v inej
kultúre, uprostred nového náboženstva,
v novej spoločnosti s novými spôsobmi
a zvykmi. Prišiel tam ako utečenec a bol
rád, že má kde byť a kde sa môže cítiť
bezpečne on i jeho rodina. Aj v tomto
možno vidieť pekný obraz Cirkvi, ktorá je
prítomná vo všetkých častiach sveta, ale
v žiadnej krajine nemá stopercentné zastúpenie. Všade na svete je akoby v Egypte,
prítomná medzi inými náboženstvami
a kultúrami. Chráni si svoju identitu, ale
nevynáša ortieľ smrti ani nezvoláva hromy- blesky na tých, ktorí sa identifikujú
s inou kultúrou či presvedčením. Vie, že

je tu na to, aby žehnala a nepreklínala,
odpúšťala a milovala.
Veľmi pekne to vystihuje starokresťanský List Diognetovi: „Kresťania majú
radi všetkých, a všetci ich prenasledujú.
Nepoznajú ich, a predsa ich odsudzujú.
Zabíjajú ich, a oni ožívajú. Sú žobrákmi,
a predsa mnohých obohacujú. Všetko im
chýba, a pritom všetkým oplývajú. Potupujú ich, a v potupe získavajú slávu. Kazia
im povesť, a vydáva sa svedectvo o ich
spravodlivosti. Nadávajú im, a oni žehnajú. Urážajú ich, a požívajú úctu. Hoci
robia dobro, trestajú ich ako zločincov.
Keď sú trestaní, radujú sa, akoby ožívali.
Židia proti nim vedú vojnu ako proti
cudzincom a pohania ich prenasledujú.
Ale tí, čo ich nenávidia, nevedia povedať
príčinu svojho nepriateľstva.“ Číta sa to
ľahko, s praktizovaním je to už ťažšie. Aj
tu je potrebná pevná ruka otca, ktorý povzbudzuje, chráni a dodáva silu. Tak ako
svätý Jozef viedol malého Ježiša za ruku
alebo ho držal vo svojom náručí, tak robí
aj s Cirkvou, ktorá je rovnako zverená
jeho ochrane. Pomáha kresťanom žiť v súčasnom „Egypte“ a žehnať tomuto svetu,
aj keby bol pre kresťanov nehostinný.

MODLIACA SA A PUTUJÚCA
CIRKEV
Evanjelista Lukáš píše, že Ježišovi rodičia
chodievali každoročne do Jeruzalema
na sviatky. Konali si teda púť do svätého
mesta, aby sa tam modlili a klaňali sa
Bohu. Keď mal Ježiš dvanásť rokov, vzali
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I wikimedia.org

Svätého Jozefa si nepripomínajú
iba katolícki, ortodoxní a orientálni
kresťania, ale aj anglikáni a niektoré
luteránske spoločenstvá. V Katolíckej
cirkvi je sv. Jozef považovaný za patróna robotníkov a najmä za patróna
a ochrancu Katolíckej cirkvi. Drží aj
patronát nad chorými a nad šťastnou
smrťou, z presvedčenia, že zomrel
v prítomnosti Ježiša a Márie. Je aj
patrónom panien. I jeho srdce sa teší
osobitnej úcte. Aj jeho obrazy a sochy,
čo je u nás nezvyklé, boli korunované.

Socha sv. Jozefa v mexickom Zapotlane
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ho tam so sebou a putovali spoločne. Aj
Cirkev je na ceste. A hoci sa kresťania
schádzajú na oslavu Boha vo svojich
miestnych chrámoch, s osobitnou láskou
navštevujú aj pútnické miesta, aby si
pripomenuli, že spoločne tvoria Boží ľud
na ceste, čo pekne vystihuje aj spomenutý List Diognetovi: „Kresťania bývajú
vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Všetko
majú s ostatnými spoločné ako občania,
a všetko znášajú ako prišelci. Každá
cudzia krajina je ich vlasťou, a každá vlasť
cudzinou. Sú v tele, ale nežijú podľa tela.
Bývajú na zemi, ale svoj domov majú
v nebi.“
Cirkev, ktorá sa nemodlí alebo v modlitbe
poľavuje, stráca samu seba. Veď je Kristovým telom, a Kristus sa predsa modlil
často. Často sa obracal k svojmu Otcovi, zveleboval ho a prosil za tých, ktorých
mu Otec zveril. Veď už ako dvanásťročný
chlapec v chráme dal jasne najavo svojim
pozemským rodičom, že jeho miesto je
tam, kde ide o jeho Otca. Cirkev koná
nepochybne veľké dielo na sociálnom
poli, zakladá nemocnice, útulky, školy,
univerzity a rozličné zariadenia na pomoc
núdznym, ale ako Cirkev sa najplnšie rea-

lizuje v dome Otca, okolo eucharistického
stola, keď sa živí Pánovým telom a krvou.
Tam sa Cirkev akoby nanovo rodí a rastie
do plnej sily. Keby sa nechala oklamať
pokušením prehnaného aktivizmu
na úkor hlbokého duchovného spojenia
s nebeským Otcom v snahe urobiť ľuďom
pohodlnejší a krajší tento pozemský
život, rýchlo by vyhorela a zbadala by, že
toto nie je cesta. Putovanie do Jeruzalema
z Nazareta či iných mestečiek a obcí si
určite vyžadovalo viac dní. Evanjelium
spomína, že Jozef s Máriou našli strateného Ježiša až po troch dňoch hľadania.
Pre Jozefa také putovanie znamenalo, že
minimálne na jeden týždeň musí prácu
odložiť. On však nikdy nepovedal: „Mám
veľa objednávok, nemôžem si dovoliť
jeden týždeň nepracovať, choďte na púť

sami.“ Podobne kráča s Cirkvou stále
a duchovne ju sprevádza, aby nikdy nepodľahla nástrahe poľaviť v duchovnom
živote vyhovárajúc sa, že má „veľa práce“.
Všetky tieto myšlienky a úvahy krásne
zhrnul a vyjadril pápež Lev XIII. v modlitbe k svätému Jozefovi, ktorá by mala
patriť k pravidelným modlitbám kresťana
katolíka: K tebe sa utiekame, svätý Jozef,
vo svojich súženiach a prosíme o pomoc
teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme
k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku,
ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou,
Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť,
ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša,
zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou
nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou
podporou prispej nám na pomoc v našich
biedach. Ty, starostlivý ochranca Svätej
rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša
Krista, odvracaj od nás, láskavý otec,
všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj
nám z neba, mocný náš ochranca, v boji
s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa
Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva
života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred
nepriateľskými úkladmi a pred každým
protivenstvom, a nás všetkých prijmi
do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa
tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli
viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi
dosiahnuť večnú blaženosť. 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/

POMSTA

JEDNOHUBKY
VIERY

I montáž: Juraj Gradoš
Vražda

PRED ZJAVENÍM TÓRY

Biblia a viera

Obdobie Starého zákona často charakterizujeme zásadou Oko za oko, zub za zub. Spájame
ju pritom s predstavou tvrdosti, neschopnosti
či neochoty odpustiť a snahy dať každému
za každú cenu to, čo si za svoje zlé činy zaslúži.
Zabúdame, že v histórii bola pomsta neraz
omnoho horšia a krutejšia než samotný zločin.
Teda neadekvátna. V Knihe Genezis nachádzame texty, ktoré svedčia o tom, že z pohľadu chronológie biblického rozprávania zásady
o pomste a odplate, ktoré budú v nasledujúcich číslach opísané, boli nejakým spôsobom známe už pred prijatím Tóry pri zjavení
na hore Sinaj.
Už v biblicky prvom príbehu o preliatí ľudskej
krvi, teda v príbehu o Kainovi a Ábelovi, je
zahrnutá téma krvnej pomsty. Boh v dialógu
s bratovrahom Kainom zdôrazňuje: „Hlas krvi
tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne“ a vyhlasuje nad ním kliatbu (Gn 4, 10 – 12). Hoci sa
Kain bojí toho, že sa nájde niekto, kto ho zabije, a tak pomstí Ábelovu krv, Boh mu predsa
ukladá iný trest a jeho záchranu pred krvnou
pomstou zabezpečuje znamením a hrozbou
sedemnásobnej pomsty. Vyhnanie a túlanie sa,
na ktoré je Kain odsúdený, naznačuje exil, ktorého cieľom je vždy poskytnutie času na sebareflexiu a pokánie, ktoré Kainovi v prvej chvíli
úplne chýbali. Popri Kainovej kliatbe tu teda
možno vidieť aj náznak milosrdenstva z Božej
strany.
Niekoľko generácií po potope sveta, keď Boh
uzatvára zmluvu s Noemom a jeho potomstvom, dovoľuje človeku aj konzumáciu zvierat
(Gn 9, 3), tak ako mu v raji dal za pokrm rastliny, ich semená a plody stromov (Gn 1, 29). Výnimku však predstavuje krv, ktorá sa nesmela
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jesť, pretože je sídlom duše (Gn 9, 4). K tomuto
zákazu Boh pripája zákon odvety v prípade
preliatia ľudskej krvi: „Kto preleje ľudskú krv,
človek nech preleje jeho krv...“, ktorého prísnosť
vychádza z hodnoty človeka: „... lebo na Boží
obraz som stvoril človeka“ (Gn 9, 6).
Príbeh o krvnej pomste vykonanej zvlášť
zákerným spôsobom nachádzame v 34. kapitole Knihy Genezis. Jakubovi synovia Simeon
a Lévi pomstili zneuctenie svojej sestry Diny
zabitím nielen vinníka Sichema, ale všetkých
mužov mesta, a to v čase, keď mali horúčku
po obriezke. Je to o to horšie, že s obriezkou
súhlasili, len aby nakoniec Sichem mohol
dostať Dinu od Jakuba za manželku. Zneuctenie ženy sa ešte aj v súčasnosti považuje
u beduínov za zločin rovný vražde. No spôsob,
akým sa Simeon a Lévi vypomstili na Sichemovi a celom meste, je označený ako lesť, ktorá
nakoniec mohla ohroziť celú Jakubovu rodinu
a priniesť ešte viac nešťastia. Tento pohľad je
zahrnutý aj v tzv. Jakubových požehnaniach
(Gn 49, 1 – 28) na konci jeho života. Simeonovi
a Lévimu sa vlastne dostalo skôr kliatby, keď
o nich Jakub hovorí: „... ľstivosť a násilie sú ich
zbrane ... Nech je prekliata ich zúrivosť, lebo
bola náramná, aj ich hnev, lebo taký hrozný
bol.“ (Gn 49, 5 – 7)Práve preto, aby sa takáto
svojvoľnosť nešírila a nepriniesla ešte viac zla
do života jednotlivcov, rodín i celého spoločenstva, dal neskôr Boh aj pre túto oblasť jasné
usmernenia zahrnuté v predpisoch Tóry, ktorú
dal Izraelitom cez Mojžiša na hore Sinaj. Takto
na počiatku formovania Izraela ako národa sú
dané pravidlá spolužitia, ktoré napomohli jeho
zcelenie. Tieto usmernenia teda nadobudli
podobu, akú mali zákony známe aj v iných starovekých národoch. (Milan Diheneščík)

TRETIE BOŽIE PRIKÁZANIE (2)
Slávenie sviatočných dní ma dvojaký rozmer. Na jednej strane ide o zdržiavanie sa od toho, čo by narúšalo
posvätnosť sviatočných dní. Na druhej strane je to
povinnosť aktívneho svätenia, teda predpísanej formy
Božej úcty. V nedeľu a v iné prikázané sviatky sa teda zdržiavame od činností, ktoré sú na prekážku slávenia Božieho
kultu a radosti vlastnej dňu Pána. Oprávnenými dôvodmi
na ospravedlnenie od zachovania tohto príkazu však môžu
byť napríklad rodinné potreby alebo veľká spoločenská
užitočnosť, či nevyhnutnosť niektorých činností. Nedeľu
svätíme aj tým, že svojej rodine a blízkym venujeme čas
a starostlivosť, ktoré im ťažko môžeme venovať v iných
dňoch týždňa. Spoločná účasť na liturgii, osobná modlitba
či chvíľa čítania Božieho slova a úvaha o ňom sú silným
rodinným spojivom.
Ako kresťania by sme mali dávať všetkým ľuďom verejný
príklad modlitby, úcty a radosti a obhajovať svoje tradície
sviatočných dní ako cenný prínos k dobru celej spoločnosti.

Juraj Gradoš – MAGISTER
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Počas francúzskej revolúcie ako pokus
o potlačenie kresťanských tradícií
a s nimi spojených sviatočných dní bol
zavedený kalendár, ktorý jednoducho
delil mesiac na tri dekády po desiatich
dňoch, pričom voľným dňom bol deň
číslo 10. Napoleon Bonaparte sa v roku
1805 vrátil k starému sedemdennému
týždňu. Žartom sa vtedy hovorilo, že
človek by si aj bol zvykol robiť deväť dní
v kuse a odpočinúť až na desiaty deň,
ale kone boli naučené žiť a pracovať
po starom a po šiestich dňoch práce
odpočívať, preto nechceli ťahať alebo
dochli od únavy. Nie je to ani prvý,
ani jediný raz, čo kone prejavili viac
zdravého rozumu ako niektorí osvietení
revolucionári. Svätenie sviatočného dňa
je revolučným protestom proti otroctvu
práce a kultu peňazí. (vladyka Cyril)
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rozhovor

KEĎ NIET BOHA,

VŠETKO JE DOVOLENÉ

»d Juraj GRADOŠ

vôľu a tak sa naplnil Boží plán našej spásy. On
k tomu naplno prispel.

V Katolíckej cirkvi sa skončil Mimoriadny rok sv.
Jozefa. Rok, počas ktorého na Slovensko zavítal
Svätý Otec František. A ten nielen nás Slovákov,
ale celý svet vyzval, aby sme sa učili od starších,
skúsenejších. Jedným z matuzalemov našej Cirkvi
je aj vždy usmiaty a pokojný zanietený ochranca
prírody otec Jozef Voskár zo Sabinova.
Otec Voskár, ako ste sa dostali k menu Jozef?
Rodičia mi to neprezradili, iste mali na to svoj dôvod. Toto meno som dostal pri krste hneď na druhý deň po narodení. Som jediný Jozef v rodine
po mojich starých rodičoch a som šťastný, že toto
meno mám.
K sv. Jozefovi sú rôzne pobožnosti. Máte nejakú
obľúbenú?
Jozef Voskár (85) sa
narodil v obci Riečka
v okrese Banská
Bystrica. Študoval
prírodné vedy
v Bratislave a od roku
1965 pôsobil v oblasti
ochrany prírody
v Prešove. V roku 1979
tajne prijal kňazskú
vysviacku. Je autorom
a spoluautorom
mnohých vedeckých
prác a okrem iných
ocenení dostal minulý
rok Cenu ministra
životného prostredia
Slovenskej republiky.

Asi je to tá tradičná modlitba k sv. Jozefovi. Tieto
modlitby dnes majú akúsi reprízu. Sv. Jozefa som
si popravde obľúbil ako svojho patróna a mám ho
nesmierne rád. Je patrónom toho, po čom nesmierne túžime. Aby sme boli v Cirkvi plnohodnotní
v službe. Je aj patrónom dobrej smrti. A to je dnes
pre mňa ešte aktuálnejšie, lebo som už horúcim
kandidátom na odchod. Keď zomieral sv. Jozef,
boli pri ňom tí dvaja, ktorých aj ja chcem mať pri
svojom skone – Ježiša s Máriou. Verím, že budú pri
mne pri prechode do druhého sveta i do kráľovstva, o ktorom Ježiš hovoril pred Pilátom. Inšpirujú
ma aj vlastnosti, ktoré mal sv. Jozef podľa Písma.
V evanjeliách nie je zachytené ani jedno jeho slovo,
ale sú tam opísané jeho veľké skutky, ktoré ho
preslávili ako veľkého pestúna, ako starostlivého
manžela a Ježišovho otca. Veď to na neho myslela
Mária, keď povedala Ježišovi: „Pozri, tvoj otec i ja
sme ťa s bolesťou hľadali.“ (Lk 2, 48) Takže ten titul
mu patrí a otcovstvo sa v ňom ukazuje ako čosi
nádherné. Všetko, čo robil bez komentárov, bez
odporu či vzdoru, robil v poslušnosti Božej vôli.
A to potrebujeme robiť aj my dnes. Sme vystavení
veľkému pokušeniu robiť po svojom. Každý by sa
chcel presadiť v robote, presadiť svoj názor. No
Ježiš hovorí: „No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane!“ (Lk 22, 43) Jozef bol ten, ktorý plnil túto

