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2 SLOVO  I  EditOriaL

» Juraj GRADOŠ

Náš svet sa mení. Tempom, ktorému akosi nestačíme. Už 
nestačí byť dobrý, funkčný... Treba byť aktuálny. A to vo 
všetkom. Od tovaru až po človeka. Hoci ste dobrý človek, 
ak nie ste aktuálny, ak nemáte v sebe ducha tejto doby, 
akoby ste boli druhá či tretia kategória. Ako niekoľkoroč-
né mobily. Už ich nik nechce, iba ak v krajnej núdzi.

Lenže v takomto svete bude zajtra stále niečo novšie, 
aktuálnejšie. A možno aj diametrálne odlišné. Kedysi no-
senie bielych ponožiek bolo brané ako vážny spoločenský 
prešľap. A dnes? Dnes je to in, aktuálne. Trblietky na ode-
ve chlapa? Z neprijateľného módneho výstrelku sa stáva 
in. Aj vlastnosti človeka, ktoré boli kedysi v kurze, dnes 
nie sú vítané. A naopak to, čo bolo kedysi brané väčšinou 
spoločnosti ako zlé, minimálne ako nehodné nasledova-
nia, je dnes po premenovaní vyhľadávanou vlastnosťou 
priam potrebnou na prežitie.

A tak sa na kolenách ocitajú všetky poctivé črty človeka. 
Dokonca i samotná poctivosť. Na kolená padla ľudskosť 
i spolupatričnosť. Pokora i striedmosť. Tento zoznam 
by bol dlhý rovnako ako zoznam hriechov, ktoré sme – 
a opakujem znovu – povýšili na cnosti. My sami. Možno 
oklamaní, podvedení. Ale my. Hľadať dôvody či vinníka 
teraz nepomôže. Dokonca to celú vec iba zhorší. Prečo? 
Lebo pomsta vystriedala spravodlivosť.

Tak čo máme robiť? Úprimne sa priznám: neviem. Netu-
ším, ako zmeniť našu spoločnosť. Ako zmeniť jej smero-
vanie. Tie tlaky zvonku i zvnútra sú silné a sám prežívam 
v živote okamihy, a nie je ich málo, keď sa im poddám. 
Je jednoduchšie sa nechať unášať davom, ako sa postaviť, 
ostať stáť, či dokonca ísť proti nemu. V takej tlačenici 
riskuje človek smrť. A niekedy sme vysilení, unavení. Nie-
kedy sa len potrebujeme nadýchnuť. Oddýchnuť si. Lenže 
svet nás valcuje i v tejto chvíli. A to platí nielen vo fyzickej 
rovine. Tak čo robiť?

Nenapadá mi nič lepšie, ako nasledovať to, čo chceme 
dostať späť do hodnotového rebríčka našej spoločnosti. 
Nasledovať pokoru, ľudskosť, spravodlivosť. Tam, kde sú. 
Na kolenách. Možno tam patria. Možno neboli vytlače-
né, ale svet ich opustil. Už ho nebavilo byť na kolenách. 
Povstal. Hrdo sa vztýčil, aby ukázal svoju moc a nahnal 
strach. Aby pokoril tých, ktorí s ním nesúhlasia, ktorí 
ho nenasledujú. Aby ich svojou mocou rozdrvil. Vztýčil 
sa priam do nebies. Tam, kde videl Boha. Pripodobnil sa 
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tomu obrazu, ktorý si o ňom vytvoril. 
No my by sme asi mali ísť na kolená. 
Objaviť na nich svoju podobu s Bo-
hom, svoje vlastné zbožštenie. Nie 
s našou predstavou, ale so skutočnou 
pravdou o ňom. Nebyť mu súperom, 
ale dieťaťom. A to sa dá iba na kole-
nách. Tam, kde je všetko dobré. Tam 
sa začína naša cesta. V tichej adorácii 
lásky.

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

staticflickr.com



JE KRÍŽ
PrEHrOU?
» Ľubomír PETRÍK

V treťom pokračovaní uvažovania o ho-
mílii Svätého Otca Františka v Prešove 
prichádzame k slovám, ktoré vybral ako 
kerygmu, ako základ pre svoju homíliu 
na sviatok Povýšenia svätého Kríža: 

„Evanjelium sv. Jána nás vedie a pomáha 
nám vstúpiť do tohto tajomstva. Evan-
jelista totiž stál práve tam, pod krížom. 

Hľadí na už mŕtveho Ježiša, zaveseného 
na dreve a píše: ,A ten, ktorý to videl, vy-
dal o tom svedectvo...‘ (Ján 19, 35). Svätý 
Ján vidí a vydáva svedectvo.“

Svätý Otec našu pozornosť zameral 
na evanjelium podľa Jána (začiatok 60) 
zo svätej liturgie. Ide o text z 19. kapitoly 
spojený z veršov 6 – 11a, 13 – 20, 25 – 28a, 

30b – 35a. Je tu vyjadrená celá dráma 
procesu pred Pilátom, krížová cesta, ukri-
žovanie, zomieranie, smrť a to, čo sa dialo 
bezprostredne potom. Prepojil evanje-
lium so sláveným tajomstvom a položil 
dôraz na skutočnosť, že Ján bol očitým 
svedkom Kristovej smrti na kríži. V ho-
mílii nie je žiadna zbytočná veta, každá 
má svoj význam. Svätý Otec sa zameral 
na poslednú vetu proklamovaného evan-
jelia: „A ten, ktorý to videl, vydal o tom 
svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé.“ 
Z evanjelia bohatého na myšlienky vybral 
jednu, ktorú hlboko rozvinul. Rozdelil 
ju na dve logické časti: Ján „najprv vidí“ 
a potom „vydáva svedectvo“.

 „Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod 
krížom? Určite to, čo videli iní: Ježiš, 
nevinný a dobrý, brutálne zomiera medzi 
dvomi zločincami.“ 

Použil rečnícku otázku, aby nás táto drá-
ma ešte viac zasiahla. Následne nám po-
núkol možnosť vžiť sa do Jánovej situácie. 
Slovný zmysel tohto evanjeliového textu 
poukazuje na to, že Ján nemohol svojím 
telesným zrakom vidieť nič iné ako to, čo 
sa reálne udialo: brutálne utrpenie a smrť 
nevinného Ježiša. Pápež kladie vedľa seba 
dva protipóly: „nevinný a dobrý brutálne 
zomiera medzi dvomi zločincami“. 

To je paradox dejín, ako ho Svätý Otec 
vyjadruje ďalej: „Jedna z mnohých ne-
spravodlivostí, jedna z mnohých krva-
vých obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna 
z mnohých ukážok, že tok udalostí vo 
svete sa nemení: dobrí sú odstránení a zlí 
víťazia a prosperujú. V očiach sveta je kríž 
prehrou.“ 

Aj my vidíme niečo podobné. Zlo, 
nespravodlivosť a nenávisť majú navrch, 
víťazia, kým dobro, spravodlivosť a láska 
prehrávajú. Ján to videl na utrpení a smrti 
svojho Majstra. My niečo podobné, aj keď 
v iných kontextoch, vidíme každodenne 
doslova v priamom prenose. Toto napr. 
zakúsila Cirkev, mystické telo Krista, 
počas totality a hlavne Gréckokatolícka 
cirkev, keď bola na dlhých osemnásť 
rokov zakázaná a aj po obnovení ponižo-
vaná a zastrašovaná. Tento obraz vidíme 
v našich osobných dejinách spásy, keď 
prichádzajú situácie kríža. V očiach sveta 
je kríž skutočne prehrou. Na prvý pohľad. 
Ale je to jediný a konečný pohľad? Je to 
vyčerpávajúce obsiahnutie celej reality?

13. februára 2021 nám pápež František predstavil, čo znamená žiť v Božej 
logike: „Ježišov učeník nenachádza svoju radosť v peniazoch, moci alebo 
iných materiálnych statkoch, ale v daroch, ktoré každý deň dostáva 
od Boha: život, stvorenie, bratia a sestry atď. Sú to dary života. Dokon-
ca aj s majetkom, ktorý vlastní, sa rád delí, pretože žije v Božej logike. 
A aká je Božia logika? Nezištnosť. Učeník sa naučil žiť v nezištnosti. Táto 

chudoba je aj postojom k zmyslu života, pretože Ježišov učeník si nemyslí, 
že ho vlastní, že už všetko vie, ale vie, že sa musí každý deň učiť. A to je určitá 

chudoba: vedomie, že sa musíte učiť každý deň. Ježišov učeník je vďaka tomuto 
postoju človekom pokorným, otvoreným, bez predsudkov a strnulosti.“ (Marek 
Baran)
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 ǵ „Slobodno všetko.“ 
Ale nie všetko osoží. 
„Slobodno všetko.“ 
Ale nie všetko 
buduje. Nech nik 
nehľadá vlastné 
záujmy, ale záujmy 
iného. 

(1 Kor 10, 23 – 24)

4 SLOVO  I  téma

SLOBOda 
ČLOVEKa
» Pavol DANCÁK

Téme slobody sa v súčasnom myslení venuje veľká 
pozornosť, ale napriek tomu máme pocit, že stojíme pred 
záhadou a nevieme primerane vysvetliť jej podstatu. 
Prirodzenosť tesných väzieb medzi človekom a slobodou 
nám nie je jasná, ale tušíme, že sloboda je podmienkou 
ľudskej dôstojnosti, že bez slobody niet ľudskosti. 
Každodenný život človeka a jeho komunikácia s inými 
ľuďmi je podstatne určovaná vzťahmi, ktoré predpokladajú 
slobodu. Dobro a zlo, právo a neprávo, odmena a trest, 
ako aj ďalšie základné kategórie sociálneho života by boli 
nezmyselné, keby ľudia nepochopili ich základ zakotvený 
v slobode. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi uvádza, že 
„sloboda sa realizuje vo vzťahoch medzi 
ľuďmi. Každý človek je stvorený na Boží 
obraz, a teda má prirodzené právo, aby 
bol uznávaný ako slobodná a zodpovedná 
bytosť. Táto povinnosť vážiť si každého 
zaväzuje všetkých. Právo na používanie 
slobody (čiže právo slobodne rozhodovať 
a konať) je neoddeliteľnou požiadavkou 
dôstojnosti ľudskej osoby najmä v mo-
rálnej a náboženskej oblasti. Toto právo 
musí občianska moc uznávať a chrániť 
v hraniciach spoločného dobra a verejné-
ho poriadku.“ (KKC, 1738)

Pojem slobody je jedným z najdôležitej-
ších pojmov verejného života posledných 
storočí. Zároveň však vidíme, že v dnešnej 
spoločnosti je chápaný rôzne, je vysvet-
ľovaný nejasne a v závislosti od rôznych 
okolností sa neraz spája s demagógiou 
a mystifikáciou. Dokonca podľa poľského 
kňaza a filozofa Jozefa Tischnera (1931 – 
2000) to zachádza až tak ďaleko, že ľudia 
nechápu význam a hodnotu slobody 
a obviňujú ju z konzumizmu, korupcie, 
potratov, pornografie, neporiadku, ba 

vlastne zo všetkých spoločensky nega-
tívnych javov. Toto sú vážne dôvody, aby 
sme otázke slobody venovali primeranú 
pozornosť.  

Český filozof Jan Sokol (2021 – 1936), 
ktorý intelektuálnemu aj politickému 
zápasu o slobodu venoval celý svoj život, 
si pri objasňovaní slobody človeka pomá-
ha tromi obrazmi: púšť, obchod a hra.   

Najskôr si slobodu môžem predstaviť 
ako púšť, ako rozsiahle a na prvý pohľad 
neohraničené miesto, kde som sám, ne-
obmedzený a slobodný. Chápanie slobody 
ako neobmedzenosti je síce správne, ale 
nie úplné, lebo život človeka neprebieha 
len na púšti. Ak chce človek žiť, musí 
odísť do oázy, teda na miesto, kde sú 
podmienky na jeho život. A tak tušíme, 
že sloboda musí byť predsa len niečo viac 
ako neprítomnosť prekážok a vonkajšieho 
nátlaku. Obraz obchodu nám pripomína, 
že sloboda je aj možnosť výberu a zdá 
sa, že viac možností znamená väčšiu 
slobodu. Ale to je len prvý pohľad, lebo 
v skutočnosti neplatí, že veľkosť slobody 

rastie priamoúmerne s množstvom mož-
ností. Sokol to dokumentuje príbehom zo 
života svojej manželky, ktorá sa jedného 
dňa vybrala do obchodu kúpiť si topánky, 
ale domov sa vrátila s prázdnymi rukami. 
Keď sa jej pýtal, prečo topánky nekúpila, 
odpovedala mu: „Nič nemali.“ Samozrej-
me, obchod bol plný topánok, ale v odpo-
vedi „nič nemali“ sa skrývalo tvrdenie, že 
nemali tie správne. Táto epizóda ukazuje, 
že človek ani tak veľmi nehľadá niečo iné, 
ale skôr hľadá niečo správne. Nakoniec je 
tu obraz hry. V tejto metafore je ukáza-
né, že sloboda je taká ľudská vlastnosť, 
ktorú človek musí v sebe prebudiť, 
získať či – lepšie povedané – musí sa ju 
naučiť. Hra nám ukazuje, že na realizá-
ciu slobody treba rešpektovať situáciu, 
v ktorej sa nachádzame. Futbal je veľmi 
dobrý príklad na znázornenie rešpektu 
pravidiel a limitov. Futbal je z princípu 
limitovaný pravidlami, a preto si nemož-
no nárokovať neobmedzenú, absolútnu 
slobodu – ihrisko má presné rozmery, dve 
bránky, v hre môže byť iba jedna lopta 
a podobne. Futbal však hráčovi ponúka 
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veľké, temer nespočítateľné množstvo 
možností hry, ale súčasne je zrejmé, 
že hráč si musí vybrať správny pohyb, 
správnu prihrávku, ktorá povedie ku gólu. 
Správny pohyb však musí byť realizovaný 
v súlade s pravidlami. Nemôžem prihrá-
vať za bránu, strieľať na vlastnú bránu 
a gól nemôžem dať rukou. Nestačí však 
len poznať pravidlá a riadiť sa nimi, ale 
je potrebný aj tréning, aby pravidlá boli 
efektívne využité. Podobne aj slobode sa 
treba učiť a trénovať.   

Sokolove metafory púšť, obchod a hra 
nám odhaľujú, že pojem slobody nemož-
no definovať jednoduchou holou vetou. 
Sloboda obsahuje v sebe túžbu po abso-
lútnej voľnosti a možnosti výberu, ale 
v skutočnosti ide o limitovanú pozíciu. 

Metafory nám ďalej odhaľujú, že pojem 
slobody nie je totožný so svojvôľou, ale 
obsahuje reflexiu situácie, praxe, dis-
ciplínu a proces kultivácie. V uvažovaní 
o slobode človeka sa dostávame k pozna-
niu, že sloboda nie je cieľ, ale prostriedok. 
Tento prostriedok má bytostný význam, 
udržuje nás pri živote a v nádeji. Cieľom 
je oáza na púšti, výber vhodných topánok 
alebo futbal. Teda sloboda je prostriedok 
na dosiahnutie dobrých vecí, lepšie pove-
dané, prostriedok na dobrý život alebo – 
ako hovoríme my kresťania – prostriedok 
na večný život, život v Božom kráľovstve. 

Vychádzajúc z presvedčenia, že človek 
je stvorený na obraz a podobu Boha, 
môžeme tvrdiť, že aj sloboda človeka je 
podobná slobode Boha. V tom spočíva 

podstata kresťanského myslenia o slo-
bode človeka – človek je slobodný, no 
jeho sloboda nie je abstraktne absolút-
na, ale konkrétne situovaná. Sloboda 
nie je prostriedok na uchopenie moci, 
ale prostriedok na dosiahnutie ľudskej 
dokonalosti, ľudského šťastia, naplnenia 
ľudského poslania. Človek prijímajúc 
slobodné rozhodnutia sám seba mení 
a zmeny, ktoré v ňom nastanú, môžu 
byť dobré alebo zlé. To závisí od toho, či 
rozhodujúci sa človek rešpektuje situáciu, 
v ktorej sa nachádza, teda či rešpektuje 
svoju podobnosť s Bohom.  

Človek nemôže meniť seba samého 
úplne ľubovoľným spôsobom, ale rozvíja 
sa v určitej konkrétnej situácii, ktorá 
objektívne jestvuje nezávisle od jeho vôle, 
s čím musí vo svojej aktivite počítať. Teda 
jednoducho si nemôže povedať: „Oddnes 
som cisár Napoleon“, a to napriek tomu, 
že by sa tak subjektívne cítil. Za pomoci 
metafory opisuje slobodu človeka aj Jozef 
Tischner: „Človek je ako v čase plynúca 
pieseň. A kto hrá túto pieseň? Človek sám 
je inštrumentom aj umelcom.“ Sloboda 
hudobníka pri interpretácii hudobného 
diela je limitovaná partitúrou – konkrét-
nou situáciou. Byť slobodným znamená 
predovšetkým prijať tieto podmienky 
partitúry a nájsť v nich oporu. Nie všetko 
je možné a nie všetko je možné v každej 
chvíli.

Sloboda je základom tvorivej činnosti 
človeka. Prostredníctvom tvorivého 
činu človek uskutočňuje svoju slobodu 
a zároveň kultivuje a prezentuje seba 
samého. Ak by sme pozmenili príslovie, 
môžeme povedať: „Povedz mi, čo robíš, 
a ja ti poviem, kto si.“ Alebo povedané 
biblicky: „Každý strom možno poznať 
po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy 
ani z ostružín neoberajú hrozno.“ (Lk 6, 
44) Ak má čokoľvek v živote a vo svete 
hodnotu, tak iba to, čo sa uskutočnilo 

Berlínsky múr je najznámejší symbol nielen 
studenej vojny, ale aj neslobody človeka 
v európskom priestore. Od 13. augusta 
1961 do 9. novembra 1989 rozdeľoval Berlín 
na slobodný a neslobodný. Múr mal celko-
vú dĺžku 165 km. Už 24. augusta 1961 bol 
na múre zastrelený prvý utečenec, posled-
ného, dvestotridsiateho ôsmeho, zastrelili 
6. februára 1989.



Pre emigrantov z Európy bola Socha 
slobody v New Yorku prvým viditeľ-
ným symbolom ich nového života. 
V Amerike našli útočisko pred európ-
skymi vojnami a otvorili sa im mož-
nosti najmä v ekonomickej oblasti. 
Jednotlivé diely sochy boli zhotovené 
vo Francúzsku a spojené na Ostrove 
slobody (predtým Bedlov ostrov) 
v roku 1886. Socha má 46 metrov  
a váži 205 ton. Stojí na 47 metrov 
vysokom podstavci. Je symbolom 
humanizmu a boja za nezávislosť.

vďaka slobode. Čím väčšia sloboda je pri 
uskutočňovaní voľajakého skutku, tým 
hlbšie preniká život človeka. Paradoxom 
je, že každé slobodné rozhodnutie obme-
dzuje slobodu človeka. Napríklad rozhod-
nem sa študovať jadrovú fyziku, tak už 
mi asi neostane čas na štúdium histórie. 
Ak sa odsťahujem do Dánska, už nebu-
dem obyvateľom Austrálie a pod. Voľbou 
dobra sa však zmysluplne realizuje ľudská 
sloboda, oslobodzuje od zlých možností 
či – lepšie povedané – obsadzuje priestor, 
v ktorom by sa mohlo rozvinúť zlo. Voľba 
dobra svojou vnútornou silou smeruje 
k Bohu a zdokonaľuje osobu. Podľa 
východnej kresťanskej spirituality práve 
prostredníctvom spolupráce (synergie) 
ľudskej činnosti a Božej činnosti (ener-
gie) človek dosahuje zbožtenie (theosis), 

čo je vlastne cieľom ľudského života. Tu 
treba mať na pamäti, že nie každý slobod-
ný skutok zmysluplne realizuje slobodu 
človeka, lebo nie každý slobodný skutok 
je rozumný, ale iba od človeka závisí, či 
si zvolí dobro, alebo zlo. No a za túto 
voľbu je zodpovedný. Nestačí sa uspokojiť 
so Sartrovým (1905 – 1980) chápaním 
slobody ako čistej možnosti voľby, ale 
skôr treba poslúchnuť E. Mouniera (1905 
– 1950): „Slobodný človek je človek, ktorý 
sa pýta sveta a svetu dáva odpoveď: je 
zodpovedný.“

V súčasnej kultúre môžeme nájsť rozma-
nité postoje k slobode. Svätý Ján Pavol II. 
v encyklike Redemptor hominis varoval 
pred akoukoľvek zdanlivou slobodou, 
pred slobodou chápanou povrchne 

a jednostranne, bez celej pravdy o člo-
veku a svete. Prepojenie ľudskej slobody 
a pravdy je veľmi dôležité: „... poznáte 
pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Jn, 8, 32). 
V prípade zrušenia tohto prepojenia 
dochádza k premene slobody na totalitnú 
svojvôľu. Chyba spočívajúca na oddelení 
slobody od pravdy, a tak aj od povinnosti 
ochrany práv iných ľudí prináša so sebou 
ďalekosiahle konzekvencie v spoločen-
skom a hospodárskom živote. „Obsahom 
slobody sa vtedy stáva láska k sebe samé-
mu posunutá až do pohŕdania Bohom 
a blížnym, láska, ktorá vedie do bezhra-
ničnej afirmácie vlastného zisku a nech-
ce sa dať ohraničiť žiadnymi príkazmi 
spravodlivosti.“ (Centesimus annus, 17)

„Sloboda sa neuskutočňuje v rozhod-
nutiach proti Bohu.“ (Fides et ratio, 13) 
Takéto chápanie slobody človeka je blízke 
chápaniu človeka v starovekom gréckom 
kresťanstve, v ktorom bol človek chápaný 
ako bytosť úplne nasmerovaná na Boha. 
Nebolo tam ostré rozlišovanie priro-
dzeného a nadprirodzeného cieľa, lebo 
akékoľvek horizontálne smerovanie bolo 
spontánne interpretované v perspektíve 
vertikálneho zamerania. Teda Boh neničí 
slobodu človeka, ale vedie ju k rozvoju. 
Toto sa odohráva cez Krista, ktorý celou 
svojou existenciou volá ľudskú slobodu 
k nasledovaniu: „Dal som vám príklad, 
aby ste aj vy robili, ako som ja urobil 
vám.“ (Jn 13, 15) Ústrednou myšlienkou 
takého humanizmu je zbožštenie človeka, 
ktoré neznamená zničenie človečenstva, 
ale jeho vlastné naplnenie. 

