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Ak sa niekto nečakane objaví vo dverách, zvyčajne
prvými slovami upriami pozornosť všetkých na seba,
svoju šikovnosť, vynaliezavosť. Slovíčka ako kuk, tu
som, prekvapenie... by boli ako prvé. Veď tak učíme deti
odmala. Už by sme si asi mohli zvyknúť na to, že Ježiš ako
Boží Syn to rieši úplne inak. Prichádza potichu. Ani dvere
neotvára, aby učeníkov ich vrzgot či svetlo a hluk ulice
nevystrašili. My by sme to možno i urobili. Veď sranda.
No on neprichádza žartovať. Neprináša chvíľkovú radosť.
Prináša niečo iné.
My ľudia vrátane mňa by sme veľmi radi zmenili veci
hneď. Vykorenili by sme každú chorobu, každý nedostatok, každý hendikep... A s misskami zo súťaží krásy by
sme si želali svetový mier. A čo, vari je na tom niečo zlé?
A predsa akosi nie sme vypočutí. Asi nebola za ostatných
dvetisíc rokov chvíľa, žeby neexistovala vo svete vojna, boj
či prevraty. Ako to, že také niečo existuje, ak sa tomu všetci bránime? Vari niet Boha? Vari Boh chce vojnu? Chce
naše choroby, chce hlad, smäd, smrť? Veď to je kruté!
A tak hovoríme: „Boh je krutý.“ A máme pravdu. Je krutý
rovnako ako človek, lebo tento boh bol stvorený na obraz
človeka. Nestáleho, prchkého, krutého...
Tak ako je to s tými našimi prosbami? Nemáme prosiť
o svetový mier? My prosíme o efekt, neprosíme o skutočnú zmenu. Chceme bubliny vo vode, ktorá nie je vriaca.
A myslíme si, že v nej niečo uvaríme. Chceme dokonalosť
ľudstva, dokonalosť sveta, ale odmietame bolesť. Ale každá poriadna zmena je bolestivá. Ženy, spomeňte si na pôrod. A vy, muži, spomeňte si na svoje svaly, ako ste ich
získali. No aké to bolo? Rýchle? Bez bolesti? Bez trápenia?
Zmena prišla ľahko? No my by sme to tak chceli, lebo sa
v svojej lenivosti a sebaláske chceme vyhnúť tomu svojmu
trápeniu.
Ježiš prichádza k apoštolom cez zatvorené dvere a hovorí: „Pokoj vám!“ Dáva im svoj pokoj, ktorý má od Otca.
Pokoj srdca. Srdca, ktoré nezožiera hriech. Srdca, ktoré
bije s radosťou a priam spieva. Srdca, ktoré v sebe ukrýva
radosť z toho, že je milované a že miluje. Takéto srdce
napĺňa človeka pokojom, kdekoľvek je. Kýmkoľvek je.
Kráľa i otroka, starca i dievčatko... Ľudia s týmto pokojom
netúžia po vojnách. Neodstraňujú ich. Neodpovedajú
na násilie násilím. Ľudia s takýmto srdcom tvoria svet bez
vojny. V ich svete nikto nebude mať nedostatok. Vodcovia
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Súkromné zjavenia

»d Juraj GRADOŠ

Ľuba Jackiv: Zostúpenie do podsvetia
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POKOJ VÁM!

budú slúžiť, nie panovať. Vtedy vo svete zmizne hlad i smäd. A aj smrť stratí
svoju trpkú príchuť.
Dnes Ježiš hovorí i tebe: „Pokoj
do tvojho srdca!“ Praje pokoj tvojim
myšlienkam. Tíši tvoje súdy. Upokojuje vášne. Tlmí bolesť a dáva zmysel
trápeniu. Toto všetko ti dnes Ježiš
prináša. A nielen dnes. Aj zajtra. Každé
dnes a každé zajtra. Tieto jeho slová
budeš počuť aj pri svojom poslednom
nádychu. Len sa toho neboj. Neutekaj
od neho, ale sadni si k nemu, počúvaj
ho, dotýkaj sa ho a spoznávaj ho. Tak
ako? Nájdeš si na to teraz čas?

Recyklujte tento časopis: DARUJTE HO PRIATEĽOM.

Svätý Otec
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MILOVAŤ

V ROZMERE KRÍŽA
»d Ľubomír PETRÍK

Pri písaní predchádzajúceho článku
som netušil, že tento budem písať v čase
vojny na Ukrajine. V jej kontexte sa slová
Svätého Otca Františka v Prešove javia
ešte prorockejšie. Pre mnohých na Ukrajine i pre utečencov, ktorí prúdia aj k nám
na Slovensko, sa kríž Ježiša Krista stáva
teraz ešte bližším a výrečnejším. Uvažujme teda aj v tomto rozmere o ďalších
slovách z homílie pápeža Františka.

„V očiach sveta je kríž prehrou. Aj nám
hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme
pri tomto prvom povrchnom pohľade, že
neprijmeme logiku kríža; že neprijmeme,
že Boh nás zachraňuje dovoľujúc, aby sa
na ňom vyzúrilo zlo sveta.“
V utrpení ľudí v tejto vojne vidíme trpiaceho Krista. Vo svedomí však počujeme
jeho slová: „Neplačte nado mnou, ale

Pápež František nám 13. marca dal malý návod, ako prežiť čas pôstu
v bdení: „Pôst je čas, v ktorom nás Boh chce prebudiť z našej vnútornej
letargie, z tejto ospalosti, ktorá nedovolí Duchu, aby sa prejavil. Únavu
tela môžeme prekonávať mocou Božieho Ducha. A keď to nedokážeme
prekonať, musíme povedať Duchu Svätému: ,Pomôž nám, príď, Duch
Svätý.‘ V tomto pôstnom čase bude pre nás dobré, ak po námahách každého dňa nezhasneme svetlo v izbe bez toho, aby sme sa postavili do Božieho svetla. Chvíľku sa pomodlime pred spaním. Dajme Pánovi príležitosť, aby
nás prekvapil a prebudil nám srdce. Môžeme to urobiť napríklad tak, že otvoríme
evanjelium a necháme sa uviesť do úžasu Božím slovom, pretože Písmo osvetľuje
naše kroky a rozpaľuje srdce. Alebo sa môžeme pozerať na Ukrižovaného a žasnúť
nad bláznivo milujúcou Božou láskou, ktorá sa nikdy neunaví a má moc premeniť
naše dni, dať im nový zmysel.“ (Marek Baran)

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove

I ABÚ

plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ (Lk 23, 28) Lebo všetko zlo sa začína
v ľudskom srdci. Preto potrebujeme robiť
pokánie. Sme pozvaní postaviť sa na stranu trpiacich, mať pre nich otvorené
srdcia, dlane i dvere.
Áno, hrozí nám nebezpečenstvo neprijať
logiku kríža a často mu aj podľahneme.
Aj v tejto situácii môžeme veľmi ľahko
upadnúť do neodpustenia, ba až do nenávisti a krvilačnosti, ale aj do neochoty
slúžiť.
„Neprijať alebo prijať len slovami Boha
slabého a ukrižovaného, a snívať o Bohu
silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré
by bolo dôležité a významné, oslavované
a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je
svetské a stáva sa neplodným,“ povedal
ďalej Svätý Otec.
Priznajme si, že nás opantáva akási
nostalgia za triumfálnym kresťanstvom.
Chceli by sme, aby sa ukázala sila kresťanstva, ale skôr v množstve, počte, nie
v láske, svedectve, poníženosti a pokore.
Prekáža nám, že Cirkev je dnes skôr malá
ako veľká, skôr zaznávaná ako uznávaná,
skôr trpiaca ako oslavovaná. Ak túžime
po triumfálnom kresťanstve, dokazujeme,
že prestávame alebo sme už prestali veriť
v Božiu moc. Práve naša pomoc trpiacim
vojnou môže byť prejavom Cirkvi mocnej
v službe lásky.
Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24) V Jeruzalemskej
Biblii sú slová „nech zaprie sám seba“
preložené ako „nech prestane myslieť
na seba samého“. Toto tvorí podstatu
kresťanstva, lebo kresťan verí, že Kristus
premohol smrť, a preto sa nebojí vstupovať aj do smrti. „Lebo kto by si chcel
život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí
svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16, 25)
Strácať život znamená nezištne milovať
a kto miluje, už prešiel zo smrti do života.
„Kto nemiluje, ostáva v smrti.“ (porov. 1 Jn
3, 14) Prosme Pána, aby nám dal milosť
strácať svoj život pre neho, teda milovať blížneho v rozmere kríža, vystúpiť
zo svojho pohodlia a komfortnej zóny.
Tak naše kresťanstvo nebude bez kríža,
nebude svetské a neplodné, ale bude stále
autentickejšie.
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NAJPOSVÄTNEJŠIE
MIESTO NA SVETE
»d Peter FEDOR

Stredobodom kresťanského ohlasovania, a teda aj
kresťanskej viery je umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista (porov. napr. Sk 2, 23n; 3, 15; a i.). Ak si
chceme túto základnú pravdu kresťanstva sprítomniť
určitým miestom, tým miestom je Bazilika Pánovho hrobu
v Jeruzaleme.
Prvokresťanská tradícia označila miesto,
kde dnes stojí Bazilika Božieho hrobu,
za miesto, kde Ježiš z Nazareta v bolestiach zomiera na kríži a kde je uložené
do hrobu jeho mŕtve telo. Miesto hrobu
Pána Ježiša je aj miestom Kristovho
vzkriesenia − Anastasis. Na tomto mieste
si pripomíname to, o čom apoštol Pavol
píše Korinťanom: „Ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše hlásanie
a márna je aj vaša viera. Ale Kristus vstal
z mŕtvych.“ (1 Kor 15, 14.20a) Ak by toto
miesto nejestvovalo, kresťanstvo kres-

ťanov by bola len márnosť – zbytočnosť.
Ale miesto, kde Kristus vstal z mŕtvych,
existuje, a tak je kresťanstvo kresťanov
veľkým šťastím, radosťou a pokojom
skrze toho, ktorý pre nich a kvôli nim síce
trpel, zomrel, ale aj vstal z mŕtvych.
Budova baziliky sa dnes nachádza v kresťanskej časti svätého mesta Jeruzalem.
V časoch Pána Ježiša bolo toto miesto
mimo hradieb a zároveň veľmi blízko
mesta, a bolo vhodné na vykonávanie
verejných popráv ukrižovaním.