Ako ste vnímali Mimoriadny rok sv. Jozefa?
Ja som sa tomu veľmi potešil a osobne som veľmi
vďačný Svätému Otcovi Františkovi za dar tohto
mimoriadneho roka. Sv. Jozef bol istým spôsobom
v nejakom čase zatlačený do úzadia. Bol zanedbaný
jeho význam pre náš život. Ale on má čestné miesto vedľa Márie. Veď aj samotní ľudia, ak v ťažkej
situácii vyslovia meno Ježiš a Mária, pridávajú
k nim i meno sv. Jozefa. Tieto mená spomínali aj
košickí mučeníci, keď ich vojaci katovali. A s týmito tromi menami na perách odchádzali z tohto
sveta. V mimoriadnom roku opäť zažiarila krása
a veľkosť významu osoby sv. Jozefa v Božom pláne
našej spásy.
Sv. Jozef bol tesárom. Na vašom dvore som si
všimol pripravené drevo. Ako je to s vami a tesárčinou?
S touto jeho činnosťou, s jeho remeslom som veľmi
nekorešpondoval. Viem, že to robil poctivo a jeho
výrobky boli isto perfektné. Verím, že jeho zákazníci boli s ním spokojní. Myslím si, že aj tú klietku
na tie holúbky či hrdličky vyrobil sám. A hoci ja
k tesárčine neinklinujem, bývam so zaťom, ktorý
má tu vedľa domu stolársku dielňu. A povedal mi:
„Ocko, pozri, ja tu mám sv. Jozefa a on je aj mojím
patrónom.“ Ako stolár vie všetko urobiť aj pre nás
doma. A čo sa týka sv. Jozefa, jeho tichá práca,
ktorú vykonával a ktorou slúžil, bola a je na obdiv
všetkým. Bola to služba človekovi vo všetkých
rovinách, kde je tesárčina potrebná. Či sú to stavby,
nábytok, stoly, lavice... Takže taký je Jozef.
Ak sme pri tesárčine, ako Boh okresáva vás?
On je veľký tesár. K tesárčine patrí aj brúsenie
dreva. Prv je hrubé otesávanie toporom alebo
sekerkou, potom nastupuje dláto a hoblík, a nakoniec nástroje na obrusovanie. Ja som teraz v takej
Božej brúsičke. Dúfam, že nahrubo som už otesaný
dostatočne a dúfam, že teraz ma už Boh potrebuje
iba vybrúsiť v tých situáciách, ktoré prežívam v záverečnej etape svojho života. Je to Božie brúsenie.
A on vie, akú brúsku použiť, lebo pozná matériu,
ktorú má v rukách.
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Ďakujem za túto otázku. Vyrástol som na vidieku,
na dedine u jednoduchých rodičov. Môj otec mal
k prírode krásny vzťah, rozumel jej. Môj pobyt
s ním v prírode bol pre mňa vždy veľkou školou.
Povedal mi, čo sa ako volá – čo je buk, čo je dub...
Jednoducho ma naučil rozlišovať živé bytosti okolo
mňa. Keď zaspieval nejaký vtáčik, povedal mi, ako
sa volá. On to vedel. A jeho vedomosti sa nalepili
na mňa, a tak vznikol môj vzťah k prírode. Ja som
sa tešil, keď som mu mohol povedať: „Otec, dneska
som videl dudka.“ On mi rozprával, ako vyzerá
s tým chochlíkom na hlave. Krásny exotický vták.
Bol som šťastný, že to, k čomu ma on privádzal, sa
stalo aj mojou záľubou. A ja som prírodu vnímal
ako Božie prostredie. Každé stvorenie je Božou stopou v našej blízkosti. Cez stvorenstvo k Stvoriteľovi
– to bola filozofia starých ľudí, jednoduchého človeka. Primitívny človek videl stvorenstvo, obdivoval ho a zároveň fetišizoval – robil si z neho bôžika.
A tak sa stali posvätnými chrobáky i stromy. Všetko
bolo pre neho posvätné, lebo videl stvorenstvo
a vnímal, že existuje niečo mimoriadne, niečo veľké, čo človeka prevyšuje. A tak zbožšťoval prírodu.
My to nerobíme, my sa klaniame Bohu a ďakujeme
mu za toto stvorenstvo. Bez neho by sme nemohli
existovať. To je základná podmienka našej existencie. Ak by bol môj vzťah k stvorenstvu iný, ako je,
asi by som ani nebol kňazom.
Ľudia dnes drancujú prírodu, ničia ju. Oproti
tomu narastá množstvo zákonov, ktoré ju majú
chrániť. Je to tá správna cesta?
Tu je podstatný základný vzťah človeka k všetkému
živému i neživému. Lebo tam sa začína ten najmenší život. Všetko je hlboko vnútorne prepojené.
Ten, kto chce vnímať stvorenstvo, musí ho vnímať
komplexne. Nemožno niečo vyzdvihovať, chrániť,
ale všetko treba vidieť v súvislostiach. A to nám
bude pomáhať pochopiť fungovanie Božej ekológie,
jeho zákon, ktorý je vložený do celého stvorenstva.
Veď ako je napísané v Knihe Genezis, príkaz, ktorý
sme dostali, bol „obrábať a strážiť“. Ak je nám to
jasné, tak každý si musí uvedomiť, že ak odhodí
do prírody niečo, čo tam nepatrí, prinesie to nejaké
zlo. Príroda je sama osebe bezodpadová. Aj spadnuté lístie ide do recyklácie, premení sa na humus
a ten je substrátom nového života. Je to všetko dokonale prepojené Božou inteligenciou. To sú Božie
zákony. Ekologické zákony sú Božie zákony. To nie
je ľudský výmysel. A preto ich treba rešpektovať
a nerobiť si z nich trhací kalendár.
Tento rozhovor robíme v čase, keď na Ukrajine
zúri vojna.
Hraničnou čiarou na chápanie týchto udalostí je
línia osobného vzťahu k Bohu. Ruský spisovateľ
Dostojevskij povedal: „Ak nieto Boha, všetko je do-

Eva Burgerová

Tesárčina je cez svoju matériu – drevo spojená
s prírodou. Ako ste sa vy prepracovali k svojmu
vzťahu s prírodou?

volené.“ Všetko sa môže. Aj ničiť, aj zabíjať. Treba
si uvedomiť, prečo niekto vidí v napadnutí iného
človeka riešenie nejakej situácie. Lebo si neuvedomuje, že on je taký istý človek, taký istý tvor ako
ja. Rovnako Bohom milovaný a rovnako vykúpený.
Mňa najviac mrzí, že sa do vojnového konfliktu
pustili dve kresťanské a slovanské krajiny. A to
spôsobom, ktorý priamo odporuje Bohu. V podstate tu ide o nerešpektovanie toho, čo definuje
človeka – že sme stvorení na Boží obraz, že sme
obdarovaní hodnotami, ktoré sú schopné pozdvihnúť nás nad slabosti, ktoré vznikajú. Všetko sa dá
riešiť dialógom. On je riešením každého konfliktu.
Žiadne skratky neexistujú. Ak ich vidíme, iba sa to
celé skomplikuje.

Práci s drevom otec
Jozef predsa len celkom
neunikol.

Kde je v celej tejto situácii miesto na odpustenie?
Bez odpustenia neexistuje život. Je dokonca v modlitbe Otče náš, ktorá je vlastná všetkým kresťanom na celom svete. Bez odpúšťania nemôžeme
dosiahnuť to, čo nám Boh prisľúbil. Keď prosíme
o chlieb, prosíme o niečo pre tento život. Keď však
prosíme o odpustenie, prosíme o druhý život, lebo
kto neodpustí, tomu ani Boh neodpustí. A to celú
večnosť. Odpúšťanie je podmienkou večného
života. Ak odmietam odpustenie, odmietam Boha.
Odpustenie musí prísť, a to veľkorysé. A my sa
teraz musíme za to veľmi veľa modliť. Tak ako sa
modlíme za ukončenie tohto nezmyselného vojnového konfliktu.
Ja si len prajem, aby obe strany prešli do dialógu,
kde budú viac počúvať a menej rozprávať. Dialógom sa dá všetko vyriešiť. V ňom sa dajú hľadať
riešenia pre budúcnosť vzťahu týchto dvoch krajín,
dvoch národov, dvoch susedov, ktorí sa hlásia k tej
istej viere.

VIETE, ŽE...
Industrializácia počas
socializmu a metalurgický, chemický
a ťažobný priemysel
spolu s tepelnými
elektrárňami zasadili
ťažké rany životnému
prostrediu na Slovensku. Viac ako polovica
porastovej plochy
lesov je poškodených
emisiami. Dokonca tu
existujú viaceré regióny
s kriticky ohrozeným
životným prostredím.

FANEROMENI

nyxthimeron.com

ikona

»d Milan GÁBOR
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V prípade niektorých ikon Bohorodičky história uvádza, že Božia Matka si
sama želala, aby boli jej ikony objavené
na miestach, ktoré zjavila. Medzi také
ikony patrí aj táto.
Ikona Bohorodičky Faneromeni – gr.
Φανερωμενι (Faneromeni), rus. Явленная
– Objavená, alebo gr. Νεοψανιςςα (Neofanissa), rus. Новоявленная (Novoobjavená) sa spája s prepodobným Vavrincom, rus. Лаврентийом (Lavrentijom),
svetským menom Lamprós Kanellos.
Tento mních žijúci v 17. storočí mal
ešte ako svetský človek istého dňa sen,
v ktorom sa mu zjavila Božia Matka a prikázala mu: „Choď na ostrov Salamina,
ležiaci na západ od Atén. V jeho severnej
časti sa nachádza stará schátraná cerkev,
ktorú obnov.“ Lamprós sprvu nevenoval
zjaveniu pozornosť. Keď sa však zopakovalo ešte dvakrát a Bohorodička prísne

trvala na tom, aby ju počúvol, vybral sa
k brehu mora, aby našiel nejakú loď,
ktorou by sa preplavil na ostrov. No v ten
deň dul silný vietor a nenašiel sa nik, kto
by vyplával na more. Sediac na brehu,
pohrúžený do svojich myšlienok zrazu
počul z neba hlas Božej Matky: „Hoď
na more svoj plášť, sadni si naň a on ťa
prepraví na ostrov.“ Tak sa aj stalo. Bez
najmenších pochybností sa Lamprós
posadil na plášť, a ten rozrážajúc vlny ho
bez akejkoľvek ujmy prepravil na protiľahlý breh. Na Salamine, mieste, ktoré
mu ukázala Bohorodička, objavil ruiny
chrámu a dávneho monastiera. V cerkvi
sa nachádzala ikona Božej Matky Faneromeni – Objavenej, na ktorej pamiatku
bol pomenovaný aj neskorší monastier.
Lamprós obnovil cerkev aj kélie, prijal
podstrihnutie za mnícha a postupom
času, aj vďaka jeho svätému životu, sa
tento neveľký monastier stal útočiskom
spásy pre mníchov aj svetských ľudí.

Dávny monastier v minulosti
vlastnil rozsiahle pozemky,
ktoré si prisvojili susedia.
Presvätá Bohorodička
neopúšťala prepodobného
Vavrinca ani počas opravy
a spravovania monastiera.
Často sa mu zjavovala vo
videniach a ukazovala miesta patriace niekdajšiemu
monastieru. Za krátky čas sa
podarilo všetok majetok vyrovnať. Nevyrovnaný zostal
už iba olivový háj, ktorý si
prisvojil veľmi vplyvný moslim. Aby ho Vavrinec získal
späť, obrátil sa na moslima
v mene samotného patriarchu, no ten bol neoblomný.
Zasiahla však Božia prozreteľnosť. Manželka moslima
vážne ochorela, pričom
žiaden lekár ani liek jej
nedokázali pomôcť a uľaviť
jej veľkým bolestiam. Vtedy
sa chorá žena s veľkou vierou
obrátila na prepodobného,
aby ju uzdravil, no rozzúrený
manžel odmietol splniť prosbu svojej manželky. Jej
zdravotný stav sa postupne
zhoršoval a keď už smrť bola neodvratná,
obrátil sa na svätého starca, ktorý ju modlitbou a znamením kríža uzdravil. Zázrak
otriasol hrdým moslimom, ktorý z celej
duše ďakoval svätcovi. Nielenže vrátil
olivový háj aj s patričnými listinami, ale
pre potreby monastiera oferoval aj značnú
sumu peňazí.
Ikona Bohorodičky Faneromeni je typu
hodigitrie zobrazenej po pás, ktorá si
ľavicou pridržiava dieťa Krista, pričom
naň ukazuje pravicou. Kristus drží v ľavici
zvitok a žehná pravicou. Na niektorých
ikonách Božej Matky Faneromeni sa
po stranách nachádzajú svätí hymnografi,
ktorí ju ospievali vo svojich liturgických
modlitbách. Divotvorná ikona Bohorodičky Faneromeni je ozdobená striebornou rizou a uložená v drevenej schránke
pod sklom.
Svoju liturgickú pamiatku slávi 15. júla.

Miloserdija dveri otverzi nam, blahoslovennaja Bohorodice Ďivo, nadijusčiisja na ťa da ne pohibnem,
no da izbavimsja toboju ot bid: ty bo jesi spasenie roda christianskaho.
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MODLITBA

ZMIERENIA
Každý rodič vie, ako bolia nezhody
vlastných detí. A to nie sme ani svätí,
ani dokonalí. O koľko viac to musí zraňovať srdce nebeského Otca, keď vidí
svoje milované deti bojovať proti sebe.
Posledné dni priniesli do životov mnohých z nás veľký otras. Vyvstalo veľa
otázok, na ktoré sme doteraz nehľadali
odpovede, pretože sme nemuseli. Stále
ich nepoznáme, ale zaujať stanovisko
voči realite je zodpovedné a potrebné.
Nastala zvláštna situácia, keď väčšinu
našej pozornosti venujeme negatívnym
informáciám a myšlienkam. V snahe
zaujať postoj sa ľahko necháme zatiahnuť do posudzovania a odsudzovania,
a tak sa stávame malou súčasťou vojny.
V Písme sa píše: „Z plnosti srdca
hovoria ústa.“ Keď preskúmame svoje
slová a myšlienky, čo nám to napovie
o obsahu našich sŕdc? Hnev, nenávisť,
rozčarovanie? Alebo túžba po zmierení
a dobre? Pýtame sa Boha na to, po čom
túži jeho otcovské srdce? Žiadame si
takú múdrosť pre seba aj vrcholných
politických predstaviteľov? Vnímať
tento konflikt očami nebeského Otca
by nás mohlo posunúť k prebudeniu
lásky a súcitu. K nevinným aj vinným.
Ako môžeme začať? Spôsobov a možností je veľa, najdôležitejšie je pustiť
sa do toho. S nádejou. Pripomínajme
si prisľúbenia z Písma, vypíšme si ich,
nalepme na viditeľné miesta. Napríklad tento: „Veď ja poznám zámer,
ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to
myšlienky pokoja a nie súženia: dám
vám budúcnosť a nádej. Keď budete
volať ku mne, keď prídete a budete sa

Prvý apoštolský list pápeža Františka
má názov Lumen fidei. Do dejín sa zapísal
ako encyklika štyroch rúk. Pápež František o tom napísal: „Tieto úvahy o viere...
majú úmysel pridať sa k tomu, čo Benedikt XVI. napísal v encyklikách o láske
a nádeji... Som mu hlboko vďačný...
prijímam jeho vzácnu prácu, pridávajúc
k textu niekoľko ďalších častí.“
Encyklika je rozdelená do štyroch kapitol
a má šesťdesiat odsekov. V prvej kapitole
Uverili sme v lásku autor listu od viery
Abraháma, ktorý v Božom hlase „rozpoznáva hlboké volanie, ktoré bolo vždy

ku mne modliť, vyslyším vás. Budete
ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete
hľadať celým svojím srdcom...“ (Jer 29,
11 – 13) Môžeme sa vybrané verše naučiť
naspamäť a nahradiť nimi každú negatívnu myšlienku, ktorá k nám príde.
Ak sa odhodláme k modlitbe za pokoj
a zmierenie, môžeme si prispôsobiť aj
prostredie tak, aby nám pripomínalo,
že Boh je Bohom pokoja. Obraz Ježišovej tváre alebo ikona Božej Matky, posvätená sviečka, kríž a pod. Môžeme sa
modliť aj takto: „Otče, v mene Pána Ježiša Krista žehnáme slobodu pre Ukrajinu a Rusko. Odpusť tým, ktorí nosia
v srdci zlobu a nenávisť, premieňaj ich
srdcia a ochraňuj svojich maličkých.“
Nebojme sa modliť aj za tých „zlých“.
Z evanjelií vieme, že Otec túži po tom,
aby sme sa nikdy nebáli k nemu prísť
a žiadať o milosrdenstvo pre toho, kto
sa dopúšťa chýb. Prosme o zjednotenie
s Božím srdcom a jeho zámermi. Keď
nevieme nájsť slová, keď si nevieme
utíšiť hlavu a srdce, siahnime po ruženci a prosme Máriu, Kráľovnú pokoja,
o pokoj – vonkajší i vnútorný. Zamestnáme tak telo aj dušu, aby nás nepohltil stres, strach či hnev.
Pripojme sa k tým, ktorí namiesto
komentovania a hundrania robia niečo
konkrétne pre pokoj. Ak nemôžeme
urobiť nič iné, stále sa ešte môžeme
modliť a Boh je vtedy s nami. Nebojme
sa, nestrácajme dôveru a modlime sa.
Toto od nás Boh chce. Toto je silný
nástroj skutočnej premeny. A začnime
hneď. (František Sochovič, Rastislav
Kačeňák, Viera Urigová)

catholicsay.com

zapísané v jeho vnútri“, prechádza k viere
izraelského ľudu. Druhá kapitola Ak
neuveríte, nepochopíte je venovaná prehĺbeniu vzťahu medzi vierou, pravdou a láskou. Tento vzťah je vyživovaný poznaním,
ktoré je ovocím počúvania a hľadenia. Je
teda zrejmé, že viera nevylučuje neustále
hľadanie Boha. V tretej kapitole nazvanej Odovzdávam vám to, čo som prijal
sa pápež František venuje prehĺbeniu
cirkevnej povahy viery tak, že predstavuje
Cirkev ako „matku našej viery“ zastaviac
sa pri vzťahu medzi sviatosťami, modlitbou, morálnym životom a vierou. Štvrtá
kapitola má názov Boh im pripraví mesto
a hovorí o spoločenských dosahoch viery.
Analyzuje vzťah medzi vierou a spoločným dobrom, vierou a rodinou, vierou
a životom spoločnosti, ako aj vierou
a utrpením.
V závere encyklika predstavuje Pannu
Máriu ako ženu viery. Pápež František
v záverečnej modlitbe zveruje jej príhovoru cestu viery každého pokrsteného
a celého Božieho ľudu. (Miroslav Dancák)
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trpel aj duševne, keď videl mnohých,
za ktorých nadarmo zomieral...
Je smädný, napájajú ho octom... Zomrie...
Prebijú mu srdce... A stotník oznamuje,
že skončil... Pritom priznáva, že to „bol
naozaj Boží Syn“ (Mt 27, 54).