Sloboda v kresťanskom myslení je chá-
paná ako prostriedok, za pomoci ktorého 
sa človek najplnším spôsobom stáva člo-
vekom nie prostredníctvom identifikácie 
s Bohom, ale prostredníctvom priblíženia 
sa k nemu.
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Jedným z prvkov v úvodných kapitolách Biblie, 
ktorý upúta pozornosť čitateľa, je dlhovekosť 
Adama a jeho potomkov. Môžeme si všimnúť, 
že Adam žil 930 rokov, jeho syn Set 912 rokov, 
neskôr Jared 962 rokov a Jaredov vnuk Matuza-
lem dokonca 969 rokov. Ako rozumieť týmto 
údajom? Čo sa skrýva za touto dlhovekosťou?

Častým argumentom Adamovej dlhovekosti 
je stav prvotnej spravodlivosti, v ktorom boli 
Adam a Eva stvorení. Okrem iného mali dar 
rajskej blaženosti, teda oslobodenia od utrpe-
nia, ako aj telesnej nesmrteľnosti. Tento stav 
bol narušený hriechom, ktorý vstúpil do dejín 
ľudstva. Ale, ako to bolo v úvode zvýraznené, 
Adam nebol jediným patriarchom obdare-
ným dlhovekosťou. Dokonca táto dlhovekosť 
nemala ani postupný degradačný charakter, 
keďže taký Matuzalem, ktorý bol až ôsmou 
generáciou ľudstva, sa dožil dokonca o 39 ro-
kov viac ako Adam. Keďže si ľudia užívali túto 
dlhovekosť aj dávno potom, ako hriech vstúpil 
do dejín ľudstva, odvolávanie sa na prvotný 
stav, v ktorom bol Adam stvorený, nevysvetľuje 
túto dlhovekosť. 

Ďalší z možných vysvetlení sa viaže k potope 
za dní Noema. Všimnime si, že všetci mužovia 
obdarení dlhovekosťou žili v čase pred poto-
pou alebo ako to bolo v prípade Noema a jeho 
synov, narodili sa pred potopou. A práve títo 
mužovia sa dožívali okolo 900 až 950 rokov. 
Už pri Noemovom synovi Semovi je viditeľné 
skrátenie života, keďže Biblia hovorí, že žil 
600 rokov. Žiaden z mužov ďalších generácií 
sa nedožil podobnej dĺžky života. Priemerná 
dĺžka života v neskorších generáciách postup-
ne degradovala, v prípade Jozefa či Mojžiša 
na úroveň 110 – 120 rokov, neskôr na úroveň 
70 – 80 rokov. Fakt, že vek patriarchov sa začal 

zreteľne znižovať po potope, viedol niekto-
rých komentátorov k názoru, že dlhovekosť 
bola priamo spojená s „kvalitou“ zeme pred 
potopou. V Gn 6, 13 Boh hovorí, že zničí ľud-
stvo aj „so zemou“, čo viedlo k názoru, že zem 
pred potopou bola dramaticky odlišná od tej, 
ktorú tu máme po potope až do dnešných dní, 
čo malo za následok skrátenie priemerného 
dožitia človeka. 

Treťou možnosťou, ako pochopiť dlhovekosť 
prvých generácií ľudstva, je vnímať tento as-
pekt vo svetle iných literárnych diel, ktoré tak 
načrtávajú možnosť, že autor biblického textu 
použil schému známu z iných kultúr. Ide pre-
dovšetkým o sumerský kráľovský zoznam, kto-
rý zdieľa s genealógiou z piatej kapitoly Knihy 
Genezis niekoľko spoločných bodov. Obidva 
texty zaznamenávajú zoznam prvých generá-
cií s astronomickou dlhovekosťou, pričom sa 
v jednej z verzií kráľovského zoznamu zhodujú 
aj v počte desiatich generácií, ktoré zachytá-
vajú obdobie od stvorenia sveta až po celo-
svetovú potopu. Hoci v minulosti prevládala 
zhoda zvýrazňujúca podobnosť týchto dvoch 
zoznamov, v súčasnosti prevláda názor, že ich 
nemožno považovať za paralelné texty, pričom 
väčšinu bodov, v ktorých sa zhodujú, pripisujú 
dnešní komentátori neskorším etapám vývoja 
textu, a tak nepovažujú sumerský kráľovský 
zoznam za priamu predlohu biblickej genea
lógie. Oba texty sú však odkazom na motív 
známy z tej doby, v rámci ktorého séria mien 
s ich astronomickými číslami poukazuje 
na predĺženie dávneho času do nepredstavi-
teľne vzdialenej minulosti. Biblický text chce 
touto genealógiou stanoviť špecifický chod de-
jín skrze usporiadaný a rozdelený čas, v rámci 
ktorého prezentuje vzťah Boha s jeho ľudom. 
(Ľuboš Pavlišinovič)
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JEDNOHUBKY 
VIERY

TRETIE BOŽIE PRIKÁZANIE (1)

Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. Schopnosť 
registrovať plynutie času, uvedomovať si okrem 

viditeľného kolobehu prírody aj zmysel času – to 
je jedinečná ľudská schopnosť, ktorá sa prejavuje 
aj tým, že človek odlišuje sviatočné a všedné dni. 
V Knihe Exodus čítame (Ex 20, 9 – 11): Šesť dní bu-
deš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň 
je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš 
konať nijakú prácu... Lebo za šesť dní Pán utvoril 
nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy 
deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil 
ho. Posvätnosť času venovaného práci a posvätnosť 
odpočinku sú pripomienkou Božieho stvoriteľského 
diela. S tým súviselo starozákonné slávenie soboty.

Prečo teda my kresťania svätíme nedeľu a nie sobo-
tu, o ktorej svätení čítame v Knihe Exodus? Sobotný 
siedmy deň, deň odpočinku, pripomínal Boží odpo-
činok a oslavu jeho stvoriteľského diela. V Kristovi 

bolo celé stvorenstvo obnovené. V deň jeho 
vzkriesenia, v prvý deň nového týždňa si preto 
pripomíname nové stvorenie, ktoré nastalo 
Kristovým zmŕtvychvstaním. Ak Boh „odpočí-
val“ v siedmy deň. Aj človek má prestať pracovať 
a nechať aj iných, najmä chudobných, aby si 
oddýchli. Sviatočný deň prerušuje každodenné 
práce a umožňuje oddych. 

Skôr než vznikli najrôznejšie sociálne politiky, 
Boží zákon myslel na potrebu sviatočného, 
voľného, nepracovného dňa pre všetkých bez 
rozdielu, pre pánov aj sluhov, ba dokonca aj pre 
zvieratá. Toto prikázanie by sme teda v istom 
zmysle mohli považovať za základ a východis-
ko sociálneho učenia v oblasti práce, nároku 
na odpočinok, nároku na dovolenku. Tretie pri-
kázanie Desatora prináša prevratné vyhlásenie: 
Odpočinok nie je záhaľka, nie je to strata času, 
nie je zanedbávaním výkonnosti ekonomiky. Je 
to posvätný úkon. (vladyka Cyril)

BiBLia a ViEra  I  SLOVO 7

Juraj Gradoš – MAGISTER
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O KrÍŽi 
A IKONÁCH
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Pozri sa na kríž  a pochopíš, čo pre Ježiša znamená 
každá jedna duša, povedala Matka Terézia. Aj 
duchovní otcovia radili tým, ktorí túžili po zmene 
života, aby čo najčastejšie hľadeli na kríž. V dejinách 
kresťanského umenia sa úcta ku krížu preniesla aj 
do ikonografie, kde okrem klasických ikon vznikajú 
aj ikony v tvare kríža. Ako ikona vzniká, približuje 
ikonopisec Peter Homza.

Peter Homza (53) 
pracuje ako 

projektant, písaniu 
ikon sa venuje od roku 
2004. Napísal takmer 

200 ikon, medzi 
nimi ikony na stene 

Cerkvi Petra a Pavla 
v Poprade (Peter 

a Pavol vonku nad 
vchodom, Peter 

a Pavol vnútri, Trojica 
podľa Rubleva, Cyril 

a Metod, blahorečení 
Pavel Peter Gojdič, 

Vasiľ Hopko 
a Bohorodička oranta 

v kupole svätyne, 
ktorú považuje 

za najdôležitejšiu 
ikonu, akú napísal). 

Napísal ikony 
do kaplnky v rodnej 

obci Stebník, jeho 
diela sa nachádzajú 

aj v Nemecku 
a Taliansku. 

Kedy ste si po prvýkrát v živote uvedomili exis-
tenciu ikony? 

Vyrastal som v gréckokatolíckej dedine Stebník 
a rodičia ma od detstva brávali do cerkvi. No 
a v cerkvi – ako v tradičnej cerkvi – je aj ikonostas. 
Nevedel som, že tie obrazy na ikonostase nie sú 
obrazy, ale ikony, aj keď tie v Stebníku s tradičnou 
byzantskou ikonou veľa spoločného nemajú. Tak 
ako v mnohých dedinách na východnom Slovensku 
sú to ukrajinské realistické ikony. To, že to nie sú 
tradičné byzantské ikony, som sa dozvedel, až keď 
môj brat Pavol začal chodiť do seminára a rozšíril 
mi v tomto smere obzory. To som už mal po trid-
siatke.

Ako reagovalo vaše oko-
lie na to, že ste sa začali 
venovať písaniu ikon?

Keď som sa začal venovať 
písaniu ikon, už som nežil 
v dedine, kde som vyrastal, 
a tam, kde žijem, to vedel 
len málokto. Vedeli o tom 
len moji najbližší a tí sa, 
myslím, potešili. Ja som 
v detstve trochu fušoval 
do maľovania, dokonca 
som absolvoval aj dva roky 
ľudovej školy umenia. 
Lenže zaradili ma do takej 
triedy, kde sme robili skoro 
všetko, len nie maľovali. 
Boli sme zameraní skôr 
na sochárstvo. To ma neba-
vilo a nechal som to.

Snažíte sa dodržiavať pri písaní ikonopisecký 
kánon? 

Keď som začínal, veľa literatúry o ikonopisectve 
nebolo. Najprv mi brat doniesol návod od chlapcov 
zo seminára. Potom som bol na kurze, kde nás 
základy naučil Peter Komišak, a dá sa povedať, že 
odvtedy píšem ikony.  V roku 2018 som absolvoval 
aj kurz pod vedením gréckeho ikonopisca Theodo-
rosa Papadopoulosa. Literatúra v slovenčine alebo 
češtine v mojich začiatkoch veľmi k dispozícii 
nebola, tak som hľadal na internete informácie 
v ruštine alebo poľštine (po nemecky neviem 
a po anglicky slabo). Postupne začali vychádzať 
knihy s touto tematikou aj na Slovensku.

Snažím sa dodržiavať kánon s prihliadnutím 
na dobu, v ktorej žijeme – pigmenty si nevyrábam 
sám zberaním a následným mletím zemín a rôz-
nych minerálov, na hrubé vybrúsenie dosky použí-
vam brúsku a až potom ju brúsim ručne, drevené 
dosky dávam robiť stolárovi. Samozrejmosťou je 
modlitba a pôst. Pokiaľ ide o techniku a používané 
materiály, venujem sa písaniu tradičných byzant-
ských ikon vajíčkovou temperou na drevo s použi-
tím zlata na pozadie a svätožiaru.

Priblížite nám proces tvorby ikony?

Ako som už povedal, dosky si nechávam vyrobiť 
u stolára, občas použijem aj drevotriesku, použil 
som už aj dosku zo stola. Na dosku následne lepím 
plátno (zvyčajne gázu alebo knihársku gázu). Ako 
lepidlo nepoužívam glej – raz sa mi odlepilo z dos
ky celé nakriedované plátno a odvtedy používam 
disperzné lepidlo, ale aj to je na prírodnej báze. 
Následne na dosku nanášam takzvaný šeps (kriedu 
s lepidlom) v siedmich vrstvách. Nakriedovanú 
dosku brúsim dohladka tak, že vyzerá ako leštený 
mramor. No a potom sa môže začať samostatné 
písanie. Píšem vajíčkovou temperou, na ktorú sa 

Písanie ikony Poslednej večere
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ViEtE, ŽE... 
Kristovo telo nie je 
na ikonách ukrižovania 
na rozdiel od západné-
ho umenia zobrazené 
v smrteľnej agónii, ale 
je akoby v pohybe, s ru-
kami obrátenými nahor, 
prípadne stojí na kríži.
Na ikonách je Kristus 
pribitý štyrmi klincami 
– každý z údov samos-
tatne, na rozdiel od zá-
padného umenia, kde 
sú nohy Krista pribité 
jedným klincom.
Lebka pod nohami 
Krista je symbolickou 
lebkou Adama.

snažím prednostne používať prírodné pigmenty, aj 
keď nie vždy je to možné. Podarilo sa mi u jedné-
ho výrobcu dokonca dopátrať, ktoré pigmenty sú 
historicky používané.

Na pozadie a svätožiaru používam plátkové zlato. 
To sa dnes dá zohnať v rôznych farebných od-
tieňoch (v závislosti od karátov). Na svätožiaru 
používam dvadsaťtri a trištvrtekarátové zlato 
a na pozadie kvôli farebnému odlíšeniu menej ka-
rátové (osemnásť až dvadsaťkarátové). Zlato lepím 
na mixtion (lepidlo). Priznávam, je to jednoduch-
šie ako na polyment (tzv. arménsku zem).

Ste autorom nástenných ikon v Chráme 
sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade. Je neja-
ký rozdiel v písaní ikon na drevo a na stenu?

Rozdiel je hlavne v rozmere :). Písal som ikony 
na hotovú stenu s vyzretou omietkou alebo so sad-
rovou stierkou aj na sadrokartónové steny. Použil 
som akrylové farby do exteriéru a nie vajíčkovú 
temperu. Ostatné je už podobné ako na doske.

Existuje ikona, ktorú by ste chceli napísať, alebo 
ktorú ste napísali, pretože ste po tom skutočne 
vnútorne túžili?

Premenenie Pána. Chcel som ju napísať hlavne 
preto, lebo som sa dočítal, že mnísi na hore Athos, 
ktorí sa učili písať ikony, napísaním tejto ikony 
akoby zložili skúšku a stávali sa z nich ikonopisci. 
Ako milovníka Tatier ma preto veľmi potešila mož-
nosť napísať ikony do Kaplnky Premenenia Pána 
na Skalnatom plese.

Ako vnímate ikonu kríža v porovnaní s ostatnými 
ikonami? 

Okrem toho, že je náročnejšie vyrobiť samotný 
kríž, je pre mňa najťažšie napísať tvár a neoblečené 
telo človeka. A na tejto ikone je ukrižovaný Ježiš, 
takže to považujem za zvláštnu výzvu.

Stalo sa vám niekedy, že ste sa osobne stotožnili 
s niektorou postavou na ikone? 

Nie, nestalo, na ikonách sú svätí a to ja ani zďaleka 
nie som. Som len normálny, hriešny smrteľník.

Vo východnej tradícii stojí Kristus na kríži ako 
víťaz. Zažili ste aj vy vo svojom živote víťazstvo 
Krista nad svojou bolesťou, svojím krížom? 

Všetci si nesieme nejaké kríže. Keď som mal 42 ro-
kov, ovdovel som a ostal som sám, pôžičky na krku. 
Rodina a blízki ľudia boli sto kilometrov ďaleko. 
Prišlo dedičské konanie a keďže sme nemali deti, 
nededil som sám a musel som vyplatiť dedičov. 
V prvej chvíli som nevedel čo s tým. Náhodne som 
otvoril Sväté písmo a tam som si prečítal: „Zadarmo 
ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení.“ To 
ma upokojilo, a tak mi pribudla ďalšia hypotéka. 
Potom nastali komplikácie v zamestnaní. Firma, 
v ktorej som pracoval, sa dostala do konkurzu, vý-
platy mi prichádzali na účet len sporadicky, ale Pán 
to zariadil tak, že vždy som zarobil toľko, koľko som 
potreboval. Dnes som šťastne druhýkrát ženatý, 
mám užasnú manželku, hypotéku splatenú a teším 
sa zo všetkého, čo mi Pán dáva. Vraví sa, že každý 
dostane len taký kríž, aký unesie. Ja asi nebudem 
veľmi silný chlap :), lebo mne Pán nenaložil ťažký 
kríž. Alebo sa za mňa modlí veľa dobrých ľudí.

Prví kresťania používali počas prenasledovania 
symboly, aby skrytým spôsobom demonštrovali 
svoju vieru. Ako symbol nástroja spásy sa tak 
používala napríklad kotva alebo trojzubec, ktoré 
sa podobali krížu. Ste strojár. Existuje strojárska 
súčiastka, ktorá má tvar kríža?

Som vyštudovaný strojár a živím sa ako projektant 
technologických stavieb, najmä plynových. Prvé 
nadzemné zariadenie v plynárenstve na ťažbu 
zemného plynu zo sondy, ak vynecháme samotnú 
sondu s hlavicou, sa volá produkčný kríž. Pozostáva 
z viacerých súčiastok, zariadení a má tvar kríža :).

Pán Peter Homza pri 
písaní ikon v Cerkvi 
sv. apoštolov Petra 
a Pavla v Poprade. 
Cerkev začali stavať 
v roku 1998 a hoci 
sa v nej slúžilo 
od 27. marca 2010, 
posvätená bola 
29. júna 2013.



Mnohé ikony Bohorodičky boli a sú di-
votvorné a ich prostredníctvom prejavila 
Božia Matka svoju pomoc a ochranu 
duchovným deťom modliacim sa pred 
nimi. Takou je aj táto ikona.

Faľkovičská ikona Bohorodičky (po rus. 
Фальковичская alebo Фальковицкая) 
bola nájdená na začiatku 18. storočia 
v brezovom háji na brehu rieky, neďale-
ko cerkvi obce Faľkovici 15 km od mesta 
Vicebsk na severovýchode Bieloruska. 
Na mieste zjavenia sa ikony bola postave-
ná cerkev zasvätená nebeskej ochrankyni, 
kde bola umiestnená aj ikona. Miestni 
obyvatelia si zamilovali svoju ochranky-
ňu. Čoskoro sa ukázalo, že modlitby cho-
rých pred ikonou Bohorodičky prinášali 
ovocie uzdravení a vypočutých prosieb. 
Divotvorná ikona Božej Matky bola na-
zvaná podľa miesta, kde sa nachádzala.

Revízny zápis z roku 1785 nazýva divot-
vornú faľkovičskú ikonu Bohorodičky 
starou a oddávna zjavujúcou svoju milosť 
a zázraky. Ten istý zápis uvádza aj ozdoby 
nachádzajúce sa na ikone: strieborná, 
na niektorých miestach pozlátená riza, 

perlové náhrdelníky a iné votívne dary 
veriacich ako poďakovanie za uzdravenia 
a vypočuté prosby. 

Počas napoleonskej vojny v roku 1812, keď 
francúzska armáda vtrhla do Ruska a ra-
bovala všetko, čo jej prišlo pod ruku, sa to-
muto barbarstvu nevyhla ani faľkovičská 
cerkev. Z divotvornej ikony ukradli všetky 
cennosti vrátane perál. Jeden z vojakov 
stojac na rebríku chcel z ikony strhnúť 
aj pozlátenú striebornú rizu, k svätokrá-
deži však nedošlo. Vojak vo chvíli, keď 
sa jeho ruka dotkla rizy na ikone, spadol 
z rebríka a bol na mieste mŕtvy. Stopy krvi 
na podlahe bolo vidno ešte dlhé roky, až 
do momentu, kým nový náter neodstránil 
následky spravodlivého Božieho hnevu. 

Divotvorná faľkovičská ikona 
Bohorodičky prejavila svoju moc 
a ochranu v roku 1831, keď strašná 
epidémia cholery dennodenne 
zabíjala tisícky obyvateľov tohto 
kraja. Veriaci ľud sa s dôverou 
a nádejou obrátil o pomoc 
k Bohu. Všetci sa zhromaždili 
v cerkvi, kde sa spoločne s miest-
nym kňazom modlili pred ikonou 
Božej Matky. Po modlitbe kňaz 
v procesii s divotvornou ikonou 
za účasti všetkých veriacich obišli 
mestečko prosiac ju v modlitbách 
o pomoc. Božia Matka za krátky 
čas zjavila svoju zázračnú pomoc. 
Cholera strácala na sile, nepribú-
dali už obete a ľudia sa postupne 
uzdravovali. Po tomto zázraku 
sláva a úcta k divo tvornej faľko-
vičskej ikone ešte viac vzrástla, 
čo potvrdzovalo aj množstvo 
pútnikov, ktorí prichádzali vzdať 
jej úctu a pomodliť sa pred ňou.

Ikona, ktorej  autor bol ovplyv-
nený kresťanským umením 
Západu, je v type hodigitrie. 
Bohorodička nie je odetá v červe-
nom maforiu, ale akoby v cárskej 
dalmatike svetlého krémovo 

zlatého odtieňa, zdobenej rastlinným 
ornamentom. Hlavu jej pokrýva dlhý 
biely závoj. Pravé rameno zdobí panenská 
hviezda. V pravici Bohorodičky je krá-
ľovské žezlo, ktoré je ukončené krížom 
vytvoreným z kvetov ľalie. Na hlave má 
kráľovskú korunu. Pohľad nesmeruje 
k dieťaťu sediacemu na jej ľavici, ale díva 
sa akoby do diaľky, uvažujúc o všetkom, 
čo čaká jej Syna i celé ľudstvo. Kristus je 
odetý v bielej tunike (chitóne) a vrchnom 
plášti (himatione) s rovnakým odtieňom 
a ornamentom ako dalmatika Božej Mat-
ky.  Žehná pravicou a v ľavici drží ríšske 
jablko. Na hlave má kráľovskú korunu.

Faľkovičská ikona Bohorodičky slávi svoju 
liturgickú pamiatku 15. a 22. augusta.
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA, 
ktorý sa bude pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci modliť

posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/
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„Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je 
niekto z vás veselý? Nech spieva žalmy.“ 
(Jak 5, 13) Boh nás stvoril s emóciami 
a tie pretkávajú každú chvíľu nášho ži-
vota. Nie vždy ich prijímame. Zakazuje-
me hnev či smútok sami sebe, snažíme 
sa ich potlačiť aj v našich deťoch alebo 
si tieto emócie jednoducho vytesníme 
z hlavy, ak ich prežíva niekto v našom 
okolí. Ale čo je horšie, zdá sa, že sme ich 
akoby vytlačili z modlitebného života. 
Akoby tam nepatrili. Potom si zrazu 
vo Svätom písme otvoríme žalmy alebo 
si ich len tak náhodne vypočujeme 
na omši či liturgii, a ak sme dostatočne 
pozorní, určite nám neujde, aká široká 
škála pocitov v nich rezonuje. Hnev, 
frustrácia, smútok, úzkosť, strach, 
zúfalstvo až depresia. Ale aj radosť, 
vďačnosť, obdiv, ba až úžas či dôvera. 
Naraz sme sami súčasťou Biblie. A to je 
oslobodzujúce. 