Biblická tradícia uvádza, že Ježiš bol
na trest smrti ukrižovaním odsúdený
rímskym prefektom Pontským Pilátom.
Miestom súdu a odsúdenia bola pevnosť Antónia, kde počas svojho pobytu
v Jeruzaleme Pilát prebýval. Odtiaľ Ježiš
nesúci kríž kráča na miesto svojej popravy (porov. Mt 27, 31nn; par.).
Dnešná krížová cesta – Via Dolorosa má
dve miesta isté. Je to jej začiatok, kde
bol Ježiš odsúdený – priestor bývalej
pevnosti Antónia, a jej zavŕšenie – skalný vŕšok Golgota a miesto hrobu Jozefa
z Arimatey, do ktorého bolo uložené telo
mŕtveho Ježiša – dnes Bazilika svätého
hrobu. Súčasné usporiadanie ulíc starého
Jeruzalema pochádza zo stredoveku,
a preto zastavenia krížovej cesty na Via
Dolorosa sú symbolické. Ulica pripomínajúca utrpenie Ježiša pred ukrižovaním
je asi šesťsto metrov dlhá a vrcholí pred
Bazilikou Ježišovho hrobu.

SLOVO

Bazilika, ktorú dnes môžu návštevníci
vidieť, je križiacka stavba z 12. storočia
s neskoršími úpravami. No prvá bazilika
bola nad Ježišovým hrobom postavená
ešte v 4. storočí.
Jaskynný Ježišov hrob bol pre prvokres
ťanské spoločenstvo miestom úcty. Keď
po skončení Druhej židovskej vojny
(132 – 135 po Kr.) boli židia z Jeruzalema
definitívne vyhnaní a Sväté mesto bolo
cisárom Hadriánom premenené na rímske mesto Aelia Capitolina, panovník
mal plán vyhladiť aj pamiatku na osobu,
ktorú mnohí židia uctievali ako svojho
Pána a Spasiteľa. Hrob Ježiša z Nazareta
a Golgotu dal prekryť násypom. Na Kalvárii, mieste ukrižovania, dal postaviť sochu
boha Jupitera a nad Ježišovým hrobom
bol oltár zasvätený bohyni Venuši. Tento
počin pohanského vládcu „zakonzervoval“ najsvätejšie miesta vyznávačov
Krista. Keď začiatkom 4. storočia dal cisár
Konštantín Veľký kresťanom možnosť
slobodne vyznávať svoju vieru, na podnet cisárovej matky svätej Heleny boli
odstránené pohanské modly a začalo sa
so stavbou prvého chrámu nad Ježišovým
hrobom.
Prvý kresťanský chrám na miestach najvýznamnejších udalostí kresťanskej viery
bol dokončený v roku 335. Na posvätnom
mieste boli postavené štyri samostatné
objekty, a to:
- átrium so stĺporadím,
- päťloďová bazilika nazvaná Martýrium,
- nádvorie alebo záhrada, ktoré zahŕňalo
miesto ukrižovania, teda Golgotu, a
- rotundu Anastasis nad hrobom Pána
Ježiša.
Prvý Chrám svätého hrobu – Konštantínovská bazilika bola zničená po nájazde
Peržanov v roku 614. Po niekoľkých
pokusoch obnoviť baziliku a následných
zničeniach zo strany nepriateľov kresťanstva sa začalo so stavbou druhej baziliky
po roku 1099, keď križiaci dobyli Jeruzalem. Táto bazilika bola vysvätená v roku
1149 pri príležitosti 50. výročia znovuzískania Jeruzalema kresťanmi a tvorí základnú štruktúru Baziliky Božieho hrobu
do dnešných dní.
Pred bazilikou je otvorené nádvorie,
ktoré je zakončením ulice Via Dolorosa.
Z tohto nádvoria sa vchádza do baziliky
z jej južnej strany. Južný portál baziliky
je vysoký skoro 20 metrov a nachádza sa
tam dvojitá brána, pričom jedna z brán je
zamurovaná.

Interiér baziliky tvorí päť úrovní, okrem
úrovne zeme sú tam dve podzemné a dve
nadzemné úrovne. Súčasťou baziliky je
približne tridsať samostatných chrámov,
kaplniek, oltárov a priestorov, ktoré patria
niekoľkým cirkevným spoločenstvám.
Urobme si virtuálnu prehliadku Baziliky
Božieho hrobu jej obídením „proti smeru
hodinových ručičiek“.
Pri vstupe do baziliky návštevníkov upúta
oproti dverám položená obdĺžniková
kamenná doska z hnedého mramoru veľkosti ľudského tela, ozdobená lampadami
– Kameň pomazania. Toto miesto pripomína balzamovanie Ježišovho mŕtveho
tela po sňatí z kríža.
Na stene oproti dverám sa nachádza mozaika, ktorá zobrazuje Ježišovo snímanie
z kríža, balzamovanie a uloženie do hrobu.
Ak pri dverách baziliky zabočíme doprava, dostaneme sa na strmé schodisko
niekoľkých schodov, ktoré vedú na Golgotu. Priestor Kalvárie má dve časti. Južná
– pravá časť je Kaplnkou ukrižovania
a vlastníkom je latinská Cirkev zastúpená
Rehoľou menších bratov – františkánov.
Ľavá časť Golgoty je miestom, kde stál
Kristov kríž a kde sa uskutočnili udalosti jeho bolestného umierania, smrti,
snímania z kríža a reakcie ľudí, ktorí boli
svedkami týchto udalostí. Táto časť patrí
Gréckej ortodoxnej cirkvi. Pod oltárom
je kruhový otvor, ktorý pripomína, kde

ǵ

Christós anésti
ek nekrón, thanáto
thánaton patísas,
ké tís en tís
mnímasi, zoín
charisámenos!
Christós voskrése
iz mértvych,
smértiju smerť
popráv, i súščym
vo hrobích živót
darováv.
Tropár Paschy

bol postavený Kristov kríž. Biblická scéna
je zobrazená pred oltárom – kríž s Ukrižovaným a po stranách postava Ježišovej
Matky a milovaného učeníka (porov. Jn
19, 26n).
Zíduc druhým – severným schodiskom
Kalvárie a odbočiac doprava sa návštevník dostáva pod priestor, kde stál Ježišov
kríž. Miesto sa nazýva Adamova kaplnka
a za sklom je viditeľná puknutá golgotská
skala, ako o tejto udalosti pri Ježišovej
smrti píše evanjelista Matúš (porov. Mt
27, 51).
Ak z kaplnky pokračujeme vpravo, prechádzame akoby koridorom, ktorého ľavá
stena je súčasťou centrálneho chrámu
baziliky, ktorý sa nazýva Katholikon alebo
Grécky chór a patrí Gréckej pravoslávnej
cirkvi. Po pravej strane tohto koridora
je niekoľko kaplniek. Prvou je Kaplnka
výsmechu Pána Ježiša, ktorý zakúsil
v pevnosti Antónia, ako aj vtedy, keď visel
na kríži.
Ak postupujeme ďalej, dostávame sa
k schodisku, ktoré vedie do najnižších
častí baziliky. Prvé podzemné poschodie patrí Arménskej apoštolskej cirkvi.
Oltár vpravo je zasvätený svätej Helene,
iniciátorke výstavby prvého kresťanského
chrámu na tomto mieste. Ľavý, severný
oltár je oltár Dismasa – kajúceho lotra,
ktorému Ježiš sľúbil miesto v raji (porov.
Lk 23, 40 − 43).
Druhé podzemné poschodie je miestom,
kde bol nájdený Ježišov kríž, a patrí
františkánom. Bývalá cisterna bola miestom, kde matka cisára Konštantína svätá
Helena mala v roku 326 nájsť Kristov kríž,
tri klince a tabuľku s trojjazyčným textom
o vine Ježiša z Nazareta. V kaplnke sa
nachádza socha tejto svätice, objímajúca
kríž.
Keď sa po schodoch vrátime na miesto,
kde sme opustili koridor, a pokračujeme
ďalej napravo, ocitneme sa pred Kaplnkou
delenia Ježišových šiat. Nasleduje Kaplnka
stotníka Longina – rímskeho vojaka, ktorý mŕtvemu Ježišovi prebodol bok (porov.
Jn 19, 33n). Cirkevná tradícia o ňom
hovorí, že sa stal kresťanom, biskupom
a mučeníkom (sviatok má 16. októbra), čo
predstavuje aj triptych v tejto kaplnke.
Pokračujúc naším smerom dostávame
sa k zvyškom stavieb zo 4. storočia. Sú
to tzv. oblúky Panny Márie, kde sa podľa
tradície mala Ježišova Matka stretnúť so
svojím vzkrieseným Synom.
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Vstup do baziliky s Kameňom pomazania

6

Ak pred prvým oblúkom odbočíme
vpravo, ocitneme sa na mieste, ktoré sa
nazýva Väzenie Pána Ježiša.
Na druhej, východnej strane Máriiných
oblúkov sa nachádza priestor patriaci
bratom františkánom. Je to oltár zasvätený Márii Magdaléne. Františkánsky
oltár sa nachádza na priestranstve medzi
vchodom do Kaplnky hrobu Pána Ježiša
a vchodom do Gréckeho chóru po ľavej
strane, a františkánskej Kaplnky stretnutia po pravej strane. V tejto kaplnke sa
takisto pripomína stretnutie Márie a jej
vzkrieseného Syna. V nej sa uchováva
Najsvätejšia Eucharistia a františkáni
ju používajú ako svoj chór, teda miesto
svojich komunitných modlitieb.
Po vyjdení z kaplnky pokračujeme vpravo, dostávame sa do rotundy Anastasis
a po ľavej strane už máme hrob Pána
Ježiša. Ten obchádzame a po pravej strane
je vstup do kaplnky, ktorá patrí Sýrskej
cirkvi. Centrom malej kaplnky je obhorený drevený oltár, ktorý je pamiatkou
na požiar baziliky v roku 1808.
Ak z tejto kaplnky znova vojdeme do rotundy, pred nami je západná časť Kaplnky

svätého hrobu. Túto časť hrobu tvorí
kaplnka Koptskej cirkvi.
Centrom Anastasis je Ježišov hrob –
miesto pochovania jeho mŕtveho tela
a miesto jeho vzkriesenia. Súčasná Kaplnka svätého hrobu pochádza z roku 1810,
teda z čias po rekonštrukcii, ktorá bola
vykonaná v rokoch 1809 – 1810, po vyššie
spomínanom masívnom požiari. Kaplnka
má obdĺžnikový tvar s rovnou strechou
a s malou kopulou nad jej východnou časťou. Hrob je rozdelený na dve časti, ako
to bývalo v židovských hroboch za čias
Ježiša. Vchod do Kaplnky svätého hrobu
sa nachádza oproti Gréckemu chóru.
Samotný vchod je veľmi nízky. Každý
návštevník tohto miesta sa musí hlboko
skloniť, aby mohol navštíviť toto najposvätnejšie miesto kresťanskej viery.
Prvá časť sa nazýva Kaplnka anjela.
Názov je odvodený od udalosti, keď anjel
oznamuje ženám, že Ježiš vstal z mŕtvych
(porov. Mt 28, 2; par.). Uprostred kaplnky
je malý oltár, ktorý má byť podľa tradície
urobený z kamenej platne, ktorou bol
uzatvorený Ježišov hrob.
Druhá miestnosť je samotná komora
hrobu. Na pravej strane je mramorová