TRPIACI JEŽIŠ
PRICHÁDZA
KU MNE (2)
Korunovanie tŕním... Ľahko sa mohlo
stať, že tieto tŕne poranili aj oči... Zvlášť
sa to mohlo stať, keď bola koruna malá
a narazili mu ju palicami. Na plecia mu
dali kríž; jeden koniec sa vlečie po zemi.
Každý kamienok, ktorého sa kríž dotkne,
dotkne sa aj Ježišovej hlavy, tŕne sa mu
hlboko vbíjajú do hlavy a bolesť sa zväčšuje. Ježiš padá... Bijú ho, musí ísť ďalej...
Pomáha mu Šimon... Pribíjajú ho na kríž.
Najprv jednu ruku... Celé telo sa obráti

na stranu tejto ruky... Naťahujú druhú,
a aby ju dostali na druhú stranu, kľaknú
Ježišovi na hruď a ťahajú mu ruku... Že sa
mu trhajú žily, katov nebolí. Že to bolí Ježiša, o to sa nestarajú, veď bol odsúdený,
z tých troch Ježiša mali za najhoršieho...
Pribili mu nohy... Postavili kríž... Nie pomaly, ale s rachotom ho vhodili do pripravenej jamy, že sa mu celé telo znova
zatriaslo... To však nebolo všetko... Ježiš

OSOBNOSTI

MIKULÁŠ SIGETI
(1921 – 2002)
Mikuláš Sigeti sa narodil 25. októbra 1921 v Závadke. Po miestnej škole absolvoval gymnázium a teologické štúdiá v Prešove. 29. augusta
1946 sa zosobášil s Emíliou Ilgnerovou.
Boh im požehnal päť detí. Kňazstvo prijal
27. októbra 1946 od blaženého biskupa Pavla
a nastúpil do Čertižného. Keď 15. marca 1950
učil, príslušníci ŠtB niekoľkokrát prešli po dedine. Ľudia si to všimli. Keď otca doviedli

Ježišu! Koľko utrpenia! Už len prečítať je
toho veľa, a vytrpieť to všetko? A k tomu
nevinnému, pretože na otázku: „Kto z vás
ma usvedčí z hriechu?!“ (Jn 8, 46) nikto
na ňom nemohol nájsť ani malú chybu.
A napriek tomu ho odsúdili, napriek
tomu zomrel... Ó, Ježišu, ako ma bolí srdce nad týmto utrpením... Bolí ma preto,
lebo neviem plakať tak, ako by si si to
zaslúžil. Aký som v tom chladný... Ježišu,
buď mi milosrdný. Odpusť mi túto slabú
vieru. Kvôli tomu idem na sväté prijímanie, aby sa moja viera mohla obnoviť, aby
som sa mohol posilniť.
Ježišu, mám nádej, že svojím utrpením
ma posilníš, pozdvihneš ma k vysokej
dokonalosti. Ježišu, milujem ťa, pretože keď niekto, tak potom ty si zaslúžiš
moju lásku... Ježišu, hlboko sa korím, že
nemám rád utrpenie, a bez utrpenia niet
spásy. Ježišu, idem sa posilniť, idem sa
naučiť múdrosti v škole kríža. Príď a pouč
ma... Príď, chcem pobozkať tvoje rany.
Chcem sa rozplakať, aby vyšli slzy môjho
žiaľu, pretože mnohé choroby sa vyliečia
len tak, že vyliate slzy očistia moju dušu...
Ježišu, ty, ktorý si za nás trpel, príď a zmiluj sa. Amen.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák)

na žandársku stanicu, ľudia kričali: „Kňaza si nedáme!“
Odmietol prestup a referent vyhlásil: „Tak vás zoberieme.“ Nato jeden z veriacich zvolal: „Nevezmeš! Hoci tu
aj životy položíme!“ Hoci ho nezatkli, o rok ho odsúdili
na nútené práce v Novákoch. Po nich odišiel za manželkou do Prahy, kde pracoval ako čistič ocele. V roku 1954
sa usadil na Slovensku, v Janovej Lehote. No už o rok ho
zatkla ŠtB. Vo väzení v Košiciach a v Prahe strávil desať
mesiacov. Potom pracoval ako pomocný pracovník. V roku
1968 sa vrátil do Čertižného (do 1976), nasledovali Helcmanovce (do 1979), Levoča (do 1981) a znovu Helcmanovce (do 1996). Zomrel po dlhej chorobe 19. decembra 2002.
V Závadke, kde odpočíva, ho 23. decembra pochovali biskupi Milan Chautur CSsR a Ján Babjak SJ. (Juraj Gradoš)
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UKRAJINA, DRŽME SA!
»d Galina GODYNOVÁ

Dnes je krásny slnečný deň. Je to moja
nočná mora. Chce sa mi hneď teraz
prebudiť z tejto hrôzy. Už šesť dní vôbec
nespím, skoro nejem. Mozog registruje
slabosť ako spánok. Už-už sa zobudím
a uľavene vydýchnem: „Fuf! Ukrajina je
v poriadku!“ O pár sekúnd sa spamätám.
Nie. Toto nie je sen. Je to najhoršia realita.
Podvečer 23. februára sme s dieťaťom
náhodne stihli prekročiť hranicu. Mali
sme sa o dva týždne vrátiť späť do rodného Chersonu. Preto sme zobrali len
minimum vecí, nechali sme doma svoju
milovanú babičku s mačičkami a psom.
Okolo piatej ráno 24. februára sa deň začal neočakávaným telefonátom od rodiny:
„Začala sa vojna! Rusko na nás zaútočilo!“ Hrôza! Neverím. Doteraz neverím...
Za pár minút som sa ocitla v úplne inej
realite. Celý svet mi stroskotal a neúprosne sa ničí. Už neexistuje pokoj, ktorý sme
mali.
Teraz je zmyslom života dostať od mamy
smajlík každé dve hodiny, celodenne, aj
v noci. Keď ho nedostanem, schladnú mi
ruky a nohy, celé telo sa oslabuje, len si
hovorím, že možno sú rodičia v pivnici,
lebo v blízkosti nie sú kryty. Bojím sa
o ňu, lieky jej stačia len na desať dní...
Volám babičke – tá zostala doma sama,

má 87 rokov. Srdce mi stíska silnejšie
a silnejšie, až kým nezdvihne... Potom
moja sestra s dvoma malými deťmi... Má
pri sebe manžela, ale musím ich počuť.
Manželova matka, závislá od inzulínu, pri
nej neter, ktorej mama je veľmi ďaleko....
Nikto z nich nestihol utiecť... Moji kamaráti, známi... Nikto sa nesťažuje, nepanikári. Každý je v takom šoku a strachu, že
nemá sily na city. Už ani spánok neexistuje. Takto už niekoľko dní. Začali sa také
hrozné bombardovania a vraždy civilistov,
že všetky nastavenia sa zmenili.
Šiesty, siedmy, ôsmy deň... Vojská obklopili mesto, vošli doň. Sú všade, strieľajú
na školy, škôlky, bytovky... Strieľajú na sanitky a požiarnické auta. Vykrádajú obchody a zabíjajú okoloidúcich. Zastrelili
muža, ktorý v zúfalstve išiel hľadať jedlo
pre tehotnú manželku. Strieľali na auto,
v ktorom bola žena s deťmi – tá hľadala
nové útočisko, lebo ich domov bol zničený a celá rodina zahynula vo vlastnom
dome, keď naň padla raketa. Všetci kamaráti a známi s horkou bolesťou hovoria
o hnusných zločinoch proti ľudskosti.
Deviaty deň vojny. Ráno som volala rodičom, sú čoraz slabší, strácajú sily. Ale počula som ich! Neskôr ruský netvor vypol
televíziu v Chersone, o pár hodín internet

a mobilné komunikácie. Nemôžem sa
s nikým spojiť. Čo sa deje? Sú v poriadku?
Čo teraz? Prečo? Ako majú Ukrajinci
toto zvládnuť? Bez liekov, bez vody, bez
spojenia? Bez možnosti vyjsť von, lebo
celé mesto je zamínované, Rusi chaoticky
zabíjajú, znásilňujú, udržiavajú v zajatí
celé mesto. Prosím Boha, aby dal silu
našej armáde, aby vydržala, aby Ukrajinci
vydržali. Kedy sa to skončí? Máme podporu celého sveta, ale to nijak nezachraňuje mojich blízkych. Svet obsadil šialený
tyran, „obavy“ nepomáhajú. Áno, vojna sa
skončí. Všetci veríme. Len sa veľmi bojím
o blízkych. Dúfam, že vydržia.
Osobne som v poriadku, vďaka slovenskému národu, ktorý v tieto ťažké časy nám
Ukrajincom nezištne pomáha. S manželom sme sa ocitli veľmi ďaleko od svojej
rodiny, nemôžeme im pomôcť. Práve
preto sme sa spojili kvôli pomoci cudzím,
ale v podstate blízkym ľuďom, ktorí sa
ocitli v ťažkej situácii a trpia putinskou
agresiou. Dúfame, že niekto pomôže aj
našej rodine.
Čakáme na víťazstvo. Ináč nemôžeme.
Dnes Ukrajina bojuje za mier na celej
planéte. Držme sa!
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AKO SA RODÍ
»d Juraj GRADOŠ – Jakub VOROBEĽ
Keď v lete minulého roka navštívil zvonolejára Jakuba
Vorobeľa v Chotči premiér Slovenskej republiky, zmenilo
to jeho pohľad na kultúru neďalekého Stropkova. A Jakub
takpovediac na vlastnej koži pocítil, že si niekto jeho prácu
všimol a že si ju váži. O to skôr prijal pred niekoľkými mesiacmi
ponuku vyrobiť zvon, ktorý premiér plánuje darovať Svätému
Otcovi Františkovi. A keďže ide o naozaj netradičnú udalosť,
prinášame vám fotoreportáž z výroby tohto zvona.

Všetky ozdoby treba najprv pripraviť, prípadne
ich ešte pred samotným použitím vyretušovať.
Na ich výrobu sa používa včelí vosk. Na snímke pán Jakub Vorobeľ retušuje reliéf sv. Cyrila
a Metoda.
Andrej Belovežík (na celej strane)

ZVON

w Každý zvon je malým umeleckým dielom.

x Keď sú ozdoby upravené, nastupuje ich prilepenie k falošnému zvonu. Všetky tieto detaily
sa lepia masťou na navoskovanú formu.

u

Na začiatku treba vyrobiť tzv.
jadro zvona. Je to prvý diel formy.
Ten nám vytvorí vnútro budúceho
odliatku zvona. Vyrába sa zo zmesi hliny, piesku, konského trusu,
slamy, pazderia, vlasov, chlpov,
vosku, parafínu, bronzu, spálenej
hliny, piva, vajec, popola a tuku.
Táto zmes sa nanáša, až kým dokonalo nekopíruje šablónu zvona,
s ktorou sa formuje. Podobne sa
robí aj druhý diel, tzv. falošný
zvon. Tvar a veľkosť šablóny je výsledkom zložitých výpočtov, kde
jedným z hlavných parametrov je
požadovaný tón zvona.

v Keď hlinený model dokonale kopíruje
šablónu, navoskuje
sa a vyberie sa z neho
stredová železná os.
Celý tento postup
je vlastne stredovekou technológiou
výroby zvona a je aj
najekologickejší. Tak
vzniká tvar zvona,
inak nazývaný rebro
alebo profil. Od neho
závisí zvuk zvona,
teda spektrum tónov
alebo farba.

y Aby bolo dielo dokonalé, je dôležité mať aj

umelecké cítenie a zmysel pre detail a presnosť.
Vidno to napríklad pri girlandách, ktoré zvon
obopínajú, alebo pri textoch. Rovnako je dôležité
ich rozmiestniť symetricky. Takto ozdobený
falošný zvon je vlastne iba pomôckou na vytvorenie formy na odliatok, tzv. plášť. Na jeho vrch sa
umiestni koruna. Je to vlastne uchytenie zvona
a robí sa z vosku. Plášť vzniká tak, že sa vyzdobený navoskovaný falošný zvon natiera štetcom
riedkou špeciálnou zmesou hliny dovtedy, kým
nevznikne dostatočne hrubá a pevná vrstva
nesúca v sebe negatív všetkej voskovej výzdoby.
Týchto náterov je niekoľko a vždy treba počkať,
kým nevyschne ten predošlý.

anotácie

Daniela Rusinová (na celej strane)

} Keď kov stuhne, zvon aj s formou

vyberieme z jamy a formu rozbijeme. Zvon
čaká ešte detailné očistenie od zapečenej
hliny za pomoci vysokotlakových čističov.
Po vyčistení sa zvon preleští drôteným kartáčom a zavesí sa naň srdce zvona. Niekto
zvon brúsi flexou či nariera, ale zvon vtedy
stráca kvality zvuku. Srdce zvona je robené
inou technológiou – ukuje sa zo železa,
ktoré však musí byť mäkšie než použitý
bronz.

| V peci sa pri teplote 1150 °C v grafitovom

~

A takto vyzerá hotový zvon pre Svätého
Otca Františka. Je za ním kus tvrdej a precíznej
slovenskej práce, ale okrem rúk bolo treba zapojiť
aj vedomosti. Nech sa jeho hlas nesie talianskou
krajinou a spieva Talianom o našom krásnom
Slovensku!

Andrej Belovežík

tégliku roztaví bronz. Ten tvorí 78 % medi a 22 %
cínu. Čím je podiel cínu v materiáli vyšší, tým
je zvuk zvona ostrejší, tvrdší a zvon má väčšiu
náchylnosť na prasknutie. Naopak, ak je podiel
cínu menší, zvuk je tupý, matný a nedosahuje
také silné decibely. Zvonovina sa po dosiahnutí správnej teploty zbaví za pomoci dobových
postupov kyslíka a naleje sa do pripravenej formy
v liacej jame. Potom sa nechá vychladnúť do studena. V prípade tohto menšieho zvona to boli dva
dni. Väčšie zvony chladnú aj niekoľko týždňov.
Tentoraz pri tejto nebezpečnej práci pomáhal
Marcel Marcinčák.
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Selah Hopewellová
je zrejme jediná
žena vo virgínskej
kolónii, ktorá sa
netúži vydať. Iste,
v Jamestowne žije
priveľa mužov
a príliš málo žien,
ale Selah má
plné ruky práce
s pomáhaním
otcovi v rodinnom obchode. A teraz ju
ešte poslali do prístavu, aby privítala loď
privážajúcu tabakové nevesty, o ktoré sa
treba postarať, kým si medzi mnohými
nápadníkmi nevyberú toho pravého.
Môžu dvaja ľudia, ktorí vášnivo milujú
svoju nezávislosť, nájsť životné šťastie
a uspokojenie len vlastnými silami? Alebo
zistia, že to, čo im v živote už dlho chýbalo, mali celý čas rovno pred očami? (i527
Martin Švikruha)

píruje vnútro zvona, a plášť, ktorý
kopíruje vonkajší profil zvona,
spoja. Robí sa to priamo v liacej
jame. Takto spojené diely sa ešte
spevnia reťazami. Jama sa potom
vysype pieskom.

ak ide o taký sakrálny predmet, ako je zvon. Odlievanie zvona posvätil otec Mikuláš Fejko, ktorý
pôsobí v Chotči.

SLOVO

LAURA FRANTZ:
TIDEWATERSKÁ NEVESTA

z Následne sa jadro, ktoré ko-

{ Bez Božieho požehnania by to nešlo, najmä

I

KNIHA

Nastupuje síce menej zaujímavé,
ale dôležité vypaľovanie. Po ňom
sa forma rozdelí a falošný zvon sa
rozbije. Vosk, ktorý je na falošnom
zvone i s reliéfmi, sa počas vypaľovania roztopí a vyparí. Takto
pripravená forma sa vypaľuje ešte
niekoľko dní na uhlí, aby sa z nich
odstránila všetka mastnota a vosk.

KRÁĽ
Hal je anglický princ, ktorý nemal nikdy
blízko k politike a palácovému životu.
Radšej trávil čas s otcovým vojskom
na bojisku a v krčmách. To sa odráža aj
na jeho správaní, keď radšej ohrozí seba,
aj keď je princom, aby predišiel veľkej
bitke a smrti stoviek vojakov. Po smrti
otca je však vhodený do palácových intríg
a politiky, s ktorými sa musí čím skôr
vyrovnať a zistiť, komu môže dôverovať.
A aby toho nebolo málo, musí čeliť aj vojne s Francúzskom, ktorého vojsko vedie
mladý princ túžiaci po uznaní. Príjemná
historická dráma sledujúca prerod chlapca na muža, ktorý musí prijať zodpovednosť a objaviť, akým kráľom chce počas
života byť. (Slavomír Gereg ml.)
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AKO KOMUNIKOVAŤ

S DEŤMI O VOJNE
»d Mária NEMČÍKOVÁ

Pre terajšiu generáciu mladých rodín to
bol donedávna príliš vzdialený pojem, aby
evokoval nejaký strach či osobné pocity.
No v priebehu veľmi krátkeho času sa
zrazu ocitáme pred realitou vojny, vnímame príliv utečencov a strach z možného
osobného ohrozenia v súvislosti s dianím
v Európe.

musia pochopiť do tej miery, do akej im
to ich vnímanie a myslenie dovolí. A preto
je veľmi dôležité im v tom pomôcť.
Ako na to? Tak ako na každú inú novú
situáciu v rodine.

Je teda prirodzené, že sa o tom doma
rozprávame, že pociťujeme nepokoj,
nemôžeme spať... Na túto situáciu sme
neboli pripravení. Potrebujeme o tom
s blízkymi hovoriť, pochopiť, čo sa vlastne
deje, rozhodnúť sa, v čom konať a čo
ignorovať... Jednoducho s momentálnym
prežívaním pracovať, pochopiť ho a adekvátne zareagovať na novú, neočakávanú
a ťažkú situáciu.

Pozornosť – Najlepším liekom proti
strachu, hnevu, izolovanosti či neistote
je dať dieťaťu pocítiť, že vnímam jeho
prežívanie. Že ho sprevádzam a určite nie
je samo. Dám mu čas, kladiem mu otázky,
ako sa má a cíti. Pomáham mu vyrozprávať sa z toho, čo prežíva. S menšími deťmi
to môžeme robiť pomocou kreatívnych
hier, cez ktoré to vie dieťa vyjadriť –
kreslenie, plastelína, lego, hra s bábikami,
vojačikmi... Cez tieto hry sa s nimi o tom
rozprávajme.

A toto všetko prežívajú aj naše deti. Tak
isto je to pre ne nová situácia. Tiež ju

Autenticita – Nemusíme hovoriť deťom
o všetkom, ale to, čo im hovoríme, má byť

pravda. Týka sa to faktov o vojne, o vlastnom prežívaní, o strachoch aj o rozhodnutiach. Tak dieťa nadobudne pocit,
že situáciu chápe. Veď ak by sme mu
nevysvetlili, čo prežívame my, dieťa musí
čeliť dvom kategóriám zmätku – tomu,
čo sa deje vonku, a tomu, čo sa deje v jeho
rodine, v rodičoch.
Proaktívnosť – Je viacero spôsobov, ako
prežívať situáciu. Môžeme sa utápať
v strachu alebo môžeme skúsiť hľadať
s deťmi cesty, ako byť v tejto situácii
užitoční – čo môžeme spraviť, aby bola
situácia lepšia. Prispieť k humanitárnej
zbierke, participovať na modlitebnom
stretnutí? Pomôcť ako dobrovoľník?
Ciest, ako sa dá pomáhať, je mnoho –
a deťom i nám to dá nádej, že v akejkoľvek situácii môžeme rozsievať lásku.

SLOVO

Rozvaha – Je dôležité byť informovaný a o situácii
komunikovať. Je však dôležité stanoviť si mieru
vonkajších impulzov, ktoré vpúšťame do rodiny, aby
nevytlačili všetko ostatné. Stanovme si pravidlo, že
sa každý deň porozprávame o situácii, pozrieme si
správy, ale potom to zastavme. Lebo jedna vec je
informovanosť, druhá je kumulovanie správ, ktoré
vyvolávajú strach. A strach je ako „kúkoľ, ktorý pohltí energiu životodarnej pôdy“. V praxi nám to tak
naplní naše myslenie, že nedokážeme už myslieť
na iné, dôležité aspekty života. Čo ten kúkoľ v mysli
dieťaťa môže spôsobiť? Ako príklad použijem
rozhovor s mojou dcérou. Ona sa s kamarátkami
už dlhší čas hráva na školu. Pred týždňom sa však
rozhodli, že už nechcú byť učiteľky, ale tím, ktorý
zastaví zlých ľudí, aby nerobili zle detičkám. Hlavičky dievčat zaplnili informácie o vojne a vytlačili
z nich ich obľúbenú hru. Je teraz na nás rodičoch,
aby sme im navrátili iné impulzy, ktoré im pomôžu
myslieť na pekné veci.
Dôvera v Boha – ubezpečovať deti i seba o tom, že
Boh dopustí, ale neopustí. Modlime sa spolu, rozprávajme sa o nádeji, ktorú nám dáva Boh. Využime
túto ťažkú chvíľu na priblíženie sa k Bohu.
Rodinné bezpečie – Pokoj v rodinnom živote je
najsilnejšou obranou proti strachu a neistote, ktorú
deti pociťujú zvonku. My rodičia dávame svojim
deťom pocit bezpečia. Tak im dajme záruku, že sme
s nimi, nech sa deje čokoľvek. A hoci je vo svete
zmätok a nepokoj, vnútri v rodine sa chránime. To
je pre dieťa najpodstatnejší zdroj istoty.
Pri malých deťoch byť konkrétni – Deťom by sme
mali vysvetľovať veci, na ktoré sa pýtajú. Ani viac,
ani menej. Deti sú vnímavé a rozumné, a učia sa
poznávaním. Doteraz zväčša nemali skúsenosť
s momentálnou situáciou, a teda nevedia samy
oddeliť informácie od dezinformácií. Menšie deti
navyše ešte nemajú vyvinutú kompletnú predstavu o vzdialenosti, čase a miere nebezpečia. Môj
štvorročný syn sa ma napríklad včera spýtal, že
keď tank vystrelí, či môže naozaj ublížiť, alebo len
akože. Je to na prvý pohľad veľmi naivná otázka,
no naznačila mi, v akom je zmätku z novej situácie.
Ako veľmi potrebuje, aby som mu veci vysvetlila,
pretože mnohé si vôbec nevie predstaviť, i keď
o nich počuje. Na druhej strane on nepotrebuje ani
nechce vedieť všetko, napríklad aké možné dosahy
na Európu má pozastavenie leteckej dopravy. Vysvetľujme to, čo deti potrebujú pochopiť.