Žalmy nám vysielajú signál, že nech 
sa už cítime akokoľvek, Boh o tom vie 
a čaká na nás. Na takých, akí sme. Žiad-
na emócia nie je prekážkou, každá má 
svoj zmysel a je príležitosťou na stretnu-
tie s Bohom. Každá emócia môže a má 
byť súčasťou úprimnej modlitby. Azda 
aj preto mnohí odporúčajú začínať vo 
Svätom písme nielen s evanjeliami, ale 
práve so žalmami. Sú nám barličkou, 
keď nevieme Bohu vyjadriť, ako sa cíti-
me a čo mu chceme povedať. 

Žalmy sú zároveň školou o nás samých. 
Pomáhajú nám spoznať sa vo svojej pod-
state a prijať sa, oslobodzujú od tlaku 
na seba či na iných v akejkoľvek oblasti. 
Modlitba žalmov je pokrmom, vďaka 
ktorému môžeme podrásť a dozrievať 

v múdrosti. Uvedomiť si, čo Boh konal 
a koná – v prírode, v histórii, v človeku 
samom – vo mne a pre mňa. Plakať či 
tešiť sa v Božej prítomnosti je to, po čom 
Boh túži. Tvoja radosť i starosť má 
v jeho srdci miesto. Všetko je súčasťou 
našej premeny na Krista.

Ako prakticky môže vyzerať modlit-
ba žalmov? Nie je nič jednoduchšie. 
Vezmem Bibliu, otvorím knihu žalmov 
a podľa názvu vyhľadám žalm, ktorý 
najviac korešponduje s mojou vnútor-
nou situáciou. Horí ti srdce chválou, 
a nevieš nájsť slová? Skús žalm 8, 19 
alebo 92. Prežívaš úzkosť a potrebuješ sa 
upokojiť? Pomôž si žalmom 13, 27 alebo 
91. Upadáš na duchu a nenachádzaš 
zmysel? Siahni po žalme 31 alebo 51. 
Túžiš si nanovo obnoviť dôveru v Božiu 
dobrotu? Otvor si žalm 3, 23 alebo 103. 
Pociťuješ v sebe hnev? Môžeš sa modliť 
so žalmom 37.  Máš o sebe pochybnosti? 
Pomodli sa žalm 139.

Zastav sa pri verši, ktorý sa ťa osobitne 
dotkol, a opakuj ho ako svoje osobné 
vyznanie. Vydrž a modli sa, neochabuj. 
Skús to dnes, potom zajtra, pozajtra... 
Časom sa to možno naučíš naspamäť 
a Svätý Duch ti našepká správne slová 
v situácii, v ktorej to budeš znova potre-
bovať. Božie slovo má moc. 

Žalmy sú skvelou modlitebnou po-
môckou pre začiatočníkov, ale boli aj 
súčasťou modlitebného života veľ-
kých svätcov, dokonca sa ich modlil aj 
sám Ježiš. Prenikli takmer do každej 
liturgickej modlitby Cirkvi. Kiež by sa aj 
nám podarilo znovuobjaviť ich hĺbku. 
(Vierka Urigová)

MODLITBA   
ŽaLmOV

PRÍHODNÝ ČAS
Vieme, že už je tu príhodný čas, hodina 
totiž, kedy sa máme prebudiť zo sna... Noc 
sa už pominula, deň sa priblížil. Zhoďme 
zo seba skutky tmy a oblečme sa do vyzbro-
ja svetla... Myslím, že vo Svätom písme sme 
nenašli vhodnejších slov pre úvod do kres-
ťanského Ramadánu, do obdobia svätého 
veľkého pôstu... Kresťanstvo upiera svoj 
zrak na krvavú Golgotu, kde bola pošliapa-
ná, opľúvaná a zneuctená pravda. Musíme 
si však uvedomiť, že jedna časť ľudstva 
pripravuje dnes novú, modernú Golgotu, 
na ktorej môže byť veľmi snadno ukrižo-
vané celé ľudstvo. Noc sa ešte nepominula, 
lebo ešte neboli zničené zbrane hromadné-
ho vraždenia, ktoré by v prvých dvadsiatich 
minútach rozpútanej totálnej nukleárnej 
vojny mohli vyhasiť život 150 miliónov ľudí.

Veľkopôstne obdobie má byť renesanciou 
kresťanskej duše. K tomu je však nutné 
spustiť sa hlboko na dno nesmrteľnej 
ľudskej duše, zbaviť sa pokrytectva a for-
malizmu... 

V udalostiach z dávnej minulosti čítame 
o lydskom kráľovi Kroizovi, že tento nič 
nevzal do svojich rúk, čo nebolo zo zlata. 
Bol chamtivý a jeho idolom bolo zlato. Jeho 
východný sused – perzský kráľ Kyros oplý-
val zlatom... Vyhlásil vojnu, ktorú prehral 
a víťazný Kyros dal porazeného chamtivca 
vodiť v železnej reťazi. Porazený kráľ mal 
potom už len jednu prosbu, aby mu víťaz 
vymenil železnú reťaz za zlatú. Divný prí-
beh... Je symbolom nedokonalosti človeka 
a jeho pripútanosti k nečnostiam. V našich 
rukách sa všetko môže premeniť na zlato, 
keď ich zložíme k zbožnej modlitbe a keď 
ich podáme k úprimnej pomoci našim 
blížnym. (Ján Tichý, Slovo 3/1972, s. 5)
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Dnes je začiatok nášho spasenia a 
zjavenia večného tajomstva. Syn Bo
ží stal sa synom Panny. Gabriel 
zvestuje Božiu milosť. Preto aj my 
spolu s nim volajme Bohorodičke: 
Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.

Ako mocnej Vládkyni víťaznú pie
seň, ako Záchrankyni od zla ďa
kovnú modlitbu ti spievame, služob
níci tvoji, Bohorodička. Si nepremo 
žiteľne mocná, zachráň nás od všet
kého nešťastia, aby sme ti spievali: 
Raduj sa, panenská nevesta.

(Tropár a kondák na sviatok Bla- 
hozvestovania Bohorodičky)

X * - . v
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No prahu veľkonočného týždňa, tesne pred Kvetnou nedeľou, svätíme sviatok 

Blahozvestovania presv. Bohorodičky. Túto udalosť nám opísal evanjelista sv. Lu
káš v prvej kapitole svojho evanjelia. On zaznamenal aj slová Presv. Panny, ktorý
mi reagovala na ohromujúcu nebeskú blahozvesť. Prijíma ju s úžasom, ale aj 
s pokorou poníženej služobnice Božej: „Se raba Hospodňa. — Hľa, deva Pá
nova, staň sa mi podľa slova tvojho." (Lk 1,38)

Matka Spasiteľa sa úplne odovzdáva do vôle Božej. Jej žiarivý príklad povzbu
dzujúco posilňuje aj nás k tomu, aby sme slová najkrajšej Pánovej modlitby 
„Buď vôľa tvoja . . . "  vedeli nielen zbožne odriekať, ale vo svojom živote prak
ticky uskutočňovať.

Istý duchovný autor pravdivo a veľmi zrozumiteľne nás poučuje o tomto na
šom vzťahu k Bohu, keď napísal: „Ak chceme v svojom živote uskutočniť Bo
žie slovo, myslíme najprv na vôľu Božiu. Aj v Písme sv. sa nazývajú „Božími slu
žobníkmi" duchaplní ľudia, prostredníctvom ktorých uskutočňuje Boh svoje plány.
V ich slovách i činoch pôsobí On sám." (Slovo 1970, č. 6., str. 3) Podobne uro
bila aj presv. Bohorodička, keď prejavila súhlas s vôľou Boha. Nekládla pod
mienky, nestavala hranice, nevzpierala sa svojmu vznešenému poslaniu, ale s po
korou vernej služobnice Božej prijala úlohu, ktorú jej sveril sám Boh.

Za niekoľko dní po tomto sviatku stretneme sa s ňou i jej trpiacim Synom 
znovu. Pamiatka Veľkého piatku nám pripomenie utrpenie Božieho Syna. A my 
ju stretneme pri Synovi na jeho krížovej ceste i pod krížom. Je to bolestné stret
nutie, ale práve v ňom nám potvrdzuje presv. Bohorodička svoje vlastné slová: 
Staň sa mi podľa slova tvojho . . .

Na krížovej ceste a pod krížom ukázala najvýstižnejšie, že tieto pamätné slová 
vedela nielen z úprimného srdca vysloviť, ale aj s bolestným srdcom milujúcej 
matky prežívať.

Nech nás posilňujúci príklad Matky nášho Vykupiteľa povzbudzuje v odhodlaní
neklesať v životných zápasoch, bolestiach i sklamaniach. Naša prítomnosť, dne
šok, do ktorého bytostne patríme svojím životom i svojou prácou, stavia pred kaž
dého z nás náročné a veľké úlohy. I v nich máme podrobovať svoju niekedy 
unavenú, slabnúcu a odvahu strácajúcu vôľu všemohúcej a prozreteľnej vôli
n  v  •Božej.

Pamätajme na to pri svojich každodenných starostiach a spoločenských povin
nostiach a z príkladu nebeskej Matky čerpajme posilu, odvahu a chuť k tomu, 
aby sme svoje celoživotné poslanie splnili s dôstojnosťou verného Božieho die
ťaťa i statočného príslušníka spoločnosti, v ktorej žijeme a pre blaho ktorej sme 
povinní obetavo pracovať.

Robme to s čestnou zodpovednosťou a úprimnou blíženeckou láskou! Veľký vy
nálezca T. A. Edison napísal, že „tajomstvo životného úspechu nie je robiť, čo 
robíme radi, ale mať radi to, čo robíme." Je to ľudsky proste a jasne vyslovená 
pravda, ktorú by sme mali s pochopením prijať a s radostným nadšením usku
točňovať, tak v oblasti vlastného duchovného života, ako aj v oblasti nášho spo- 
ločensko-občianského zamerania!

Msgr. MICHAL SZABADOŠ,
mitrátny protojerej
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trPiaci JEŽiŠ  
PRICHÁDZA 
KU MNE (1)
Ježišu, ktorého celý život bol utrpením, 
s veľkou túžbou ťa čakám ako hosťa. 
Čakám ťa, aby si ma naučil, akú cenu má 
utrpenie. Čakám ťa, aby som sa ti poďa-
koval za všetky utrpenia. Idem k tebe, 
Ježišu, pretože chcem poznať školu kríža.

Drahý Ježišu, myšlienkami krátko prej-
dem všetky zastavenia tvojho utrpenia, 
ktoré nech sa stanú prípravou na sväté 
prijímanie.

Betlehem... Ježišu, ako si sa mohol 
cítiť po nebeskej sláve v maštali, medzi 
zvieratami, na slame, v jasliach? Bolo 
chladno, tesno, pretože si bol zavinutý 
do plienok. Nesmierne veľký Boh sa 
ukladá do malých jasieľ! Zaiste už tam 

v jasliach ti vyšli prvé slzy z očí. A koľko 
ráz si trpel od tejto prvej slzy, ktorá bola 
znakom, že kalvária tvojho života sa zača-
la – až do posledného dychu na kríži: „Je 
dokonané!“ (Jn 19, 30)

Ako ťažko ti bolo na ceste do Egypta! 
Púšť, hlad, smäd..., v noci bolo treba spať 
na holej zemi. V Egypte, v cudzej zemi, 
na počiatku svätý Jozef bez práce, bez 
známych. Koľko ráz sa stalo, že sa iba 
z nažobraného chleba najedol ten, ktorý 
je Stvoriteľom pšenice, chleba...

Nazaret... Denne musel Spasiteľ ťažko 
pracovať... Koľko raz mnohí ľudia podob-
ne, ako bolo zvykom vykrúcať remesel-
níkov, vykrúcali aj Ježiša: toto chcem tak, 

toto tak..., ja som tak myslel..., ja som tak 
chcel... A Ježiš pokojne poslúchol a kaž-
dému urobil, čo chcel.

Učiteľ... „Líšky majú svoje skrýše a ne-
beské vtáky hniezda, ale Syn človeka 
nemá kde hlavu skloniť.“ (Lk 9, 58) Cez 
deň hlása Božie slovo, v noci sa modlí. 
Koľko ráz unavený zaspal v loďke. Aký 
unavený musel byť, keď apoštoli nechceli 
dovoliť deťom prísť k nemu. A Ježiš, hoci 
unavený, volá k sebe deti, žehná im, „lebo 
takým patrí Božie kráľovstvo“ (Lk 18, 16).

Aké mohlo byť jeho utrpenie, keď ho po-
bozkal zradca Judáš... Ako muselo horieť 
toto miesto na Ježišom líci... Ako trpel 
Ježiš, keď ho obyčajný sluha udrel po líci. 
Ako trpel, keď mu pľuvali do tváre... Keď 
musel počúvať nečistého Herodesa, keď 
videl necharakterného Piláta, keď počul 
neustávajúci krik: Ukrižuj ho, ukrižuj 
ho. Za to, že si ich liečil, že si ich učil, že 
si ich nasýtil..., že si im žehnal deti, za to 
máš byť teraz ukrižovaný. Bičovanie... Aké 
strašné muky! Biče z remeňa, na konci 
olovo. Pri bičovaní najprv opuchlo telo, 
potom zmodrelo, koža sa pretrhla, krv 
tiekla akoby potokom, pokropila stĺp, pri 
ktorom Ježiš musel stáť obnažený... Ježiša 
skoro v bezvedomí priviedli pred Piláta, 
ktorý o ňom povedal: „Hľa, človek!“ 
(Jn 19, 5) Akoby chcel povedať národu: 
majte zľutovanie. No národ zúril ešte 
viac, akoby na divú zver kričal: „Ukrižuj! 
Ukrižuj ho!“ (Jn 19, 6)

(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.  
Rozjímania o Eucharistii;  

preložil F. Dancák)
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ALEXEJ TORONSKÝ 
(1888 – 1971)
OSOBNOSTI g Alexej Toronský sa narodil 
26. júla 1888 v Beloveži, v kňazskej rodine. 
Gymnázium a teológiu absolvoval v Prešove. 
31. júla 1911 sa zosobášil s Martou Gojdičovou. 
Pán Boh im požehnal štyri deti. Kňazstvo 
prijal 28. augusta v Prešove od biskupa Jána 
Váliho. Do roku 1916 pôsobil v Orlove. Potom 
bol v prvej svetovej vojne vojenským duchov-
ným. V roku 1918 nastúpil do Humenného, 

kde pôsobil až do roku 1950. V roku 1930 bol vyznamena-
ný titulom pápežský komorník. Mal zásluhu aj na vybu-
dovaní kalvárie na ceste k cerkvi. V roku 1931 bol zvolený 
za starostu mesta. Jeho najpozoruhodnejším činom bolo 
rozparcelovanie mestskej záhrady pre bezzemkov. Pomo-
hol aj pri presťahovaní obce Valaškovce. Dôkazom jeho 
obľúbenosti bolo aj zvolenie za mešťanostu v roku 1946. 
Bol ním do februára 1948. Od apríla 1950 ho terorizovali 
a pod psychickým nátlakom nútili prestúpiť do Pravosláv-
nej cirkvi. Po dlhom liečení sa s podlomeným zdravím 
tajne presťahoval aj s manželkou do Bratislavy, kde sa 
o nich postarali deti. Po krátkej a ťažkej chorobe zomrel 
14. augusta 1971. Na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave 
ho pochoval biskup Vasiľ Hopko. (Juraj Gradoš)O
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cHUdOBnýcH 
MÁTE VŽDY  
mEdzi SEBOU
» Veronika FUTEJOVÁ

V charitných službách sa stretávame 
s rôznymi príbehmi ľudí, ktorí sa ocitli 
na periférii spoločnosti. Len v minulom 
roku sme poskytli pomoc v rámci nízko
prahového denného centra v Prešove 458 
ľuďom bez domova.

Pani Jana sa zoznámila s prešovskou cha-
ritou už pred niekoľkými rokmi. Z blízkej 
rodiny má ešte mamku. Pre svoju závis-
losť jej však nechce byť na príťaž. „Život 
je už raz taký, premohol ma alkohol. Svoj 
život som si zničila sama, práve preto som 
tu. Na charitu som sa dostala aj vďaka 
známej, rehoľnej sestre, spolu so svojimi 
tromi deťmi. V danej situácii mi naozaj 
pomohli, len ja som si to neskôr pokazila. 
Viem, že to nie je žiadna výhra, ale pre 
nás ľudí bez domova to výhra je. Môžeme 
sa tu najesť, okúpať, trocha pookriať,“ 
hovorí pani Jana o tom, ako vníma pomoc 
charity.  

Pán Peter je pre vážne zdravotné problé-
my dlhodobo nezamestnaný. Rodinných 
príbuzných už nemá. V istom životnom 
okamihu sa ocitol pred dverami nízko
prahového denného centra v Prešove bez 
strechy nad hlavou. „Vďaka charite mám 

prakticky všetko, čo potrebujem na život. 
Už skôr som vedel o pomoci, ktorú po-
skytuje, ale nepotreboval som ju. Až keď 
došlo k rodinnému nešťastiu a nemal som 
kam ísť, využil som možnosť požiadať 
o pomoc charitných pracovníkov. Prijali 
ma a som im za to veľmi vďačný. Sú ústre-
toví a pomáhajú, ako môžu. Ďakujem, že 
aj teraz tu môžem sedieť v teple a popíjať 
čaj. Je viacero možností, kam sa uchýliť, 
ale tu dostávam pomoc bezplatne,“ pribli-
žuje svoju skúsenosť pán Peter.  

Obaja sa ocitli v krízovej životnej situácii, 
ktorá ich priviedla na to isté miesto – 
na charitu. Hoci spočiatku, ako tvrdia, si 
veľmi nepadli do oka, nakoniec sa stali 
jeden pre druhého veľkou oporou. „Prišli 
sme na to, že patríme jeden k druhému. 

Hoci je 
nevidiaci, máme 

sa radi a pomáhame si. Je jasné, 
že sa niekedy aj pohádame, ale držíme 
spolu,“ opisuje Jana, ako sa aj vďaka chari-
te s Petrom spoznali. Peter je zase vďačný, 
že mohol stretnúť dievča, ktorému môže 
veriť a ktoré ho sprevádza aj napriek 
ťažkým životným okolnostiam.    

Spoločne sa zhodnú na tom, že zamest-
nanci charity sú veľmi ochotní a nápo-
mocní núdznym. „Charita nám pomáha 
po každej stránke. Koľko môžu, toľko 
pomôžu. Nebyť pomoci, ktorú sme tu 
dostali, možno by sme tu už ani neboli.“ 
Okrem teplej polievky, suchého šatstva 
alebo možnosti osobnej hygieny sa 
prijímateľom sociálnych služieb krízovej 
intervencie poskytuje aj bezplatné špecia-
lizované sociálne poradenstvo. Sociálni 
poradcovia s odbornosťou pomáhajú 
prijímateľom nielen pri vybavovaní do
kladov a iných náležitostí, ale aj po fyzic-
kej a psychickej stránke. 

Aj pán Peter s Janou sa pripájajú ku gratu-
lantom Gréckokatolíckej charity Prešov, 
ktorá v minulom roku oslávila okrúhle 
výročie znovuobnovenia svojej činnos-
ti. „Keď už majú tých krásnych tridsať 
rokov za sebou, tak im prajem, nech 
sú tu čo najdlhšie k spokojnosti svojich 
zamestnancov aj klientov. Nech vychádza 
každý s každým zadobre,“ vyslovuje svoje 
prianie Peter. Pani Jana dopĺňa svojho 
priateľa: „Nech sa jej darí, nech sa ešte 
viac rozvinie a nech je, hlavne nech je. 
Potrebujeme ju, hovorím teraz za bezdo-
movcov.“ 

(Mená prijímateľov sú kvôli zachovaniu 
súkromia zmenené.) 
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dOm na DOMINIKÁNSKOM 
nÁmEStÍ
» Tomáš MIŇO – Martin MRÁZ

Dominikánske námestie v Košiciach 
zohrávalo významnú úlohu v dejinách 
gréckokatolíkov. Už v roku 1787, keď 
v Košiciach vznikol vikariát Mukačevské-
ho biskupstva, sa o vtedy prázdnom do-
minikánskom kláštore na tomto námestí 
uvažovalo ako o jeho možnom sídle. 
Až po dvesto desiatich rokoch privítalo 
Dominikánske námestie gréckokatolíc-
keho biskupa a v roku 1997 mu ponúklo 
jednoduché sídlo v tieni majestátnej 
veže dominikánskeho kostola. História 
tejto budovy siaha do prvej polovice 
14. storočia a viaže sa na formovanie 
urbanistickej štruktúry mesta Košice. 
Dodnes je reprezentantom meštiackeho 
domu a je súčasťou Mestskej pamiatkovej 
rezervácie.

Dejiny Gréckokatolíckeho apoštolského 
exarchátu, priameho predchodcu Košic-
kej eparchie, sa začali písať 21. februá
ra 1997. V tento deň bolo zverejnené 
rozhodnutie pápeža Jána Pavla II., ktorý 
bulou Ecclesiales communitates ustanovil 
nový apoštolský exarchát pre veriacich 
byzantského obradu so sídlom v Koši-

ciach a za prvého apoštolského exarchu 
vymenoval vladyku Milana Chautura 
CSsR. Vladyka mal neľahkú úlohu vybu-
dovať biskupstvo „na zelenej lúke“. Nová 
cirkevnoprávna jednotka po materiálnej 
stránke nebola vôbec zabezpečená. Hneď 
v úvode na účely provizórnej biskupskej 
rezidencie poslúžili dve miestnosti s ku-
chyňou vo farskej budove na Moyzesovej 
ulici. V jednej z nich býval nový exarcha 

a druhá slúžila ako biskupský úrad, kde 
za okrúhlym stolom pracovalo osem ľudí. 
Prvé vyhliadky na novú budovu sa ukázali 
už o mesiac po odovzdaní právomocí 
do rúk vladyku. Gréckokatolícki veriaci 
Peter Kavuľa a Blažej Krasnovský  sa 
dozvedeli o možnosti kúpiť budovu 
na Dominikánskom námestí 13, ktorá sa 
nachádza v blízkosti Katedrály Narodenia 
Presvätej Bohorodičky. Kúpu, vysťahova-
nie predošlého majiteľa, ako i nákladnú 
rekonštrukciu sa podarilo zrealizovať 
v priebehu pár mesiacov. Vladyka Milan 
1. septembra 1997 po svätej liturgii 
za účasti prešovského sídelného biskupa 
Jána Hirku, pomocného spišského bisku-
pa Imricha Andreja, veriacich a pracovní-
kov exarchátu posvätil nové priestory.

Postupne sa v novom sídle na prvom 
poschodí podarilo zriadiť päť kancelárií 
a dvojizbový byt pre biskupa. Na prízemí 
bola kuchyňa s jedálňou, zasadacia miest-
nosť a ekonomické oddelenie. Nezastu-
piteľné miesto v novom sídle exarchátu 
mala kaplnka, v ktorej sa pracovníci 
stretávali na modlitbách. Pracovalo sa 
na nej etapovite. Celú iniciatívu prevzal 
na seba otec Pavol Medviď, ktorý spolu 
s vladykom Milanom udávali tón a štýl. 
Rovnako ako všetky východné chrámy aj 
táto kaplnka zvýrazňuje nebo na zemi. 