lavica dlhá 210 centimetrov, kde malo
byť položené mŕtve telo Ježiša, kde
potom apoštoli Peter a Ján našli Ježišove
pohrebné plachty (Jn 20, 5n) ako dôkaz
jeho zmŕtvychvstania (Jn 20, 8). Prázdny
Ježišov hrob i v našej dobe, tak ako to
bolo v minulosti a bude do konca vekov,
je znakom podstaty kresťanskej viery
a hlásania, ako o tom čítame na mnohých
miesta Svätého písma Nového zákona. To,
že jestvuje toto miesto, že byť na tomto
mieste mnohých návštevníkov dojíma
k slzám, je dôkazom, že kresťanská viera
je vierou v toho, ktorý síce zomrel, ale
vstal z mŕtvych, aby žil večne. A takúto
cestu ponúka aj svojim nasledovníkom,
ktorí ho prijímajú za svojho Pána a Spasiteľa.
Pri východe z Kaplnky svätého hrobu zabočíme doprava a dostaneme sa
k arménskej časti baziliky a k „miestu
troch Márií“, odkiaľ podľa tradície Mária,
Ježišova Matka, so svojimi spoločníčkami
hľadela na ukrižovanie Ježiša (porov. Mt
27, 55n). Toto miesto je označené kruhovou mramorovou doskou, nad ktorou je
na štyroch stĺpoch postavená kamenná
strieška, typická pre arménske kresťanské
chrámy.
Pokračujúc naším smerom sa už dostávame ku Kameňu pomazania a k východu
z Baziliky svätého hrobu.
Z pohľadu nezainteresovaného návštevníka ide o zanedbanú budovu. Dekrét
osmanského sultána Status Quo z roku
1852, ktorý upravuje poriadok spolunažívania kresťanských denominácií vlastniacich nejakú časť Baziliky svätého hrobu,
zaistil nemennosť tohto vlastníctva a poriadku liturgických úkonov. Spôsobil však
to, že sa v bazilike nemôžu urobiť žiadne,
ani pozitívne zmeny, ak s tým nesúhlasia
všetky komunity.
Kresťanský pútnik si v Bazilike svätého
hrobu môže uvedomovať božský a ľudský
prvok v Cirkvi.
Krásne tajomstvo Božej lásky k človeku,
prejavené smrťou a zmŕtvychvstaním Ježiša Krista, je uchovávané v zanedbanom,
nečistom prostredí tejto stavby. Pútnik,
ktorý sa nedá vyrušovať ľudskými nedokonalosťami tohto priestoru, môže hlboko prežívať Ježišovu smrť na kríži a slávne
vzkriesenie a uvedomovať si, že všetko to
nedokonalé, hriešne ľudské je prekonané
absolútnou Božou láskou: „Veď Boh tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

JEDNOHUBKY
VIERY

I wikimedia.org
Tóra

POMSTA

A PREDPISY TÓRY

Biblia a viera

Texty Tóry (t. j. Pentateuchu – piatich Mojžišových kníh) obsahujú ustanovenia pre Boží ľud
o pomste a odplate za spáchané zlo. Najväčším
zlom spáchaným voči človeku je nepochybne
vražda, ktorá znamená nezvratné ukončenie
ľudského života. Spomínané texty však v tejto
veci rozlišujú medzi úkladnou vraždou, teda
úmyselnou, vopred plánovanou, a neúmyselným zabitím, teda nehodou, ktorej výsledkom
je smrť človeka.
Ak išlo o prvý prípad, v Knihe Exodus čítame:
„Kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho,
aj od môjho oltára ho odtrhneš, aby zomrel.“
(Ex 21, 14; porov. Lv 24, 17; Nm 35, 16 – 21; Dt 19,
11 – 13) V tomto prípade mala nasledovať tzv.
krvná pomsta, teda ten, kto úmyselne zabil,
mal byť zabitý. Bol vydaný do rúk tzv. pomstiteľa krvi (hebr. go'el ha dam), ktorým bol najbližší muž z rodiny zavraždeného. Dôvod na takýto
postup nachádzame v Knihe Numeri: „Nesmiete znesvätiť krajinu, v ktorej bývate. Lebo
krv znesvätí krajinu a krajinu možno uzmieriť
za krv, čo bola v nej vyliata, iba krvou toho, kto
ju vylial. Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej
bývate, veď v nej bývam ja! Lebo ja, Pán, bývam
uprostred Izraelových synov!“ (Nm 35, 33 – 34)
Podľa tohto textu sa vrah dopúšťa nielen priestupku proti životu konkrétneho človeka, ale
zároveň kultovo znečisťuje zem, čím znemožňuje, aby Boh prebýval medzi svojím ľudom.
Preliatie krvi teda vyžaduje opätovné očistenie
zeme, preto sa vykonávateľ krvnej pomsty
nazýva pomstiteľom krvi. Pri úmyselnej vražde
nesmelo byť vrahovi umožnené, aby sa vykúpil.
„Neprijímajte výkupné za život nijakého vraha,
ktorý je zodpovedný za smrť, ale musí zomrieť.“
(Nm 35, 31) Dokonca aj v prípade, že sa našiel
zabitý človek na poli, a nebolo možné zistiť, kto
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je vrahom, vyžadoval sa očistný rituál či úkon
zmierenia, ktorý mali vykonať tí, ktorí bývali
najbližšie k miestu, kde sa stala vražda. Spôsob
jeho vykonania nachádzame v Knihe Deuteronómium (Dt 21, 1 – 9).
Čo sa týka druhého prípadu, teda neúmyselného zabitia, v Knihe Exodus čítame: „Ak to však
neurobil úmyselne, ale azda Boh to dopustil,
tak ti ustanovím miesto, kde sa bude môcť
utiecť.“ (Ex 21, 13; porov. Nm 35, 22 – 29; Dt 19, 1
– 10) V tomto prípade sa mal ten, kto neúmyselne spôsobil smrť človeka, utiahnuť do niektorého z tzv. miest útočiska, ktoré slúžili ako
azyl. Tam musel zostať až do smrti veľkňaza.
Ak však usmrtiteľ opustil obvod mesta útočiska pred veľkňazovou smrťou a pomstiteľ krvi
ho dostihol, mohol ho zabiť.
Okrem vraždy či neúmyselného zabitia sa primeraná odplata vyžadovala aj v prípade spôsobenia úrazu na tele. V Knihe Levitikus čítame:
„Kto svojmu súkmeňovcovi spôsobil úraz, nech
sa i jemu spraví tak, ako on urobil: zlomeninu
za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz
spôsobil, taký nech sa mu odplatí!“ (Lv 24, 19
– 20; porov. Ex 21, 18 – 32) Všetky tieto zásady o krvnej pomste a odplate za spôsobenú
škodu boli dané pre sudcov, aby nevymerali
väčší trest, než bola skutočná vina. Akákoľvek
svojvoľnosť zo strany súkromných osôb pri ich
uplatňovaní bola neprípustná. Vyžadovalo sa
riadne obžalovanie vinníka a zisťovanie viny
pred súdom. Vražda musela byť dokázaná aspoň dvoma svedkami. V Knihe Numeri čítame:
„Ak niekto usmrtí človeka, tak vraha zabijú len
na výpoveď svedkov. Výpoveď jedného svedka
však nestačí, aby niekoho odsúdili na smrť.“
(Nm 35, 30; porov. Dt 19, 15)(Milan Diheneščík)

ŠTVRTÉ BOŽIE PRIKÁZANIE
Cti otca svojho i matku svoju. Tento príkaz rieši
vzťahy k oprávnenej autorite. Prvý okruh reprezentuje rodina. Tá sa zakladá na manželstve jedného muža
a jednej ženy. Je to vzťah lásky, rovnocennosti a rovnakej dôstojnosti, ale aj zodpovednosti a citlivej rovnováhy práv a povinností.
Jedným z rozmerov života rodiny je aj zodpovednosť pri
zrodení a výchove detí, zabezpečenie ich materiálnych
potrieb a povinnosť ich výchovy k viere a k čnostiam.
U detí je to povinnosť úcty a poslušnosti k rodičom.
Poslušnosť neplatí tam, kde by sa prikazovalo niečo
morálne zlé. Osamostatnením sa detí sa mení aj vzťah
prísnej poslušnosti voči rodičom, ale neprestáva úcta,
ktorú musia mať k nim vždy. Podľa svojich možností im
majú poskytovať hmotnú a morálnu pomoc v rokoch
staroby alebo v čase choroby či núdze.

Juraj Gradoš

I

Druhý okruh predstavuje život občianskeho spoločenstva. Ten sa riadi systémov
zákonov, ale aj zvykov, ktoré vytvárajú istú
politickú a občiansku kultúru. Tieto zákony
a ich tvorcovia musia rešpektovať základné práva každého človeka, povinnosťou
občanov je zasa spolupracovať s občianskou
mocou na budovaní spoločnosti v duchu
pravdy, spravodlivosti, solidarity a slobody.
Platí tu aj povinnosť dodržiavať spravodlivé
zákony v duchu Ježišových slov „dávajte
teda, čo je cisárovo, cisárovi“ (Lk 20, 25), ale
aj sloboda, ba priam povinnosť odmietnuť
plnenie takých nariadení, ktoré sú v jasnom
rozpore s morálnym poriadkom, pretože „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“
(Sk 5, 29), a snaha o budovanie spravodlivej
spoločnosti. (vladyka Cyril)
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AKO SA VARÍ

VONNÉ MYRO
»d Michal ONDERKO nml.

niekoľko dní lúhujú vo veľmi kvalitnom bielom
víne alebo v ružovej vode. Po vylúhovaní sa vylisujú
a prefiltrujú. Z hľadiska fyzickej námahy predstavuje lisovanie drog pomerne náročnú časť prípravy,
preto mi s ňou pomáha manžel. Robíme to ručne,
lebo na to nemáme nijaké špeciálne zariadenie. Vo
vylúhovadle je takto namočených približne 1,5 kg
rastlinných drog. Po získaní predpísaného množstva výluhu zmes filtrujem, aby som získala čistý
produkt bez zbytočných zvyškov.