USMERNENIA
MINISTERSTVA
ŠKOLSTVA SR
Situácia, o ktorej sme v posledných týždňoch dúfali, že nenastane, sa, bohužiaľ, stala realitou
a na Ukrajine sa začala vojna.
Ministerstvo školstva vydalo
odporúčania na pomoc deťom,
ktoré môžu cítiť v tejto vypätej
situácii strach a neistotu.
•

Snažte sa zostať pokojní,
nakoľko sa to dá. Väčšina
z nás má rovnaké pocity
ako vy.

rawpixel.com

•

Nebojte sa hovoriť o tom, čo cítite. Je v poriadku nevedieť priamo
pomenovať, čo cítite, podstatné však je hovoriť.

•

Ak máte otázky, pýtajte sa svojho okolia, dospelých, pedagógov,
učiteľov.

•

Sociálne siete a spravodajské účty budú prinášať veľmi rýchle a meniace sa informácie o veľmi dynamickej a traumatickej situácii. Ich
sledovanie môže byť vyčerpávajúce.

•

Nehľadajte odpovede na weboch, ktoré nemáte overené a mohli by
šíriť nepravdy a dezinformácie.

•

Ak máte pocit, že spolužiačka/spolužiak má problém situáciu zvládnuť, oslovte ju/ho s ponukou o rozhovor.

•

Snažte sa udržať si rutinu bežného dňa.

•

Nezabúdajte, že v tom nie ste sami.

•

Ak by ste radšej hovorili o svojich pocitoch anonymne, sú vám k dispozícii linky pomoci:
Linka pomoci VÚDPaP: 0910 361 252 (8.00 h – 18.00 h)
IPčko.sk: www.ipcko.sk
Krízová linka pomoci: 0800 500 333/www.krizovalinkapomoci.sk
Dobrá linka: www.dobralinka.sk
Linka detskej istoty: 116 111

Aktuálna situácia je veľmi náročná. Môžeme sa
k nej postaviť viacerými spôsobmi. Je tu veľké riziko, že prepadneme strachu, nenávisti a zmätku. Ale
môžeme ju v rodinách uchopiť aj ako príležitosť,
cez ktorú môžeme skúsiť vštepiť do svojich detí cit
pre solidárnosť a kresťanskú lásku, a rodinnú súdržnosť. Buďme my dospelí vzorom pre svoje deti,
ako túto situáciu zvládnuť.

Linka detskej dôvery: 0907 401 749/www.linkadeti.sk
Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako ni(c)k: www.
viacakonick.gov.sk
(spracovala Adriana Matoľáková)
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11. NEBOJME SA SNÍVAŤ

PÄTNÁSTORO
DUŠEVNÉHO

ZDRAVIA
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

3

Ak prežívame krízu duševného zdravia alebo hoci len
každodenné stresové situácie, úzkosť a strach, potrebujeme veľa sily, aby sme sa pohli vpred. Občas však stačí
len zmena uhla pohľadu, jemné povzbudenie či podpora
okolia. S týmto úmyslom vám prinášame tretiu časť našich
odporúčaní na zachovanie psychickej pohody. Pretože keď
sme frustrovaní, potrebujeme vedieť, že existujú prostriedky, ktoré nám môžu pomôcť, a potrebujeme cítiť, že napriek zdanlivej bezmocnosti dokážeme svoj život ovplyvniť.

OD SYNA
Oci, pýtaj sa ma, čo som dnes
robil. A počúvaj ma.
Oci, trvaj na tom, aby som si
svoju prvú prácu našiel predtým, než budem mať pätnásť.
To, že sa mi to nepáči, je posledným dôvodom na to, aby si
na tom prestal trvať.
Oci, kúp mi dezodorant a celý
dom bude voňať lepšie.

Okrem toho, že sny nám pomáhajú prežiť
často ťaživú skutočnosť, vytvárajú naše
ciele, ktoré čakajú za dvermi. „Sny, ktoré
máme, nám hovoria o živote, po ktorom
túžime,“ hovorí pápež František a zároveň
dodáva, že každý sen je métou, ktorá nám
pomáha kráčať dopredu. Nevzdávajme sa
žiadnych svojich snov, nech sú akokoľvek
veľké, ale zároveň si stanovme menšie
kroky, ktorými sa k nim budeme posúvať.
Ak si stanovíme čiastkové ciele, skôr naplníme svoje očakávania, vyhneme sa sklamaniu z neúspechu a pravdepodobnosť,
že v nich uspejeme, je omnoho vyššia.
Nie všetky sny sa naplnia, ale k mnohým
sa môžeme aspoň priblížiť.

12. NEVÁHAJME POŽIADAŤ
O POMOC
Ak cítime, že naše bremeno je príliš
ťažké, bolesť príliš silná, strata príliš
veľká a strach neznesiteľný, nehanbime
sa požiadať o pomoc odborníka alebo len
niekoho, kto prežil podobné trápenie. Nie
sme dokonalí, preto sa nebojme požiadať
o pomoc iných ľudí – rovnako nedokonalých. Je to cesta, ktorou sa spoločne
môžeme k dokonalosti posunúť.

13. ŽIME TU A TERAZ
Príliš mnoho minulosti nám bráni vzlietnuť a príliš mnoho budúcnosti nám nedovolí pevne kráčať po zemi. Nemá pre nás
žiadny reálny zmysel neustále rozoberať
minulosť, ktorú už nedokážeme vrátiť,
ani budúcnosť, ktorú nepoznáme. Život
sa neskončil včera ani sa nezačína zajtra,
život je to, čo máme dnes. Preto neodkladajme svoje žitie na čas, keď budeme mať
dobrú prácu, dostatok peňazí, chápajúceho partnera, deti, auto..., ale sústreďme sa

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM
Mami, raz budem chcieť
bicykel. Isto z neho spadnem.
A predsa budem žiť.
Mami, čím dlhšie sa ku mne
budeš správať ako k dieťaťu,
tým dlhšie ním budem.
Mami, vždy budem testovať
hranice. Radšej poriadne
porozmýšľaj pred tým, než ich
posunieš hoci len o centimeter.

Mami, nemysli si, že ak si ty
mala nešťastný vzťah so svojou
mamou, budeš ho mať i so
mnou. Už vieš, akých chýb sa
máš vyvarovať.
Mami, ak mi otec povie, že som
tučná, jednoznačne mu vysvetli, že sa to nehovorí.
Mami, niekedy nemôžeš urobiť
nič, len byť pri mne bez slov.

OD DCÉRY
Oci, vezmi ma na prechádzku
do lesa a ukáž mi jedovatý
brečtan, ako prejsť cez potôčik
i ako sa dostať domov.
Oci, trvaj na tom, aby som si
nedala piercing nižšie, ako
mám uši.
Oci, nauč ma sám dobre
šoférovať bez toho, aby si ma
rozplakal.

SLOVO

na daný okamih. Zastavme sa, spomaľme
a precíťme krásu chvíle: všimnime si zaujímavý strom cestou domov, zadívajme sa
na obraz na stene, pozorujme hrajúcich
sa psov alebo kačky na potoku, zahrajme
si spoločenskú hru. „... nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará
sám o seba, každý deň má dosť svojho
trápenia.“ (Mt 6, 34)

nevyhnutné urobiť si drobnú radosť
každý deň alebo aspoň pri každom
pocite nepohody. Ak je nám smutno
a ťažko, kúpme si pistácie, vykašlime sa
na diétu a dajme si krémeš v cukrárni,
dokúpme si ďalšiu sviečku, aj keď ich
už máme plný byt, alebo choďme na víkend do Prahy.

15. ZLOŽME SVOJE STAROSTI
NA BOHA

14. UROBME SI RADOSŤ
Vo svete, ktorý nás tlačí do výkonov –
zarábaj, buduj kariéru, zabezpeč rodinu,
buď asertívny, nepriberaj... máme často
problém priznať si právo na radosť. Podľa
francúzskej psychologičky Marie-Claude Françoisovej-Laugierovej má človek
s nízkou sebaúctou tendenciu robiť
radosť iným, nie však sebe. Z tejto nulovej
sebaúcty potom pramení istá forma asketizmu. Pre duševnú rovnováhu je však

Nie je dobré, aby človek ostal sám.
Vzťahy môžu zlyhať, priatelia môžu byť
zaneprázdnení, rodičia nevládať, Boh je
však istota, na ktorú sa môžeme obrátiť
vždy. „Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou
spásnou pravicou.“ (Iz 41, 10)
(dokončenie z predchádzajúcich čísel)

wikimedia.com

ZÁKON
MEDVEDICE
Asi vás pri prečítaní názvu dnešného
príspevku troška myklo. V ktoromkoľvek
štádiu života sa nachádzame, stále je
tu hrozba, že to so svojou obetavosťou
preženieme. Hoci dnešná doba nepraje
myšlienke pre niečo sa obetovať, táto
schopnosť v nás ženách kdesi hlboko
drieme a hoci je dobrá, môže nás dostať
tam, kam nechceme.
Raz príde moment, keď si povieme: „Tak
dosť!“ ... a môže byť už neskoro. Skúsme
to urobiť skôr, kým je ešte čas. Kam tým
mierim?
Ak chceme, aby bola naša rodina, práca,
duchovný život plodný, musíme niekde
čerpať. Nesmieme dovoliť, aby nás obetavosť priviedla do stavu, keď už nebudeme
schopné dávať, lebo sme zabudli čerpať.
A začnime hoci aj tým, že si polievku
naberieme my mamy ako prvé, aby sme
prežili, aby sme mali silu milovať svoje
deti, manžela, blízkych. To bude dobrý
začiatok. Ako som začínala ja?

MATEMATIKA NA SLOVÍČKO
Matematika je pre mnohých
nočnou morou, a predsa bez
jej elementárnej znalosti je
život komplikovaný. Existujú
však možnosti, ako si učivo
matematiky osvojiť ľahšie.
Príkladom sú rímske číslice.
Na ich zapamätanie sa dá
využiť jednoduchá fráza: Ivan
Viedol Xavera Lesnou Cestou
Do Mesta. Prvé písmená
jednotlivých slov vo vete sú
vlastne rímske číslice v chronologickom poradí. I = 1, V =
5, X = 10, L = 50, C = 100, D =
500, M = 1 000.

Často máme v matematike
problém odhadnúť uhol.
A nielen v matematike, ale
i v bežnom živote. No vedeli
ste, že ako uhlomer môžeme použiť vlastnú ruku?
Ramenami uhla sú malíček
a príslušný prst, resp. palec.
Veľkosť uhlov od malíčka (0°)
k palcu (90°) je postupne 30°,
45°, 60°.
Aj taká násobilka sa dá zľahčiť. Príkladom sú násobky
čísla 9. Kým desiatky stúpajú
z nuly do deväť, jednotky
klesajú z deväť na nulu. (Katarína Hrižová)

9x3 = 27

Našla som si modlitbové spoločenstvo
žien, kam som chodievala naozaj sama
(najprv som chodievala s deťmi, ale
po čase som vnímala, že tento čas je iba
pre mňa).

9x4 = 36

Na svätú liturgiu som išla úplne sama.

9x5 = 45

Začala som chodiť do jazykovej školy.

9x6 = 54

Rozšírila som si vzdelanie.

9x1 = 09
9x2 = 18

9x7 = 63
9x8 = 72
9x9 = 81
9x10= 90

Začala som chodiť na zumbu.
Ak sa budeme vedieť zastaviť a vnímať
rôzne naše potreby, budeme radostnejšie
prežívať svoje bytie a mať silu dávať svoj
život do súladu s tým, čo chce od nás Boh
v rôznych obdobiach nášho života. (Zuzana Jenčušová)
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SPOLOČNÝ ČAS
NA STRETNUTÍ
MLÁDEŽE

: Zažijeme spoločný čas, kde
sa budeme formovať a zjednocovať sa
v hodnotách a pohľade na svet, život aj náš
vzťah. Môžeme spoločne rozvíjať svoj vzťah
+s Bohom – spoznávať aj prežívanie viery
toho druhého mimo tradičného prostredia.
Spoznáme sa viac, pretože zažijeme aj
nové situácie, stretnutia s inými ľuďmi
a na základe reakcií sa môžeme dozvedieť
viac o charaktere či postojoch toho druhého.
Budeme mať nové námety na rozhovory,
nové spoločné zážitky. Strávime spolu
veľa času. Nájdeme si nových spoločných
priateľov, ktorí budú uznávať rovnaké
hodnoty. Otvorí sa nám možnosť začleniť sa
spolu do nejakého spoločenstva.

+
+

+
-

Samotná dedinka neleží na kopci, ale v údolí (650 m n. m.),
do ktorého sa schádza z nadmorskej výšky 834 m. V súčasnosti
je lokalita predmestím Jeruzalema, vzdialená asi 7 km západne
od centra. Dopraviť sa do nej dá mestskou hromadnou dopravou.

-

--

MÍNUSY: Môže nás odvádzať od podstaty

-

-

stretnutia to, že sa budeme sústrediť
na svojho priateľa/-ku a neprežijeme ho
do hĺbky. (Katarína Marčáková)

-

VÝZVA SLOVA:
PRÍS
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Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli
túto výzvu uviesť do života.

HE3K 4U

SKENUJ KÓDY

VRCH SMÚTKU
A RADOSTI
»d Ján DUBECKÝ

Je tiché letné ráno. Začína sa brieždiť a keď
ti o 5.00 zazvoní budík, zistíš, že na horskej chate to už žije. Viacerí sú už v jedálni,
iní si obliekajú výstroj, aby sa čím skôr
vydali so svojím vodcom na jeden zo štítov
nad chatou Finsteraarhorn. Ani ty nechceš
zaostávať. Rýchle raňajky a už sa na terase
chaty pripravuješ na výstup. Lano, sedák,
prilba, mačky, cepín, čelovka... Môžeme
vyraziť. Štyria mladí horolezci odhodlane vykročili k dnešnému cieľu: Finsteraarhornu. Podrobná mapa, mobilná
GPS navigácia a presný popis cesty je pri
takýchto výstupoch samozrejmosťou. Zdá
sa, že sa to skutočne podarí. Po niekoľkých
hodinách poriadne namáhavej cesty po ľadovci a skalách si na vrchole štítu – 4 274 m
n. m. Neskutočný zážitok. Pod tebou sa
rozprestiera niekoľko nekonečných ľadovcov, ani jeden z okolitých štítov ti neobmedzuje výhľad – a ty si obklopený hradbami
alpských vrchov a hrebeňov. Ako dobrý
horolezec však vieš, že výstupom na vrch
sa tvoja cesta nekončí. A tak po krátkom

oddychu, ďakovnej modlitbe a odoslaní
zopár vrcholových fotiek kamarátom
začínaš zostupovať. S krásnym pocitom
vďačnosti prichádzaš opäť na chatu, aby si
si dal neskorý obed.
Toto nie je rozprávka ani vymyslený
príbeh. Vzal som ťa na našu skutočnú
výpravu, ku ktorej som sa ešte dlho vracal
vo svojich myšlienkach. Ani nie tak pre
dosiahnutý úspech a ideálne počasie
na štíte. O tom už písalo mnoho skúsenejších lezcov, zručnejších autorov... Ale
preto, čo nasledovalo. Boh si niekedy použije aj naše silné osobné zážitky, aby nám
ukázal, ako veľmi mu na nás záleží, a aby
nás aj cez ne duchovne viedol. Okolo 15.30
odchádzaš z chaty. Čaká ťa ešte asi 15 km
dlhá cesta po ľadovci až do údolia a ďalej
lesom k zaparkovanému autu. V mysli si
prepočítavaš, že ak všetko pôjde tak ako
doteraz, pri aute si ešte pred zotmením.
Kráčaš po ľadovci, naviazaný na spoločné
lano a občas sa pozrieš do sprievodcu.

Ain Karem

+
PLUSY
+ +
+
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AIN KAREM

Detailný popis cesty vystriedal záverečný stručný opis: „Držte sa pravej strany
ľadovca až do údolia, kde pokračujeme lesnou cestou.“ Ľadovec, ktorý je
vo svojom závere poriadne rozlámaný,
ktorý sa denne mení a ty nenachádzaš
ani najmenší náznak značky, nieto ešte
chodníka, ti tak ponúka množstvo možností zostupu. Prirodzene, vyberáš si tu
najschodnejšiu – a teda najľahšiu. Lenže
po sto metroch zistíš, že vedie k trhline,
ktorú už nedokážeš obísť ani preskočiť.
Trochu mrzutý, že sa to začína komplikovať, sa musíš vrátiť a skúsiť inú trasu.
Lenže keď sa počas jednej hodiny vraciaš
už piatykrát a v sprievodcovi je stále len
tá istá veta: „Držte sa vpravo...“, začínaš si
uvedomovať svoju neschopnosť. Bojuješ
s únavou, s vlastnými myšlienkami, púšťaš pred seba kamaráta, nech teraz skúsi
on... Začína sa stmievať, už si poriadne
unavený, hladný, s vedomím, že už si mal
byť skoro na parkovisku pri aute, a ty si
ešte ani nezišiel z ľadovca...
V takomto rozpoložení, keď si stále
hľadal tú najľahšiu cestu, odrazu konečne
schádzaš z ľadovca na pevnú zem. Z ľadovca sa stala veľká ľadovcová rieka a ty
stojíš na jej ľavej strane. Znova otváraš
sprievodcu: „Držte sa vpravo...“ Rieka je
obrovská. V diaľke počuť vodopád, na návrat späť na ľadovec už nemáš síl. Zapínaš
čelovku a začína sa ešte namáhavejšia
časť cesty – mimo značky, na opačnej
strane rieky, po balvanoch a blate. Drží
ťa len vedomie, že kdesi za vodopádom
je v mape zakreslený most. A nech
bude v akomkoľvek stave, dúfaš, že
sa po ňom dostaneš na druhú stranu
rieky – na značkovaný chodník. O 21.30
prechádzaš po moste malej elektrárne
a na druhej strane ťa čaká značkovaná
cesta, po ktorej by bolo možné ísť aj osobným autom. Vypínaš čelovku. Odteraz už
stačí aj jas mesiaca. A v duchu ďakuješ
Bohu za obrovskú skúsenosť...
Pápež František nás mladých pri svojej
poslednej návšteve povzbudzuje slovami:
„Zostaňte na ceste. Nezastavte sa. Keď
sa Cirkev zastaví, ochorie...“ A teraz sa ti
v mysli vybavuje aj tá tvoja cesta „po ľadovci“ – cesta životom. Koľkokrát si sa
cítil unavený, sklamaný z nedokonalého
rozhodnutia, znechutený zo seba samého,
pretože si zle odbočil a musel si sa vrátiť?
A v takýchto chvíľach si možno spomenieš, veď v batohu máš sprievodcu. Otvoríš ho a hľadáš odpoveď na svoju konkrétnu cestu. A tam istý sprievodca menom
evanjelista Lukáš píše: „V tých dňoch
sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa

Ain Karem v hebrejčine znamená Prameň vo vinici.
V Lk 1, 39 čítame: „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu
a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“
Písmo však neobsahuje názov miesta, kde bývala Alžbeta
s manželom Zachariášom a kde sa narodil Ján Krstiteľ.