Pôvodná budova rezidencie na Dominikánskom námestí  I  archív TSKE

Pohľad na poklad, ktorý skrýva byt biskupa v pôvodnej rezidencii  I   Tom
áš M

iňo
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Len čo do nej človek vstúpi, cíti na sebe 
množstvo pohľadov tých, ktorí zo stien 
a z ikonostasu pozerajú na neho. Tak sa 
vnútorný pohľad človeka môže posú-
vať k videniu neviditeľného a počutiu 
nepočuteľného. Autorom ikon a násten-
ných malieb bol bratislavský ikonopisec 
Rastislav Bujna. Stolárske práce na iko-
nostase, oltári a žertveníku realizoval Ján 
Harvan z Kavečian. Posviacka kaplnky sa 
uskutočnila v roku 1998, na sviatok Och-
rany Presvätej Bohorodičky. Keď Košický 
exarchát a pútnické miesto Klokočov na
vštívil 15. augusta 1999 vtedajší apoštolský 
nuncius na Slovensku Mons. Luigi Dos-
sena, navštívil aj nové sídlo apoštolského 
exarchátu. Pri tejto príležitosti v kaplnke 
posvätil nový bohostánok.

Keďže priestory budovy na Dominikán-
skom námestí z kapacitných dôvodov 
nepostačovali potrebám rozvíjajúceho 
sa biskupstva, vladyka Milan na jeseň 
v roku 2003 inicioval stavbu novej bu-
dovy ležiacej v bezprostrednej blízkosti 
katedrálneho chrámu, ktorá spĺňa všetky 

potreby riadiacej štruktúry cirkevného 
spoločenstva. Tá bola posvätená 4. sep-
tembra 2005. 

V rokoch 2012 až 2020 bola v priestoroch 
bývalého sídla exarchátu inštalovaná 
a verejnosti sprístupnená výstava darov, 
ktoré dostal vladyka Milan Chautur počas 
svojej biskupskej služby od rôznych osôb 
a inštitúcií. Medzi významnými darmi sa 
nachádzala čaša od pápeža Jána Pavla II., 
biskupské kríže od pápežov Jána Pavla II. 
a Benedikta XVI. darované pri príležitosti 
návštev ad limina, medaila s Bohorodič-
kou od Svätého Otca Františka, biskup-
ské rizy od vladyku Michala Rusnáka 
z Kanady, panagie od gréckokatolíckych 
i pravoslávnych biskupov, Biblia v latin-
skom, staroslovienskom a rumunskom ja-
zyku od rumunských biskupov, umelecké 
obrazy od výtvarníčky Ľudmily Lakomej, 
ikony a iné pamätné dary. Po presťahova-
ní sídla biskupstva do novej budovy boli 
priestory „starého úradu“ prispôsobené 
na bývanie a podnikateľské využitie. Aj 
v súčasnosti slúžia ako služobné byty.

IVAN KŇAZE: NA CHVÁLU 
STVORITEĽA

Kniha fotogra-
fií v pôsobi-
vom grafickom 
prevedení 
Na chválu 
Stvoriteľa 
už na prvý 
pohľad pozýva 
obdivovať 
tvorstvo 
a chváliť jeho pôvodcu. Snímky sloven-
skej fauny a flóry Ivana Kňazeho (1946), 
zanieteného ornitológa, spisovateľa 
a fotografa prírody, dopĺňajú myšlienky 
pápeža Františka z encykliky Laudato 
si´(Buď pochválený) o starostlivosti o náš 
spoločný domov a mieste človeka v ňom. 
Vášnivý fotograf prírody Ivan Kňaze 
má na svojom „loveckom“ konte tisícky 
fotografií zvierat od hmyzu až po šelmy 
a o svoje skúsenosti zo živočíšnej ríše sa 
už tri desaťročia delí prostredníctvom 
kníh. (Martina JokelováŤuchová)

CHERRY

Z Cherryho, ktorý nedokončil vysokú 
školu, sa stane vojenský zdravotník v Ira-
ku. Jediným oporným bodom pre neho 
je Emily, jeho pravá láska. Ale po návrate 
domov Cherry trpí posttraumatickou 
stresovou poruchou. Keďže sa so svojou 
chorobou nedokáže sám vyrovnať a od-
bornej pomoci sa mu nedostane, Cherry 
prepadá drogám a zločinu. Hlboký 
pohľad bratov Russovcov na neschopnosť 
spoločnosti poskytnúť pomoc ľuďom 
s podobnými problémami nemusí byť 
pre vyobrazenie života drogovo závislého 
človeka s patričnými audiovizuálnymi 
prvkami vhodný pre citlivejšie povahy. 
Napriek tomu je Cherry kvalitná a oboha-
cujúca dráma. (Slavomír Gereg ml.)
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Trvalou súčasťou pôvodnej rezidencie je kaplnka.  I  Tomáš Miňo
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OSPraVEdLnEniE
» Ján KARAS

Slová, ktoré vyslovujeme, majú veľa podôb a foriem. 
Dokážeme nimi vyjadriť svoje názory, myšlienky, emócie, 
všetko, čo cítime a prežívame. Podľa rôznych výskumov 
denne vyslovíme šestnásťtisíc slov. Zaujímavé by bolo 
zistenie, koľko z tých slov myslíme vážne a koľko povieme 
len tak. Jediné slovo dokáže potešiť, povzbudiť alebo 
zraniť a ublížiť. Božie slovo hovorí: „Smrť, priam tak ako 
život, býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa 
živiť jeho ovocím.“ (Prísl 18, 21)

Neraz sa ocitáme v situácii, keď pochy-
bíme. Naše chyby majú svoje negatívne 
následky. Ospravedlnenie je jedným zo 
spôsobov, ako to napraviť. Ním sa prizná-
vame k tomu, čo sme urobili, vysvetľuje-
me, čo sa stalo, vyjadrujeme ľútosť alebo 
napravujeme škodu.

Keď máme medzi sebou nejaký problém, 
začiatkom riešenia je vždy ospravedlne-

nie. Slovo prepáč však niekedy nestačí. 
Najlepším ospravedlnením je zmena 
nášho správania, uvedomenie si chyby 
a jej priznanie. Ospravedlňujeme sa 
aj za to, v čom sme nemali pravdu, čo 
bolo povedané ponižujúcim spôsobom. 
Vyjadrujeme, že nás to mrzí. Priznávame 
svoju zodpovednosť. „Sťa na strieborných 
misách zlaté jablká sú slová povedané 
v pravý čas.“ (Prísl 25, 11)

Ospravedlnenie má moc. Rieši spory bez 
násilia, urovnáva konflikty, obnovuje 
pokoj osobných vzťahov. V 1 Sam 25, 23 – 
35 čítame o postoji, ktorý zaujala Abigail 
slovami ospravedlnenia za hrubé správa-
nie svojho manžela, priznáva vinu svojej 
rodiny, zachraňuje domácnosť a dosiahla 
odpustenie od kráľa Dávida. Uznáva, že 
na probléme nesie svoj podiel.

Ospravedlnenie uznáva bolesť poškode-
ného, zároveň otvára bránu odpustenia 
a cestu k náprave. Úprimné ospravedlne-
nie vedie k odpusteniu a zmiereniu. Je to 
rozhodnutie, ktoré nás oslobodí a uzdra-
ví. Je vyjadrením ľútosti nad svojimi čin-
mi a zároveň priznaním, že sme ublížili. 
Otvára priestor na dialóg s druhými 
ľuďmi, obnovuje dôveru, zlepšuje kvalitu 
vzťahov, pripúšťa plnú zodpovednosť 
za svoje správanie. Sme si vedomí, že sme 
druhému ublížili. Kedykoľvek nás niečo 
nahnevá, rozruší, dotkne sa nás, odha-
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lili sme zlo a hriech v nás. Prečo nás to 
rozrušilo?

Často veci, ktoré vidíme na druhých, 
robíme sami. Odsudzujeme chyby, ktoré 
sami na sebe zakrývame, sami sa pred 
sebou hanbíme a hneváme. „Znášajte 
sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal 
niekto niečo proti druhému. Ako Pán od-
pustil vám, tak aj vy.“ (Kol 3, 13) Odpuste-
nie prichádza v momente, keď prijímame 
druhého takého, aký je. Keď niekomu 
neodpustíme, dávame ho do väzenia a zo-
trvávame vo väzení s ním. Dá sa otvoriť, 
ale len zvnútra. Keď tomuto človekovi 
odpustíme, uvoľňujeme svoje srdce zo 
zovretia a neslobody.

Odpustenie je kľúčom, ktorým môžeme 
otvoriť dvere, aby mohol prísť Ježiš so 
svojou uzdravujúcou mocou. Druhým 
kľúčom je pokánie. Ak máme človeka, 
ktorému sa nechceme ospravedlniť a od-
pustiť mu, zbytočne pôjdeme na svätú 
spoveď. Naše hriechy nie sú odpustené. 
V modlitbe Otče náš sa modlíme: „ A od-
pusť nám naše viny, ako i my odpúšťame 
svojim vinníkom.“ (Mt 6, 12) Skúsme sa 
vžiť do situácie toho druhého.

Ak obviňujeme druhých, sme nešťastní 
a naplnení nepokojom. Ak sa odmietame 
ospravedlniť, negatívne to ovplyvní náš 
život. Ničí, rozkladá a znepokojuje nás. Je 
zdrojom napätia, pôsobí ako jed. „Prečo 
vidíš smietku v oku svojho brata a vo 
vlastnom oku brvno nezbadáš?“ (Mt 7, 3)

V každom vzťahu sa vyskytnú chvíle, keď 
sú obe strany presvedčené, že majú prav-
du, a nepripúšťajú inú možnosť. Často sú 
to drobnosti, maličkosti, idú do krajnosti, 
len aby dokázali svoju pravdu. A nepri-
pustia inú možnosť. Nastáva odcudzenie. 
V podobných situáciách sa môžeme ocit-
núť v rodinách alebo na pracovisku. Bez 
ohľadu na to, či sme boli v práve, alebo 
nie, je dôležité, aby sme správne zarea
govali. Božie slovo hovorí: „Usilujte sa 

o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej 
nik neuvidí Pána.“ (Hebr 12, 14)

Ján Krstiteľ pozýval ľudí k pokániu, lebo 
sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Volal 
ľudí, aby zmenili svoje zmýšľanie, lebo 
svojím pôvodným zmýšľaním nedokážu 
prijať Božie kráľovstvo, ktoré ohlasoval 
Ježiš Kristus. Zmena zmýšľania sa začína 
v našej mysli. To, ako rozmýšľame, určuje, 
ako sa cítime, a to, čo cítime, určuje, ako 
konáme.

Ako môžeme zmeniť svoje zmýšľanie? 
Tak, že budeme každý deň programovať 
svoju myseľ modlitbou a Božím slovom. 
Objavme, čo Boh hovorí o veciach, ktoré 
nás zastrašujú a ovládajú. Potom tieto 
veci odstránime. Spájajme svoje myšlien-
ky s Božími myšlienkami. Apoštol Pavol 
nám pripomína: „A nepripodobňujte sa 
tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou 
zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je 
Božia vôľa, čo je dobré.“ (Rim 12, 2)

To, čo sa nám predtým páčilo, zrazu 
budeme vedieť, že už nechceme robiť. 
Robíme veci, ktoré chce Boh. Odvraciame 
sa od zlého a rozhodujeme sa ísť k Bohu. 
Začneme robiť každý deň konkrétne 
rozhodnutia. Keď nás bude niečo lákať, 
budeme mať silu odmietnuť to a bude-
me zažívať Ježišovo víťazstvo a Božiu 
prítomnosť v nás. Každý deň sa môžeme 
rozhodnúť prežiť s Bohom, kráčať s ním, 
oslavovať ho vo všetkom, čo robíme. To je 
príležitosť žiť ako Božie dieťa.

Potom svätá spoveď bude pre nás stretnu-
tie s Božím objatím. Ak robíme pokánie, 
Ježiš nás napĺňa svojou radosťou a poko-
jom. Keď Boh prichádza do nášho života, 
ukazuje, čo je v našom živote nesprávne. 
Ale prijíma nás takých, akí sme.

Boh hľadí na človeka ináč ako my. Keď 
iní videli ženu s piatimi stroskotanými 
manželstvami, Ježiš ju vidí ako uzdrave-
nú hriešnicu, ktorá môže osloviť ďalších 
v Samárii. Iní videli slepého muža, Ježiš 

ho nevníma ako slepca. Keď jeho učeníci 
videli hriešnicu, ktorá drahými voňavka-
mi umýva Ježišovi nohy, vnímali to ako 
zbytočné náklady, Ježiš spoznal obetu 
vďačného srdca.

Svoje talenty využívajme tam, kde žijeme, 
na budovanie Božieho kráľovstva. Pri 
večernom spytovaní svedomia odpusťme 
sebe a blížnemu. Zakúsime, že „radosť 
v Pánovi bude našou silou“ (Neh 8, 10).

A potom „z vašich úst nech nevyjde 
nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potreb-
né budovanie, aby prinášalo milosť tým, 
čo počúvajú“ (Ef 4, 29). Kiežby tieto slová 
platili pre každého z nás. Ospravedlnenie 
už nebude pre nás problémom.

REBELIJA

POdPOrtE ViErU SVOJicH dEtÍ  
a objednajte im tento časopis  

Od PaScHY PO VianOcE 
iba za 16 eur.

NEZABUDNITE V POZNÁMKE UViESŤ PLnÚ adrESU, KAM MÁME ČASOPIS POSIELAŤ.  
Prípadne nás kontaktujte na mobile 0911 711 263 alebo e-mailom na sefredaktor@casopisslovo.sk.

Číslo účtu:  
SK45 0200 0000 0032 1020 6959 
KS: 0558 
ŠS: 0701 
Poznámka: adrESa  
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PätnÁStOrO 
DUŠEVNÉHO 
zdraVia
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

„Život je nádherný, ale ja naň nestačím,“ povzdychol si vo 
svojom ťažkom duševnom rozpoložení Miloš Kopecký. 
Prinášame vám ďalších päť pomôcok, ako napriek 
všetkým okolnostiam, ktoré na nás tlačia, na život stačiť 
a tešiť sa z neho.

6. StrEtÁVaJmE Sa 
S PriatEĽmi
Sympatie, kamarátstvo, náklonnosť 
a láska sú zdrojom opory a radostí života, 

preto sa neuzatvárajme do seba a aj keď 
sme introverti, vytvorme si okruh ľudí, 
s ktorými sa cítime príjemne. Človek sa 
s každou komplikovanou životnou situá-

ciou vyrovná ľahšie, ak má pri sebe nieko-
ho, kto mu rozumie. Výskumy dokonca 
potvrdili, že silné sociálne väzby prospie-
vajú nielen psychickému, ale aj fyzickému 
komfortu a vplyv týchto väzieb na zdravie 
človeka je dokonca dvakrát silnejší ako 
pravidelné cvičenie. Ak sa nebudeme 
socializovať a vyhľadávať spoločnosť, je 
pravdepodobnejšie, že si zdvojnásobíme 
riziko vzniku vysokého krvného tlaku, 
vystavíme sa väčšej psychickej záťaži 
a budeme hlbšie prežívať stres. 

7. POmÁHaJmE iným
Efekt motýlích krídel ako súčasť teórie 
chaosu hovorí o nepatrnom čine, ktorý 
má ďalekosiahle následky. Mávnutie 
krídel motýľa na jednom konci sveta spô-
sobí nepatrné zmeny v atmosfére, ktoré 
ovplyvnia trajektóriu systému a na druhej 
strane sveta vyvolajú tornádo. Podobne 
funguje aj ľudská psychika. Drobné činy, 
ktoré vykonávame, sa nám môžu vrátiť 
v podobe nečakaných veľkých zmien. 
Nikto z nás nie je natoľko bezvýznamný, 
aby nemohol zasiahnuť do chodu sveta či 
len vstúpiť do života niekoho vo svojom 
okolí a zásadne ho ovplyvniť.  Buďme vší-
maví a neľahostajní. Záujem o veci okolo 
– ekológiu, charitu, pomoc núdznym... 
nás navyše odpúta od vlastných prob-
lémov a dáva zmysel nášmu vlastnému 
životu. 

8. rELaXUJmE
Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. Učme 
sa nachádzať nové zdroje radosti aj mimo 
nej a oddychovať. Pre niekoho je relaxom 
spoločnosť ľudí, pre iného samota v príro-
de, niekomu pomáha relaxovať šport, 
niekomu čítanie. Aj dobré jedlo, masáž, 
príjemná hudba alebo hojdanie v sieti 

fr
ee

pi
k.
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m

MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Oci, nezabudni, že pri dneš-
ných technológiách mi vždy 
môžeš povedať dobrú noc 
z tváre do tváre, aj keď si 
na druhom konci sveta.

Oci, nezabudni, že kým som 
dieťaťom, hlavný význam špor-
tu je zabaviť sa.

Oci, nevzrušuj sa nad mojimi 
vlasmi. Hlavne nech sú umyté.

Mami, nikto sa nikdy nezamýš-
ľal nad tým, ako sa žuvačková 
bublina dostane do chlapčen-
ských vlasov.

Mami, keď sme spolu v obcho-
de, uč ma o peniazoch. Vysvetli 
mi, že niektoré veci sú príliš 
drahé.

Mami, ak si závislá od značko-
vého tovaru, budem aj ja.

Mami, ak budem mať istotu, 
že pri mne stojíš aj v najťažšom 
krízovom období, naučíš ma 
veriť sama sebe, že obstojím.

Mami, povedz mi, prečo si sa 
vydala za môjho otca, a potom 
mi vyrozprávaj celý príbeh.

Mami, nauč ma, že môžem byť 
úspešnou, aj keď budem milá 
a ohľaduplná.

Oci, zahádž si so mnou loptu, 
aj keď je ružová a celá od trb-
lietok.

Oci, nikdy ma nijako neprezý-
vaj, nech by si bol akokoľvek 
naštvaný a nech by som urobila 
čokoľvek. Budem si to pamätať 
do konca života.

Oci, uvedom si, že pre mňa 
nemôžeš byť všetkým.

2
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ŽENA – 
POMOCNICA 
Boh na počiatku stvoril muža a ženu. 
Sme stvorení ako úplne odlišné osoby 
a práve to je podstata toho, čo nám 
umožňuje nadviazať vzťahy. Potrebujeme 
byť doplnení niečím, čo nemáme. Stále 
nám to môže doplniť Boh, ale pre tých, 
ktorí sú povolaní do manželstva, je i táto 
skutočnosť tým, čo nás pobáda do vzťahov 
s opačným pohlavím vstupovať. 

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre 
byť človeku samému. Urobím mu pomoc, 
ktorá mu bude podobná.“ (Gn 2, 18) Český 
preklad znie takto: „Není dobré, že člověk 
je sám. Udělám mu pomoc, která by byla 
jeho protějškem.“ (Gn 2, 18) Tieto verše 
sú stokrát počuté, ale predsa nám dávajú 
do nášho bytia stále nové otázky. Žena mu 
je podobná, ale zároveň je jeho protikla-
dom… Ako to celé vlastne je?

Pápež Benedikt XVI. napísal: „Medzi zá-
kladné hodnoty spojené s konkrétnym ži-
votom ženy patrí to, čo nazývame schop-
nosť prijatia druhého. Žena si uchováva 
hlboké vnímanie toho, že to najlepšie v jej 
živote je činnosť, ktorá smeruje k podpore 
života, k rastu a k ochrane druhých.”

Sme povolané k prijímaniu v mnohých od-
tieňoch, protirečeniach, obetách, vo veľkej 
radosti i bolesti. Schopnosť prijať druhého 
v plnosti je tým darom pre ženu od Pána, 
ktorá nám pomáha byť pomocnicami, kto-
rá nám pomáha bezpodmienečne milovať, 
ktorá dáva rozmer mnohým veciam, ktoré 
sa pre tento svet zdajú bláznovstvom. 

Žena sa môže v plnosti stať pomocni-
cou, ak prijme svoje poslanie, ak prijme 
odlišnosť i podobnosť, ak svoj obraz, svoju 
sebahodnotu bude odvíjať od toho, ako 
ju stvoril Boh. Sme stvorené pre lásku. 
(Zuzana Jenčušová)

vyvažujú stresy všedných dní. V každom 
prípade je nutné nachvíľu vypnúť telefón, 
televízor, počítač, neesemeskovať a odpo-
jiť sa od sociálnych sietí, aby sme relaxo-
vali pri čo najnižšej miere elektrosmogu 
a očistili si dušu od hluku tohto sveta.

9. rOBmE niEČO KrEatÍVnE
Kreativita má na dušu preukázateľne bla-
hodarné účinky, pretože imituje Tvorcu, 
na ktorého obraz a podobu sme boli stvo-
rení. Nemusíme disponovať žiadnymi mi-
moriadnymi talentmi, aby sme pri tomto 
procese pocítili hlbokú radosť. Pozná to 
každý, kto niekedy vyskúšal háčkovanie, 
namaľoval obraz, napísal poviedku alebo 
hoci len vytvoril scrapbook z dovolen-
kových fotografií, alebo vysadil kvety 
v záhradke. Výsledok pritom vôbec nie je 
podstatný. Géniov je málo a každý výtvor 

možno skritizovať, ale pocit, ktorý pri 
tvorbe zažijeme, je nenahraditeľný. 

10. zdOLÁVaJmE PrEKÁŽKY
Učme sa brať životné problémy ako 
výzvy a možnosti na osobný rast. Pre-
kážky prekonáme iba vtedy, ak k nim 
vykročíme  a začneme ich riešiť, nikdy 
nie únikom od nich. Obvykle je to, čoho 
sa najviac bojíme, naším najlepším uči-
teľom. Nebojme sa. Pri veľkom napätí 
a strachu fyzicky pomáha zhlboka sa 
nadýchnuť nosom (aspoň sedem se-
kúnd) a rovnako dlho pomaly vydycho-
vať ústami. Hlboké, tzv. abdominálne, 
brušné, dýchanie znižuje reaktivitu 
nervových buniek a upokojuje. Verme vo 
vlastnú silu aj v to, že Boh nám „neod-
níma bremená, ale posilňuje ramená“. 
(pokračovanie v budúcom čísle) 

VDÝCHNUŤ ŽIVOT
Často si iba povzdychneme nad 
rôznymi vychytávkami, ktoré by nám 
mohli skrášliť naše bývanie. Sú krás-
ne, nápadité... a drahé. A práve ich 
cena nás neraz odradí na našej ceste 
skrášliť si život. A pritom v tejto dobe, 
ktorá doslova vysáva z človeka všetko 
znamenité, všetko pekné a krásne, je 
dôležité si vytvoriť vo svojom okolí 
body, z ktorých už iba pohľadom 
dokážeme čerpať novú energiu.