Myro, vzácny voňavý olej, sa svätí na Veľký štvrtok
počas archijerejskej liturgie, ktorú slávi miestny
hierarcha so svojimi kňazmi. To, z čoho je a ako
sa vyrába, prezrádza pani Bernadeta Gajdošová,
dcéra a sestra kňaza. A hoci sa v mladosti
zastrájala, že sa nikdy nevydá za budúceho kňaza,
už vôbec nie za Bratislavčana, dostala oboje. A tak
je aj manželkou kňaza a − ako to v takej rodine býva
− možno aj matkou či svokrou toho budúceho.

V druhej fáze sa v panenskom olivovom oleji
lúhujú živice. V tomto prípade prebieha lúhovanie
vo vodnom kúpeli. Pre mňa to znamená tri hodiny
stáť a ustavične miešať. Po skončení varu nechám
zmes vychladnúť a usadiť, čo trvá zhruba 24 až 48
hodín. Následne všetko precedím cez gázu.

Ako ste sa dostali k vareniu myra?
Po našom presťahovaní z Bratislavy do Košíc sa ma
otec spýtal, či by som sa nechcela naučiť variť myro
pre našu miestnu cirkev. A či by som to vzhľadom
na náročnosť a rodinu zvládla, keďže som už mala
tri malé deti. Malo ísť o dlhodobý záväzok.
V tom čase myro pre všetky eparchie na území
Maďarska, Slovenska a Ukrajiny pripravovala
manželka otca Štefana Preguna z Nyíregyházy,
ktorá je takisto farmaceutka. Pani Margita ochotne
a s láskou dlhé roky plnila túto úlohu, no keďže
proces prípravy myra je fyzicky aj časovo náročný,
chcela odovzdať štafetu takpovediac mladej krvi.
Bolo to na jar v roku 2005.
Súhlasila som, a tak sme sa spolu s otcom vydali
k nej do Maďarska na tamojšiu faru. Okrem mňa
tam bola prítomná aj jedna pani z Ukrajiny, takisto
manželka kňaza, ktorej meno si však, žiaľ, už nepamätám. Aj ona prišla s podobným zámerom ako
ja. Pani Margita nám všetko poukazovala a podrobne vysvetlila – nielen teoreticky, ale aj prakticky,
lebo práve vtedy myro pripravovala. Všetko sa
udialo s vedomím a súhlasom vtedajšieho košického apoštolského exarchu Milana Chautura, ktorý
ma následne oficiálnym dekrétom poveril, aby som
každý rok varila myro.

Áno, je to náročný proces. Prebieha v troch základných fázach, ktoré sa pokúsim v skratke predstaviť.
V prvej fáze sa predpísané bylinné drogy (nezľaknite sa, prosím, slova droga – vo farmácii sa pod
týmto termínom rozumie usušená časť rastliny)

I Richard Fučko

Je to určite zložitý proces. Ako prebieha?

Svätenie myra v Prešove na Veľký štvrtok

Bernadeta Gajdošová
(47), rod. Boháčová,
sa narodila v rodine
gréckokatolíckeho
kňaza otca
Vojtecha. Sama
je matkou šiestich
detí. Vyštudovala
farmaceutickú
fakultu v Bratislave,
odbor všeobecná
farmácia. V súčasnosti
pracuje ako
učiteľka odborných
predmetov, konkrétne
farmakológie,
prípravy liekov
a farmakognózie,
a ako garant odboru
farmaceutický
laborant na Strednej
zdravotníckej škole
v Košiciach.

V poslednej fáze ide o zmiešavanie olejovej
a vodnej zložky a o pridanie vzácnych balzamov –
kopaivového a peruánskeho. Z odborného hľadiska
je to emulgovanie, proces, pri ktorom sa rozptyľuje
vodná fáza v olejovej. Počas tohto procesu je potrebná mechanická sila a teplota. Mechanickú silu
mi zabezpečuje mixér, ktorým miešam po malých
častiach pridávané suroviny, teplotu opätovné
zohrievanie na vodnom kúpeli. Od zapracovania
všetkých zložiek a začiatku vrenia musím zmes
znova miešať približne tri hodiny. Po skončení varu
pridám trochu rastlinného farbiva (chlorofylu), aby
malo výsledné myro peknú zelenú farbu. Potom ho
nechám vychladnúť a usadiť, čo trvá niekoľko dní.
Hotové myro prefiltrujem. Keďže ide o olej, filtrovanie prebieha dosť pomaly. Úplne na záver pridám
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trocha silice na ďalšie zvýraznenie vône. Práve táto
časť je z hľadiska kvality najrizikovejšia, lebo môže
dôjsť k rozpadnutiu systému, a tým k oddeleniu
zložiek alebo k vyzrážaniu niektorých častí.
A myro je hotové. Celý proces zaberie spravidla
štyri až päť týždňov.
V niektorých tradíciách sa zvyknú počas celej
prípravy čítať evanjeliá či žalmy. Čo vám dala
príprava myra po duchovnej stránke?
Áno, asi najčastejšie sa zvyknú pri jeho príprave
modliť žalmy, no pokiaľ viem, neexistuje na to
presne vymedzená modlitba alebo súbor modlitieb.
V mnohých tradíciách sa myro nevarí každý rok,
ale iba vtedy, keď sa minie, teda raz za niekoľko
rokov. Navyše sa tradične pripravuje vo veľkých
monastieroch, pričom sa mnísi pri modlitbe striedajú, čo celú situáciu nemálo uľahčuje.
Ja som si vzhľadom na svoj laický stav a domáce
priestory, v ktorých pracujem, stanovila vlastný
modlitebný postup. Pred začiatkom práce sa
modlím k svätej Anastázii, patrónke farmaceutov.
Následne sa usilujem opakovať Ježišovu modlitbu.
Isteže, nedá sa to úplne stále, pri vážení sa musím
sústrediť na čísla a na to, aby som nič nevynechala.
Najvhodnejším časom na modlitbu sú tie hodiny,
počas ktorých sa budúce myro varí. Je fajn, že príprava myra prebieha v období Veľkého pôstu, keď by
sa mal kresťan tak či onak celkom prirodzene viac
modliť a postiť.
Spomínali ste, že na prípravu sa používa množstvo rôznych bylín a ingrediencií. Je náročné ich
zohnať?
Áno, je náročné ich zohnať, prinajmenšom
niektoré. Nejde len o to, že mnohé nie sú bežne
dostupné, ale aj o požadované vlastnosti, akými sú

napríklad liekopisná čistota. Pani Margita Pregunová, ktorá mi postup prípravy myra odovzdala, mi
spolu s ním poskytla aj informácie o miestach, kde
sa dajú tieto ingrediencie získať. Ona ich v minulosti zháňala najmä z Talianska cez svojho biskupa
a kňazov, ktorí tam chodievali.
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Na výrobu vzácneho
myra, ktoré sa používa
pri udeľovaní sviatosti
myropomazania
(birmovky) sa používajú
aj exotické byliny.

V súčasnosti je situácia trocha iná, dostupnosť
týchto surovín je o niečo vyššia. No stále je to zdĺhavý proces. Na ilustráciu: z niekoľkých desiatok
bylín sa dá na Slovensku zohnať len asi polovica.
Niečo kupujem z Česka, asi tretinu som nútená
zháňať cez viedenské lekárne. Ani tie ich však nedržia na sklade, musia ich objednávať z krajín Blízkeho východu. K najťažšie dostupným surovinám
patrí kopaivový balzam a kubebový plod – drogy,
ktoré sa u nás takmer vôbec nepoužívajú. A musím počítať s tým, že od kontaktovania Viedne
po deň, keď suroviny reálne dorazia, prejdú často aj
mesiace. Preto sa pre mňa príprava myra začína už
niekedy v októbri, a to objednávaním potrebných
surovín na ďalší rok.
Môže si myro doma pripraviť ktokoľvek alebo je
na to potrebné špeciálne poverenie biskupa?
Na prípravu kvalitného myra sú celkom určite
potrebné nemalé vedomosti a skúsenosti, najlepšie
farmaceutické. Istotne by daný proces nezvládol
hocikto. Navyše si neviem celkom dobre predstaviť,
ako a prečo by si niekto pripravoval myro. Ja ako
biskup by som takému myru nedôverovala. Takže
áno, je potrebné poverenie hierarchu. Veď nejde
o maličkosť, keďže myro sa po svojom posvätení
vo Veľký štvrtok používa na udeľovanie myropomazania, čiže druhého svätého tajomstva, a na posviacku prestola chrámu. Určite by nebolo dobré,
keby sme nevedeli s istotou, čo sa použilo na jeho
prípravu. Ja takýmto poverením, ako som už spomenula, disponujem.

VIETE, ŽE...
V Konštantínopolskej
pravoslávnej cirkvi
na Kvetnú nedeľu
patriarcha požehnáva kolégium, ktoré
je špeciálne určené
na prípravu myra.
Nasledujúci deň, Veľký
pondelok, požehná
začiatok prípravy myra.
Pokropí svätenou vodou
všetky pripravené materiály, náčinie a medené
kotly. Potom zapáli pod
každým kotlom kúsky
starých a poškodených
svätých ikon zmiešaných s podpalom.

ikona

nyxthimeron.com

I

»d Milan GÁBOR

BOHORODIČKY
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FILERMSKÁ IKONA
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V prípade niektorých ikon Božej Matky sa
stretávame s tým, že miestu ich súčasného prebývaniu predchádzalo obdobie
putovania, akým si prešla aj táto ikona.
Filermská ikona Bohorodičky – po gr.
Παναγια Φιλερήμου (Panagia Filerému),
po rus. Филермская (Filermská) – podľa
gréckych zdrojov pochádza z obdobia 10.
storočia a na grécky ostrov Rodos bola
prinesená z Jeruzalema. Bola umiestnená
v monastieri Katholikon na úpätí vrchu
Filermos, akropole starovekého mesta Jalysos. Práve podľa názvu tohto vrchu dostala
ikona Bohorodičky svoje pomenovanie
– Παναγια Φιλερήμου – Matka všetkých
milostí. Ikona zobrazuje Bohorodičku len
po ramená, jemne pootočenú doprava.
Ostrov Rodos, ktorý v roku 1050 obsadili Benátčania a ktorého sa v roku 1248
zmocnili Janovčania, bol v roku 1306 predaný Rádu rytierov svätého Jána, neskôr
nazývanému Rodoský, potom Maltský
rád. Od tohto obdobia sa filermská ikona
Bohorodičky uctievala ako ochrankyňa
rádu, ale toto bol len začiatok jej dlhého
putovania cez udalosti dejín.