Na nádvorí Kostola návštevy Panny
Márie sa nachádza text Máriinho
chválospevu (Magnifikat) v rôznych
svetových jazykoch vrátane slovenčiny.
Rovnako tak nájdeme Zachariášov
chválospev (Benediktus) na nádvorí
Kostola narodenia Jána Krstiteľa.
V 5. storočí tu bol postavený
prvý kresťanský chrám
na pamiatku narodenia
Jána Krstiteľa a návštevy
Panny Márie. V súčasnosti
sa v tejto lokalite nachádzajú
dva kostoly, ktoré spravuje
rehoľa františkánov: jeden
kostol pripomína stretnutie
Márie s Alžbetou (Lk 1, 39 –
56), druhý pripomína miesto
narodenia Jána Krstiteľa.

SLOVO
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Zachariáš bol kňazom a mával služby
v Jeruzalemskom
chráme. Aj preto
zvykli kňazi so
svojimi rodinami
bývať v okolí Jeruzalema.

IZRAEL

AIN KA RE M

Pri archeologických vykopávkach v rokoch
1941 – 1942 bola nájdená soška pohanskej bohyne Venuše, ktorá sa datuje do 2. stor. po Kr.,
a nádoby z 1. stor. po Kr. Podľa niektorých
odborníkov tu dal rímsky cisár Hadrián v roku
135 po Kr. postaviť pohanskú svätyňu, aby
vykorenil kresťanskú úctu k Jánovi Krstiteľovi.
PRAMEŇ

CHRÁM

VRCH

do istého judejského mesta v hornatom
kraji...“ (Lk 1, 39) A tu zrazu cítiš, že nie si
na ceste sám. Máš pred sebou Máriu ako
tú, ktorá dokonale nasleduje Boží plán.
A vo chvíľach, keď sa ti zdá, že strácaš
pod nohami schodný terén, že si poslednú značku minul už veľmi dávno, Mária
ti máva z druhej strany rieky a volá ťa: „Tu
je cesta. Tu je tá správna cesta, ktorou šiel
môj Syn a ktorá môže byť aj tvojou.“
Ty si na balvanoch a medzi kríkmi, kam
ťa doviedla tvoja pohodlnejšia cesta,
a rozmýšľaš: „Veď už aj tak nevládzem.
Bude ma to stáť toľko energie. A ktovie, či
sa po tom moste vôbec dá prejsť.“ Znova
otvoríš sprievodcu a čítaš: „Vstanem,
pôjdem k svojmu otcovi...“ (porov. Lk
15, 18) Vstávaš a prechádzaš po moste

ZRÚCANINA

ZAUJÍMAVOSŤ

UBYTOVANIE

Božieho milosrdenstva opäť do bezpečia.
Do Otcovho náručia a na vytúženú značkovanú cestu, kde ťa čaká toľko tvojich
kamarátov – mladý Carlo Acutis, usmiata
Anka Kolesárová, Pier Giorgio Frassati
s lanom v ruke... Aby si už nemusel blúdiť. A aby si odteraz už s radosťou kráčal
za Ježišom vo svetle Márie.
Priateľu, Boh nám ponúka radostnú cestu
– a v dobrej spoločnosti. Hoci máme
na Slovensku viac vrchov so smutným
názvom ako s radostným, nezúfaj! A nech
budeš kdekoľvek, aj keď s pocitom zlyhania v Smutnej doline, v Smutnom sedle či
so slzami v očiach na Plačlivom, vedz, že
Boh má pre teba krajšiu cestu. Stačí vstať
a prejsť po moste.

SLOVO

Príbehy poslušníka
Videli ste, otče,
tých vojakov?
Stoja
v rade
ako
sviečky.

Hm.
Obdivuhodné.

No
ja by som to asi nezvládol.

Zdá sa mi to fyzicky poriadne
náročné. Veď len teraz tam stáli
asi dve hodiny.
Prečo?

Dúfam, že si nezabudol
na dnešný večer.
Budeme sa modliť
akatist.

???

Postojačky
No a tiež si
pri nej
postojíme.

Veľmi sa teším.
Milujem túto
modlitbu...

Máš pravdu.

Takáto vec
preverí každého vojaka.

Ahoj, deti, vedeli ste, že niekedy v chrámoch neboli
miesta na sedenie? Dôvodov bolo viacero. Keď
človek stojí, vyjadruje úctu, ale aj slobodu
rozhodnutia, radosť, bdelosť a pripravenosť
konať. Navyše postojačky sa do chrámu vojde
viac ľudí. Všimnite si, že pri každej väčšej spoločenskej slávnosti, ceremónii sa stojí, napríklad
pri štátnych návštevách, odovzdávaní ocenení,
privítaní hostí... Až neskôr do chrámov pribudli
lavice, ktoré boli určené hlavne starým a chorým.

Ako
naši vojaci.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Modlitba, o ktorej sa niečo dozvieme, má svoj
názov odvodený z gréckeho akathistos (nesedavý hymnus). Teda už z názvu je jasné, že pri
tejto modlitbe stojíme. Spolu s naším duchom
sa modlí aj telo. Je to teda nielen postoj
vďačnosti a radosti, ale aj obety a sebazáporu
pred Božou tvárou. Tak sa pripájame k zástupom nebeských mocností a svätých. A viete
si vôbec predstaviť, žeby pri tejto radostnej
nebeskej liturgii všetci sedeli v laviciach?

Básnitba

Mnohé modlitby, ktoré sa modlievame v chrámoch, vytvorili duchovní umelci, básnici. Ak by sme sa chceli
zahrať na jazykovedcov a vytvoriť pre ne špeciálny názov, mohli by sa volať napríklad aj básnitby (báseň +
modlitba). Medzi najkrajšie z takýchto básnitieb alebo hymnov patria práve akatisty. Rôzni autori ich vytvárali na Božie oslavu alebo
ako poďakovanie za pomoc, prípadne ako pripomienku života významných svätcov. A tak poznáme Akatist k Presvätej Bohorodičke, Akatist k svätému Mikulášovi, k svätým Cyrilovi a Metodovi, ku Kristovým strastiam, svätému Eliášovi a veľmi veľa ďalších.
Úloha: Správne priraď text modlitby k názvu akatistu.

Kajúci akatist

1. Ježišu, skala, ktorú udierali,
posväť ma krvou, čo z teba vytryskla.

Akatist ku Kristovým strastiam

2. Raduj sa, rebrík, po ktorom sám
Boh z neba zostúpil!

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi

3. Zmiluj sa, Pane, Bože môj, a priveď
k pokániu mňa padnutého.

Akatist k Presvätej Bohorodičke

4. Nebeský Otče, požehnaj rodiny
stvorené pre dobro človeka.

Akatist požehnania rodín

5. Radujte sa, pre Slovanov v čase
tiesne potecha!

Sobota

Akatist k Presvätej Bohorodičke sa považuje za najstarší a stal sa vzorom pre všetky ostatné akatisty.V našom
obrade sa od 9. storočia spieva hlavne v jednu z pôstnych sobôt.
Úloha: Ak chceš vedieť, ktorá v poradí to je, musíš správne vypočítať matematický príklad s nohami.

Akatistová sobota je v poradí ............................... pôstna.

spravodajstvo

I

SLOVO
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LITURGICKÝ KONGRES V RÍME

Andrej Škoviera

XV. uviedol, že Kristova Cirkev nie je ani latinská, ani grécka, ani
slovanská, ale katolícka. Venoval pozornosť napätiam a vojnám
v oblastiach, kde žijú východní kresťania. Pripomenul misiu
východných katolíkov a potrebu načúvať bohatstvu rôznych
tradícií. Sústredil sa na liturgiu ako skúsenosť, v ktorej sa „hlina“
našej ľudskosti necháva formovať nie meniacimi sa názormi
alebo sociologickými analýzami, ale Slovom a Duchom Vzkrieseného. Poukázal na synodalitu vedenú Svätým Duchom, ktorá je
starobylou súčasťou východných cirkví. (vaticannews.va, TSKE)

ugcc.ua

TALIANSKO/RÍM g Liturgický kongres pri príležitosti 25.
výročia vydania Inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov
Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO) zorganizovala Kongregácia pre východné cirkvi od 16. do 18. februára na Pápežskom
patristickom inštitúte Augustinianum v Ríme. Jeho cieľom bolo
zhodnotenie používania Inštrukcie v jednotlivých východných
katolíckych cirkvách a vývoj ich liturgického života. Slovensko
zastupoval arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, košický eparcha, spolu
s delegátmi jednotlivých biskupstiev otcom Marcelom Mojzešom, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom a otcom Andrejom
Škovierom. Kongres otvoril prefekt Kongregácie pre východné
cirkvi Leonardo Sandri. Medzi prednášajúcimi odzneli príspevky
o liturgii v živote Cirkvi, o obsahu a genéze inštrukcie, o liturgickej tradícii ako znaku jednoty a o výzvach diaspóry. Vladyka Cyril
vystúpil s prednáškou o Inštrukcii vo vzťahu k dvom dokumentom Druhého vatikánskeho koncilu a CCEO. Pri okrúhlom stole
predstavili zástupcovia jednotlivých cirkví ich liturgickú situáciu.
Záverečnú modlitbu viedol chaldejský patriarcha kardinál Louis
Raphael Sako. V Ríme prebehlo aj plenárne zasadnutie Kongregácie pre východné cirkvi. V piatok 18. februára sa účastníci
kongresu zúčastnili na audiencii so Svätým Otcom Františkom.
V jej úvode pozdravil Svätého Otca kardinál Sandri a prezentoval výzvu účastníkov plenárneho zasadnutia na podporu mieru
na Ukrajine. Svätý Otec, vychádzajúc zo slov pápeža Benedikta

VATIKÁN g Listom vo forme motu proprio
s názvom Pridelenie niektorých kompetencií
vydanom 11. februára sa upravili aj normy
Kódexu kánonov východných cirkví. Svätý
Otec František tak rozšíril niektoré právomoci
vyhradené Svätej stolici priamo biskupom alebo predstaveným reholí. Dôvodom úpravy je
decentralizácia, pastoračná blízkosť, podpora
efektívnosti, a to bez spochybnenia hierarchie.
Zmeny sa týkajú napríklad kompetencií pri
vydávaní katechizmov, programov formácie
kňazov či exklaustrácie rehoľníkov. (TK KBS)
VATIKÁN g Sympózium s názvom K fundamentálnej teológii kňazstva s cieľom dať
nový impulz pre nadšenie viery a rast povolaní
prebehlo od 17. do 19. februára v Aule Pavla
VI. vo Vatikáne. Na sympóziu sa zúčastnilo
okolo tisíc poslucháčov. Svätý Otec František
vo svojom zamyslení zhrnul vlastnú životnú
skúsenosť kňazstva do štyroch pilierov kňazského života: blízkosť s Bohom, s biskupom,
so spolubratmi a s ľuďmi. (vaticannews.va)
VATIKÁN g Deň pôstu za mier, ktorý ohlásil
Svätý Otec v závere generálnej audiencie
23. februára, sa konal v stredu 2. marca. Svätý
Otec pozval veriacich i neveriacich zjednotiť sa
v modlitbe za mier na Ukrajine i vo svete a politikov zodpovedných za vojnu vyzval spytovať
si svedomie a vyvarovať sa vojny. „Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom
vojny,“ reagoval Svätý Otec. (vaticannews.va)

VOJNA NA UKRAJINE
UKRAJINA g Masívny útok ruskej armády z okupovaných území, Ruska
a Bieloruska sa začal 24. februára. Cieľom útokov boli nielen vojenské objekty.
Vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk ostal
v Kyjeve v podzemných častiach Katedrály Vzkriesenia Krista. Vo svojom vyhlásení z 24. februára i v ďalších prejavoch povzbudil národ k modlitbe a k obrane
krajiny. Vyjadril vďačnosť hrdinom národa za ich obety, požiadal všetkých ľudí
o pomoc v akejkoľvek forme a povzbudil kňazov, aby v protileteckých krytoch slávili pre ľudí sväté liturgie. Apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup
Visvaldas Kulbokas, ktorý zotrváva na nunciatúre v Kyjeve, vyzval k vlastnému
obráteniu a pomoci druhým bez ohľadu na národnosť. Katedrála Vzkriesenia
poskytuje modlitebnú i sociálnu službu obyvateľom. V podzemných častiach
zabezpečuje úkryt v čase útokov, nocľah a jedlo za pomoci farníkov a dobrovoľníkov. Chrámy, kláštory a fary oboch katolíckych obradov sú otvorené pre
utečencov a núdznych. Migrantom pomáhajú aj susediace krajiny. Poskytujú
im prvú pomoc a dočasné či trvalé útočisko. (ugcc.ua, TK KBS)
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VÝROČIA

V KOŠICKEJ EPARCHII
»d Tomáš MIŇO – Martin MRÁZ

Oslavy výročia vladyku Milana v Michalovciach

Jubileum 25. výročia založenia Košickej eparchie a 30.
výročia biskupskej služby vladyku Milana Chautura, prvého
hierarchu Košickej eparchie, slávili veriaci a duchovenstvo
eparchie spolu s pozvanými hosťami 26. a 27. februára
v Michalovciach a Košiciach. Slávnosť bola vyjadrením
vďačnosti Bohu, Cirkvi a všetkým, ktorí sa podieľali
na raste Košickej eparchie. A hoci sa slávnosť niesla
v aktuálnej spoločenskej atmosfére vojnovej tragédie
na Ukrajine, nič neubralo na sile vďačnosti a oslave
Boha za minulosť a zároveň na sile kresťanskej nádeje
a modlitby za budúcnosť eparchie i za Ukrajinu.
Spoločne ďakovať za tridsať rokov biskupskej služby vladyku Milana Chautura
CSsR, emeritného biskupa Košickej
eparchie, sa zišlo v sobotu 26. februára
v michalovskej Bazilike Zoslania Svätého
Ducha duchovenstvo a veriaci Košickej
eparchie spolu s hosťami. Archijerejskej
svätej liturgii predsedal sám oslávenec.
Spolu s ním koncelebrovali košický

eparcha arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák,
emeritný biskup Toronta Marián Andrej
Pacák CSsR a sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi v Ríme arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro, ktorý bol zároveň
slávnostným kazateľom. Vo svojej homílii
sa zameral na osobu vladyku Milana,
ktorého biskupská služba odzrkadľuje

I TSKE

pohnuté dejiny Gréckokatolíckej cirkvi.
Tak ako Boh sprevádzal túto cirkev od jej
počiatkov zasadených do obdobia misie
svätých Cyrila a Metoda, tak aj biskupská
služba vladyku Milana vždy odzrkadľovala Božiu blízkosť v jeho živote. V závere
svojej kázne odovzdal arcibiskup Gallaro
vladykovi Milanovi pozdravy od Svätého
Otca Františka a od prefekta Kongregácie
pre východné cirkvi v Ríme kardinála
Leonarda Sandriho. Za všetkých kňazov
a veriacich vladykovi Milanovi zablahoželal vladyka Cyril a odovzdal mu kyticu
tridsiatich bielych ruží. Slávnosť spevom
sprevádzal Zbor sv. Jozefa z Michaloviec.
Oslavy 25. výročia zriadenia gréckokatolíckej Košickej eparchie spolu s výročím
vladyku Milana vyvrcholili na Syropôstnu
nedeľu 27. februára v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.
Archijerejskú svätú liturgiu v priamom
prenose RTVS pri tejto príležitosti slávil
arcibiskup Gallaro. V úvode slávnosti
všetkých privítal vladyka Cyril Vasiľ SJ.
Ako uviedol, dnes môžeme byť v Koši-
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ciach a ďakovať za minulé veci vďaka
tomu, že žijeme v slobodnej krajine.
Na to, aby sme si vážili, čo máme, sa stačí
pozrieť na východ od Slovenska. Následne odovzdal slovo pani Lesji Nosenkovej
z ukrajinského Užhorodu. Tá prítomných
oboznámila so situáciou za slovenskoukrajinskou hranicou a vyzvala všetkých
k modlitbe za Ukrajinu. Vladyka Cyril
jej príhovor zakončil tým, že krajiny
na východ od Slovenska sú bohaté na ľudí
vysokej kultúry a ducha. Preto by sa
nemali podvoliť zlu a teroru. Nemali by
uveriť, že svet funguje tak, ako to opisuje
Ivan Andrejevič Krylov vo svojej bájke
Vlk a jahniatko: „Podľa silného je vždy
na vine slabší.“

I TSKE

Na slávnosti sa okrem hostí z Ríma a košických gréckokatolíckych biskupov zúčastnili aj bratislavský eparchiálny biskup
Peter Rusnák, košický arcibiskup Bernard

Oslavy výročia eparchie v Košiciach

V homílii sa všetkým prítomným prihovoril vladyka Peter Rusnák. Vychádzajúc
z nedeľného evanjelia uviedol, že žijeme
v dobe, v ktorej má každý odpoveď
na všetko. Ale v skutočnosti odpoveď
na všetko má len Boh. Aká je však odpoveď Boha na zlo a vojnu? Rinčanie zbraní,
zdá sa, prehlušuje slová o milosrdenstve.
Zloba sveta sa však zastavila na kríži Ježiša Krista. Keď prestal odpovedať na zlo
nenávisťou a násilím, zvíťazil život. To
však neznamená, že zmyslom života kresťana je nechať sa fackovať. Zmyslom je
prejaviť lásku. Na vytváranie mieru je nevyhnutné vážiť si druhých. V závere svätej
liturgie arcibiskup Gallaro pripomenul,
že naša schopnosť odpúšťať je priamo
úmerná veľkosti našej pokory. Za Konferenciu biskupov Slovenska sa prítomným
prihovoril košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Zagratuloval
jubilujúcemu biskupstvu i jubilantovi
vladykovi Milanovi. Osobitne vyzdvihol
jeho vernosť Cirkvi a Svätému Otcovi
v jeho celoživotnej službe a predovšetkým
v posledných rokoch. Zároveň pripomenul, že v týchto dňoch celá Katolícka
cirkev na Slovensku sa nielen modlí, ale
všemožne pomáha vojnou zasiahnutým
obyvateľom Ukrajiny. Za všetkých kňazov
a veriacich Košickej eparchie poďakoval
vladykovi Milanovi za jeho biskupskú
službu archimandrita Jaroslav Lajčiak,
protosynkel Košickej eparchie. Schopnosť
celého spoločenstva Košickej eparchie
zomknúť sa aj v týchto ťažkých časoch
a pomáhať druhým je výsledkom biskupskej služby a otcovského príkladu vladyku
Milana počas dvadsiatich piatich rokov
jeho pôsobenia v Košiciach.