A čo tak si niečo podobné vytvoriť 
sami? Veď rozbitý črepník po zime 
sa nájde asi v každej domácnosti. 
Tavná pištoľ zaistí nielen pospájanie 

jednotlivých častí, ale aj nepriepust-
nosť spojov. Kamenné ruže si môžete 
vypýtať od susedky, štrk nájdete ho-
cikde pri dome, podobne aj kamene 
či kúsky iných hlinených kvetináčov. 
Buďte kreatívni, nápadití. Snažte 
sa nevyužívať plasty – nielenže sú 
neekologické, ale aj často v konečnom 
dôsledku skazia celý dojem z diela. 
Prírodné materiály majú svoje čaro 
a pohľad na živé kvety nenahradí 
ani sto pohľadov na tie umelé. Svoje 
dielo môžete dať nielen na balkón či 
terasu, ale i pred dom alebo na hrob 
blízkemu. A k nám na facebook. 
(Juraj Gradoš)

Irene da Silva

Maarten van Heemskerck, Adam et Eve
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HE3K 4U  SKEnUJ KÓdY 

+

PLUSY: Odovzdávanie skúseností. 
Finančná stránka – rozdelenie výdavkov 
za energie. Pomoc s deťmi – ak potrebujeme 
niekam odísť, rodičia ich môžu postrá-
žiť. V náročných situáciách si vieme byť 
vzájomne oporou – netreba cestovať ďaleko. 
Rozdelenie každodenných povinností (nie-
kedy dobre padne, ak má kto navariť, keď sa 
nakopia veci).

mÍnUSY: Nevyžiadané rady do manželstva, 
do výchovy. Nežiaduci svedkovia výmeny 
názorov medzi manželmi. Nedostatok 
súkromia. Nemožnosť začať budovať „svoj 
svet“ – väčšinou pokračujeme v zabehnutom 
rodinnom systéme (Božie slovo povzbudzu-
je: „... muž opustí svojho otca i svoju matku 
a prilipne k svojej manželke.“ Gn 2, 24). 
Kontrola a nepochopenie rozhodnutí man-
želov. Nesloboda v rozhodovaní – berú sa 
ohľady na rodičov/svokrovcov.

BÝVANIE S RODIČMI 
PO SVADBE

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

++
+ +++ ++ 
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VrcH KLAMSTVA 
A PraVdY
» František MOŠKO

Je 29. máj 1953. Na vrchole Everestu 
stoja dvaja muži. Novozélanďan Ed-
mund Hillary a šerpa Tenzing Norgey. 
Po mnohých dňoch strádania a námah sa 
chlapsky objímu. Zažívajú svojich pätnásť 
minút slávy. Aj keď tlieskať im bude 
svet až o niekoľko dní neskôr. Všetky tie 
roky túžob, sklamaní, nevypočítateľných 
vrtochov počasia a odlúčenosť od rodiny. 
Teraz sa konečne zdá, že to stálo za to. 
Obaja sú o tom presvedčení. Ani jeden 
z nich však netuší, že k búrlivým oslavám 
sa veľmi rýchlo pridruží „jablko sváru“. 
Ktovie, kto vyslovil tú otázku ako prvý, 
ale z nevinnej sa zakrátko stala dotieravá 
a nakoniec neodbytná: „Kto stál na vrcho-
le prvý?“ Tenzing vo svojej autobiografii 
úprimne vypovedá o hľadaní riešenia 
celého tohto politického humbugu, ktorý 
stál v pozadí roztržky: „Horolezci vedia, 
že takáto otázka je nezmyselná. Dvaja 
muži na lane sú jednoducho spolu. Vy-
stúpia spoločne. Tým je povedané všetko.“ 
Mnohým to však stále nestačí. „Márne 

som hovoril, že je to hlúpa otázka. Keďže 
bola kladená tak často a vzbudila toľko 
pochybností a nedorozumení, prišiel 
som po dlhom uvažovaní na to, že treba 
na ňu odpovedať. Dobre. Dozviete sa 
teda pravdu. Krátko pod vrcholom sme sa 
zastavili. Lano, ktorým sme boli navia-
zaní, bolo dlhé asi desať metrov. Väčšiu 
časť som mal stočenú v ruke, takže medzi 
nami bola asi dvojmetrová vzdialenosť. 
Pokračovali sme pomaly a vytrvalo. 
Hillary stál na vrchole prvý, ja za ním. To 
je vysvetlenie ‚veľkého tajomstva‘. Ak sa 
niekomu po všetkých tých dohadoch zdá 
príliš jednoduché a obyčajné, hovorím 
len, že je práve také, aké má byť.“

Ja som si kedysi ako dieťa myslel, že ak 
ide o pravdu či klamstvo, všetko je jasné. 
Pravda je pravda a klamstvo je klamstvo. 
A čo sa týka vyjadrenia pravdy, áno je 
áno a nie je nie. Niet čo riešiť. Aj ty si to 
tak mal? Ja to mám tak, tuším, nieke-
dy aj teraz. Sú chvíle, keď veľmi rýchlo 

KARMEL
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Karmel nie je jeden vrch, ale pohorie s dĺžkou asi 40 km a šírkou 
6 – 8 km. Najvyšší bod dosahuje výšku 546 metrov. Pod Karme-
lom vyrástlo mesto Haifa – dôležitý námorný prístav na brehu 
Stredozemného mora a tretie najväčšie mesto v Izraeli.
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IZRAEL

KARMEL

Galilejské
jazero

zareagujem: „To je jasné!“ Vyslovím to bez 
rozmýšľania, ale nie je to vždy také jasné. 
Práve vtedy, keď príliš ľahko a príliš rých-
lo hodnotím, zisťujem, že sa často mýlim. 
Iný problém v súvislosti s pravdou, ktorú 
som spoznal, nastáva, keď ide o jej pri-
jatie. Ona je v skutočnosti jednoduchá, 
lenže my sme ľudia a naša prirodzenosť, 
dotknutá dedičným hriechom, sa jej často 
bráni. Je to určite aj preto, lebo pravda 
zaväzuje. Či už ide o poznanie seba, alebo 
hlbokých právd života, žiada zmenu. Je 
takto zvláštnym spôsobom príťažlivá, 
a zároveň nepopulárna. Možno jej aj 
preto dávame prívlastok „holá“. Nech sa 
akokoľvek krútime, stojí jasne – a je len 
na nás, či ju prijmeme. Podobne je to aj 
s istým typom vrchov, ktoré zväčša nie sú 
príliš fotogenické. Mám na mysli tie, kto-
ré sa nazývajú hole. Rozložitý kopec, tráv-
natý, možno semtam fliačik kosodreviny. 
Hole majú však aj jednu veľkú prednosť. 
Od úpätia hory vieš, kam stúpaš, a skoro 
počas celého výstupu máš jasný výhľad 
na okolité doliny. Nehovoriac o tom, aká 
nádhera ťa čaká na vrchole.

Práve pre tú jej jednoduchosť oveľa 
viac vynikne nádhera dolín a okolitých 
hrebeňov. Napríklad taká Latiborská hoľa 
v Nízkych Tatrách. Jedna z mnohých, ale 
má špeciálny bonus. Ak vydržíš kráčať 
po holom chrbte ešte kúsok ďalej, od-
mení ťa pohľadom na útulňu kúsok pod 
hrebeňom. Ak si úprimný hľadač pravdy, 
objavíš v živote tieto dve veci. Pravda je 
tu, aj keď niekedy skrytá, a ak ju chceš 
nájsť, nemôžeš hodnotiť len podľa zdania 
príliš rýchlo. Na jej poznanie sa treba 
vedieť zastaviť a v tichu uvažovať, ako 
aj vedieť rozlišovať, koľko a kedy zostať 
ticho a koľko a kedy hovoriť. Najskôr 
treba poznať pravdu o sebe, potom môžeš 
pomôcť odhaľovať pravdu iným. V mlčaní 
pravdu poznávaš, ale niekedy musíš dať 
priestor jej pôvodcovi, aby konal on, lebo 
tí, ku ktorým ťa poslal, ešte nie sú pripra-
vení jesť tvrdší chlebík, ktorým pravda 
môže niekedy byť. Tenzing nemlčal preto, 
že by chcel pravdu zakrývať. Správne 
však videl za otázkami o prvenstve len 
politiku. Nie úprimnú túžbu a záujem. Až 
po zrelom uvažovaní sa rozhodol pove-
dať, iste s veľkou dávkou pokory: „Hillary 
bol prvý. Ja až za ním...“ Mal si niekedy 
podobnú dilemu? Je čas ešte hľadať alebo 
už pravdu servírovať? Je čas mlčať alebo 
už hovoriť...? Čo je teraz múdre?

Eliáš mlčal tiež. Tri a pol roka. Ostatní 
možno zatiaľ rozprávali, hodnotili a súdili 
až príliš. Keď prorok po čase prehovoril, 
žiadal, aby sa všetci vyjadrili. Možno vte-

dy na nich kričal: „Ako je to s vami, ľudia? 
Prečo pokrivkávate na obe strany? Ak je 
Pán Bohom, choďte za ním, ak báálovia, 
choďte za nimi!“ A oni vtedy, keď mali 
prehovoriť, zaryto mlčali. Potrebný bol 
zázrak, aby sa rozhodli, čo vlastne chcú. 
Či si vyberú živého Boha, alebo tých, kto-
rí život požierajú. Potrebovali zázrak, aby 
začali volať jednohlasne – Elijah! Elijah! 
Pán je Boh! Týmto výkrikom – mimocho-
dom – oslávili pravdivého Pána aj jeho 
opravdivého proroka. Na Karmel stúpali 
ľudia, ktorí pravdu hľadali, ale aj takí, 
ktorí boli oklamaní a ani o tom nevedeli. 
Z vrcholu zostupujú ako tí, ktorí pravdu 
spoznali. Čo s ňou teraz urobia? Čo s ňou, 
s pravdou, teraz urobíš ty? Možno ešte 
vystupuješ a pýtaš sa: „Čo je pravda?“ 
A nevieš nájsť odpoveď. A ak sa budeš 

snažiť žiť hlbšie, otázok bude v sku-
točnosti stále viac. A tiež budú hlbšie. 
Kedysi si sa pýtal, kam ísť na školu alebo 
čo robiť s voľným časom. Dnes sa možno 
začínaš pýtať, prečo ti vlastne tak záleží 
na tom, aby si pravdu poznal. Kde sa to 
v nás vlastne berie, že po nej tak túžime. 
A možno naopak. Pýtaš sa málo, lebo si 
povieš, že nie je čas hlbšie sa zamýšľať. 
Možno si už mnohé našiel, ale málo 
o tom hovoríš. Ticho a premýšľanie sú 
nutnou podmienkou pre hľadačov a sved-
kov pravdy. Vyjadrené dvoma vetami: 
Kvôli pravde treba túžiť, hľadať, mlčať, 
poznať, rozlišovať a hovoriť. A všetko 
v ten správny čas. Aj na príhovor svätého 
proroka Eliáša prajem tebe aj sebe, aby 
sa nám toto veľké poslanie darilo verne 
uskutočňovať.

V 12. storočí sa na Karmeli 
usadili pustovníci, ktorí 
dali základ reholi karmeli-
tánov. Rehoľa sa zaslúžila 
o rozšírenie úcty k Panne 
Márii Karmelskej, resp. 
Škapuliarskej, ktorá sa 
uctieva 16. júla. V súčas-
nosti tu stojí karmelitánsky 
kláštor a kostol Stella maris 
– Hviezda morská.

Podľa tradície, 
ktorá pochádza 
z byzantského ob-
dobia, sa na Kar-
meli zdržiavala 
Svätá rodina pri 
svojom návrate 
z Egypta.

Karmel v preklade zna-
mená Božia vinica.

Karmel sa spomína len v Starom zákone. 
V Piesni piesní (Pies 7,6) je krása snúbenice 
prirovnaná k pohoriu Karmel, keďže bolo 
považované za najkrajší horský hrebeň 
Palestíny. O Karmeli píšu aj proroci (Iz 35, 
2); (Am 9, 3); (Mich 7, 14); (Nah 1, 4).

Karmel je spojený s prorokom 
Eliášom, ktorý žil v 9. storočí. 
Eliáš znamená Pán je mojím 
Bohom. Za kráľa Achaba a jeho 
manželky Jezabel ľud opustil 
Boha a uctieval pohanské bož-
stvo Bála a bohyňu Ašeru. Eliáš 
zvolal celý národ a prorokov 
týchto božstiev na vrch Karmel. 
Boh sa jeho prostredníctvom 
prejavil ako jediný a pravý Boh. 
Na pohorí Karmel sa tak pri-
pomína prvé Božie prikázanie 
(porov. 1 Kr 18).

PramEŇ cHrÁm VrcH Vinica zaUJÍmaVOSŤ POmnÍK
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Pri modlitbe si často predstavujeme, že my ľudia sme dole 
a Boh je hore. A hovoríme o nej, že stúpa alebo sa vznáša 
k Bohu ako voňavý oblak dymu z kadidla.
Úloha: Správne zoraď slová z kadidlových obláčikov do 
jednej z modlitieb služby vopred posvätených darov.
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Príbehy poslušníka Poklony

Modlitba s vôňou

Ja viem, ale 
tešil som sa 
na služby 

s poklonami. 

Kráľ slávy

Pomôžem 
ti.

S tou 
nohou sa budem 
iba pozerať...

Pôst sa začína 
a ja tu budem 

poskakovať na 
jednej 
nohe.

Koľko starých a chorých mníchov 
sa už nemôže ani postaviť alebo 

zohnúť. O to viac sa Bohu páči...

To 
koleno som 
si poriadne udrel.

Au!

Ahoj, deti, vstupujeme do obdobia Veľkého 
pôstu, ktorý pripravuje našu dušu i telo na naj-
väčšiu oslavu celého cirkevného roka – Paschu. 
Tento výnimočný čas učí pokániu a pokore 
srdca. Pozýva nás zanechať krivé cesty 
hriechu a vrátiť sa na priamu Božiu cestu 
pravdy, spravodlivosti, milosrdenstva... Počas 
pôstneho putovania východného kresťana 
sprevádzajú služby vopred posvätených darov.

Už z názvu vyplýva, že ide o spoločnú liturgic-
kú modlitbu. Jej osobitosť spočíva v tom, že je 
to večiereň so starozákonnými čítaniami, nie 
svätá liturgia. S touto večierňou je však spo-
jené aj prijímanie Eucharistie – darov, ktoré 
boli premenené v inom čase (napríklad 
v predchádzajúcu nedeľu). V našej cirkvi sa 

tieto služby konajú v pôstne dni – v stredy 
a v piatky, a počas Veľkého týždňa.

Možno si to neuvedomujete, ale pri každej modlitbe nás – putujúcu 
Cirkev tu na zemi sprevádzajú neviditeľné mocnosti a oslávená 
Cirkev – všetci svätí a mučeníci. Túto pravdu vyznávame aj počas 
modlitby, ktorá sa spieva pri prenášaní svätých darov na oltár.
Úloha: Nájdi správnu cestu pre Kráľa slávy k cárskym dverám.

Veď o pár dní 
sa to zahojí.

Čo toľko 
hundreš?

... poklona 
ich srdca.

Nebeské mocnosti teraz s nami 
neviditeľne slúžia, veď, hľa, vstu-

puje Kráľ slávy; hľa, tajomná žertva 
dokonalá slávnostne sa prináša. 

S vierou a túžbou pristúpme, aby 
sme sa stali účastnými 

na večnom živote. 
Aleluja, aleluja, aleluja.

Hm.
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OSLAVY 
SLOVÁKOV 
V RÍME
TALIANSKO/RÍM g 

Slovanských vierozvestcov 
svätých Cyrila a Metoda 
si Pápežský slovenský 
ústav v Ríme pripome-
nul 12. januára pri svätej 
omši, ktorú slávil otec 
Marko Durlák. V homílii 
dal nazrieť do bohatstva 
spirituality byzantskej 
tradície, ktorá formovala životy sv. Cyrila a Metoda, a povzbudil prítomných, aby dbali na osob-
nú formáciu. Na slávnosti sa zúčastnil aj kardinál Jozef Tomko, veľvyslanec SR pri Svätej stolici 
Marek Lisanský a riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý. Tradičná sláv-
nosť slovanských národov sa 14. februára v Bazilike sv. Klementa v Ríme spojila s pripomienkou 
70. výročia postavenia slovenského oltára nad hrobom sv. Cyrila. Svätá omša sa slávila za účasti 
niekdajšieho apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordana. V homílii pripomenul 
miesto sv. Cyrila a Metoda vo vtedajšej Cirkvi a ich duchovný odkaz pre dnešok. Slávnosť animo-
vala komunita Slovákov. Po svätej omši bola relikvia sv. Cyrila prenesená v procesii so sviecami 
k hrobu svätca. Ten si položením kytice uctil aj veľvyslanec Marek Lisanský. Kamenný oltár dali 
postaviť Slováci z USA a Kanady ako symbol cyrilometodskej úcty Slovákov. (vaticannews.va)

NINIVSKÝ PÔST
IRAK/MOSUL g K Ninivskému 
pôstu, ktorý sa v Chaldejskej 
katolíckej cirkvi praktizuje tri 
týždne pred začiatkom Šty-
ridsiatnice, pozval chaldejský 
patriarcha Louis Raphael Sako 
veriacich v čase od 7. do 9. feb-
ruára. Patriarcha vyzval postiť sa 
za mier v krajine, za ukončenie 
pandémie, za životné prostredie 
a za jednotu miestnych cirkví. 
Tradícia tohto pôstu je spojená 
s prorokom Jonášom a pôs-
tom obyvateľov Ninive, ktorý 
zachránil mesto od zničenia. Prí-
beh Jonáša učí veriacich radovať 
sa zo spásy iných a oslobodiť sa 
od rigoróznosti, dodal patriarcha. 
Chaldejskí veriaci počas troch dní 
Ninivského pôstu nejedia jedlá 
živočíšneho pôvodu a od polnoci 
do poludnia nasledujúceho dňa 
sa zdržiavajú akéhokoľvek jedla 
a nápoja. (fides.org) 

POMOC SÝRSKYM RODINÁM
MAĎARSKO/SÝRIA g Finančný dar trpiacim rodinám v sýrskom meste 
Maaloula poskytli veriaci Gréckokatolíckej cirkvi z Maďarska. Z iniciatívy 
otca Zalána Szilvásiho a v spolupráci s projektom Maďarsko pomáha odovzdal 
v januári túto zbierku reformovaný biskup Zoltán Balog a štátny tajomník 
Trisztan Azbej, ktorý je zodpovedný za pomoc prenasledovaným kresťanom 
a za realizáciu projektu Maďarsko pomáha. Dar prijalo dvadsať rodín trpiacich 
hrôzami vojny, jeden otec mučený teroristami ISIS, ktorý neprestúpil na mos-
limskú vieru, a sirotinec Malý anjel. Ide o rodiny, ktoré na rozdiel od mnohých 
iných zo Sýrie neutiekli, ale zostali v blízkosti svojich zdemolovaných domov. 
Na otázku, prečo neodišli, odpovedali: „Patríme sem, tu musíme žiť!“ Teroristi 
ISIS počas konfliktu niekoľkokrát prenikli do Maalouly a zabili veľa kresťanov. 
Za tento dar maďarským veriacim poďakoval listom miestny ortodoxný arci-
biskup Boutros Kassis. Program Maďarsko pomáha nie je len vládny program, 
ale aj iniciatíva, ktorá vyjadruje túžbu mnohých Maďarov pomáhať trpiacim 
kresťanom. (hd.gorogkatolikus.hu, Gabriel Kecskés)

LIBANON/BEJRÚT g  Zvyšovanie daní v Li-
banone podnietilo maronitského katolíckeho 
patriarchu Béchara Bourtos Raia k vyjadreniu 
nespokojnosti v kázni počas svätej liturgie, 
ktorej predsedal 23. januára v katedrále v Bej-
rúte. Reagoval tak na pripravovaný dokument 
o ekonomickom programe vlády. Poukázal 
na fakt, že zvýšenie daní bude mať za násle-
dok hospodársky kolaps a krajnú chudobu už 
i tak chudobných rodín krajiny. (fides.org.) 

USA/PARMA g V rámci synodálneho proce-
su prijala Parmská eparchia ponuku Kato-
líckeho vodcovského inštitútu využiť ňou 
pripravený program na prieskum názorov, 
ktorý je anonymný a otvorený pre všetkých 
farníkov. Poskytuje možnosť hodnotenia 
života viery vo farnostiach a eparchii. Má byť 
pomocou pre rozvoj Byzantskej katolíckej 
cirkvi v USA. (parma.org) 

IRAK/BAGDAD g Voči liturgickej obnove 
v Chaldejskej katolíckej cirkvi a vydaniu 
liturgikona v arabskom jazyku sa zdvihla 
kritika používania arabského jazyka v liturgii 
zo strany niektorých chaldejských veriacich. 
Tí preferujú používanie sýrskeho a chal-
dejského jazyka. Na tieto kritiky reagoval 
v januári vo svojej nóte chaldejský patriarcha 
Louis Rapha el Sako. Vysvetlil, že používanie 
arabského jazyka v liturgii nie je zrada tradí-
cie, ale zodpovedá misijnému poslaniu hlásať 
Kristovu spásu ľuďom tejto doby. (fides.org)  
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NÁRODNÝ týŽdEŇ 
manŽELStVa 2022 
» ntm.sk, Tatiana CMORIAKOVÁ

Týždenná iniciatíva na podporu manželstva s názvom Národný týždeň 
manželstva (NTM) prebehla v týždni od 14. do 20. februára, teda v čase, keď 
si latinská Cirkev pripomína sviatok sv. Valentína – obľúbeného svätca spo-
jeného s láskou a partnerskými vzťahmi. Projekt priniesol párom inšpiratívne 
podnety pre ich vzťah, ponúkol zaujímavé aktivity na národnej aj lokálnej 
úrovni s cieľom podnietiť dvojice venovať svojmu vzťahu náležitú pozornosť. 

Ak má byť vzťah dostatočne pevný, aby 
odolal prichádzajúcim nástrahám, vyža-
duje primeranú starostlivosť. Národný 
týždeň manželstva je kampaň, ktorá chce 

dať manželom príležitosť oceniť, posilniť 
a prehĺbiť svoj vzťah, ale aj dať ho do po-
riadku a jednoducho povzbudiť manželov 
k tomu, aby na svojom manželstve praco-
vali. Je platformou na spoluprácu rôznych 
subjektov, ktorých cieľom je propagovať 
a podporiť manželstvo ako vzácnu hod-
notu pre moderného človeka. 