Filermská ikona Bohorodičky zostala na Rodose až do roku 1523, keď bol
ostrov po obliehaní sultána Sulejmana
II. dobytý, následkom čoho boli rodoskí
rytieri nútení kapitulovať a opustiť ostrov.
Okrem ikony Bohorodičky vzali so sebou
aj vzácne relikvie rádu, a to ruku svätého Jána Predchodcu (Krstiteľa) a kúsok
svätého Kríža. Takto sa začalo putovanie
filermskej ikony Bohorodičky. Najprv
bola prenesená do Talianska, kde sa
zastavila v mestách Candia, Messina, Baia
Civitavecchia a Viterbo (1523 – 1527), potom v rokoch 1527 – 1530 vo francúzskom
meste Nice a od roku 1530 až do roku 1798
sa nachádzala na ostrove Malta.
Na Malte bola ikona najprv umiestnená
v Kostole svätého Vavrinca, pričom na začiatku 17. storočia našla svoje definitívne
útočisko v kaplnke Kláštora svätého Jána

della Valetta. Keď v roku 1798
dobyl Napoleon Maltu, začala sa
nová etapa dejín ikony. Rytieri
rádu vyhnaní z Malty našli útočisko na Sicílii, pričom veľmajster
poslal cárovi Pavlovi I. žiadosť
o opätovné získanie Malty. Cár
Pavol I. bol zvolený za veľmajstra
rádu a zriadil Veľké ruské priorstvo, vďaka čomu sa relikvie, ako
aj filermská ikona Bohorodičky
dostali do Ruska, kde sa uchovávali v cerkvi Zimného paláca. Cár
Pavol I. privítal ikonu s veľkými
poctami a nariadil, aby pre ňu
vyhotovili zlatú rizu a vyzdobili
ju drahými kameňmi: diamantmi,
rubínmi a zafírmi.

Počas októbrovej revolúcie v roku
1917 bola ikona z Moskvy vyvezená do Estónska, kde sa do roku
1919 nachádzala v pravoslávnom
sobore, odkiaľ bola ako cársky
poklad prevezená do Kodane
v Dánsku, kde žila v exile cárovná
Mária Teodorovna, manželka
cára Alexandra III. a matka cára
Mikuláša II. Po smrti Márie
Teodorovny v roku 1928 jej dcéry
kňažné Xénia a Oľga odovzdali
ikonu Bohorodičky metropolitovi Antonovi, hlave Ruskej pravoslávnej cirkvi
v zahraničí. Istý čas sa ikona nachádzala
v pravoslávnom sobore v Berlíne, ale keď
sa k moci dostal Hitler, biskup Tichon
odovzdal ikonu juhoslovanskému kráľovi
Alexandrovi I. Karageorgievičovi, ktorý ju
uchovával v kaplnke kráľovského paláca.
Po ukončení druhej svetovej vojny, keď sa
k moci dostali komunisti na čele s Josipom Brozom Titom, bola filermská ikona
Bohorodičky spoločne s ďalšími maltskými relikviami ukrytá v pravoslávnom
monastieri Ostrog v Čiernej Hore. V roku
1978 bola ikona odovzdaná Národnému
múzeu Čiernej Hory v meste Cetine, kde
sa nachádza aj v súčasnosti.
Filermská ikona Bohorodičky slávi svoju
liturgickú pamiatku 12. októbra.

Pod Tvojú mílosť pribihájem,Bohoródice Ďívo,
molítv nášich ne prézri vo skórbech,
no ot bíd izbávi nás, jedína čístaja i blahoslovénnaja.
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MODLITBA

PRÍHOVORU
Po osobnej modlitbe je modlitba príhovoru druhá najpoužívanejšia modlitba.
Môžeme s ňou začať v akomkoľvek
veku. Modlitba príhovoru predpokladá
dva postoje. Lásku a súcit s potrebami
iných a zároveň odovzdanosť a vieru
v Božiu prozreteľnosť. Ak len súcitíme, ale nemáme vieru, naša modlitba
za druhých je iba výkrik zúfalstva zahalený do náboženskej formy. Ak, naopak,
máme vieru, ale nemáme súcit, nemá
nás čo pohnúť, aby sme sa za iných
modlili.
Modlitba príhovoru je v podstate konkrétny prejav nesebeckej lásky, ku ktorej
nás nabáda Sväté písmo. V Prvom liste
Timotejovi čítame: „Predovšetkým teda
žiadam, aby sa konali prosby, modlitby
a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú
na vyšších miestach, aby sme mohli žiť
tichým a pokojným životom vo všetkej
nábožnosti a mravnej čistote.“ (1 Tim 2,
1) Prihovárať sa za potreby ľudí alebo
za situácie v našom okolí, rodine, meste,
štáte alebo aj vo svete nie je nič iné než
to, že milujeme. Že nám na iných záleží.
Zároveň ukazujeme, že veríme v moc
Boha, ktorá ďaleko presahuje našu
bezmocnosť.
Je to podobné, ako to robili muži z evanjelia, ktorí spustili cez strechu ochrnutého priateľa k Ježišovým nohám (Lk 5,
17 − 32). Viac pre neho nemohli urobiť,
ale verili, že Ježiš môže. To isté robíme,
keď sa modlíme za ľudí a situácie. Naša
modlitba sa stáva duchovným lôžkom
pre „paralyzované“ životné okolnosti a námaha či pôst, spojené s touto
modlitbou sú ako rozoberanie strechy,

cez ktorú predkladaný úmysel spúšťame
priamo pred Ježiša.
Na začiatok je dôležité prehĺbiť svoju
osobnú modlitbu, a to pravidelným
denným modlitebným časom a čítaním
Božieho slova. Dnes je k dispozícii aj
mnoho kníh a formačných aktivít zameraných na modlitbu príhovoru. V každej
oblasti života sú začiatky náročnejšie,
ale pravidelným slúžením modlitbou sa
posilňujú naše duchovné svaly.
Slová príhovoru majú byť skôr hlasom
nášho srdca než rozumu. Dôležité je
nechať sa empaticky vtiahnuť do hĺbky
vnútorného prežívania človeka, za ktorého sa modlíme, vtedy preberá vedenie
modlitby Svätý Duch. Najlepšie precítime modlitbu za chorého, keď sa pokúsime vžiť do jeho situácie. Za prenasledovaných, keď si predstavíme ich útrapy.
Neraz vidíme modliaceho sa človeka
plakať s tým, za koho sa modlí. Dalo
by sa povedať, že z hĺbky srdca hovoria
naše ústa. A Boh nám odkrýva oblasti,
za ktoré sa treba modliť. Nemodlíme sa
v duchu našich predstáv, ale podobne
ako Ježiš hovoríme: „Buď vôľa tvoja“. Je
to neustále načúvanie a interpretovanie
toho, čo prichádza do srdca a na myseľ
z vnuknutia Svätého Ducha.
Najkrajšie na tom je, že milosť, ktorú sme vymodlili, spočíva aj na nás.
Odmenou je vidieť úľavu na človeku,
slzy odpustenia, prijatia a pokoja v duši.
Akoby Boh zobral z človeka bremeno,
ktoré ho ťažilo. Tá radosť, že môžeme
pomôcť inému v jeho trápení, sa dá len
ťažko vyjadriť. (Stanislav Fedoročko,
František Sochovič)

Veľkonoč né zvony hlásajú radosť .
Sme vykúpení predrahou Krvou Krista.
Dnes sa ukázal Pán voč i nám milosti
vým a milosrdným: „Svojho vlastného
Syna neľutoval, ale obetoval za nás,
aby nás zachránil!"
Preniká nás nadzemská radosť , lebo
sa Kristus ukázal víť azom nad smrť ou.
V jedineč nom zápase stretli sa smrť a
život. A výsledok? Vodca života, ktorý
zomrel, znova panuje živý! „To je deň ,
ktorý nám pripravil Pán, jasajme a
plesajme!" Hor* sa, kresť ania, v ra
dostných chválospevoch velebte veľ ko
noč ného Baránka, hor1 sa, všetci k
oslávenému hrobu!
V záhrade Jozefa z Arimatie, č lena
židovskej veľ rady, pred hrobom ukrižo
vaného Nazaretského je rímska stráž.
Netrpezlivo č aká, kedy príde výmena
a skonč í sa táto nezmyselná služba.
Do hrobky zapeč atenej úradnou peč a
ťou, sa vracia duša ukrižovaného z
predpeklia. Nastáva posledný veľ ký
boj života a smrti. Syn Boží úplne pre
môže smrť , zlomí jej panstvo i nad
hmotným ľudským telom. Spája dušu
s telom. Víť azne vstáva z mŕ tvych. V eľ
kým otrasom sa zem zúč astň uje na
podivnej udalosti, na slávnostnej veľ
konoč nej dráme. Zem, príroda, celý
svet, nač úva v túžobnom oč akávaní. Z
tmavej hrobky vychádza Veľ konoč ný
víť az. Dvíha ruku, žehná ň ou celý svet
a ubezpeč uje: „Neboj sa, je som pre
mohol svet. Ste vykúpení. Aleluja!"
Zjaví sa nad ránom Márii M agdaléne
a pobožným ženám myronosič kám. Z ja 
ví sa Šimonovi a dvom uč eníkom krá
č ajúcim do Emauz. Zjaví sa več er všet
kým apoštolom bez Tomáša a o ojsem
dní všetkým apoštolom aj s Tomášom.
Zjaví sa na istom vrchu v Galilejsku a
pri jazere Genezaretskom
siedmim
uč eníkom. Zjaví sa Jakubovi mladšie
mu. Zjavil sa 500 bratom naraz (1. Kor.
15, 6). Zjaví sa štyridsiateho dň a ap o 
štolom na Olivovej hore a zjaví sa po
svojom nanebevstúpeni Šavlovi pred
Damaškom.
Zmŕtvychvstanie Pána je základnou
pravdou našej viery. „Keď Kristus ne
vstal z mŕtvych, márne je naše káza
nie, márna je naša viera“ — hovorí
sv. apoštol Pavel. Ako prví neprajníci

VZKRIESENIE

Kristus v sta l z m ŕtv y c h , sm rťo u sm rť p r e m o h o l a v h r o b o c h le ž ia c im živ ot
d a ro v a l.
T o to j e deň , k to r ý u čin il P án. R a d u jm e sa a v e s e ľ m e sa v ňom .
(V e ľk o n o č n ý tr o p á r a p r o k im e n .)