Bober s pomocným biskupom Markom
Forgáčom, rožňavský biskup Stanislav
Stolárik, emeritný spišský biskup Andrej
Imrich, eparchiálny biskup z Miškovca
Atanáz Orosz, emeritný biskup z Toronta
Marián Andrej Pacák, množstvo kňazov
oboch katolíckych obradov, rehoľníkov
a laických veriacich. Civilných predstavi-

teľov zastupoval Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, spolu
s Jánom Serbinom, starostom obce Baška.
Slávnosť svojou prítomnosťou poctila aj
generálna konzulka Maďarska na Slovensku Ágota Heteyová. Celú slávnosť
spevom sprevádzal Zbor svätých Cyrila
a Metoda pod vedením Lucie Lovašovej.
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POMOC GRÉCKOKATOLÍKOV UKRAJINSKÝM UTEČENCOM
SLOVENSKO g Gréckokatolícka cirkev
bola od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prvou inštitúciou, ktorá poskytovala
a naďalej poskytuje základnú humanitárnu pomoc na hraničných priechodoch s Ukrajinou čeliacich zvýšenému
prílivu migrantov. (Archi)eparchie
v spolupráci s radou KBS pre migrantov
a utečencov pod vedením Mons. Jozefa
Haľka, Slovenskou katolíckou charitou,
kňazmi, farnosťami, skautmi, mládežou, rehoľníkmi, bohoslovcami a ďalšími cirkevnými organizáciami podávajú
pomocnú ruku. Arcibiskup Ján Babjak

SJ v súvislosti s udalosťami vyzval vo
svojom liste z 28. februára všetkých
k ústretovosti voči utečencom a 3. marca
osobne navštívil hraničný priechod
v Ubli, kam doručil humanitárnu pomoc, vypočul si informácie o aktuálnej
situácii a vyjadril vďačnosť i podporu
všetkým pomáhajúcim. Arcibiskup
Cyril Vasiľ SJ hneď po vypuknutí vojny
kontaktoval predstaviteľov Ukrajinskej
cirkvi a od 25. februára viackrát navštívil
hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom, aby pomohol organizovať pomoc
pre migrantov. Vo svojom príhovore

25. februára vyzval na solidárnosť a obetavosť. Farské úrady, školy či obecné
úrady vo Vyšnom Nemeckom, Ubli
a Veľkých Slemenciach sa stali miestom
prvého kontaktu a útočiskom najmä pre
matky s deťmi v kooperácii s miestnymi
farármi otcami Františkom Engelom,
Jánom Pavlovským a Zsóltom Szabóm.
Pomoc veriacich z Bratislavskej eparchie
organizuje protodiakon Michal Vadrna,
ktorý v plne naložených autách doviezol
humanitárnu pomoc zo západu Slovenska. (ISPA, TSKE)

OCENENIA KŇAZOV V ĽUTINE
ĽUTINA g Ocenenia
niektorým kňazom
za ich horlivú prácu pre
Gréckokatolícku cirkev
na Slovensku udelil
20. februára vladyka Ján
Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, v bazilike
minor v Ľutine pri archijerejskej svätej liturgii pri
príležitosti sviatku Katedry
sv. Petra. Za stavroforných
protojerejov a kňazov
Prešovskej archieparchie
ustanovil kňazov Rastislava
Janička, Michala Onderka
ml. a Martina Zlackého.
Za mitroforných protojerejov
ustanovil otcov Jaroslava
Pasoka, Petra Šturáka a Pavla Petra Haľka OSBM. Prítomných privítal riaditeľ pútnického centra otec Jaroslav Kačmár. V homílii vladyka Ján povedal, že sviatok Katedry sv. Petra je jeden
z hlavných sviatkov každej baziliky na svete. Katedra sv. Petra je znakom osobitného Petrovho
poslania a poslania jeho nástupcov pri vedení Kristovho stáda, aby bolo zachované v jednote
viery a lásky. Na záver slávnosti zaznela pápežská hymna. Za ocenených kňazov poďakoval
súdny vikár Prešovskej archieparchie Jaroslav Pasok. Pri obede v Dome sv. Mikuláša vymenovaným kňazom vladyka odovzal dekréty o vymenovaní za mitroforných a stavroforných
protojerejov. (Jaroslav Kačmár)

Timotej Paločko
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LIST
SVIATOSLAVA
ŠEVČUKA
PREŠOV g Po tom, čo Svätý
Otec František vyzval veriacich
na celom svete, aby sa 26. januára
modlili za pokoj a mier na Ukrajine,
zareagoval vladyka Ján Babjak SJ
výzvou pre duchovenstvo a veriacich
Prešovskej archieparchie, aby sa
v daný deň vo všetkých chrámoch
zvlášť modlili za urovnanie nepokojov v susednej Ukrajine. O svojej
blízkosti uistil aj hlavu Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava
Ševčuka. Kyjevsko-haličský vyšší
arcibiskup Sviatoslav Ševčuk následne zaslal v druhej polovici februára metropolitovi Jánovi ďakovný
list, v ktorom vyjadruje vďačnosť
gréckokatolíckemu metropolitovi
na Slovensku i všetkým slovenským
gréckokatolíkom za modlitby
za mier na Ukrajine a vyjadril túžbu
po mieri v spoločnej a slobodnej
európskej rodine. (ISPA)
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KOŠICE g Sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi arcibiskup Giorgio Demetrio
Gallaro navštívil 26.
– 28. februára Košickú
eparchiu pri príležitosti
výročí eparchie. V súvislosti s vojnovou situáciou
na Ukrajine arcibiskup Gallaro navštívil
26. februára aj hraničný
priechod vo Vyšnom
Nemeckom v sprievode
arcibiskupa Cyrila Vasiľa
SJ. Prezrel si priestory
farského i obecného úradu a miesta prvého kontaktu na hranici. Počas tlačovej konferencie na hranici povedal: „Prišiel som vyjadriť solidaritu a podporu Svätého Otca Františka
a celej Katolíckej cirkvi s trpiacim ľuďom Ukrajiny.” Zároveň poďakoval celej Katolíckej
cirkvi na Slovensku na čele s jej biskupmi za pomoc, ktorú organizuje v týchto dňoch pre
utečencov z Ukrajiny. Prosil o modlitby za trpiacich i za tých, ktorí utrpenie spôsobujú. Pri
návrate z hranice navštívil pútnické miesto Klokočov. Pred ikonou klokočovskej Bohorodičky sa spoločne so svojím sprievodom modlil za pokoj na Ukrajine a za všetkých ľudí
dobrej vôle. V nedeľu 27. februára sa zúčastnil na veľkopôstnej večierni v košickej katedrále, kde sa krátko prihovoril veriacim. (TSKE)
Róbert Pajunk

KOŠICE g Hosťom kňazského dňa
Košickej eparchie bol 28. februára sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
v Ríme arcibiskup Giorgio Demetrio
Gallaro. V priestoroch eparchiálneho
úradu sa po modlitbe tretej hodinky
kňazom prihovoril na tému prebiehajúceho synodálneho procesu a podelil sa
so skúsenosťami eparchie Piana na Sicílii. Praktické východiská z doterajšieho
synodálneho procesu priblížil synodálny koordinátor otec Michal Hospodár.
Vladyka Cyril Vasiľ SJ priblížil obsah liturgického kongresu, ktorý sa uskutočnil v Ríme. Pozastavil sa pri význame
aliturgických dní v živote východných
katolíckych cirkví a dôležitosti ich
aplikovania aj v prostredí Košickej
eparchie. Stretnutie bolo ukončené diskusiou k predneseným témam a modlitbou šiestej hodinky. (TSKE)

ARCIBISKUP GALLARO NA SLOVENSKU

STRETNUTIE V SEMINÁRI
PREŠOV g Stretnutie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ
s piatimi bohoslovcami šiesteho ročníka a ich snúbenicami prebehlo 16. februára v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. V úvode stretnutia vladyka zdôraznil dôležitosť modlitby v živote kňaza
a odprezentoval základné body, ktoré patria k životu kňazskej rodiny, ako je
rodinná modlitba, prijatie dekrétu či budovanie vzťahov vo farnosti. Upriamil
pozornosť na skutočnosť, že kňaz má byť vo farnosti pre ľudí a nehľadať
svoje pohodlie. V závere bol priestor na otázky bohoslovcov a ich snúbeníc.
Po stretnutí nasledovala svätá liturgia v kaplnke seminára, pri ktorej sa
v homílii prihovoril špirituál seminára otec Ľuboslav Petričko. Poukázal na to,
že jediná skutočná pravda je láska medzi Otcom a Synom a my sme povolaní
vstupovať do tejto lásky, pretože len ona nás vedie k vzkrieseniu. Zdôraznil,
že „pravá láska je tá, ktorá sa dáva, nie tá, ktorá len očakáva, pretože Ježiš sa
dáva“. Títo kandidáti a jeden absolvent seminára by mali tohto roka prijať
sviatosť kňazstva. (Miroslav Baran)

PREŠOV g Krajské ocenenie Srdce na dlani v Prešovskom kraji vyhral 10. februára
dobrovoľník Martin David, starší Róm so
zdravotným hendikepom, otec šiestich detí.
Ocenenie získal za veľmi aktívnu pomoc
chudobným, za hudobnú i osvetovú angažovanosť vo väzniciach, za pomoc mladým
v rómskych osadách a za zapájanie sa do kultúrnych mládežníckych aktivít. V jeho živote
pozitívnu zmenu zohrala Gréckokatolícka
rómska misia. (I. Németová)
BRATISLAVA g List s vyjadrením podpory
zaslali slovenskí biskupi 17. februára emeritnému pápežovi Benediktovi XVI. V liste
vyjadrili svoju blízkosť a úctu v čase, keď došlo k útokom na jeho osobu. Vyzdvihli jeho
oddanosť, službu a lásku k Cirkvi. Voči osobe
emeritného pápeža sa vzniesla vlna kritiky
v súvislosti s klerikálnou pedofíliou v diecéze
Mníchova a Freisingu, kde bol arcibiskupom
necelých päť rokov. Pápež sa k téme vyjadril v liste z 8. februára, kde v kajúcom tóne
vyjadril svoju ľútosť nad udalosťami v minulosti. (TK KBS)
PREŠOV g Duchovnú obnovu bohoslovcov
v Kňazskom seminári blaženého Pavla Petra
Gojdiča viedol od 18. do 20. februára riaditeľ
Školského a katechetického úradu v Košiciach otec Karol Knap. Hlavnou témou bol
praotec Abrahám, ktorého exercitátor predstavil z rôznych aspektov. V závere obnovy

TSKE

KŇAZSKÝ DEŇ
KOŠICKEJ
EPARCHIE
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sa exercitátorovi poďakoval rektor seminára
otec Vladimír Sekera-Mikluš. (gojdic.zoe)
KOŠICE g Prostredníctvom aktivity Návrat
40 pozvala rada pre mládež Košickej eparchie
všetkých mladých od štrnásť rokov prežiť
obdobie svätej Štyridsiatnice osobitným
spôsobom. Aktivita ponúka konkrétne kroky
modlitby a askézy vychádzajúce z duchovnej
praxe kresťanského Východu šité na mieru
mladému človeku. Prostredníctvom malých
skupín a „kotiev“ vo dvojici môžu účastníci
zažiť aj silu spoločenstva. Jej cieľom je obnova duchovného života mladých. (TSKE)
BRATISLAVA g K modlitbám a pôstu
za Ukrajinu pozvali veriacich biskupi Slovenska vo svojom liste z 24. februára. Povzbudili
k otvorenosti a odvahe a vyzvali ku každodennej modlitbe a k piatkovým pôstom
za skončenie vojny. (TK KBS)
SLOVENSKO g Slovenská katolícka charita
(SKCH) vyhlásila 24. februára mimoriadnu
zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine a pomoc migrantom z Ukrajiny prichádzajúcim
na Slovensko. Na hraničných priechodoch
a v jednotlivých regiónoch Slovenska poskytuje materiálnu, potravinovú, ubytovaciu,
finančnú a psychologickú pomoc. Na Ukrajine pomáha rodinám SKCH od vypuknutia
vojnového konfliktu v roku 2014 v spolupráci
s ukrajinskom charitou. (charita.sk)
PREŠOV g Od počiatku konfliktu sa
do pomoci migrantom z Ukrajiny zapojili
aj bohoslovci Kňazského seminára bl. Pavla
Petra Gojdiča v Prešove. Tí sa na hraniciach
nepretržite striedajú a poskytujú duchovnú,
materiálnu, sociálnu a informačnú pomoc.
Zapojili sa aj do celonočnej modlitby žaltára
v seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice
počas noci z 25. na 26. februára. Kňazský
seminár poskytol na hraničné priechody deky
a vyše päťsto antigénových samotestov pre
utečencov. (ISPA)
VYŠNÉ NEMECKÉ g Pomoc katolíckeho
skautingu na slovensko-ukrajinskej hranici
vo Vyšnom Nemeckom sa začala 25. februára pod vedením národného duchovného
asistenta Združenia katolíckych vodkýň
a skautov Európy na Slovensku otca Kamila
Ganóczyho. Hranicu navštívil aj generálny
komisár skautov Jozef Rešetár a niekoľko
roverov Federácie skautov Európy. Skauti zabezpečujú materiálnu a potravinovú
pomoc a svoju osobnú prítomnosť a podporu
migrantom. (FB skauting.sk)
MICHALOVCE g Pomoci utečencom
z Ukrajiny sa ujal aj Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Sto balíčkov so základnými hygienickými potrebami promptne pri-

DO VEČNOSTI
ODIŠIEL OTEC
VALÉR ČONKA
KOŠICE g Svoju dušu odovzdal Bohu
26. februára titulárny dekan a protojerej
Valér Čonka vo veku 87 rokov a v 32. roku
kňazstva. Zádušnú svätú liturgiu a pohrebné
obrady slávil vladyka Ján Babjak SJ 2. marca
v Chráme Presvätej Bohorodičky Ochrankyne v Košiciach- Nad jazerom.
Otec Valér sa narodil 13. novembra 1934 v Chuste na Ukrajine v rodine kňaza
Júliusa Čonku a Márie, rodenej Mihaličovej. Absolvoval gymnázium v Michalovciach. Po smrti otca, aby pomohol mame finančne zabezpečiť rodinu,
pracoval na železnici v rôznych funkciách. V roku 1961 sa oženil s Margitou
Fedorovou, s ktorou mali dve deti. Keďže túžil byť kňazom, tajne študoval
teológiu u otca Jána Mastiliaka CSsR. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa
Jána Hirku 14. júla 1990. Pôsobil vo farnostiach Závadka, Stankovce a od roku
1992 v Sačurove. Do dôchodku odišiel v roku 2004, no naďalej vypomáhal
v okolitých farnostiach i prešovskej katedrále. Posledné roky prežil v Košiciach-Nad jazerom. Miloval ľudí, prírodu i zber liečivých bylín. Večná mu
pamiatka! (Michal Pavlišinovič)
TSKE
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MODLITBA A POMOC PRE
UKRAJINU V KOŠICIACH
KOŠICE g Prvou liturgiou vopred posvätených darov v období svätej Štyridsiatnice sa v stredu 2. marca košickí gréckokatolíci duchovne spojili s celým
kresťanským svetom, ktorý Svätý Otec František pozval k spoločnej modlitbe
za mier na Ukrajine. Liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Vladyka Cyril vo svojom príhovore poukázal na to, že veľkopôstny čas je vykročením na cestu za svetlom Kristovej
Paschy. Pripomenul, že na dosiahnutie cieľa pomáhajú tri prostriedky: modlitba, almužna a pôst. Zároveň vladyka Cyril predstavil pri prvej veľkopôstnej
večierni v nedeľu 27. februára novú publikáciu. Ide o slovenský preklad knihy
Pustovňa od rusko-kanadskej autorky Catherine de Hueckovej-Dohertyovej.
Pôvodne mal byť výťažok z jej predaja určený na podporu pútnického centra
v Klokočove. Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa jej vydavatelia rozhodli, že
výťažkom podporia humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Košická eparchia
zároveň vytvorila novú webovú stránku s informáciami o možnosti pomoci
ukrajinským utečencom. (TSKE)

Ilustračný záber ISPA
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pravili 25. februára a vo večerných hodinách
distribuovali na Farský aj Obecný úrad vo
Vyšnom Nemeckom. (M. Hospodár)
VYŠNÉ NEMECKÉ g Do pomoci utečencom
z Ukrajiny sa od prvých dní zapojili aj členovia spoločenstva SKALA, ktorú koordinoval
otec Peter Horváth. Rýchlo zmobilizovaní
dobrovoľníci priniesli na hranicu do Vyšného
Nemeckého potraviny, hygienické potreby,
spacáky a štyridsať litrov guľášu. Pomocou
migrantom pomáhame sebe, zdôraznil otec
Peter. (TK KBS)

PREŠOV g Svätú liturgiu za mier a za obete vojny na Ukrajine slávil v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa 1. marca vladyka Ján Babjak SJ spolu
s viacerými kňazmi archieparchiálnej kúrie. V homílii sa prihovoril protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík. Pripomenul myšlienku Svätého
Otca Františka: „Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa
odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom.“ Upriamil pozornosť na následky vojny a ocenil pomoc veriacich a duchovenstva Gréckokatolíckej cirkvi
utečencom. Poukázal na potrebu pokánia, ktoré sa prejavuje v modlitbe, pôste a službe trpiacim. Na záver sa vladyka Ján pomodlil panychídu za duše
všetkých obetí vojny. Otec arcibiskup sa od začatia vojnového konfliktu
modlí za pokoj na Ukrajine. Vo svojej výzve z 28. februára prosil veriacich
o modlitby, pôst, obetu a konkrétnu pomoc pre utečencov z Ukrajiny
a vyjadril vďačnosť všetkým zaangažovaným. Poukázal na pomoc trpiacim
ako na pomoc samotnému Kristovi. (ISPA)

BRATISLAVA g Farská fáza synodálneho
procesu Bratislavskej eparchie sa začala
28. februára, na úvod svätej Štyridsiatnice. Koordinátor eparchiálnej fázy protosynkel Bratislavskej eparchie Vladimír Skyba informoval, že
v pätnástich farnostiach eparchie boli vybraní
farskí koordinátori synody. „Počas celého
pôstu sa bude pracovať na daných témach pre
synodu. Každý sa bude môcť vyjadriť,“ vysvetlil. Po prebratí synodálnych tém pošlú farnosti
závery farskej fázy na protopresbyteráty, kde
sa zosumarizujú a do sviatku Zoslania Svätého
Ducha pošlú na eparchiálny úrad. (TK KBS)