Zakladateľom NTM bol pred vyše 
dvadsiatimi rokmi Richard Kane, ktorý 

vo Veľkej Británii prišiel s nápadom zmo-
bilizovať bežných, ale aj vplyvných ľudí 
v krajine k tomu, aby zorganizovali niečo 
pre manželov. Časom sa nápad zmenil 
na masové hnutie a dnes sa jeho myšlien-
ka realizuje vo viac ako dvadsiatich kra-
jinách sveta. Na Slovensku kampaň beží 
od roku 2011 z iniciatívy jej zakladateľov 
a koordinátorov Vladimíra a Renáty So-
chorovcov. Podobne ako v každej členskej 
krajine funguje ako autonómny projekt. 

Téma tohtoročného NTM znela Manžel-
ský trojuholník? Hoci sa toto označenie 
často spája s nežiaducimi osobami alebo 
javmi, ktoré manželstvu nepomáhajú, 
existujú aj manželské trojuholníky, ktoré 
manželstvu prospievajú a obohacujú ho. 
Téma chcela na jednej strane zdôrazniť 
tri piliere, na ktorých stojí každý dobrý 
vzťah: oddanosť, blízkosť a vášeň. Ide 
o model psychológa Roberta Sternbera. 
Človek má potenciál vybudovať spokojné 
manželstvo, keď urobí záväzok, že s tým 
druhým zostane v dobrom i zlom, keď 
zažíva blízkosť a keď rozdúcha vášeň 
a pestuje atmosféru romantiky. Ďalším 
aspektom trojuholníka je pomoc niekoho 
zvonku. Niekoho s inou perspektívou 
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alebo pohľadom, keď sa v manželstve 
objavia problémy. Tým tretím v manžel
stve je v prvom rade Boh. Ale môže to byť 
aj skúsenejší manželský pár, odborník, 
duchovný, dobrý priateľ či jednoducho 
dobrá kniha, alebo program pre manželov. 

Na celonárodnej úrovni i na úrovni 
jednotlivých regiónov a miest Slovenska 
pripravili organizačné tímy program 
na jednotlivé dni týždňa. Z dôvodu pan-
démie mnohé aktivity prebiehali v online 
priestore. No nie všetky. Súčasťou progra-
mu boli napríklad obľúbené outdoorové 
aktivity pre páry, kultúrne predstavenia, 
odborné prednášky, zábavné, oddychové 
i praktické podujatia. Nechýbali sväté 
liturgie alebo omše s obnovou man-
želských sľubov, manželské duchovné 
obnovy, modlitby za manželov, bezplatné 
poradenstvo poskytnuté psychológmi, 
kňazmi, manželskými poradcami a kouč-
mi. V chrámoch zazneli príležitostné 
kázne napríklad aj o svätých a blahoslave-
ných manželských pároch. 

K inšpiratívnym aktivitám na národnej 
úrovni patrili Manželské povzbudenia vo 
forme motivačných emailov, ktoré boli 
počas NTM zaslané zaregistrovaným 
manželom. Prechádzky do prírody alebo 
mesta sprostredkovali organizátori párom 
cez mobilnú aplikáciu, ktorá ich navi-
govala k siedmim geografickým bodom 
a úlohám spojeným s nejakým aspektom 
manželstva. Manželia si mohli zasúťažiť 
v náučnozábavnom kvíze o manžel stve 
cez hru Kahoot a dozvedieť sa niečo nové 
o manželských vzťahoch. Prinášať posol
stvo o dobrom manželstve mohli manželia 
cez kovový odznak s logom NTM pripnu-
tom na kabáte alebo taške. Ďalšou zaují-
mavosťou bola pieseň zložená pre NTM 
2022 s názvom Ktosi ma volá. Jej autorkou 
a interpretkou je košická speváčka Zuzana 
Eperješiová. Kampaň svojou účasťou pod-
poril krátkym videom aj predseda vlády 
SR Eduard Heger s manželkou Luciou. 

Z množstva aktivít pripravených na zá-
pade Slovenska stojí za zmienku nie-
koľko príkladov. Slovenská filharmónia 
v Bratislave pripravila klavírny koncert 

a balet Bozk víly na motívy Hansa 
Christiana Andersena. V Nitre prebehol 
seriál o manželstve a jeho úskaliach pod 
názvom Kresťanskí kouči manželstvám. 
Trenčín ponúkol Hodiny spoločenského 
tanca v tanečnej škole či vstup na výstavy 
v Galérii Miloša Alexandra Bazovského. 
Aj v Žiline si mohli manželské páry za-
korčuľovať, sledovať seriál Chosen alebo 
prijať Akčné výzvy. 

Špecialitami Prešovského kraja bola Hud-
ba pod hviezdnou oblohou vo hvezdárni 
a planetáriu v Prešove s Vivaldiho Štyrmi 
ročnými obdobiami, Vangelisom či hud-
bou Pjotra Ivana Čajkovského. Podporiť 
čítanie kníh v rodinách mala za cieľ bese-
da Manželské rozprávanie o knihách a čí-
taní v knižnici Slniečko v Prešove s Petrou 
Jakubovou, manželkou riaditeľa Centra 
pre rodinu na Sigorde otca Petra Jakuba, 
ktorý sa pre chorobu nemohol na besede 
zúčastniť. Mnohých potešilo predstavenie 
Ťapákovci v divadle Alexandra Duchnovi-
ča či výlet do Bachledovej doliny s Klubom 
prešovských turistov. Inou turistickou 
aktivitou bola Zimná výzva pre manželské 
páry, zameraná na spoznávanie krás Pre-
šovského kraja, pri ktorej organizátori vy-
brali a označili nálepkami pätnásť lokalít. 
Dobrá rada bol názov iniciatívy na pomoc 
manželom, ktorá poskytovala individuál-
ne alebo párové poradenstvo. Manželský 
budíček s typom, ako prebudiť to krásne 
v manželstve či spestriť bežné dni, bola 
ďalšia inšpiratívna aktivita, ktorá priniesla 
každé ráno počas NTM zaregistrovaným 
manželom motivačnú SMS. V pohodlí 
vlastných obývačiek bolo možné absolvo-
vať pohodovonáučnoromantickozážit-
kové online večery na bodka.tv s bohatým 
programom. V Bardejove pripravili tvorivé 
dielne s výrobou mydiel, koncert rómskej 
hudby Giľav či literárnopoetickú súťaž 
Valentínska pošta. Kežmarský NTM sa 
niesol v historickom duchu. Predstavil 
manželstvá významných historických 
osobností a poskytol manželom pre-
hliadku Kežmarského hradu. Aj v Starej 
Ľubovni nazreli do minulosti a v online 
programe Hrad za lásku predstavili príbeh 
lásky zo Staroľubovnianskeho hradu dopl-
nený historickými listami a fotografiami. 
Valentínsku zoznamku pre všetkých ľudí 
zaľúbených do čítania s názvom Rande 
naslepo s knihou ponúkli v Levoči. V Pop-
rade okrem párovej arteterapie pripravilo 
osvetové stredisko satirickú online komé-
diu. Vo Svidníku a Vranove and Topľou sa 
v rámci NTM venovali aj deťom a mládeži 
prostredníctvom besied, prednášok, 
tvorivých dielní či knižnej výstavy Navždy 
spolu. 

Košická iniciatíva podporovaná radou 
pre rodinu Košickej eparchie na čele s jej 
predsedom a koordinátorom pastorácie 
rodín Košickej eparchie otcom Jozefom 
Matejovským pripravila sedem videove-
čerov na TV Logos a TV Zemplín. Videá 
boli popretkávané modlitbou, hudbou, 
silnými príbehmi či jednoduchými 
odpoveďami rôznych manželských párov, 
medzi ktorými nechýbal bývalý exorcis-
ta Prešovskej archieparchie otec Jozef 
Maretta s manželkou, riaditeľ Gréckoka-
tolíckeho formačného centra pre Rómov 
v Čičave otec Martin Mekel s manželkou 
a kňazi Košickej eparchie s manželkami. 
Laické, kňazské i rómske manželské páry, 
novomanželia či dlhoroční manželskí 
partneri sa podelili o svoje skúsenos-
ti, svedectvá a postrehy, no svedčili aj 
o zlyhaniach, nevere a krízach. Úvodom 
do NTM bola eucharistická adorácia z Ka-
tedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach slávená otcom Pavlom Mi-
hajlom a spievaná manželmi Tokarčíkov-
cami s modlitbami laických a kňazských 
manželov. Tento výnimočný týždeň bol 
ukončený Akatistom rodín, ktorý viedol 
košický protopresbyter otec Jozef Miňo 
a spevom sprevádzal katedrálny Zbor 
sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Po akatiste 
sa všetkým prihovoril predseda rady pre 
rodinu pri KBS arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. 
Poukázal na odlišné chápanie manželstva 
v kánonickom práve latinskej Cirkvi a vý-
chodných cirkvách. Kým v latinskej Cirkvi 
sa manželstvo považuje za pakt medzi 
dvoma – mužom a ženou, vo východných 
cirkvách sa považuje za dohodu medzi 
troma – mužom, ženou a Bohom. Uviedol 
niekoľko príkladov „trojky” pre stabilitu 
vecí alebo činností a povzbudil hľadať 
naplnenie, stabilitu a plnosť manželstva 
v Božej prítomnosti. V Chráme sv. Juraja 
v Slovinkách sa 14. februára manželia po-
čas eucharistickej adorácie modlili za to, 
čo je potrebné na plnosť života v man-
želstvách. Výlet do prírody umožnila 
túra na Kojšovskú hoľu so svätou omšou 
a guľášom 20. februára. V rámci Košické-
ho kraja sa do kampane zapojilo dvadsať 
obchodov v partnerských mestách Košice, 
Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves 
a Krompachy, ktoré poskytovali vo svojich 
prevádzkach zľavy či prekvapenia. 

Aj keď bola kampaň prioritne zameraná 
na manželov, zúčastniť sa na nej mohli 
aj slobodní, rozvedení, vdovci, rehoľníci, 
deti, mládež, jednoducho všetci. V závere 
organizátori vyjadrili radosť z tohto-
ročných stretnutí a nádej na stretnutia 
v budúcich ročníkoch. 
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SLÁVENIE DŇA ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA
SLOVENSKO g Prvé metropolitné 
slávenie Dňa zasväteného života Gréc-
kokatolíckej cirkvi na Slovensku bolo 
pre pandemickú situáciu realizované 
5. februára online formou. Zúčastnili sa 
na ňom všetci gréckokatolícki vladyko-
via: arcibiskup metropolita Ján Babjak 
SJ, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, vladyka 
Peter Rusnák, vladyka Milan Chautur 
CSsR a vladyka Marián Andrej Pacák 
CSsR. K stretnutiu sa pripojilo približne 
štyridsať rehoľných komunít a sto
dvadsaťdva zasvätených osôb. Okrem 
rehoľných sestier, bratov a rehoľných 

kňazov sa na stretnutí zúčastnili aj dvaja 
zástupcovia mníšskeho stavu a jedna 
zasvätená panna. Stretnutie modero-
vala provinciálna predstavená sestier 
služobníc sestra Emanuela Rindošová 
SSNPM. Po úvodnom privítaní a pred-
stavení účastníkov nasledovala spoločná 
modlitba, ktorú viedli sestry baziliánky 
z Trebišova. Sestry redemptoristky 
z Vranova nad Topľou zaspievali tropár 
a kondak sviatku Stretnutia Pána. 
Následne boli predstavené všetky pri-
pojené komunity a krátkou prednáškou 
sa prihovoril vladyka Marián. Pripome-

nul v nej, že zasvätení sú povolaní žiť 
bratský život v láske, priťahovať druhých 
ku Kristovi a načúvať Svätému Duchu. 
Vyšší predstavení reholí informovali 
o dôležitých udalostiach a aktivitách vo 
svojich (vice)provinciách v minulom 
roku, ako aj o plánoch na tento rok. 
Na záver sa prihovoril na tému synodál-
nej cesty vladyka Ján aj ostatní biskupi. 
Zo stretnutia vyžaroval duch bratstva 
a sesterstva, modlitby a spoločného krá-
čania s Cirkvou. (Metod Marcel Lukačik 
CSsR)

LIST 
PREMIÉROVI
BRATISLAVA g Predstavitelia 
kresťanských cirkví a židovských 
obcí sa obrátili na predsedu vlády 
SR Eduarda Hegera v dvoch listoch, 
v ktorých reagovali na pretrváva-
júci zákaz účasti nezaočkovaných 
na verejných bohoslužbách v rámci 
opatrení proti šíreniu koronavírusu. 
Prvý list odovzdal premiérovi pred-
seda KBS Mons. Stanislav Zvolenský 
na osobnom stretnutí 1. februára 
na Úrade vlády SR. Druhý list mu 
bol zaslaný 16. februára po online 
konferencii členov a pozorovateľov 
Ekumenickej rady cirkví na Sloven-
sku. V listoch vyjadrili znepokojenie 
nad odsúvaním duchovných potrieb 
ľudí na vedľajšiu koľaj. Apelovali 
na zaradenie bohoslužieb medzi 
esenciálne prevádzky s umožnením 
účasti na sláveniach aj nezaoč-
kovaným, pretože bohoslužby sú 
esenciálnou súčasťou života viery. 
(TK KBS) 

MALÁ PÚŤ S VLADYKOM
LITMANOVÁ g Na fa-
timskú sobotu a malú púť 
na hore Zvir v Litmanovej 
zavítal 6. februára emeritný 
torontský biskup Marián 
Andrej Pacák CSsR, ktorý 
spolu s prítomnými kňazmi 
slávil svätú liturgiu na počesť 
čistého srdca Panny Márie. 
Vo svojej homílii vychádzal 
z evanjelia Nedele o mýtni-
kovi a farizejovi. Zdôraznil, 
že cieľom Ježišovho podo-
benstva bolo poukázať na to, 
aká je naša modlitba a aká 
by mala byť. Hoci farizej bol 
dobrý a horlivý Žid, jeho 
modlitba nebola dobrá. 
Obracal sa v modlitbe k sebe 
samému a iných odsudzoval. 
Život mýtnika, naopak, nebol najlepší vinou jeho zamestnania, a predsa tento odišiel z chrá-
mu ospravedlnený, lebo jeho modlitba bola dobrá. Menila ho. Modlitba je pravdivá vtedy, ak 
mení naše postoje, ak neodsudzujeme iných, ak sme pokorní, obrátení k Bohu a túžime byť 
lepší. V závere vladyka poukázal na Máriu ako vzor modlitby. Súčasťou pútnického programu 
bola sobotná modlitba večeradla, nedeľná modlitba Akatistu k Presvätej Bohorodičke a roz-
jímavý ruženec. Na zasneženú horu prišli pútnici načerpať silu do svojich životov v modlitbe 
i v zimnej prírode. (TC) 
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KOŠICE g Rádio Regina východ v rozhlaso-
vej relácii Božie mlyny predstavilo svojim po-
slucháčom v nedeľu 16. januára Zbor svätého 
Romana Sladkopevca. Moderátorke Martine 
Vaškovej na otázky odpovedali bohoslovci 
Samuel Novický, Michal Pavlovský, dirigent 
otec Tomáš Pecúch a Štefan Štec. Hovorili 
spolu o vzniku zboru a jeho patrónovi, o jeho 
význame pre liturgiu a pastoráciu, ale aj 
osobnostnú a hlasovú formáciu seminaristov, 
o spolupráci so Štefanom Štecom a Veroni-
kou Rabadou či duchovných dojmoch pri 
speve liturgických piesní alebo náročnosti 
nácvikov. Zbor bohoslovcov na budúci rok 
oslávi svoje 30. jubileum. Relácia Božie mlyny 
predstavuje náboženské témy z duchovného 
života na východnom Slovensku. (TC)  

PREŠOV g Arcibiskup metropolita Ján 
Babjak SJ sa v rámci pracovnej cesty v Ríme 1. 
– 3. februára zúčastnil na stredajšej generál-
nej audiencii so Svätým Otcom Františkom 
v Aule Pavla VI. Nasledujúci deň ho Svätý 
Otec prijal na osobnej audiencii. (TK KBS)  

BRATISLAVA g Biskupi Slovenska vo 
svojom liste zo 4. februára apelovali na pred-
staviteľov štátu, aby zmiernili ťaživý vplyv 
rastúcich cien energií a potravín na život 
rodín i bežných ľudí. V kontexte Medziná-
rodného dňa ľudského bratstva, vyhláseného 
Svätým Otcom Františkom pozvali k podpore 
bratstva a solidarity prostredníctvom charít 

TRIEDIŠ, TRIEDIM, TRIEDIME
STARÁ ĽUBOVŇA g Špeciálna základná škola svätej Anny v Starej Ľubovni 
sa v priebehu januára zapojila do environmentálneho vzdelávacieho projek-
tu Triedim, triediš, triedime, ktorý je zameraný na osvetu v oblasti triedenia 
odpadu. Škola získala látkové koše do každej triedy a žiakom boli sprostred-
kované informácie, ako a prečo je dôležité triediť odpad. Prostredníctvom 
edukačného výkladu, náučných videí a názorných ukážok mali žiaci možnosť 
začať s triedením odpadu ihneď. Iniciátorom projektu je Ministerstvo život-
ného prostredia SR a je určený žiakom prvého až štvrtého ročníka základných 
škôl. Zameriava sa na triedenie a separáciu troch najčastejšie sa vyskytujú-
cich odpadov – plastu, papiera a skla. Edukáciu zabezpečujú informačné 
tabule a sety na triedenie umiestnené priamo v triedach. Cieľom projektu je 
budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia. Triedením 
a recykláciou sa výrazne redukuje množstvo odpadov na skládkach, šetria sa 
prírodné zdroje a znižujú nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. (Lenka 
Miklušová)
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POSVIACKA 
ANTIMENZIONOV
KOŠICE g Arcibiskup Cyril Vasiľ 
SJ po prvýkrát ako košický sídelný 
biskup posvätil nové antimenziony 
pre potreby Košickej eparchie. Stalo 
sa to na sviatok odchodu do večnosti 
prepodobného Konštantína Cyrila, 
učiteľa Slovanov, počas archijerejskej 
svätej liturgie v Katedrále Narode-
nia Presvätej Bohorodičky v Koši-
ciach za účasti niektorých kňazov 
eparchiálnej kúrie. Antimenzion je 
štvorcové plátno, v ktorom sú zašité 
ostatky svätých mučeníkov alebo 
svätcov a na ktorom je zobrazené 
uloženie Ježiša Krista do hrobu. Právo 
svätiť antimenziony majú biskupi. 
Ich hodnovernosť biskup potvrdzuje 
svojím podpisom, dátumom a peča-
ťou. Len na takomto antimenzione je 
dovolené slúžiť sväté liturgie, preto sa 
musí nachádzať na každom prestole. 
(TSKE) 

ŠKOLENIE UČITEĽOV V TATRÁCH
VYSOKÉ TATRY g 

Pedagógovia Strednej 
pedagogickej školy 
svätého Cyrila a Me-
toda v Košiciach sa 
od 2. do 4. februára 
zúčastnili na spoločnom 
školení. Prostredie Štrb-
ského plesa sprevádzané 
pravou tatranskou zimou 
symbolicky zdôrazňo-
valo tému stretnutia, 
ktorá znela: Zážitkové 
vyučovanie na strednej 
škole. Prednášky vedené 
Máriou Nagranovou z Akadémie vzdelávania v Michalovciach striedali outdoorové a indoo
rové aktivity, pri ktorých mohli učitelia prakticky realizovať metódy a formy zážitkového 
vyučovania. Cieľom školenia bolo aktualizovať profesijné kompetencie, ktoré umožnia 
tvorivo začleňovať prvky zážitkovej pedagogiky do výchovnovzdelávacieho procesu a mi-
moškolskej činnosti. Zaoberali sa aj významom zážitkového učenia pri formovaní charakte-
ru žiaka na cirkevnej škole a formáciou osobnosti učiteľa ako vzoru pre žiakov. Pedagogická 
škola ponúka štúdium absolventom základných škôl v študijnom odbore sociálnovýchovný 
pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre absolventov nielen základ-
ných, ale aj stredných škôl v pomaturitnej diaľkovej forme štúdia. (Klára Zorvanová)
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a pomoci chudobným, a to na osobnej i celo-
spoločenskej úrovni. (TK KBS) 

SLOVENSKO g V rámci 8. medzinárodného 
dňa povedomia a modlitby za obete obchodo-
vania s ľuďmi pripravila Slovenská katolícka 
charita 8. februára rôzne aktivity, modlitby, 
svedectvá obetí či kvízy. Súčasťou programu 
bola aj spoločná modlitba na Rádiu Lumen. 
Novinkou tohto ročníka bola brožúrka o sv. 
Bakhite, patrónke zotročených zo Sudánu. Ak-
tivity prebiehali v rámci farností, spoločens-
tiev a rodín do konca februára. (charita.sk)   

KOŠICE g Košická eparchia pripravila dotlač 
modlitebnej knižky Hore srdcia, ktorá je 
od začiatku februára dostupná za nezmene-
nú cenu v jednotlivých farnostiach. Vydanie 
bolo doplnené o modlitby na počesť Presvätej 
Bohorodičky z Klokočova, patrónky Zemplína. 
Akatist a moleben ku klokočovskej Bohorodič-
ke sa nachádzajú na konci knižky. (M. Gajdoš)  

SLOVENSKO g Jubilejný 30. svetový deň 
chorých si 11. februára pripomenuli veriaci 
spolu so svojimi pastiermi verejnými alebo 
súkromnými sláveniami aj na Slovensku. 
K tomuto dňu vydal Svätý Otec František 
posolstvo na tému Buďte milosrdní, ako je 
milosrdný váš Otec! (Lk 6, 36) a slávil svätú 
omšu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Deň 
chorých ustanovil v roku 1992 sv. Ján Pavol 
II., aby veriacim pripomínal chorých a trpia-
cich na celom svete. (TK KBS) 

KOŠICE g Komunita sestier služobníc Nepo-
škvrnenej Panny Márie, ktorá pôsobí na úrade 
Košickej eparchie, slávila 12. a 13. februára 
odpustovú slávnosť svojho patróna − Nedele 
o márnotratnom synovi a milujúcom Otco-
vi. Sviatku predchádzala duchovná obnova. 
Sobotnú večiereň slávil v kaplnke úradu otec 
Martin Mráz, ktorý v príhovore zdôraznil 
dôležitosť objatia Božej lásky. Nedeľnú svätú 
liturgiu slúžil archimandrita Jaroslav Lajčiak. 
Vo svojej homílii vyzdvihol význam synovstva, 
ktoré sme získali pri svätom krste, a pripo-
menul, že nik nás nemôže vytrhnúť z rúk 
milujúceho Otca. (SSNPM)

HUMENNÉ g Študenti a učitelia Gymnázia 
sv. Jána Zlatoústeho v Humennom si po roč-
nej pauze nenechali ujsť príležitosť osláviť 
14. februára sviatok svätého Valentína. Žiacka 
školská rada pripravila valentínske prekva-
penia pre svojich spolužiakov a učiteľov a roz-
niesla po celej škole zdobenú valentínsku 
poštu s peknými odkazmi a sladkosti. (gjzhe.
edupage.org)