DETI A TELEVÍZOR
Pretože rodičia zodpovedajú za psychické
a duševné zdravie svojich detí, len oni
majú rozhodovať o tom, aké programy sa
budú pozerať v ich domácnosti. Ako lekár
nepredpíše nevhodný liek, tak aj zodpovední rodičia nedovolia deťom pozerať
nevhodné programy.
Tak ako sa [ne]berú deti na večerné predstavenie do kina, tak isto [matka] nedovolí, aby jej dieťa jedlo celý deň čokoládu
a sladkosti. Rozumná matka sa musí
starať tiež o to, aby jej dieťa neprepadlo
vášni pozerania televízie.
Deti do 9 rokov nemajú stráviť pred televízorom viac ako pol hodiny denne, deti
staršie – nie viac ako hodinu. Tak ako dieťa nemá síl zúčastniť sa na maratónskom
behu, taktiež nemá dostatok psychických
síl, aby sa zúčastňovalo na televíznych
maratónoch.
Programy, ktoré pozerá rodina spolu,
majú byť témou spoločného rozhovoru
medzi deťmi a rodičmi. Len vďaka tomuto rozhovoru budú deti všetkému rozu
mieť, program nebude samoúčelný, ale
stane sa výchovným prostriedkom. Rozhovory medzi deťmi a rodičmi posilňujú
rodinné vzťahy, rozširujú priestor dôvery
a porozumenia, ktorý je vo výchove tak
veľmi potrebný.
Nevhodné programy rodičia musia vylúčiť! V záujme svojich detí! Rodičia nesmú
ustúpiť rozmarom a tvrdohlavosti detí.
Deti predškolského veku by nemali pozerať televíziu, pretože nerozumejú, čo sa
deje na obrazovke. (Slovo 3/1972, s. 15)
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Biblia

PRAOTEC ADAM
»d Ľuboš PAVLIŠINOVIČ

Podľa príbehu o stvorení sveta na úvodných stránkach
Biblie bol Adam prvým človekom, ktorý bol na šiesty
deň stvorený Bohom na jeho vlastný obraz. Ako čítame
v Gn 2, 7, samotný akt stvorenia prebehol v dvoch fázach.
Prvá fáza je opísaná svätopiscom skrze
hebrejské slovo yās.ar. Ide o sloveso, ktorým sa opisuje práca hrnčiara a doslova
znamená „sformovať“ alebo „vytvarovať“.
Podobne aj Boh takto sformoval Adama z prachu zeme. V druhej fáze Boh
unikátnym spôsobom vdýchol Adamovi
do nozdier dych života. Svätopisec uzatvára tento akt slovami „Tak sa stal človek
živou bytosťou“.
Čo znamená meno Adam? Okrem toho,
že ide o vlastné meno, ktorým sa označuje
prvého človeka, ide takisto o výraz, ktorý
sa používa na označenie „ľudskej bytosti“
alebo „ľudstva“ vo všeobecnosti. V Starom zákone sa toto slovo objavuje asi
päťstokrát. V Gn 2, 7 je zjavné aj využite
slovnej hračky, kde hebrejský termín
pre zem (’adāmâ) sa podobá na samotné
meno Adam. Samotné spojenie Adama
so zemou nie je postavené len na podobnej zvukovej stope, ale toto prepojenie
je zvýraznené aj v Gn 3, 19 slovami „lebo
prach si a na prach sa obrátiš“, čím sa pod-

čiarkuje intímny vzťah medzi človekom
a zemou, z ktorej bol stvárnený.
Po tom ako Boh stvoril rajskú záhradu, ustanovil Adama na to, aby v nej
pracoval a dohliadal na ňu. Adam nemal
byť nečinný, ale mal pracovať na zverenom Božom diele. Boh následne priviedol všetky zvieratá k Adamovi, aby ich
pomenoval. Toto pozvanie k participácii
na Božom diele zaznieva aj každému
jednému z nás. Boh sa v príbehu o stvorení sveta ukazuje ako Boh poriadku. Tento
aspekt je zvýraznený v usporiadanej
stvoriteľskej činnosti. Prvý, druhý či tretí
deň predstavujú jednotlivé etapy, ktoré sú
účelne stanovené vo svojom čase. Svätopisec zároveň poukazuje na systematickosť Boha, ktorú možno vidieť v Božom
rozhodnutí rozdeliť, oddeliť, zhromaždiť
alebo pomenovať jednotlivé veci. Táto
činnosť zvýrazňuje fakt, že Boh je opakom chaosu, ktorý predstavuje hriech.
Tak ako Adam je povolaný k tomu, aby sa
vyhol chaosu a vstúpil do Božieho poriad-

ku skrze pomenovávanie zvierat, tak je
aj každý jeden z nás povolaný nasledovať
tento príklad a žiť život naplnený Božím
poriadkom a nie hriešnym chaosom.
Následne sa v Gn 2, 18 dozvedáme, že
Boh povedal: „Nie je dobre byť človeku
samému.“ A tak stvoril ženu, ktorá mala
byť Adamovi nápomocná. Na popud
hada žena presvedčila Adama, aby predsa
len jedol z ovocia zo stromu poznania
dobra a zla, z ktorého Boh zakázal jesť. Je
zrejmé, že Adam mal do tej chvíle priame
a bezprostredné spojenie s Bohom. Ale
od momentu, keď spolu s Evou jedli zo
zakázaného ovocia, sa toto spojenie stráca
a Adam uteká pred Bohom, skrýva sa.
Bezprostredný a úprimný vzťah medzi
človekom a Bohom je narušený. Ľudia
spoznali svoju nahotu, vzali figové listy
a spojili ich tak, aby vytvorili bedrové
zástery. V dôsledku svojho rozhodnutia,
v rámci ktorého nepočúvli Boha a nechali
sa zviesť diablom, boli vyhnaní zo záhrady
a neostalo im nič iné než bolestivá drina
v pote tváre ako jediný spôsob zabezpečenia obživy. „Prach si a na prach sa obrátiš!“
– Božie slová, ktoré zaznievajú Adamovi, zvýrazňujú paradox stvorenia. Zem,
z ktorej bol Adam stvorený, sa stáva jeho
destináciou po smrti, zdroj života sa stáva
Adamovým hrobom. Táto skutočnosť
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ilustruje vplyv hriechu a odvrátenia sa
od Boha v živote každého z nás. Hriech je
opakom Božieho stvoriteľského zámeru.
Tam, kde je hriech, nemôže byť život.
Adam si po týchto udalostiach zakladá
rodinu. Má synov Kaina a Ábela. Nečaká
ich však žiadna rodinná idylka. Biblia poukazuje na dôsledok Adamovho a Evinho rozhodnutia vo forme prítomnosti
hriechu a jeho efektu aj v ďalšej generácii.
Kain zabíja Ábela. Týmto sa zvýrazňuje
deštrukčný efekt hriechu, ktorý prechádza z generácie na generáciu. Nová
generácia opakuje chyby svojich predkov.
Odvrátenie sa od Boha znamená odvrátenie sa od života, čo je demonštrované
Ábelovou smrťou. Po týchto udalostiach
má Adam ešte ďalšieho syna, Seta, ktorý
prebral Ábelovo miesto.

ADAM V NOVOM ZÁKONE
Postava Adama sa svojím spôsobom odráža aj v spisoch Nového zákona. Hoci sa
Adamovo meno objavuje len v siedmich
veršoch, jeho dôležitosť je o to väčšia.
Môžeme to vidieť predovšetkým v Pavlových listoch, kde je Adam vnímaný ako
prototyp ľudskej rasy. Lukášova genealógia Ježiša Krista siaha až k Adamovi,
„ktorý bol od Boha“. Táto genealógia zvýrazňuje jedinečnú príbuznosť celej rodiny
ľudstva, nielen k jedinému ľudskému
predkovi, ale k samotnému Bohu.
Pavol zvýrazňuje v Prvom liste Korinťanom „Prvý človek zo zeme je pozemský...
Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní po-

zemskí...“, čím predkladá svoje pochopenie základného problému celého ľudstva,
ktorým je spojenie nás všetkých s praotcom Adamom. Ale vnímanie Adamovej
viny sa v jednotlivých dobových zdrojoch
líši. Túto pestrosť môžeme vidieť v apokryfných dielach. Štvrtá kniha Ezdrášova
dáva skazenosť ľudstva výlučne za vinu
len Adamovi, na druhej strane Druhá kniha Baruchova upozorňuje, že Adam síce
je pôvodcom smrti, ale nie je jej všeobecnou príčinou, „pretože každý z nás sa stal
Adamom svojej vlastnej duše“.
Apoštol Pavol sa nachádza medzi týmito
dvomi tradíciami. Na jednej strane zdôrazňuje zodpovednosť každého jedného
z nás. V Rim 5, 12 robí z Adama bránu
hriechu do tohto sveta, ale okamžite
odmieta prísny determinizmus slovami:
„tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo
všetci zhrešili“. Na druhej strane Pavol
zdôrazňuje negatívny účinok Adamovho
hriechu vo svojich porovnaniach medzi
Adamom a Kristom v Liste Rimanom 5,
15 – 19: „... previnením jedného zomreli
mnohí“ (v. 15); „... lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie“ (v. 16); „previnením jedného skrze jedného zavládla
smrť“ (v. 17); „neposlušnosťou jedného
sa mnohí stali hriešnikmi“ (v. 19); alebo,
stručne, v 1 Kor 15, 22: „v Adamovi všetci
zomierajú“. Pavol sa tak snaží balansovať
medzi našou zodpovednosťou a Adamovým zavinením. V Liste Rimanom Pavol
píše, že celé stvorenie padlo s Adamom.
Vstup hriechu do sveta neznamená iba
to, že vstúpil len do ľudského rodu, ale

ADAM A HISTÓRIA
Za každým textom Biblie, aj za príbehom o Adamovi, stojí jeden alebo viacerí
svätopisci inšpirovaní Svätým Duchom, ktorých si Boh vyvolil a použil ich tak,
že uplatnili svoje schopnosti a sily pri tvorbe konkrétneho textu. Pri príbehu
o stvorení človeka je preto zaujímavé sledovať podobnosť tohto príbehu s príbehmi o stvorení človeka v starovekých textoch Mezopotámie či Egyptu, ktoré podobným spôsobom opisujú stvorenie človeka zo zeme a hliny. Pozvanie Adama
k participácii na Božom pláne skrze pomenovávanie živočíchov nápadne pripomína iný antický text zo sumerskej tradície, ktorý opisuje, ako boh Enki ustanovil svetový poriadok a okrem iného ustanovil dve menšie božstvá ako správcov
nad zvieratami sveta. Tieto texty treba vnímať vo svetle dogmatickej konštitúcie
o Božom zjavení Dei Verbum: „Vo Svätom písme Boh prehovoril prostredníctvom
ľudí a ľudským spôsobom. Je potrebné, aby vykladač hľadal zmysel, ktorý svätopisec chcel v daných okolnostiach vyjadriť a skutočne vyjadril pomocou vtedy
používaných literárnych druhov, podľa podmienok svojej doby a kultúry.“ Preto
aj príbeh o Adamovi, ktorý je popretkávaný veľmi silným mytologickým jazykom
známym aj z iných kultúr, treba chápať z pohľadu, že svätopisec inšpirovaný
Svätým Duchom použil svoje vedomosti na to, aby vyjadril Božiu pravdu skrze
ľudský jazyk a schopnosti, ktoré mu v tom čase boli vlastné.