ŽIVOT SPOLOČENSTIEV

MODLITBY ZA MIER V PREŠOVE

JUSKOVA VOĽA g Modlitbovú reťaz za pokoj a mier vytvorili mladí z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej
Voli. Od 27. februára sa do modlitbovej reťaze môže zapojiť každý, kto si nájde hodinu
času na akúkoľvek osobnú modlitbu. „Touto
modlitbovou reťazou chceme prosiť, aby vyhral mier na celom svete,“ vysvetlil duchovný
správca centra Patrik Maľarčík. (ISPA)
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zamyslenia

PONDELOK
21. marec

Prepodobný Jakub Vyznávač
Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. (Mt 13, 18)
Keď Ježiš hovoril podobenstvá, neskrýval
pravdu pred tými, ktorí hľadali úprimne.
Štyri druhy pôdy predstavujú odlišné spôsoby, ako ochotne prijímam Božie posolstvo v niektorých oblastiach svojho života,
a v iných sa mu vzpieram. Môžem ochotne
rešpektovať Boha, pokiaľ ide o moju
budúcnosť, ale nedovolím mu zasahovať
do finančného rozpočtu. Možno reagujem ako dobrá pôda na Božiu požiadavku
uctievať Boha, ale som ako skalnatá pôda
na jeho požiadavku pomáhať chudobným.
Musím zápasiť o to, aby som bol dobrou
pôdou v každej oblasti života.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Flp
2, 5 – 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, zač. 51;
každodenné antif.; menl. časti z pondelka
(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
22. marec

Hieromučeník Bazil
... čo je svetu bláznivé, to si Boh vyvolil...
(1 Kor 1, 27)
Svätý Pavol píše Korinťanom, že spôsob
prijatia spasenia je obyčajný, že to pochopí
každý, kto chce. Svojimi schopnosťami
sa do Božieho kráľovstva nedostaneš, ale
jednoduchou vierou áno. Boh to pripravil tak, aby sa nikto nevychvaľoval, že si
k večnému životu pomohol vlastným pričinením. Spasenie dostávame bezvýhradne
od Boha, skrze Kristovu smrť. Naša spoločnosť sa klania moci, vplyvu a bohatstvu,
ale Ježiš prišiel ako pokorný a chudobný.
Božie kráľovstvo neponúka tým, ktorí sa
môžu preukázať skutkami, ale tým, ktorí
majú vieru. Svet to pokladá za zaostalé, no
Boh sa rozhodol zachráni svet práve takto.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Kor
1, 18 – 2,2, zač. 125; Mt 13, 24 – 30. 36b – 43,
zač. 52 a 54; každodenné antif.; menl. časti
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
23. marec

Prepodobný mučeník Nikón a jeho
učeníci
Nech je zvelebený Pán... (Gen 9, 26)
Hieronym tento text vykladá alegorickým spôsobom. Po potope sa Noe opil vo
svojom dome. Jeho údy ostali nahé. Tu
na scénu prichádzajú jeho synovia. Straší
brat sa smeje. Mladší, naopak, otca prikryli. Je to symbol umučenia Spasiteľa,
lebo on na kríži pil kalich umučenia. Pil,
bol opojený a časti jeho tela boli obnaže-

né. Starší bratia – Židia prišli pred Krista
a smiali sa, mladší – pohania prikryli jeho
nahotu. Z dvoch bratov, ktorí prikryli otca,
Noe požehnáva mladšieho, ktorý je symbolom Cirkvi pochádzajúcej z pohanov. Aj
ty patríš do tejto Cirkvi, aj ty si požehnaný.
Služba VPD: Gn 9, 18 – 10, 1; Prís 12, 23 –
13, 9; stichiry: šesť zo stredy prostredného
týždňa a štyri z obdobia pred sviatkom;
Sláva, I teraz z obdobia pred sviatkom;
zdržanlivosť od mäsa (MM 22, 45)

ŠTVRTOK
24. marec

Obdobie pred sviatkom Zvestovania
Presvätej Bohorodičke
Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť
všade... (Gn 28, 15)
Jakub si vzal kameň pod hlavu, aby si
oddýchol. Ním bol Kristus. Nikdy predtým
si nedal kameň pod hlavu, len keď utekal,
lebo Kristus je oporou všetkých prenasledovaných. V dome svojho otca mal Jakub
pohodlie, tešil sa z neho, užíval si ho,
nikdy nemal kameň pod hlavou. Zanechal
dom svojho otca, chudobný a sám odišiel
s palicou. V tú noc mal videnie, lebo mal
kameň pod hlavou. Aký kameň? Ten, čo
stavitelia zavrhli. Kameň pod hlavou je
Pán, o ktorého sa musíme aj my oprieť, tak
mocne, ako sme presvedčení, že bez neho
nemôžeme nič urobiť. Neboj sa aj dnešný
deň odovzdať do Pánových rúk.
Služba VPD: Gn 10, 32 – 11, 9; Prís 13, 19
– 14, 6 (radové); Gn 28, 10 – 17; Ez 43, 27b
– 44, 4; Prís 9, 1 – 11 (Zvest.); stichiry: päť
z triódy a päť zo Zvestovania; Sláva, I teraz
zo Zvestovania; (MM: 24, 29)

PIATOK
25. marec

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
... odčinil hriechy ľudu. (Hebr 2, 17)
Svätý Pavol píše Židom, že Ježiš sa musel
stať človekom. Nie preto, aby mohol
zomrieť a prekonať pokušenia, s ktorými
sa stretávame my, ale preto, aby sa stal
prostredníkom medzi Bohom a človekom.
Stotožnil sa s nami, a preto sa my môžeme
stotožniť s Bohom. Vedomie, že Kristus
trpel a bol pokúšaný, nám pomáha prekonávať naše vlastné utrpenie. Vieme, že on
chápe naše zápasy a my mu dôverujeme,
že nám pomôže prekonať utrpenie a zvíťaziť nad pokušením. Keď musíš podstúpiť
skúšky, choď za Ježišom. On chápe tvoje
potreby a je schopný pomôcť.
Večiereň s Liturgiou sv. Jána Zlatoústeho: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 – 26; Ex 3,
2 – 8; Prís 8, 22 – 30; Hebr 2, 11 – 18, zač.
306; Lk 1, 24 – 38, zač. 3; stichiry na jedenásť veršov: päť z triódy, tri zo sviatku a tri

archanjelovi; prokimen, Aleluja a pričasten
zo sviatku; namiesto Dôstojné je sa spieva
Zem s jasotom a 9. irmos z utierne sviatku;
myrovanie; prikázaný sviatok; voľnica
(MM: 23, 39, 29; HS: 368; PZ: 347; HP: 362)

SOBOTA
26. marec

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zhromaždenie k archanjel. Gabrielovi
... priviedli k nemu hluchonemého...
(Mk 7, 32)
Ježiš uzdravuje hluchonemého. Bol
poslušný Ježišovi, aj keď mu nerozumel.
Robí, čo mu Ježiš naznačuje. Mal by som
napodobňovať tohto muža, a to aj vtedy,
keď sa mi nezdá, že sa veci nevyvíjajú, ako
to očakávam. Boh je dobrý a verný, miluje
ma. Počuje moje modlitby, vzdychy, prosby
a rád mi dáva svoje dary. I keď nie vždy
podľa mojich predstáv a v čase, ktorý mu
ja určujem. Muž bol nemý, nemohol prosiť
Ježiša o uzdravenie. Museli prosiť iní. Poznáš niekoho, kto potrebuje Ježišov dotyk?
Liturgia: Hebr 6, 9 – 12, zač. 313; Mk 7,
31 – 37, zač 31 (radové); predobraz. antif.
a blažen.; menl. časti z 26. marca (HS: 369;
PZ: 348; HP: 363)

NEDEĽA
27. marec

4. pôstna nedeľa – Jána Klimaka
Pomôž mojej nevere! (Mk 9, 24)
Marek rozpráva príbeh chlapca posadnutého démonom, aby ukázal, že boj so satanom je ťažký a stále trvajúci. Víťazstvo nad
hriechom a pokušením prichádza skrze
vieru v Ježiša Krista, nie na základe vlastného úsilia. Tieto Ježišove slová neznamenajú, že ak budem pozitívne uvažovať, môžem automaticky získať všetko, čo chcem.
Ježiš tým chcel povedať, že pre toho, kto
verí, je možné všetko, pretože pre Boha nie
je nič príliš ťažké. To nie je náuka o tom,
ako sa máme modliť, ale skôr poukázanie
na Božiu moc, ktorú potrebujem, aby som
zvíťazil nad prekážkami. Nemôžem mať
všetko, za čo prosím. Ale prostredníctvom
viery môžem mať všetko, čo potrebujem
na to, aby som dosiahol spásu. Viera nie je
niečo hmatateľné, čo môžem užívať ako
liek. Je to postoj dôvery a viery. Ale aj moja
schopnosť veriť je darom od Boha. Bez
ohľadu nato, akú veľkú vieru mám, nikdy
nedosiahnem sebestačnosť. Nemožno
uložiť si vieru do zásoby ako napríklad peniaze v banke. Rast vo viere je stály proces
každodennej obnovy našej dôvery v Ježiša.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 6,
13 – 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40;
hlas 3; predobraz. antifóny a blažen.;

SLOVO

tropár hlasu; Sláva kondak triódy, I teraz
kondak chrámu Bohorodičky, ak nie je
chrám Bohorodičky Sláva, I teraz kondak
triódy; prokimen, Aleluja a pričasten hlasu
(HS: 145, 212; PZ: 99, 175; HP: 100, 174)

PONDELOK
28. marec

Prep. Hilarión Nový a Štefan Divotvorca
... premeňte sa obnovou zmýšľania...
(Rim 12, 2)
Často počúvame o dôležitosti zdravého
sebavedomia. Sv. Pavol nás varuje, aby sme
si o sebe nemysleli viac, než to zodpovedá
našej viere. Niektorí ľudia majú o sebe
príliš nízku mienku, iní príliš vysokú.
Kľúčom k správnemu sebahodnoteniu je
skutočnosť, že naša hodnota sa odvodzuje
od našej identity v Kristovi. Bez neho to
s nami podľa večných meradiel vyzerá zle.
V ňom však máme ako Božie stvorenia nekonečnú hodnotu. Ak sa budeš posudzovať
podľa svetských kritérií úspechu a výkonov,
budeš si v očiach druhých pripadať dôležitý, a nespoznáš svoju skutočnú hodnotu.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim
12, 1 – 3, zač. 108; Lk 6, 31 – 36, zač. 26;
každodenné antif.; menl. časti z pondelka
(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
29. marec

Prepodobný Marek
Už nežite, ako žijú pohania... (Ef 4, 17)
Židia opovrhovali Rimanmi, pretože
utláčali Boží ľud. Ježiš im povedal, aby milovali nepriateľov. Mnohí sa preto od neho
odvrátili. On však nehovorí o citovej náklonnosti, ale o slobodnom rozhodnutí. Takou láskou sa nemôžeš „zamilovať“ – bude
to stáť vedomé úsilie. Milovať nepriateľov
znamená konať v ich najlepšom záujme.
Môžeš sa za nich modliť a premýšľať, ako
im pomôcť. Ježiš miluje celý svet napriek
tomu, že svet je vo vzbure proti Bohu. Nás
žiada, aby sme sa riadili jeho príkladom
a milovali svojich nepriateľov.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia:
Ef 4, 14 – 17; zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač.
25; každodenné antif.; menl. časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
30. marec

Prepodobný Ján, autor spisu Rebrík
... chodievaj predo mnou a buď dokonalý.
(Gen 17, 1)
Boh osobným spôsobom povolal Abraháma, aby ho nasledoval. Abrahámova osoba
a jeho životný štýl bol charakterizovaný
jednoznačnou poslušnosťou voči Bohu.

Dôležitým zjavením o Bohu bolo poznanie, že Boh je silný, všemohúci. Skrze tieto
zasľúbenia Boh dáva svojmu ľudu podiel
na svojej všemohúcnosti a na bohatstve
svojej moci, ktoré sú potrebné na naplnenie úloh vzťahujúcich sa na Boží ľud.
Otec viery položil svojím charizmatickým
životom príklad pre život a chodenie v spoločenstve so Svätým Duchom. Do tohto
spoločenstva si pozvaný aj ty.
Služba VPD: Gn 17, 1 – 9; Prís 15, 20 – 16, 9;
stichiry na tridsať veršov; šesť slôh z triódy
zo stredy piateho týždňa a dvadsaťštyri
slôh od biskupa Andreja Krétskeho; Sláva,
od biskupa Andreja Krétskeho, I teraz, bohorodičník; zdržanl. od mäsa (MM: 24, 25)

ŠTVRTOK
31. marec

Deň Veľkého kajúceho kánona svätého
Andreja Krétskeho
Prepodobný Hypatios
Možno nabudúce prinesie ovocie. (Lk 13, 9)
V Starom zákone je plodný strom symbolom dobrého života. Ježiš ukázal, čo sa
stane so stromom, ktorý zaberá miesto
a čas, a napriek trpezlivému záhradníkovi
neprináša ovocie. To bol jeden zo spôsobov, ako varovať svojich poslucháčov, že
Boh nebude tolerovať nedostatok produktivity navždy. Dostáva sa ti zvláštnej Božej
starostlivosti a ty neprinášaš ovocie? Ak
je to tak, odpovedaj na záhradníkovu trpezlivú starostlivosť a začni sa pripravovať
– ži s Bohom, a tak budeš prinášať bohaté
ovocie vo svojom každodennom živote.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef 4,
25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70; každodenné antif.; menl. časti zo štvrtka (HS:
157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK
1. apríl

Prepodobná Mária Egyptská
Tu som. (Gn 22, 11)
Viera, ktorú Boh počíta za spravodlivosť,
nikdy nie je bez skutkov, ale vždy plodí
skutky. Spasiteľná viera vždy nesie ovocie –
dobré skutky, skutky spravodlivosti, ktoré
Boh pripravil pre tých, ktorí veria. Toto
je živá viera. Mŕtva nenesie ovocie, nemá
skutky. O Abrahámovi čítame, že uveril
Bohu, a Boh mu to počítal za spravodlivosť.
Vierou obetoval Izáka. Jeho viera vždy
konala, prejavovala sa, žila. Mŕtva viera
nekoná, nemôže spasiť, lebo nie je vierou,
ktorú by Boh počítal za spravodlivosť.
Služba VPD: Gn 22, 1 – 18; Prís 17, 17 – 18, 5;
stichiry; jedna sloha z triódy z piatka piateho týždňa dvakrát, jedna sloha mučeníkom
a sedem slôh Bohorodičke; Sláva, I teraz
Bohorodičke; zdržanl. od mäsa (MM: 29)

SOBOTA
2. apríl

Akatistová sobota
Prepodobný Títus Divotvorca
A za koho ma pokladáte vy? (Mk 8, 27)
Ježiš sa spýtal svojich učeníkov, čo si iní
myslia o ňom. Potom sa zameral na nich:
„A vy ma za koho pokladáte?“ Nestačí
vedieť, čo hovoria iní. Ja sám ho musím
poznať, pochopiť a prijať ako svojho
Mesiáša. Každý sám musí prejsť od zvedavosti k zodpovednosti, od obdivu k nasledovaniu. Kresťanská viera je viac než len
poznanie. Je nutné, aby som ja sám uveril,
tak ako Peter, ktorý ho uznal za dlho
očakávaného Mesiáša. Keby Ježiš dal túto
otázku tebe, ako by si odpovedal?
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: Hebr 9,
24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 31, zač. 35
(radové); Hebr 9, 1 – 7, zač, 320; Lk 10,
38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke);
predobr. antif. a blažen.; menl. časti z Akatistovej soboty (HS: 213; PZ: 177; HP: 175)

NEDEĽA
3. apríl

5. pôstna nedeľa
Prepodobný vyznávač Nikita
... Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať... (Mk 10, 45)
Jakubova a Jánova matka žiadala Ježiša, aby
dal jej synom zvláštne miesta vo svojom
kráľovstve. Rodičia chcú vidieť svoje deti
uznávané. Ale táto túžba môže spôsobiť,
že stratia zo zreteľa Božiu vôľu. Boh pre
ich deti môže mať inú prácu, síce nie takú
atraktívnu, ale rovnako dôležitú. Takéto
túžby musia zostať pod kontrolou. Rodičia
majú prosiť Boha, aby sa v životoch ich
detí stala jeho vôľa. Jakub a Ján chceli pre
seba získať vysoké miesta. Nepochopili,
čo Ježiš predtým učil o odmeňovaní. On
opísal vedúce postavenie z novej perspektívy. Namiesto toho, aby nám ľudia slúžili,
my máme slúžiť im. Cieľom jeho života
bolo slúžiť ostatným a obetovať svoj život.
Skutočný vodca má srdce služobníka.
Uvedomuje si hodnotu ostatných a žiadna
práca nie je pod jeho úroveň. Ak vidíš, že
treba niečo urobiť, urob to ako verný Boží
služobník. Lebo najvyššie postavený človek
v jeho kráľovstve je služobníkom všetkých.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 9, 11 – 14,
zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač. 47; predobraz. antif. a blažen.; hlas 4; tropár hlasu;
Sláva kondak triódy, I teraz kondak chrámu Bohorodičky, ak nie je chrám Bohorodičky Sláva, i teraz kondak triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten hlasu; namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná
(HS: 147, 214; PZ: 100, 178; HP: 101, 176)
Miroslav Pohár
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CHARITNÁ POMOC UKRAJINE
»d Veronika FUTEJOVÁ

Vojna vyháňa z Ukrajiny tisíce ľudí, ktorí prichádzajú
aj na Slovensko. V pomoci utečencom sa zjednotili
arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity na Slovensku
so Slovenskou katolíckou charitou (SKCH). Priebežne
mapujú aktuálnu situáciu a snažia sa o zistenie potrieb
jestvujúcich partnerov na Ukrajine, s ktorými sú v kontakte.
Zároveň vypomáhajú na hraničných priechodoch.
Medzi nimi aj Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH)
a Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice (GKECH).
Charity sú od začiatku vypuknutia konfliktu plne k dispozícii ľuďom utekajúcim
pred vojnou. Vo svojich stanoch pri záchytných táboroch ponúkajú utečencom
teplé nápoje, občerstvenie, materiálnu
pomoc. Rovnako pomáhajú pri zabezpečovaní materiálno-technického chodu
pomoci a sprostredkúvajú základné
informácie o ubytovaní a doprave.

V ďalších fázach pomoci však bude potrebný väčší počet dobrovoľníkov na pomoc pri usmerňovaní núdznych, ich sprevádzaní na úrady a k doktorom, triedení
trvanlivých potravín, príprave balíčkov
v sklade, distribúcii potravín vlastným
autom, tlmočení a ďalších aktivitách.
V prípade záujmu o službu dobrovoľníka
kontaktujte príslušnú charitu.