BRATISLAVA g Združenie katolíckych 
vodkýň a skautov Európy pripravil deväť-
dňovú spoločnú modlitbu s názvom Novéna 
za vernosť nášmu sľubu, ktorá prebehla 

PROSBY ZA MANŽELSTVÁ
SEČOVCE g Do Národného týždňa manželstva vstúpil vladyka Milan 
Chautur CSsR, emeritný košický biskup, slávením archijerejskej svätej liturgie 
v Chráme apoštolom rovných Cyrila a Metoda v Sečovciach v Nedeľu o már-
notratnom synovi. Vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť zdravého vzťahu 
medzi manželmi, ktorý je príkladom pre ich dospievajúce deti. Na príklade 
postavy otca márnotratného syna treba pochopiť, že mnohým prekvapeniam 
vo vzťahu nedokážu rodičia zabrániť, ale môžu ostať milujúcimi rodičmi. Hľa-
diac na rastúce útoky na manželstvo vyzdvihol hodnotu modlitby za vlastné 
manželstvo. V suhubej ekténii boli následne prednesené osobitné prosby 
za manželské vzťahy. Po svätej liturgii vladyka zablahoželal sečovskému 
protopresbyterovi otcovi Miroslavovi Pohárovi k jeho narodeninám. Následne 
členovia farskej rady zablahoželali vladykovi Milanovi k jubileu jeho biskup-
skej chirotónie, poďakovali mu za jeho biskupskú službu a v mene veriacich 
farnosti mu darovali ikonu Presvätej Bohorodičky. (Dávid Serbinčík) 

SPOMIENKA NA SV. KONŠTANTÍNA 
CYRILA
KOŠICE g Spomienku na odchod do večnosti sv. Konštantína Cyrila si 
pripomenuli 13. februára členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda 
v Chráme svätých Petra a Pavla vo farnosti KošiceZápad. Slávnostnú svätú 
liturgiu obetovanú za všetkých živých členov spolku slávil predseda spolku 
otec Michal Hospodár. Kázeň predniesol riaditeľ Školského a katechetické-
ho úradu Košickej eparchie otec Karol Knap. Vyzdvihol zásluhy solúnskych 
bratov na zrozumiteľnej evanjelizácii a pozval veriacich k vydávaniu svedectva 
kresťanského života. Svätú liturgiu spevom sprevádzal katedrálny Zbor sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc. Na záver otec Michal informoval o spolkových aktivi-
tách a vyjadril vďačnosť za šírenie živej cyrilometodskej tradície. Na slávnosti 
sa zúčastnili zástupcovia miestneho odboru Matice slovenskej a ďalší hostia. 
(Michal Hospodár) 
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od 14. do 22. februára. Bola príležitosťou pre 
skautov i „neskautov“ zamýšľať sa nad svojimi 
sľubmi, ďakovať za ne a modliť sa za vernosť 
svojim sľubom. Prihlásení účastníci dostali 
každý deň krátky úryvok z Biblie, citát nejakej 
skautskej osobnosti a krátke zamyslenie. 
Spoluorganizátorom novény bol aj národný 
duchovný asistent Federácie skautov Európy 
na Slovensku otec Kamil Ganóczy. (TK KBS)  

PREŠOV g Deň v maskách zorganizovala 
Spojená škola blahoslaveného Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove 18. februára. Študenti 
gymnázia a žiaci druhého stupňa základnej 
školy si pripravili masky na tému: Známe lite-
rárne a filmové postavy. Ocenené boli masky 
v troch kategóriách: najzaujímavejšia maska, 
najkreatívnejšia hand made maska a najlepšia 
kolektívna maska zložená z minimálne troch 
ľudí. Fašiangový karneval plný rozprávkových 
bytostí, masiek, hier a súťaží pre mladších 
žiakov sa konal začiatkom februára. (gojdic.
edupage.org)

BRATISLAVA g Slovenská katolícka charita 
otvorila tohto roka E-shop s dobrým srdcom, 
v ktorom sú dostupné rôzne drobnosti, 
predmety a dekorácie, ktoré prichádzajú 
na charitu z projektov v zahraničí. Kúpiť si 
možno mydlo z Libanonu, tašky a zástery 
z Ugandy a ďalšie výrobky z Iraku, Sýrie, 
Rwandy, Moldavska či Vietnamu. Okrem 
výrobkov si možno zakúpiť darčekové pou-
kážky Darček zo srdca či ekoprodukty od cer-
tifikovaných výrobcov, ktoré majú za cieľ 
nahrádzať výrobky s jednorazovým využitím. 
(charita.sk) 

DEŇ OTCA JEREMIÁŠA
PREŠOV g Ukončenie eparchiálneho procesu blahorečenia Božieho služob-
níka otca Jeremiáša Ivana Lomnického OSBM v Ivanofrankivskej eparchii 
na Ukrajine a zavŕšenie príprav na postúpenie tohto procesu do Ríma bolo 
významnou udalosťou Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Deň spomienky na narodenie otca Jeremiáša si sestry pripomenuli 
8. februára vo svojich komunitách a v rôznych formách sa venovali spozná
vaniu duchovného odkazu otca Jeremiáša pre dnešok. Zároveň sa stretli 
na online konferencii spolu so svojou generálnou predstavenou sestrou Sofiou 
Lebedovičovou z Ríma a spolusestrami z Ľvova. Záujmom sestier je šíriť 
osvetu o živote a diele svojho spoluzakladateľa, šíriť úctu k nemu a modliť sa 
k nemu o jeho príhovor, čo by pomohlo procesu jeho beatifikácie. Eparchiálna 
fáza procesu blahorečenia baziliánskeho mnícha a kňaza Jeremiáša Lomnic-
kého bola otvorená 5. apríla 2009 na Ukrajine. Narodil sa v roku 1860 v dedine 
Kavsk. V roku 1892 stál pri založení kongregácie sestier služobníc v Žuželi 
a v roku 1916 zomrel vo vyhnanstve v Symbirsku. (sluzobnice.sk) 
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POndELOK
7. marec
Hieromučeníci z Chersonu Bazil a spol.
Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľ-
ne prosiť o čokoľvek... (Mt 18, 20)
Ježiš hovorí, že stačia dvaja, ktorí sa 
jednomyseľne modlia, aby bola vyslyšaná 
modlitba. Koľko dnes počúvame kritiky 
a šomrania na všetkých a na všetko!? Snaž-
me sa spojiť jednomyseľne v modlitbe ako 
farnosť, obec, cirkev či krajina pre dobro 
všetkých nás. Svätý Charbel hovorieval, 
že keby ľudia robili častejšie znamenie 
kríža na sebe a vzývali Božiu Matku, bolo 
by menej pokušení. Nech sa napĺňajú 
aj na nás slová proroka Daniela: „Vyslyš, 
Pane, zľutuj sa, Pane, pozoruj a urob, ne-
meškaj kvôli sebe samému, Bože môj, veď 
sa vzýva tvoje meno nad tvojím mestom 
a nad tvojím ľudom!“ (Dan 9, 19)
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Rim 
15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75; 
každodenné antifóny; menlivé časti z pon-
delka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UtOrOK
8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpus-
tený. (Gn 4, 13)
Kain vie, že sa veľmi previnil nielen voči 
bratovi, ale aj voči Bohu. A nedokáže 
skrúšene povedať: „Pane, odpusť mi môj 
hriech, i keď je veľký.“ Ani jeho otec Adam 
nedokázal prosiť o odpustenie. Otcovia 
Cirkvi hovoria, že stačilo, aby Adam po pr-
vom hriechu poprosil o odpustenie. Pýcha 
nám bráni pokorne vyznať hriech. V nej 
hľadáme výhovorky, aby sme ospravedlnili 
svoje konanie. Prosme o ducha skutočné-
ho pokánia. Diabol nevie pochopiť uponí-
ženie sa a pokoru. On sa nevie skloniť pred 
Bohom. Skloňme svoje srdcia pred Pánom.
Služba VPD: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 
(radové); Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 
5, 15 – 6, 3b (mučeníkom); Stichiry na 10 
veršov: utorkové nahradíme zo stredy pr-
vého týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom, 
pričom prvé opakujeme. Sláva, I teraz, 
bohorodičník muč.; (MM: 16, 53, 41;)

StrEda
9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
... vytrvalo bežme v závode... s očami 
upretými na Ježiša... (Hebr 12, 1n)
Mučeníci neváhali v čase skúšky povýšiť 
Boha nad svoj vlastný život. Boli si vedomí, 
že nemôžu konať inak. Takisto aj do náš-
ho života prichádzajú situácie, keď treba 
jasne povýšiť Boha nad všetko. Je mi blízka 
dvojakosť? Je mi blízke jedno vyhlasovať 

a biť sa za to do pŕs, a potom druhé konať? 
Sv. Ján Kassián hovorí, aké má byť naše 
konanie: „Zostať rovnaký vo dne i v noci, 
v posteli i pri modlitbe, rovnaký osamote 
i medzi ľuďmi bez toho, žeby som mal 
niečo skrývať pred ostatnými.“
Služba VPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15 – 6, 3a 
(radové); Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 
–16, zač. 80, (mučeníkom); Stichiry na 10 
veršov: zo stredy druhého týždňa Veľké-
ho pôstu; a 4 slohy mučeníkom; Sláva, 
I teraz, bohorodičník; po Moja modlitba sa 
berie prokimen a apoštol, po ňom Aleluja 
a evanjelium; zdržanlivosť od mäsa (MM: 
19, 53, HS: 366; PZ: 345; HP: 367)

ŠtVrtOK
10. marec
Mučeník Kodrat a spoločníci
Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbe-
nie, veď popadali na púšti. (1 Kor 10, 5)
Izraeliti pod vedením Mojžiša zažili veľkú 
zachraňujúcu moc Boha. Východ z Egypta 
a prechod cez Červené more bol dobrý, 
no potom svoju cestu na slobodu mnohí 
nedokončili. V Božom slove sú aj ďalšie 
príklady: Šavol začal zle, no nakoniec sa 
stal z neho apoštol národov Pavol. Judáš 
začal dobre, no nakoniec dopadol ako 
malomyseľný zradca. Pre spásu človeka 
je dôležitejší koniec než začiatok. Aj dnes 
vytrvajme kráčať za cieľom svojho života, 
aby sme nestratili správny smer. Naše 
konanie sa Bohu páči, keď započaté dielo 
privedieme s vytrvalosťou do konca.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Kor 
10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13;  
každodenné antif.; menl. časti zo štvrtka 
(HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
11. marec
Patriarcha Sofronios
Noe našiel milosť u Boha. (Gn 6, 8)
Určite máme v srdci túžbu po Bohu a jeho 
daroch, ktoré nás posilňujú v živote, aby 
sme konali dobré diela a žili pre spásu 
našich duší. Niekedy vynakladáme veľké 
úsilie, a toto úsilie Boh spojí s jeho milos-
ťou, a podarí sa krásne dielo. A sú chvíle, 
keď povieme: je to nezaslúžený Boží dar. 
Máme pocit, že nás to ani nestálo veľa 
námahy a dosiahli sme veci nad očakáva-
nie. Boh koná slobodne a najlepšie pre nás. 
Len mu nikdy nezabudnime byť za všetko 
vďační.
Služba VPD: Gn 5, 32 – 6, 8; Prís 6, 20 – 7, 
1; Stichiry na 10 veršov: 2 z piatka druhé-
ho týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom 
z 8. hlasu a prepodobnému; Sláva: zosnu-
lým, I teraz: bohorodičník; zdržanlivosť 
od mäsa (MM: 20, 44, 51, 45)

SOBOta
12. marec
2.  zádušná sobota 
Prepodob. vyznávač Teofan Sigrianský
Utiahol sa na pusté miesto a tam sa 
modlil. (Mk 1, 35b)
Nie je na tom nič divné, keď konštatujeme, 
že máme málo času. Ježiš, ako čítame, bol 
na tom podobne. Stále ho niekto vyhľadá-
val. Predsa sa utiahol do samoty, aby tam 
strávil dôverný čas so svojím nebeským 
Otcom. Nie vždy máme veľa času na mod-
litbu. Ježiš nás však pozýva prežiť intenzív-
nu chvíľu modlitby každý deň. Potrebuje-
me sa utiahnuť. Aspoň na chvíľku oddeliť 
to telesné od duchovného, prirodzené 
od nadprirodzeného a byť iba s Pánom.
Liturgia: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 
35b – 44, zač. 6 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); 
každodenné antif.; menl. časti zosnulým; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia 
Bohorodička (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

nEdEĽa
13. marec
2. pôstna nedeľa 
Prenesenie ostatkov Nikefora, kon-
štantínopolského patriarchu
Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy! (Mk 2, 5)
Istý učiteľ duchovného života hovorí, 
že skutočný človek modlitby sa neuspo-
kojí s tým, že svojich bratov nosí v srdci 
a prednáša ich v modlitbe pred Boha, ale 
prináša Boha bratom a zvlášť hriešnikom. 
Evanjelium nám predstavuje štyroch ľudí, 
ktorí prinášajú ochrnutého človeka k Ježi-
šovi. Vďaka viere prekonali prekážky, aby 
mohlo dôjsť k stretnutiu s Ježišom. Zaiste 
aj ochrnutý mal nádej, že mu Ježiš môže 
pomôcť. Inak by asi nedovolil, aby sa s ním 
dialo to divadlo pred zrakmi všetkých, 
ktorí sa zišli pred domom v Kafarnaume, 
kde bol Ježiš. Myslím si, že ani tí štyria, 
ktorí ho niesli, ani samotný ochrnutý však 
nepredpokladali, že celé stretnutie sa bude 
takto vyvíjať. Ježiš sa najprv zameria na to, 
čo nie je navonok zjavné. Hlbšie vstupuje 
do života ochrnutého. Začne riešiť vnútro 
tohto človeka poznačené hriechom. Ježiš 
vie, že nestačí len uzdravenie tela. Duši 
by to neosožilo. Mnohokrát sa stáva, že 
začneme hľadať Ježiša, ak prežívame 
nejakú ťažkú situáciu v živote či chorobu. 
Tieto problémy sa stanú príležitosťou, aby 
sa Ježiš mohol dotknúť aj nášho vnútra, 
a my postupne vstupujeme hlbšie do vzťa-
hu s ním. Nájdime si čas, aby sme povedali 
Ježišovi: „Verím ti.“ Tieto dôležité slová ho-
voríme len tomu, koho milujeme a komu 
dôverujeme. Je to, akoby sme povedali: „Ty 
si všetko, čo v živote mám.“
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Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 1, 10 
– 2, 3, zač. 304; Mk 2,1 – 12, zač. 7; hlas 1; 
predobraz. antif. a blažen.; tropár z hlasu, 
Sláva, I teraz, kondak z triódy; prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu; namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Z teba, milostiplná (HS: 
143, 210; PZ: 96, 173; HP: 97, 171)

POndELOK
14. marec
Prepodobný Benedikt
Vy buďte teda dokonalí... (Mt 5, 48)
Apoštol Pavol nás povzbudzuje slovami: 
„Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte 
vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ Aj keď je 
každému kresťanovi zverená iná úloha či 
povolanie, jedno poslanie je spoločné a zá-
roveň najdôležitejšie: milovať. Ani najlep-
šie dary nie sú ničím bez lásky a že láska 
je najlepšia cesta, pretože bezpečne vedie 
k Bohu. Učme sa milovať podľa Ježiša Kris-
ta tak, ako to dnes vysvetľuje on sám. 
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Ef 
4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48, zač. 15; 
každodenné antif.; menl. časti z pondelka 
(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UtOrOK
15. marec
Mučeník Agapios
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja 
vyznám... (Mt 10, 32)
Veľmi milo spomínam na čas, keď môj 
syn ešte chodil do škôlky. Raz sme boli 
spolu vybavovať nejaké záležitosti a vracali 
sme sa autom domov. Povedal: „Moje 
učiteľky asi nie sú veriace.“ Pýtam sa ho, 
prečo si to myslí, ako na to prišiel. „Lebo 
ony nikdy nehovoria o Ježišovi.“  Päťročný 
chlapec pochopil, že sa nedá byť veriacim, 
a nehovoriť pritom o Ježišovi. Hlbšie si 
uvedomujme, že sa nedá byť kresťanom 
a nesvedčiť o Ježišovi svojím životom.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Flp 
2, 12 – 16a, zač. 241; Mt 10, 32 – 11, 1, zač. 
38 každodenné antif.; menl. časti z utorka 
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

StrEda 
16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
„I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho 
žena a ženy jeho synov pred zátopou 
vody do korába.“ (Gn 7, 7)
V jednom filme zaznievajú slová, ktoré 
hovorí Boh na adresu príbehu o Noemovi: 
„Ľuďom uniká pointa tohto príbehu. Mys-
lia si, že je o Božej zlosti. A pritom je to 
príbeh o láske. Príbeh o vzájomnej dôvere. 
Tie zvieratá tam prišli vo dvojiciach. Stáli 
vedľa seba, jedno vedľa druhého tak ako 

Noe a jeho rodina. Všetci vstúpili do ar-
chy bok po boku. Keď sa niekto modlí 
za trpezlivosť, myslíte, že mu ju Boh dá? 
Alebo mu dá príležitosť byť trpezlivý? Keď 
sa modlí za odvahu, dá mu ju alebo mu 
dá príležitosť byť odvážny? Keď sa niekto 
modlí za zblíženie svojej rodiny, myslíte si, 
že ho Boh hneď zahrnie pocitom spokoj-
nosti? Alebo mu dá príležitosť na lásku? 
Boh nám dáva príležitosti... Aj dnes.
Služba VPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; 
stichiry na 10 veršov: zo stredy tretieho 
týždňa Veľkého pôstu a prepodob., boho-
rodičník; zdržanl. od mäsa (MM: 20, 51)

ŠtVrtOK
17. marec
Prepodobný Alexej
... kto počúva tieto moje slová a usku-
točňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, 
ktorý si postavil dom na skale. (Mt 8, 24)
Mladý Yusuf, neskorší svätý Charbel, mal 
už v ranej mladosti túžbu po zasvätenom 
živote. Jeho brat mal voči tomu výhrady. 
Pri jednej príležitosti sa mladého Yusufa 
zastal strýko, ktorý bol mníchom: „Ak 
bude Boh chcieť, stane sa mníchom. Veď 
čo mu môže ponúknuť tento svet?“ Až keď 
spoznáme, kto a čo nám skutočne dáva 
život, začneme stavať svoj život na skale, 
ktorou je Ježiš Kristus. Neznamená to, že 
sa vzdávame všetkého v živote, aby sme nič 
nemali. Len veciam a osobám dávame tú 
hodnotu a dôležitosť, ktorú majú mať.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Kol 
3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4 zač. 24; 
každodenné antif.; menl. časti zo štvrtka 
(HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
18. marec
Arcibiskup Cyril Jeruzalemský
Už nikdy viac neprekľajem zem pre člo-
veka... už nikdy nevyhubím všetko živé... 
(Gn 8, 21)
Príbeh Noema a potopy akoby hovoril 
o súde. Zlo bude zničené. Spravodliví 
budú zachránení a hriešnici zahynú. Keď 
sa pozrieme na tento príbeh a výsledok, 
môžeme povedať, že potopou sa problém 
zla vo svete nevyriešil. Po potope sa opäť 
hovorí o hriechu. Čítame o babylonskej 
veži a iných udalostiach. Hriech sa 
nezastavil. Potopa sveta nás upriamuje 
na Ježiša Krista – jediného spravodlivého, 
skrze ktorého môžeme byť zachránení.
Služba VPD: Gn 8, 4 – 21, Prís 10, 31 – 11, 
12; stichiry na 10 veršov: z piatka piateho 
týždňa dvakrát, mučeníkom 1. hl. a mu-
čeníkom; Sláva, za zosnulých; I teraz 
bohorodičník; zdržanlivosť od mäsa (MM: 
21, 38, 53, 38, 39)

SOBOta
19. marec
3. zádušná sobota 
Mučeníci Chryzant a Dária
Poď za mnou. (Mk 2, 14)
Jeden môj priateľ má doma kópiu obrazu 
od Carravagia, na ktorom je barokovým 
štýlom namaľované povolanie mýtnika 
Matúša. Na obraze ma upútala atmosféra 
izby, v ktorej je mýtnik Matúš zahĺbený 
do svojej práce aj so svojou „partiou“. Síce 
je tam okno, no akoby veľmi málo svetla 
prichádza dovnútra. Ježiš Kristus prichá-
dza a volá Matúša, aby vyšiel z tejto izby 
plnej tmy. Každý deň nás Ježiš volá k sebe, 
aby nás ožiaril svetlom, lebo on je skutoč-
né Svetlo. Matúš odpovedá a ide. Ježišovo 
pozvanie kráčať s ním zaznieva v našom 
srdci v modlitbe, Eucharistii a Božom slo-
ve. Každou našou odpoveďou prichádza 
viac svetla do nášho života.
Liturgia: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 
2, 14 – 17, zač. 8 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým); 
každodenné antif.; menl. časti zosnulým; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia 
Bohorodička (HS: 162; PZ: 116; HP: 117)

nEdEĽa
20. marec
3. pôstna nedeľa  –  Krížupoklonná 
Mučeníci z Kláštora svätého Sávu
Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám 
seba, vezme svoj kríž... (Mk 8, 34)
V chráme v mojej bývalej farnosti vo Svite 
je azda najväčšia ikona Kristovho kríža. 
Tento kríž sa nachádza vo svätyni nad 
sedesom. Mnohokrát som mal skúsenosť, 
že keď niekto prvýkrát prichádzal do toh-
to chrámu, aj keď prichádzal do chrámu 
rozprávajúc, len čo sa mu naskytol pohľad 
na túto dominantu, hneď zmĺkol a ostal 
ticho. Také niečo by sme mali prežívať pri 
pohľade na Kristov kríž. Pohľad na kríž má 
naše srdce a vnútro zasiahnuť tak hlboko, 
že priam onemieme. „Onemieť z Božej lás-
ky...“ Sv. Bernard hovorí: „Keď môj Pán visí 
na kríži, tak ja budem hrešiť?“ Tieto dva 
momenty nám odkrývajú význam Krížu-
poklonnej nedele vo svätom pôste. Vidieť 
Božiu lásku, kráčať v živote s pohľadom 
na Kristov kríž. To nás zároveň bude viesť 
ku skutočnému pokániu a obráteniu srdca.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Hebr 4, 14 – 5, 
6 zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37; hlas 2; 
predobraz. antif. a blažen.; tropár z hlasu 
a krížu, Sláva, I teraz, kondak triódy; proki-
men, Aleluja a pričasten z triódy; namiesto 
Svätý Bože sa spieva Tvojmu krížu; namies-
to Dôstojné je sa spieva Z teba, milostiplná 
(HS: 144, 211; PZ: 97,  174; HP: 98, 172)

Marek Kaľata
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EURÓPSKA ÚNIA AKO  
PRÁVNE SPOLOČENSTVO
» Anna ZÁBORSKÁ – Michal POVAŽAN

Dnes budeme hovoriť o EÚ ako o právnom spoločenstve 
a vysvetlenie bude technickejšie. Pre pochopenie 
fungovania akejkoľvek organizácie je dôležité porozumieť, 
ako funguje vnútri, a teda „prehrýzť sa“ aj nie celkom 
záživnými faktami.