ide o univerzálnu prítomnosť smrti, ktorá
svedčí o účinku Adamovej neposlušnosti.
Pavol tak vníma ľudské pokolenie sťa by
„solidárne“ spojené s Adamom v jeho neposlušnosti, ktorá ho odrezala od Boha,
pričom vníma hriech, ktorý napĺňa tento
svet, akoby cudzím objektom, ktorý
sem Adam vniesol. A tak aj my máme
účasť na tomto smrteľnom svete, pričom
skrze Adamovo rozhodnutie zakúšame
odlúčenie od Boha, až do bodu, keď sme
zachránení Kristom.
Skrze tento pohľad môžeme vnímať, že
sľub, ktorý bol daný Adamovi na konci
prvej kapitoly Knihy Genezis, bol zároveň
Adamom zničený, aby bol následne vyplnený v osobe Krista. Hlavným kontrastom
medzi Adamom a Kristom, ktorého nazývame aj druhým Adamom, je kontrast
medzi neposlušnosťou a poslušnosťou.
Kristova poslušnosť však nespočívala len
v nejakom hluchom podvolení sa zákonu,
ale bola zobrazením nezlomného puta
s Otcom, poslušnosťou až na smrť, až
na smrť na kríži. Touto poslušnosťou Ježiš
demonštruje obe svoje prirodzenosti,
božskú prirodzenosť vo forme dokonalej
poslušnosti Otcovi a ľudskú skrze smrť,
ktorú s nami zdieľa. Ježiš sa týmto spôsobom stáva hlavou nového ľudstva. Spojení v Kristovi môžeme aj my zakúšať naplnenie prísľubu, ktorý bol daný Adamovi,
prísľubu kraľovania: „Lebo ak previnením
jedného skrze jedného zavládla smrť, tým
skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú
v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť
milosti a darovanej spravodlivosti.“
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VEĽKÝ KAJÚCI KÁNON
SV. ANDREJA KRÉTSKEHO
»d Teodor M. KOSŤ OSBM

Najväčšiemu sviatku Cirkvi predchádza Veľký pôst. Je
istým duchovným putovaním, ktorého cieľom je snaha
preniesť nás z jedného duchovného stavu do iného. Ako sa
dnes zdá, mnoho kresťanov nechápe tento cieľ a v pôste
vidí len istú časť v roku, keď majú povinnosť splniť si svoje
náboženské povinnosti, vyspovedať sa (často iba raz
do roka), podriadiť sa niektorým obmedzeniam v jedle,
v očakávaní chvíle, keď sa to všetko skončí, tešiac sa
na Paschu – Velikdeň, keď sa konečne bez obmedzenia
poriadne najedia a opijú.
Keďže nielen v radoch laikov, no i medzi
duchovenstvom sa rozšíril takýto význam
pôstu, skutočný duchovný zmysel sa
skoro úplne vytratil. Prežívanie Veľkého
pôstu liturgicky a duchovne je jedna
z najdôležitejších úloh každého kresťana
a je možná nielen cez zamknutú chladničku, no hlavne cez vnímanie bohoslužobného rytmu veľkopôstnych modlitieb.
Na samotnom začiatku Veľkého pôstu
liturgicky prežívame Veľký kajúci kánon
sv. Andreja Krétskeho. V prvom týždni je
kánon rozdelený do prvých štyroch dní
a modlí sa večer spolu s Veľkým povečerím. V stredu večer piateho týždňa sa
modlí celý.
Veľký kajúci kánon je zostavený z 250
tropárov a predstavuje istý dialóg kajúcnika so svojou vlastnou dušou, ako to vidno
už od prvého tropára: „Choď, úbohá duša,
so svojím telom, vyznaj sa budovateľovi všetkých, ostaň ďaleko od predošlej
nerozumnosti a v pokání prines Bohu
slzy.“ Jadro kánonu tvoria neustále výzvy
pre dušu k pokániu, ktorého akoby centrálnou myšlienkou je kondak po šiestej
piesni: „Duša moja, duša moja, vstaň!
Prečo spíš? Blíži sa koniec a máš byť prečo
znepokojená. Vzpriam sa teda, nech ťa
ušetrí Kristus Boh, ktorý je všade a všetko
napĺňa.“

Kto je Andrej Krétsky? Svätiteľ Andrej,
krétsky arcibiskup, sa narodil nábožným
rodičom Jurajovi a Gregoriji. Do svojich
siedmich rokov neprehovoril ani slovo
a prvé slová vyriekol ako sedemročný
po svätom prijímaní svätých Kristových tajomstiev. Prvé štúdiá ukončil
v Damasku, no už v pätnástich rokoch
sa stal členom Bratstva svätého hrobu
pri Chráme vzkriesenia v Jeruzaleme.
Tam bol podstrihnutý za mnícha, stal sa
čtecom, neskôr notárom a ekonómom.
Odtiaľ pochádza jeho druhý prívlastok
Andrej Jeruzalemský. V roku 685 spolu

s dvomi jeruzalemskými mníchmi odišiel
do Konštantínopola a ako zástupca jeruzalemskej cirkvi prijal kánony Šiesteho
všeobecného koncilu (Tretieho konštantínopolského). Následne zostal slúžiť
pri Chráme Božej múdrosti. Tu prijal
svätenie za diakona a v tomto stave ostal
dvadsať rokov. V časoch konštantínopolského patriarchu Kira (706 – 712) bol
vysvätený za biskupa s miestom pôsobenia Gortina (gr. Gortys) na ostrove Kréta,
s titulom krétsky arcibiskup.
V roku 712 cisár Filipik Vardan vydal pod
zámienkou nastolenia mieru v cisárstve
nariadenie, ktorým prakticky obnovil
herézu monoteletizmu. Išlo o náuku, ktorá učí, že v Kristovi bola len jedna vôľa.
Medzi biskupov, ktorých cisár prinútil
prijať odvrhnutie Šiesteho všeobecného
koncilu, patril aj Andrej Krétsky. Tradícia
Andreja ospravedlňuje tým, že podpísanie
heretického učenia bolo vynútené, a nie
je teda výrazom odpadnutia od viery.
V roku 713 bol Filipik zvrhnutý spolu
so svojím učením a kánony všeobecného
koncilu boli obnovené. Tento čas plaču
a ľútosti Andreja, že podpísal heretické učenie, sa považuje i za čas vzniku
Veľkého kajúceho kánona. Po tejto
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udalosti krétsky arcibiskup urobil ešte
veľa dobrého, postavil chrámy, nemocnice a dielne. V roku 740 na ceste na Krétu
ochorel a zomrel na ostrove Lesbos, kde
je doteraz pochovaný.
Kánon, ktorý bol zostavený sv. Andrejom
a následne doplnený sv. Jánom Damaským, by sme mohli opísať ako istý zázrak
modlitieb Cirkvi. Text sa začína modlitbou obracajúc sa na Pána s otázkou:
„Odkiaľ by sme mali začať oplakávať
skutky svojho života?“ Nasleduje tropár,
v ktorom je vyzvaná zlobná duša do pokánia zapojiť i svoje telo. Táto výzva je
vypočutá a po každom tropáre veľkého
kánona sa robí veľká metánia – poklona,
niekde až tri.
Počas Veľkého pôstu robíme poklony
pri viacerých modlitbách. Mohli by sme
rozlíšiť tri druhy poklôn. Prvá poklona –
malá, tú by sme mali urobiť pri každom
prežehnaní sa, ide o istý úklon hlavy.
Druha poklona – stredná by sa prakticky
dala opísať tak, že sa človek pri prežehnaní môže dotknúť rukami skoro až
zeme, tu sa predkláňa nielen hlava, no
i celý trup. Tretia poklona – veľká v praxi
vyzerá tak, že kajúcnik si po prežehnaní
kľakne na kolená a dotkne sa čelom zeme

(niekedy si až ľahne na zem), následne sa
postaví a pokračuje v modlitbe. Pokloniť
sa znamená vyjadriť úctu či pokorenie
pred Vládcom, Stvoriteľom a Spasiteľom,
vyjadriť ľútosť nad svojím pochybením,
ako aj snahu vyprosiť odpustenie.
Čo sa týka obsahu kánonu, je ľahké si
všimnúť, že ústrednými motívmi sú udalosti zo Svätého písma, tak zo Starého,
ako aj z Nového zákona. Vďaka týmto
príkladom je duša neustále nabádaná, aby
si brala príklad z toho či onoho spravodlivého, ktorý sa zapáčil Bohu. Táto výzva sa
však často končí výčitkou: „No ty duša si
nič podobné nespravila.“
Výzva k pokániu je istým cieľom skrytým
aj v posledných tropároch, kde ľahko

„Ty si moje útočište a pevnosť moja;
v tebe mám dôveru, Bože môj.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,
ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.“
Žalm 91

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o.
PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

môžeme odkryť zámer tejto veľkolepej
modlitby: „Priblížil som ti, duša, Mojžišov pôvod sveta a celý jeho písaný zákon,
rozprávali ti o spravodlivých a nespravodlivých. Ty si napodobňovala tých
druhých a nie prvých, duša, a zhrešila si
voči Bohu.“ Ďalší tropár deviatej piesne sa
končí slovami: „Ty si nenapodobňovala,
duša, ich skutky ani ich život. Ale beda ti,
keď budeš súdená.“
Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho
by sme mohli opísať ako kajúci nárek,
ktorý nám odkrýva všetku nedozernosť
a temnú priepasť hriechu, ktorý dušu
ochromuje zúfalstvom, no zároveň vedie
k pokániu a tak k nádeji. S neobyčajným
majstrovstvom sv. Andrej prepletá veľké
obrazy Biblie – Adama a Evu, raj i prvý
pád človeka, patriarchu Noeho a potopu,
Dávida, prisľúbenú zem, no ponad to
všetko Krista a Cirkev – miesto vyznania
hriechov a pokánia. Udalosti histórie spásy sú však podané ako udalosti života sv.
Andreja a tým aj nášho vlastného života.
Dotýkajú sa nás, našej spásy a tragédia
hriechu nie je len kdesi v histórii, no
stáva sa našou vlastnou tragédiou. Takým
spôsobom sa náš život javí ako súčasť
toho kolosálneho Božieho boja proti
silám temnoty za spásu človeka.
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dobrým prostriedkom proti pokušeniu.
Počas života ma ľudia vykrúcali, očierňovali, hovorili o mne zle. To je poučenie pre
teba, že ani u teba to nebude inak, lebo
„sluha nie je väčší ako jeho pán“ (Jn 15,
20). Zradili ma, žiaľ, aj taký hriech je často
v živote. Možno aj teba zradili, teš sa...
Vysmievali sa ti, nadávali ti... Teš sa, ak sa
to stane aj tebe... Obnažili ma a bičovali.
Zobliekli ma, aby som mnoho trpel za nedostatočné oblečenie módy. Preto horeli
na mojom tele údery bičovania, lebo
často horí aj telesná žiadostivosť ľudí...
Preto ma korunovali tŕním, lebo v ľudských hlavách sa často nachádzajú pyšné,
závistlivé, nečisté myšlienky! Padol som
pod krížom, lebo som mal na sebe všetky
hriechy... Aj tvoje... Bol som smädný, lebo
ľudia často hrešia obžerstvom, pijanstvom... Prebili moje srdce, aby otvorili
dvere milosrdenstva do môjho srdca...