GKECH pôsobí pri hraničnom priechode
vo Vyšnom Nemeckom. V teréne jej vypomáhajú zástupcovia Košickej eparchie,
bohoslovci a mladí dobrovoľníci z rady
mládeže Košickej eparchie. Košičania
podávajú pomocnú ruku aj v záchytnom
tábore v Humennom, kde sú umiestnení
ukrajinskí občania, ktorí nemajú na Slovensku žiadne rodinné väzby. Zvládať
nápor niekoľkých tisícok utečencov v obci
Ubľa pomáha prešovská charita, ktorá
spolupracuje so sesterskými charitami,
gréckokatolíckymi kňazmi a bohoslovcami, mládežou a ďalšími dobrovoľníkmi.

Jednotlivci i firmy zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia kontaktujú charity s ponukou
pomoci. Do humanitárnej pomoci sa
zapájajú aj gréckokatolícke farnosti. Gréckokatolícke charity zároveň v tejto krízovej
situácii spolupracujú so svojimi zriaďovateľmi (Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov a Gréckokatolícka eparchia Košice),
Ministerstvom vnútra SR, samosprávami,
obcami, sesterskými charitami a Slovenskou katolíckou charitou. Ich spoločným
úsilím je zmierňovanie ľudského utrpenia.

Aktuálnu pomoc na hraniciach zabezpečujú charity najmä prostredníctvom
vlastných zamestnancov a dobrovoľníkov.

GKECH je zapojená aj v rámci call centra,
ktoré sa rozhodla zriadiť Košická eparchia
pre prichádzajúcich utečencov. Na telefónnom čísle bude záujemcom v ich rodnom
jazyku operátor podávať informácie

o možnostiach ubytovania na Slovensku,
vybavenia dokladov, zdravotnej starostlivosti a pod. Prešovská charita má vyčlenený tím zamestnancov a dobrovoľníkov,
ktorý je určený na pomoc utečencom
z Ukrajiny. Poverené osoby sú zodpovedné
za jednotlivé oblasti, navzájom komunikujú a snažia sa promptne reagovať na aktuálne potreby.
Vzniknutá situácia poukazuje na potrebu
zabezpečenia skladových priestorov na dočasné uskladnenie humanitárnej pomoci.
GKCH Prešov má zatiaľ zmapovaných šesť
skladových priestorov v rámci Prešovskej
archieparchie. Vedenie Strednej odbornej
školy sv. Jozafáta v Trebišove sprístupnilo
skladové priestory GKECH v Košiciach.
Ukrajinských študentov študujúcich
v Prešove oslovuje GKCH s možnosťou
sprevádzania ich blízkych cez hranicu. Zároveň sa informuje, či majú aj finančné potreby v súvislosti s tým, že sa im aktuálne
nemusí dostávať pomoc z domova na ich
štúdium v Prešove. V rámci Nízkoprahového denného centra Prešov má kapacitu
poskytnúť päťdesiat porcií desiatových polievok denne v pracovných dňoch ľuďom,
ktorí budú ubytovaní v Prešove.
Slovenská katolícka charita, ktorá
zastrešuje charity v jednotlivých regiónoch, vyhlásila finančnú celoslovenskú
zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine.
Finančné dary budú použité na akútnu
pomoc ľuďom na Ukrajine v spolupráci
s ukrajinskou charitou a lokálnou Caritas
Donetsk. Prispieť možno prevodom
na číslo účtu verejnej zbierky: SK93
1100 0000 0029 4546 3097, variabilný
symbol 380.

oznamy

Jozef Tóth, titulárny kanonik, protojerej –
20. marec – 97 rokov života; Valentín Tkáč,
protojerej – 1. apríl – 60 rokov kňazstva;
Štefan Pacák – 1. apríl – 50 rokov života;
František Fedor, titulárny arcidekan, právo
nosiť nábederník – 2. apríl – 92 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Prosíme všetkých kňazov, ktorí ešte neuhradili členský poplatok za členov vo farnosti,
aby tak urýchlene urobili a súčasne zaslali
zoznamy na adresu spolku v Michalovciach.
výbor spolku
INZERCIA
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
Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa
sv. Juraja. www.ikony.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

BLAHOŽELÁME
26. marca si pripomenie svojich 58 rokov
života otec Peter Komanický. Do ďalších
rokov mu zo srdca želáme veľa Božích milostí
a pevné zdravie. S láskou želajú rodičia,
súrodenci Vladimír, Alena a Slávka s rodinami a za všetkých šesť krstniat ho objíma
najmladší Joel.
Drahý duchovný otec Róbert Krolák, 27.marca oslávite 39 rokov života. S láskou si, otec
Róbert, spomíname na vás, ako aj na čas,
keď ste v našej farnosti pôsobili. Pri tejto
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príležitosti prijmite srdečné blahoželanie
od bývalých farníkov s prianím, aby aj
ďalšie roky vášho života boli požehnané
Ježišovou láskou, vedené Svätým Duchom
a ochraňované Božou Matkou. Nech vás
a vašu rodinu požehná dobrotivý Boh
po všetky dni vášho života.
S láskou vám to vyprosujú veriaci
z farnosti Breznička.
Na mnohaja i blahaja lita!
Milý náš bývalý duchovný otec Štefan Pacák.
Prvého apríla sa dožívate 50 rokov života. Pri
tejto príležitosti prijmite srdečné blahoželanie od svojich bývalých veriacich. Nemôžeme
zabudnúť na vás ani na to, čo ste pre našu
farnosť za tie roky urobili. Nech vám to
všetko Pán Boh vynahradí. Prajeme vám veľa
sily a pevné zdravie do ďalších dní života.
Prajeme vám i celej rodinke, nech vás naša
Matka ustavičnej pomoci každý deň života
chráni. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci z farnosti Giraltovce a z filiálok
SPOMÍNAME
7. apríla by náš syn, manžel a otec Jozef Kundrát z Beloveže oslávil päťdesiatku. S láskou
na neho deň čo deň spomína celá rodina
Kundrátovcov. Veľmi nám chýbaš, Jožko.

NA SLOVÍČKO

JUBILEÁ KŇAZOV
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ANJELOVO POSLOSTVO
1. V biblickom texte Zvestovania (Lk 1, 26 – 38) je
vymenovaných sedem
mien. Urči ich podľa
indícií. Pri každom mene
zakrúžkuj písmeno podľa
určeného poradia. Zo
zakrúžkovaných písmen
zlož slová, ktoré vyjadrujú anjelovo posolstvo.

2. Zoraď do správneho poradia rozstrihanú ikonu sviatku
(od 1 do 5, zhora dole).

Posol dobrých správ: ....................................... (4. písmeno)
Dcéra Joachima a Anny: ......................................... (5.)
Druhý izraelský kráľ: ......................................... (1.)
Patriarcha a otec dvanástich synov: ...................................... (4.)
Muž spravodlivý: ......................................... (1.)
Prisľúbený Mesiáš: ......................................... (5. bez mäkčeňa)
Žena pochádzajúca z Áronových dcér: ................................. (7.)
Anjelovo posolstvo: ________________________
Pomôcky:
Aka, Odr,
1
Oust, Ma, Sídlo zraku
q
RAM

Staval sa
dospelým

Telúr,
hliníka,
chemická Oxid
vzorec
značka

Pretože

Autor:
Vladimír Pokryli sa
Komanický rosou

Ovil

Bodavý
hmyz

Krátke
ľanové
a konopné
vlákna

Vodný
kôrovec
Alkoholický nápoj

Zástup

O V O L O I O O I A Š E O Ž D N I
T N A B D A V S T U P E Ň T R K K
A P K R O M Ú R O I A B T E L T M
Operačná
pamäť

Pokoj

Y D O D S U N Y K H A N B A O A O

EČV Košíc

N M A F I A T Ó M Y A E T B M K A

Šport. kód
Lýbie
Popevok
Drvím
na prach
Babylonská
bohyňa
Rímky
peniaz
Obyvateľ
hôr
Antidiuret.
hormón
2x znížený
tón „a“

Súčasť
mužského
obleku
Čistiaci
prášok

4

q
Hrob

Ekonomická
rada

Vedľa

Kopanica

Nešetril si

F L A V K R L V K C S Č I O A U T
A P Y L O P U O A E E P E L L J T

Vstrekovanie

Prací
prášok

Legenda: ARÉNY, ATÓMY, ATRAPY, BLATO, DLANE,
DOCENT, DOTLAČE, DRÁHA, DRAŽBY, DUKLA,
FAKTOR, FARMA, HANBA, IDYLA, IKONA, KAJUTA, KAPITOLA, KEFKA, KIOSKY, KMENE, KOLIBY,
KOMPA, KORZO, MAFIA, MARŽA, MISIE, MLOKY,
MULAT, ODSUNY, ODTOK, OLOVO, OPTIKA,
OSADA, PANDA, POLYP, PONDELOK, PSOTA,
PUŠKA, SAMEC, SLALOM, SRDCE, STOKA, STUPEŇ,
SVADBA, TEMPO, TERNO, TULÁK, TULEŇ, ULICE,
ÚRODA, ÚVAHA, VÁNOK, VODOVOD.
Tajničku osemsmerovky tvorí 36 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky
Správne riešenia z čísla 4: Krížovka: Dôstojný obraz nebeského Otca. Osemsmerovka: Otvorme naše
srdcia pre Boha.

Dve japonské mestá
Obyvatelia
Nemecka

Y N É R A E O S A D A J A P E P S

K Á L U T O I D P L Y I U E S A O

Posunutie

Lyžiar. meOdnášanie dzinár. únia
kameňa
vodou
2
q

K O L E D N O P S K M E N E A O Y

R E A P P T D O K E F K A D C M O

5
q

Ako

O Y B Ž A R D R Á H A D T P S U K
E T K O N Á V E O Z R O K N M I K

Francúzske
mesto

Predsunuté
velit. stanov.

Základná
číslovka

Ázijské
slovko
úcty

Patriaca
obrovi
Hudobná
stupnica

Lešenie
z tyčí,
po česky

Symetrála

3
q

Olizoval

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná
3, 080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
Výherca: Viera Marinčínová, Malý Lipník

freepik.com

PREČO NIE SI ŠŤASTNÝ NA SVOJE
NARODENINY
Všetci mi od rána pripomínajú, že mám
devätnásť. Akoby som to aj sama dobre
nevedela. Sesternica Miška nezabudne
dodať, že som už stará.
Mamka hovorí, že ženy si do osemnástky
vek pridávajú a od osemnástky uberajú. Ja
si myslím, že každý by mal byť na svoj vek
pyšný, veď sa to dá považovať za úspech.
No čím je človek starší, tým viac vidí, ako
sa sklamal. Kde mal byť, a nie je, čo mal
robiť, a nerobí. Každého naštve, že nemá
našetrené na auto, a v deň narodenín si
len uvedomí, že ešte stále nemá našetrené
na to auto. Človek si uvedomuje, že ho
v práci nepovýšili, ale až keď má narodeniny, si uvedomí, že ešte stále ho v práci
nepovýšili. Narodeniny sú istým spôsobom frustrujúce. Aby ste ma chápali, mne
nevadí môj vek, skôr ma privádza do zúfalstva rýchlosť plynutia času s mojou
schopnosťou naplňovať svoje ciele. Lebo
človeku nestačí žiť len z krásy prírody.
Ja som náročná, a preto v deň svojich
narodenín myslím na takéto veci a nie
na to, ako sa budem napchávať tortou
a piť šampanské. Niežeby o moju oslavu
prejavil niekto nejaký zvláštny záujem.
Jedinú Mišku som donútila pomôcť mi
s výzdobou. Potom sa aj ostatní konečne
neradostne zdvihli z gauča.
Aspoň babka mi upiekla tortu v tvare krtinca. Keď som bola dieťa, dostávala som
torty v tvare motýľa a medvedíka. Jasný
úpadok. Jediný, kto zanietene spieva, je
dedko, ostatní sa len tak kníšu a hmkajú.
Poďakujem im za príšerný spev a fakt, že
Tadeáš (môj pätnásťročný brat) sa ani len
neprezliekol z tých otrasných teplákov.

Bratranec Šimon preruší môj monológ
otázkou, kedy už bude torta a alkohol,
lebo kvôli tomu prišiel. Idem teda krájať
tortu, na čo sa Timo (môj ďalší brat)
urazí, že som ho nespomenula v prípitku, a na pol hodiny odíde. Miška mu ide
dohovárať a nakoniec obaja skončia v hornej izbe pri nejakej hre. Šimon si trikrát
popýta doliať šampanské a potom začnú
s Tadeášom počítať matiku, aby bolo
jasné, ako veľmi sa nudia. Mamka rieši
s dedkom nejaké praktické veci.
Pozornosti sa v deň svojich narodenín
naozaj nemusím obávať. Mamka sa opýta,
že načo vlastne oslavujeme, keď dospelá
som už rok a okrúhla dvadsiatka to ešte
nie je. A znova zopakuje, že to je vlastne
jej deň, pretože to ona ma porodila, čo je
evidentne oveľa náročnejšie, ako sa narodiť, a že život je ten najväčší dar, takže iný
už nedostanem.
Hovorí sa to bežne – život je dar, tak si
ho váž. A darovanému koňovi na zuby
nepozeraj. Či už je to tak, alebo onak, život je úspech. Nemusí to byť ten svetský,
ako keď sa stanete právnikom a zarábate ťažké prachy. Úspechom môže byť,
aj keď ráno vstanete z postele napriek
tomu, že by ste tam najradšej už navždy
ostali. Úspech môže byť, keď niekomu
dáte kompliment a on sa usmeje. Úspech
je, keď neurobíte (v očiach sveta) nič
svetoborné, ale vám to nevadí, pretože
váš úspech je definovaný inak. Úspech je
vnímať úspech ako uhol pohľadu, nie ako
konštantu. No a zažívať takýto deň plný
úspechov je potom naozaj radosť a je úplne jedno, či máte trinásť, alebo štyridsať.
(Alexandra Matoľáková)
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SLOVO

KEBY SA ČAS PÔSTU
TÝKAL IBA JEDLA,
SVÄTÝMI BY BOLI KRAVY.
(SV. JÁN DAMASCÉNSKY)

pixabay.com

O CHUDNUTÍ
V aute, v ktorom cestujú manželia, sa
ozýva hlas: „O päťsto metrov zabočte
doľava.“
„O osemsto metrov zabočte doprava.“
„Schudnite desať kilogramov.“
„Ferooo?! Myslíš, že nerozoznám tvoj hlas
od navigácie?“ – ozve sa mrzuto manželka.
Doktor mi povedal, že mám anorexiu.
Akoby už nestačilo, že som tučná...
Chcela som sa odvážiť, ale rozšliapla som
váhu, takže som nezistila, koľko mám.
Tak teraz neviem, či som tučná, alebo nie.
V Rusku stojí mužík na moste s rožkom v ruke a zrakom upretým na rieku.
Okoloidúci sa ho pýta: „Čo robíš?“ „Jem,“
odpovie mužík. „A čo?“ „Rožok s rybou.“
„A kde je ryba?“ „Vo vode.“
Muž vstane skoro ráno hladný ako vlk
a pýta sa manželky: „Miláčik, čo budeme
mať dnes na obed?“ „Nič,“ odpovie manželka. „Veď nič sme mali už včera.“
SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34
1. Gabriel, Mária, Dávid, Jakub, Jozef, Ježiš, Alžbeta;
Posolstvo: Raduj sa
2. 5, 2, 1, 4, 3

FEJTÓN

S úsmevom

Občianska inzercia: znak (vrátane medzier): 3 centy a fotografia
alebo rámček 3 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie
kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života a od 20 rokov
kňazstva) do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemná inzercia: znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia
alebo rámček 4 eurá
Všetky informácie sú na casopisslovo.sk/redakcia/.
Za obsah inzerátov neručíme. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Zásady ochrany osobných údajov sú uvedené
na webovej stranke http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/. Pri zasielaní
príspevkov použite jeden z týchto variabilných symbolov: 700
(časopis, prípadne zverejnenie príspevku), 1700 (iba časopis),
555 (inzercia), 777 (priatelia časopisu Slovo), 7700 (iba dar) a 999
(eSlovo). Ak je váš príspevok anonymný, neuvádzajte žiadny variabilný symbol.
Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin
Distribúcia: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava
ISSN 1335-7492. EV 182/08
Uzávierka pre číslo 9/2022: 13.04.2022
Titulná strana: Dieťa a Ukrajina (montáž: Juraj Gradoš)
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Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk,
0902 275 145
25.03. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h);
Svätá liturgia s večierňou s modlitbami
za uzdravenie (18.00 h)
02.04. Fatimská sobota (09.30 h)

PÚTNICKÉ MIESTA

02.04. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

DARUJTE

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)
02.04. Fatimská sobota (10.30 h)
03.04. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)

NA PODPORU OSVOJENIA DETÍ:
Návrat – IČO: 31746209
https://navrat.sk/podporte-nas/dve-percenta/

NA ZÁCHRANU ZÁVISLÝCH:

NA PODPORU FORMÁCIE RODÍN:

NA BUDOVANIE CENTRA V KLOKOČOVE:

POMÔŽETE INÝM.

Klub Prešov: +421 907 197 990
romskamisia.sk, savore.sk, 0915 951 081
Sobota 19.00 Chvály a svedectvo (TV Logos)
Nedeľa 10.00 Svätá liturgia (TV Logos)

MISIA

Pútnické centrum Klokočov n.o. – IČO: 52858219
https://www.klokocovgrkat.sk/

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

CENACOLO RÓMSKA

Centrum pre rodinu – Sigord – IČO: 42089336
http://centrumsigord.sk/centrum/2-percenta-z-dane/

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

KOINONIA

Priatelia spoločentsva CENACOLO – IČO: 45011982
https://www.cenacolo.sk/2-2/

KOMUNITA

Gréckokatolícka charita Prešov – IČO: 35514388
https://gkcharita-po.sk/2-z-dane/
Gréckokatolícka eparchiálna charita – IČO: 35539488
http://charita2.grkatke.sk/2-percenta/

JÁN KRSTITEĽ

NA CHARITU:

CENTRUM PRE RODINU

STE UŽ ZAPLATILI

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

Z DANÍ, KTORÉ

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
25. – 27.03. Kurz Nový život. Počas kurzu
môže človek získať odpovede na otázky: Kto
ma má neustále rád? Kto mi naozaj ubližuje? Kto je jediným rozmotaním mojich problémov? Kto ma môže mnohému naučiť? Kto
na mňa čaká v Cirkvi? Kurz bude vedený
spoločenstvom Dvaja – traja. Príspevok je
55 eur za osobu.
22. – 14.04. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov. Príspevok na kurz je 140
eur za manželský pár.
06. – 08.05. Kurz Biblia a peniaze. Súvislosti medzi Božím slovom a našimi financiami
je viac, ako si myslíme. Boh nám nepovie,
koľko máme investovať do sporiaceho účtu
a do akciových trhov, ale podáva nám Božie
zásady, ktoré budú usmerňovať náš finančný manažment. Potrebujete zlepšiť svoju
finančnú stabilitu? Chcete viac spoznať Božie zásady, ktoré môžu usmerniť vaše finančné hospodárenie? Tento kurz vám k tomu
pomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze,
odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame.
Príspevok na kurz je 60 eur za osobu.
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.