Európska únia je postavená na princípoch 
právneho štátu. Sama osebe je aj právnym 
spoločenstvom – zoskupením štátov, kto-
ré sa v dohodnutých oblastiach dohodli 
a stále sa dohadujú na jednotnej alebo 
veľmi príbuznej právnej úprave. Oblasti, 
v ktorých sa tvorí spoločné právo, sú 
ustanovené v zmluvách alebo v interpre-
tačnej judikatúre Európskeho súdneho 
dvora. Možno teda konštatovať, že aj 
v tomto prípade ide o vyvíjajúci sa systém 
a oblasti pôsobnosti Európskej únie nie 
sú striktne pomenované v zmluvách o EÚ, 
ale na základe zmlúv upravované rozhod-
nutiami orgánov Európskej únie, a teda 
najmä Európskeho súdneho dvora.

Spoločné orgány Európskej únie vydávajú 
rôzne druhy právnych predpisov, ktoré sa 
uplatňujú rôznymi spôsobmi. 

Nariadenie je právny predpis, ktorý je 
priamo uplatniteľný a záväzný vo všet-
kých členských štátoch. Nie je potrebné, 
aby ho členské štáty prebrali do svojho 
vnútroštátneho právneho poriadku.

Smernica je právny predpis, ktorý zaväzuje 
členské štáty dosiahnuť určitý cieľ. Zvyčaj-

ne sa smernice musia prebrať do vnútro-
štátneho právneho poriadku, aby nado-
budli účinnosť. Nie sú teda vykonateľné 
priamo v členskom štáte, ale členský štát 
určuje spôsob, ako sa budú na jeho území 
realizovať. Smernica teda určuje cieľ, 
výsledok, ktorý sa má dosiahnuť. Ponechá-
va sa na členských štátoch, aby rozhodli 
o tom, ako tento výsledok dosiahnu.

Rozhodnutie môže byť smerované 
členským štátom, skupinám ľudí alebo aj 
jednotlivcom. Ide o individuálny právny 
predpis záväzný v celom rozsahu pre 
svojho adresáta.

Odporúčania a stanoviská orgánov Európ-
skej únie nie sú záväzné. Slúžia na vyjad-
renie názoru daného orgánu Európskej 
únie na konkrétnu záležitosť. Aj tieto 
odporúčania a stanoviská by sa mali týkať 
iba oblastí v kompetencii Európskej únie. 

Každý európsky právny predpis musí byť 
založený na konkrétnej interpretácii člán-
ku zmluvy, ktorý sa označuje ako „právny 
základ“ predpisu. Orgány Európskej únie 
teda musia povedať, čo ich oprávňuje 
k začatiu prác na právnom predpise. Tým 

je určený aj legislatívny postup a druh bu-
dúceho právneho predpisu. Zmluva o EÚ 
stanovuje rozhodovací proces prijímania 
právnych predpisov. Iniciátorom návrhov 
právnych predpisov je komisia, ktorá 
začína legislatívny proces.  Až následne je 
jej návrh posunutý do rady, Európskeho 
parlamentu a poradných orgánov na pre-
rokovanie a zaujatie stanovísk. Zmluva 
o EÚ stanovuje prípady, keď sa na pri-
jatie právneho predpisu v rade vyžaduje 
jednomyseľnosť a keď stačí kvalifikovaná 
väčšina. Európsky parlament nemusí 
dosiahnuť jednomyseľnosť, tam sa spra-
vidla prijímajú rozhodnutia jednoduchou 
väčšinou hlasov.

Riadny legislatívny postup sa začína 
v komisii. Podnet na začatie legislatívne-
ho procesu môže vzísť z rady, Európskej 
rady, parlamentu, občanov Európskej 
únie alebo z vlastnej iniciatívy komisie. 
Pri rozhodovaní o predložení návrhu 
komisia obvykle vyzýva vlády členských 
štátov a ďalších aktérov, aby sa k téme 
vyjadrili. Zozbierané stanoviská sa začle-
nia do návrhu komisie, ktorý sa predloží 
rade a parlamentu. V rade aj parlamente 
návrh prejde diskusiou. Rada a Európsky 
parlament sa musia zhodnúť na jed-
notnej verzii návrhu. Ak sa medzi nimi 
nedospeje k dohode, návrh sa predloží 
tzv. „zmierovaciemu výboru“, ktorý sa 
skladá z rovnakého počtu predstaviteľov 
rady a parlamentu. Keď výbor dospeje 
k dohode, dohodnutý text sa pošle parla-
mentu a rade na schválenie a následne sa 
publikuje, teda zverejní ako nový právny 
predpis.
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JUBILEÁ KŇAZOV

Pavol Tomko CSsR – 13. marec – 35 rokov 
kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja lita, blahaja lita!

DAROVALI NA SLOVO

Anna Cifraničová, Trebišov, 22 eur; Stani-
slav Lukáč, Prešov-Solivar, 8 eur; čitatelia 
časopisu, Čertižné, 21 eur; Helena Ti, Stará 
Ľubovňa, 8 eur; Jaroslav Pasok, Podhradík, 
8 eur; Marcel Iľko, Dargov, 8 eur; Vladimír 
Pasok, Prešov, 8 eur; Katarína Žideková, Koši-
ce, 8 eur; Rastislav Kažimír, Kapušany, 8 eur; 
Helena Jacková, Vranov nad Topľou, 8 eur; 
Helena Kupcová, Košice, 8 eur; Jozef Štafurik, 
Martin, 8 eur; Ľudmila Surmajová, Košice, 
8 eur; Anna Jurčišinová, Vyšná Pisaná, 8 eur; 
Stanislav Gábor, Bratislava, 8 eur; Natália 
Forišová, Okružná, 18 eur; čitatelia časopi-
su, Lastomír, 6 eur; Helena Polaková, Kúty, 
8 eur; Igor Chomča, Humenné, 8 eur; Ľubomír 
Vozňak, Prešov, 8 eur; čitatelia časopisu, 
Nitra, 5 eur; Marcela Vanková, Trebišov, 6 eur; 
Mária Dziaková, Prešov, 8 eur; Mikuláš Sysák, 
CSc., Bernolákovo, 10 eur; Mária Dobešová, 
Liptovský Mikuláš, 18 eur; Róbert Ivanov, 
Rovné, 8 eur; Viktor Michančo, Prešov, 23 eur; 
Anastázia Fellegiová, Záhradné, 17 eur; čita-
telia časopisu, Stropkov, 9,50 eura; čitatelia 
časopisu, Ľubovec, 5 eur; Helena Varchulová, 
Svidník, 18 eur; Stanislav Kaščák, Vranov 
nad Topľou, 8 eur; čitatelia časopisu, Bačkov, 
20 eur; Jozef Glasa, Bratislava, 41 eur; Slávka 
Tejbusová, Prešov, 28 eur; čitatelia časo-
pisu, Hrabovčík, 58 eur; Ladislav Popovič, 
Plavecké Podhradie, 28 eur; Ľudovít Melo 
OP, Rím, 14 eur; bohuznámy Martin, Turany, 
28 eur; Monika Vaňková, Košice, 28 eur; 
Irena Hicová, Stropkov, 16,50 eura; Helena 
Zavacká, Ľubica, 18 eur; Nadežda Sičáková, 
Martin, 28 eur; Margaréta Jalčová, Zemplín-
ske Hámre, 27 eur; Helena Čandová, Stará 
Ľubovňa, 58 eur; Lýdia Mrvová, Marianka, 
18 eur; Mária Labancová, Kapušany, 8 eur;  
Tadeáš Gavala, 9 eur; Oľga Houbová, Žilina, 
6,50 eura; Roman Švec, 11,70 eura; Anna 
Hračová, 7,14 eura; čiatelia časopisu, Prešov, 
51 eur; František Soták, Jastrabie nad Topľou, 
6 eur; Mária Kucharovičová, Spišská Nová 
Ves, 33 eur; čitatelia časopisu, Rafajovce, 
13 eur; Ernes Švec, Lúčnica nad Žitavou, 
14 eur; bohuznámy Dušan, 20 eur; Andrea 
Kasardová, Pobedim, 50 eur; bohuznáma 
Andrea, 15,50 eura.

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti - marec

50 rokov: Jaroslav Dirga, Košice - Západ

60 rokov: Katarína Fejková, Kamenná Poruba; 
Oľga Hudacká, Davidov; Katarína Selecká, 
Falkušovce; Katarína Špallerová, Nižný 
Hrabovec
70 rokov: Mária Badidová, Kamenica nad 
Cirochou; Svetlana Balogová, Kamenica nad 
Cirochou; JUDr. Andrej Huorka, Bratislava; 
Mária Karkošiaková, Vranov nad Topľou; 
Helena Laščinská, Rakovec nad Ondavou; Sa-
bina Rapavá, Ruské Pekľany; Mária Reváková, 
Košice-Dargovských hrdinov; Anna Skybjako-
vá, Ľubica
75 rokov: Mária Bodnárová, Michalovce- 
-Topoľany; Kvetoslava Danková, Krásnovce; 
Jozef Džavan, Vinné; Mária Dziaková, 
Hlivištia; Mgr. Mária Gondová, Kamenica nad 
Cirochou; Margita Mariňáková, Sobrance; An-
drej Palfi, Sečovská Polianka; Berta Pavliková, 
Lackovce; Nadežda Semancová, Čertižné; 
Mária Sisáková, Zbudza; Anna Vargová, Vyšná 
Olšava; Anna Vasiľová, Rudlov
80 rokov: Jozef Bobik, Lesné; Mária Kačma-
rová, Svit; Jozef Onda, Sečovská Polianka; 
Eva Semanová, Košice-Západ; Pavol Sokol, 
Drienov; Anna Titková, Brezina; Jozef Tudor, 
Žehňa-Dúbrava
85 rokov: Zuzana Bocková, Malcov; Anton 
Havrila, Malé Ozorovce; Paulína Kočišo-
vá, Iňačovce; Helena Labanová, Zbehňov; 
prof. Ing. Michal Leško, Košice-Staré Mesto; 
Ladislav Štefko, Lemešany
90 rokov: Angela Dubiková, Nacina Ves; He-
lena Ihnatová, Dlhé Klčovo; Mária Minďarová, 
Radvaň nad Laborcom; Anna Žeňuchová, 
Koromľa

BLAHOŽELÁME

21. februára sa dožil 
svojho životného jubilea 
55 rokov náš duchovný 
otec Štefan Kopčák, 
farár farnosti Davidov. 
Pri tejto príležitosti vám 
vyprosujeme od Vše-
mohúceho hojnosť Božích milostí. Prajeme 
a vyprosujeme vám do ďalších rokov pevné 

zdravie, hojnosť lásky nebeského Otca 
i darov Svätého Ducha. Nech sila prúdiaca 
z kríža a ochrana Panny Márie, Matky kňazov, 
sú vašou každodennou posilou, odmenou 
a vďakou za všetko, čo pre nás a našu farnosť 
robíte. Nech aj naďalej Boh vedie vaše kroky, 
nech vás aj celú vašu rodinu požehnáva. 

To vám vyprosujú veriaci farnosti Davidov.

3. marca oslávila svoje životné jubileum 60 
rokov života Oľga Hudacká, kantorka farnosti 
Davidov. 
Drahá Oľga, pri tejto príležitosti ti vypro-
sujeme od nebeského Otca pevné zdravie, 
ochranu Presvätej Bohorodičky a dary 
Svätého Ducha. Prajeme ti, aby si denne 
zažívala radosť a naplnenie zo služby, ktorú 
vykonávaš pre naše farské spoločenstvo už 
takmer dvadsaťsedem rokov ako kantorka. 
Nech ťa Pán svojimi milosťami posväcuje 
a požehnáva. 

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci farnosti Davidov

INZERCIA

Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové 
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vy-
pracovanie potrebnej projektovej dokumen-
tácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209, 
mejl: svestav@svestav.sk 

Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov

e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk

Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa 
sv. Juraja. www.ikony.sk
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 A Ž A Z E R B I O B N O S V S O D
 R A J Ó N Y O N T I S T O L O V O
 P J E K R S Z E S Y T K A F N P CH
 E L L O O S E T E B O V R É A K B
 L Ä A B B T L T M T L Y L A R N O
 Y D A S O Ý E O A E M Y A I T S A
 A P A V T A Ž I V O T U L P N A K
 Y B A E H T V I R E R A R I V K M
 T R S R Í S T T P P C T N L I A A
 E E O E T A S N R I E A A O B T L
 R M B O R E Y I L O T S S U L Ó S
 Y N I U R K O A L A Y K R E H D U
 B K O T Í R P M I E R A C E M A S

Legenda: ALEJA, AORTA, ARUBA, BREZA, BYRETY, 
CELTA, ETYLÉN, FAKTY, HROMY, KATÓDA, KIOSK, 
KOALA, KRESBA, LEPRA, LEVITA, LINKA, LOVEC, 
MESTO, METANOL, MIERA, OBETE, OBCHOD, 
OBNOS, OLOVO, OSADY, OSOBA, PALICA, PLAST, 
PLUTO, PRIETOK, PRIOR, PRÍTOK, RAJÓNY, RESET, 
ROBOT, RUINY, RYTEC, SAMEC, SITNO, SKRAT, 
SLAMKA, SLNKO, SNINA, SONAR, STOIK, STROMY, 
SVIATOK, TEPNY, TOVAR, TREST, VLASY, ŽATVA, 
ŽELEZO.

Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 3: Doplňovačka: Každý 
človek má moc zmeniť svoje srdce. Osemsmerovka: 
Náš život v Kristovi je misiou.

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

PRÁCA SO SVÄTÝM JOZEFOM

FE
JT

Ó
N

1. Iste vieš, aké remeslo ovládal svätý Jozef. Vyfarbi nástroje, ktoré pri svojej práci používal.  

 

2. Pamätáš sa na Jozefa Egyptského? Zakrúžkuj každé druhé písmeno a dozvieš sa,  
čo v Starom zákone povedal faraón hladujúcemu ľudu v Egypte.

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

 A B C D E F G H I J K L M N O P

LEGENDA: A: Gn 1, 6, 5; Gn 6, 20, 14; B: Gn 1, 22, 15; Ž 106, 29, 6; C: Gn 
3, 24, 10; Sir 50, 5, 16; D: 1 Kor 6, 14, 5; 1 Kor 16, 22, 3; E: 1 Sol 5, 25, 1; 
Sir 1, 25, 9; F: Ex 18, 21, 11; G: Zjv 7, 2, 8; Gn 1, 20, 5; H: Rim 5, 19, 12; I: 1 
Mach 8, 31, 21; J: Kol 2, 20, 16; K: Sdc 7, 13, 17; Sdc 4, 5, 8 L: 2 Mach 6, 7, 
30; M: Múd 2, 9, 10; N: 1 Kr 15, 4, 3; 1 Krn 1, 32, 1; O: Gn 1, 11, 5; Ž 21, 4, 5; 
P: Ezd 4, 5, 9
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SPOZA KATEDRY
„Mami, dnes sa ma učiteľka v škole pýta-
la, či mám súrodenca.“ 
„A čo si odpovedal?“ 
„Že som jedináčik.“ 
„A čo ti na to povedala?“ 
„Chvalabohu!“

Učiteľka: „Deti, povedzte vetu, ktorá sa 
začína slovom ja.“ 
Jožko: „Ja je…“ 
Učiteľka: „Jožko, nehovorí sa ja je, ale ja 
som.“ 
Jožko: „Ja som osobné zámeno.“

Pani učiteľka na hodine slovenčiny vy-
svetľuje žiakom spodobovanie: 
„Písmenko v sa v niektorých slovách 
spodobuje na f. Napr. fčela, predfčerom, 
doftedy... A teraz mi vy uveďte nejaké 
príklady.“ 
„No tak napríklad faňa.“

Učiteľka volá otcovi. „Dobrý deň, Váš syn 
neustále klame.“  
Otec na to: „No tak to je v tom fakt dobrý, 
pretože ja žiadneho syna nemám.“

ZLATO SCHOVANÉ POD NÁNOSOM KOVU
Cestovanie verejnou dopravou vie mať 
svoje skutočné čaro. Veď najlepšie veci 
a zážitky sú tie spontánne, nenaplánova-
né, jedinečné. A zvlášť, keď ešte vedia aj 
nastaviť to správne zrkadlo. Súdiť a odsú-
diť vieme lusknutím prstov, bez rozmyslu. 
A pritom veci nie sú vždy takými, ako sa 
zdajú.

Cestujeme mapkou. Kým nastúpim, sedí 
tam už jedna babka. Taká tá echt. Pekná 
chustka, naskladané kidle. Pri nohách 
má opreté dve plné tašky. Vidím len 
vzor peknej šatky, ona sedí dole, ja som 
na vyvýšenom sedadle. Na ďalšej zastávke 
nastúpia dve dámy. Doslova. Vlasy ako 
práve od kaderníka, vyvoňané kabátiky, 
z ktorých mi ešte aj cez respirátor krúti 
nosom. Samozrejme, debata je na úrovni, 
o tom, akú otrasnú skúsenosť mala jedna 
z nich u akejsi neschopnej predavačky 
v obchode s obuvou. Niežeby som načú-
vala, ale tá intenzita hlasu by prehlušila aj 
zváračské slúchadlá. 

O dve zastávky nato nastúpi iná sorta. 
Dvaja týpkovia, odhadujem tak okolo 
dvadsaťpäť. 

Pozornosť vzbudil zvlášť jeden z nich. 
Celkom výrazný strih vlasov s ešte 
výraznejšou farbou. A do toho náušníc 
a pírsingov, a ozdôb viac, ako som mala 
ja za celý svoj doterajší život. Skrátka, 
úplne neprehliadnuteľný. Svedčí o tom 
aj zmena témy dvoch dám predo mnou. 
Neodpustia si sprosté komentáre. A ja 
si v duchu neodpustím len nemo krútiť 
hlavou. Jasne, zjavne by sa im viac páčili 
páni v naškrobených oblekoch. Tí by sa 

viac hodili do ich dokonalého sveta. Títo 
dvaja sa bavia medzi sebou, nikoho a nič 
si nevšímajú. Dámy predo mnou síce ub-
rali na hlasitosti, ale moje zvedavé ucho 
o to viac prislúcha. Neslušné, viem. Len 
som náramne zvedavá, koľko bezdôvod-
ného slovného blata ešte na tých dvoch 
cestujúcich načapú. A pritom sa previnili 
len tým, že netradične vyzerajú a že si 
dovolili zdieľať na pár metrov vzdialenos-
ti týchto pár metrov štvorcových spoločne 
s týmito dámami. Žiadne výtržnosti, žiad-
ne promile v alkohole, absolútne obyčajní 
cestujúci. Ale akosi nabúravajú predstavy 
o konvenčnosti. 

A v tom momente príde bravúrny 
okamih. Tá babka, ktorá až doteraz tíško 
sedela a čakala na cieľ svojej cesty, sa po-
staví, aby vystúpila. Chalani stojaci vedľa 
si ju všimnú. Keď trolejbus zastaví, ten 
opírsingovaný s riadnym účesom sa k nej 
otočí. „Teta, dajte, vám pomôžem,“ a už jej 
opatrne berie tašky. Teta na neho pozrie, 
ale nijako neprotestuje. Výraz nevidím, 
obaja majú respirátory. „Ďakujem, nech ti 
Božičko odplatí, že mi pomôžeš,“ nádher-
ne poďakuje teta. Chlapec len prikývne, 
nekomentuje, vezme tašky a vystupuje 
s nimi. Teta pomaličky za ním. Šofér je 
ohľaduplný, počká, chlapec naskakuje 
nazad. A debata s kamošom pokračuje. 
Moje dve predsediace akosi stíchli. Škoda, 
tak som čakala pokračovanie tej ich 
prskajúcej debaty. Ale akosi stratili niť. Či 
im ju tá pokorná babka a vnímavý muž 
prestrihli? Veci nie sú vždy takými, ako sa 
zdajú. (Mária DudováBašistová)
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SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 34 
1. hoblík, kladivá, klince, pílka, dláta, zverák
2. Choďte k Jozefovi 
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BOH POVEDAL ADAMOVI: 
PRACH SI A V PRACH SA 
OBRÁTIŠ. PRETO DOMA 
PRACH NEUTIERAM. MÔŽE 
TO BYŤ NIEKTO Z RODINY.
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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)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.03. Liturgia vopred posvätených darov 
s Molebenom k sv. Gerardovi a požehnaním 
šatkou sv. Gerarda (18.00 h)

Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30)

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
11. – 13.03. Kurz Rút. Evanjelizačný kurz 
pre manželov. Príspevok na kurz je 140 eur 
za manželský pár.
17. – 20.03. Kurz prípravy na manželstvo. 
Na kurz prípravy na manželstvo sa môžete 
prihlásiť cez stránku www.domanzelstva.sk 
alebo cez svojho kňaza vo farnosti.
25. – 27.03. Kurz Nový život. Na tento kurz 
je pozvaný každý, kto sa túži nanovo narodiť  
vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah s Je-
žišom a Cirkvou. Počas kurzu môžete 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 na osobu je 55 eur.
22. – 14.04. Kurz Rút. Príspevok na kurz je 
140 eur za manželský pár.
06. – 08.05. Kurz Biblia a peniaze. Vedeli 
ste, že v Biblii je dva krát viac veršov o pe-
niazoch ako o viere a modlitbe dohromady? 
Súvislosti medzi Božím Slovom a našimi 
financiami je viac, ako si často myslíme. Boh 
nám nepovie, koľko máme investovať, ale 
podáva nám zásady, ktoré budú usmerňo-
vať náš finančný manažment. Potrebujete 
zlepšiť svoju finančnú stabilitu? Chcete viac 
spoznať zásady, ktoré môžu usmerniť vaše 
hospodárenie? Tento kurz vám k tomu na-
pomôže. To, ako spravujeme svoje peniaze, 
odhaľuje, kde sa duchovne nachádzame. 
Príspevok na kurz za osobu je 60 eur.
13. – 15.05. Kurz MMM. Kurz pre manželské 
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu, 
vzájomnú lásku a porozumenie. Príspevok 
za kurz je 140 eur.

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)

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

Klub Prešov: +421 907 197 990

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

USKUTOČNENIE AKCIÍ JE PODMIENENÉ 
AKTUÁLNYM VÝVOJOM PANDÉMIE

zbierka na charitu

Finančným darom v chráme počas 
prvej pôstnej nedele (6. marec 2022)

Podporte charitné dielo v zbierke 
                        na charitu

��������������������

IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
Variabilný symbol: 6622
(s možnosťou prispieť do konca marca)