V ŠKOLE

KRÍŽA

Ó, drahý Spasiteľ! Viem, že tvoje telo je
oslávené. Napriek tomu z úcty k tvojmu utrpeniu si môžem predstaviť tvoje
doráňané, zbité telo, ktoré som teraz
prijal do svojho srdca... Bozkávam tvoje
rany, pretože všetky boli aj za moje hriechy... Ďakujem ti za toto veľké utrpenie,
ktorým si ma spasil... Nauč aj mňa trpieť,
pretože si povedal, že kto vytrvá do konca, bude spasený... Ty si povedal, že kto
sa chce spasiť, nech vezme svoj kríž a ide
za tebou.
Ježišu, povedz mi, prečo si tak mnoho
trpel? Veď vieme, že ak by si bol vylial iba

jednu kvapku krvi, aj tá by nás spasila...
Áno, tak je to, dieťa moje! Týmto utrpením ti však chcem dokázať svoju nevysloviteľnú lásku a vzbudiť v tebe nenávisť
k hriechu, pretože každé utrpenie malo
nejaký význam, poučenie...
Ježišu, pouč ma o svojom utrpení... Trpel
som už od Betlehema, aby som vás poučil,
že kríže sa začínajú narodením človeka... V detskom veku som trpel, pretože
utrpením sa dieťa vychováva... Nemožno
dať deťom všetko, čo sa im zachce... V Nazarete som pracoval, aby som posvätil
prácu, lebo práca je záslužná a často je aj

Ježišu, prečo musíme trpieť aj my?... Radšej trp tu ako na druhom svete. Človek
zhrešil z pýchy, preto musí byť ponižovaný skrze hriechy, aby sa obmäkčil, aby
si priznal svoju slabosť a spoznal, že Boh
je sila. Ak pokojne trpíš, máš zásluhy
a utrpenia sa zľahčujú... Ak si netrpezlivý, ba možno sa aj rúhaš, utrpenie ťa
neminie, možno skôr sa aj zväčšuje skrze
netrpezlivosť. K tomu aj hrešíš... Preto
buď múdry. Trp pokojne. Môžeš prosiť
o oddialenie krížov, no s odovzdanosťou
do Božej vôle.
(Vasiľ Hopko: Kristus v nás.
Rozjímania o Eucharistii;
preložil F. Dancák;
krátil J. Gradoš)

OSOBNOSTI

INOCENT JÁN FEDOROŇKO OSBM (1923 – 1971)
Inocent Ján Fedoroňko sa narodil
23. mája 1923 v Hrabovčíku. Bol piatym
zo siedmich detí. Po skončení miestnej
ľudovej školy pokračoval v štúdiu vo
Svidníku. V roku 1938 odišiel do kláštora na Černečej hore pri Mukačeve, kde
1. júla vstúpil k baziliánom. Noviciát
dokončil u jezuitov v Ružomberku. Jeden
rok študoval na miestnom gymnáziu,
druhý v Michalovciach. Nasledovalo
štúdium teológie v Prahe, kde bol jeho
spolužiakom Ján Hirka. 14. januára

1948 zložil večné sľuby a 15. augusta bol biskupom Pavlom
Petrom Gojdičom OSBM vysvätený za kňaza. Musel opustiť
Prahu a 14. apríla 1950 ho internovali v Podolínci. Od začiatku decembra 1951 nasledovala vojenčina v PTP na trinástich
miestach (Slavkov, Karlovy Vary, Praha...). 7. mája 1954
bol v Komárne prepustený do civilu. V Bratislave pracoval
na rôznych výskumných prácach. 1. augusta 1968 bol ustanovený za miestneho kaplána. 27. novembra 1971 onemocnel
na chrípku a musel podstúpiť operáciu. Zomrel týždeň po nej
18. decembra. Pohrebné obrady vykonal Mons. Ján Hirka
22. decembra 1971 a bol pochovaný na cintoríne Slávičie údolie
v Bratislave. (Juraj Gradoš)

travelitalia.com
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HERMASOV
PASTIER
» Ján KRUPA

Ranokresťanský spis Pastier považovali
starovekí kresťania za inšpirovaný, preto
ho čítali na svojich bohoslužobných
zhromaždeniach. Lyonský biskup Irenej
(† 202) citoval Pastiera ako Sväté písmo
(Adversus Jaereses 4, 20, 2). Rovnako aj
zo severoafrického Kartága pochádzajúci
Tertulián († 220), keď bol ešte katolíkom
(De oratione 16, 1). Len čo sa však stal
montanistom, nazýval ho „Pastier cudzoložníkov“ (De pudicitia 20, 1). Alexandrijský arcibiskup Atanáz († 373) zaradil
Pastiera medzi spisy, ktoré treba prečítať
s cieľom poučiť sa o pravej viere (Lettera
festale 39, 20).

Pravý pôst

Reč o pokání

Spis sa delí na tri časti. Prvá časť
obsahuje päť videní. Zjavujúci sa anjel,
ktorý berie na seba rozličné podoby, zveruje
Hermasovi misiu, aby vyzýval k pokániu
vzhľadom na blízky koniec sveta. Druhá
časť obsahuje dvanásť prikázaní, ktoré
opisujú cnosti, ktoré treba praktizovať,
a neresti, ktorým sa treba vyhýbať. Tretia
časť vysvetľuje desať podobenstiev, ktoré
predlžujú morálnu katechézu.
Zo spisu Pastier sa vynára v ranokresťanskej
komunite veľmi pociťovaná problematika odpustenia ťažkých hriechov spáchaných po krste.
Oproti rigoristickej línii, ktorá nepripúšťala
možnosť odpustenia, a laxistickej línii, ktorá
považovala odpustenie za vždy možné, Pastier
hovorí o možnosti jedného mimoriadneho
a výnimočného odpustenia. Toto dielo sa radí
do umiernenej línie, v ktorej žiaden hriech
nie je považovaný za neodpustiteľný.

Vo svojom posolstve
sa Pastier dotýka
aj otázky pôstu.
Pôst kresťana bude
v Božích očiach
pravý a záslužný,
keď ho veriaci začne
praktizovať aj ako
prostriedok nastoľovania sociálnej spravodlivosti:
„V ten deň, v ktorý
sa postíš, nič nepožívaj. Ani chlieb, ani vodu.
Sumu, ktorú si mal dať
za jedlo v ten deň, daj vdove alebo sirote, alebo
strádajúcemu. Takto dokážeš svoju pokoru, pretože
z tvojej pokory bola nasýtená duša obdarovaného
a prosila za teba u Pána. Ak sa budeš postiť tak, ako
som ti nakázal, tvoja obeta bude milá Pánovi a tvoj
pôst bude zapísaný u neho.“ (Podobenstvo V, 3, 6)
Pastierovo posolstvo o pôste by sa v reči dnešného
kresťana dalo vyjadriť takto: počas Veľkého
pôstu buď nielen zdržanlivý, ale aj obetavý,
a to nielen voči svojej rodine.
www.wga.hu

Z literárneho hľadiska predstavuje Pastier
reč o pokání, ktorá má apokalyptický
charakter. V historickom výskume sa
dnes radí medzi apokryfné apokalypsy.

Podľa svedectva Muratoriho zlomku dielo
Pastier napísal Hermas, brat rímskeho
biskupa Pia (140 – 155), takže jeho vznik by
sa mohol datovať do obdobia okolo polovice 2. storočia. Ale štruktúra spisu, ktorý
je zložený z troch nezávislých a rôznorodých častí, vedie historikov k domnienke
o rozličných autoroch, pričom posledný
z nich prepožičal jednotný výzor predchádzajúcim kompozíciám. Autobiografické
údaje a historické odkazy sú nespoľahlivé
(romantizované), predstavujú literárnu
fikciu, aj keď sú azda sčasti pravdivé.
A treba spomenúť aj vnútorné protirečenia, týkajúce sa zvlášť učenia o Ježišovi
Kristovi.
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SÚKROMNÉ

ZJAVENIA

» Antónia HAĽKOVÁ
Z náboženského hľadiska ide o zázrak. Čo
sa týka pravosti zjavení,
smerodajný je názor
Učiteľského úradu
Cirkvi. Pri posudzovaní pravosti zjavenia
totiž nemožno zabúdať
na vplyv podvedomia,
sugescie, chorobných
stavov a v neposlednom
rade aj na pôsobenie diabla, ktorý dokáže
vyprodukovať zmyslové fenomény s cieľom upútať pozornosť na seba, aby napokon zviedol človeka na zlú cestu. Cirkev
preto naozaj opatrne a s plnou vážnosťou
posudzuje údajné zjavenia. Ide o zložitý
proces. Miestny biskup zverí skúmanie
udalostí okolo zjavení komisii odborníkov, ktorá rozoberá hodnovernosť zjavení
z viacerých hľadísk, pričom sa postupuje
vylučovacou metódou, použitím negatívnych kritérií. Cieľom je identifikovať
prípadné negatívne javy buď v samotnom
obsahu zjavenia, alebo u zúčastnených
osôb. Ak sa potvrdí prítomnosť niektorého negatívneho kritéria, zjavenie sa
považuje za nepravé.
wikipedia.org
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Pandémia, vojna, inflácia, chudoba,
hlad, frustrácia. V kontexte uvedených
skutočností do životov mnohých ľudí
vstúpil strach, úzkosť, nedôvera a obavy
z budúcnosti. Spojenie „ťažké časy“ počuť
z každej strany. Neraz som však postrehla
vyjadrenie, že všetko, čo sa teraz deje,
bolo predsa dávno predpovedané.
Posledné mesiace môžeme pozorovať
nárast posolstiev z rôznych súkromných
zjavení po celom svete, či už ide o zjavenia Ježiša, Panny Márie, alebo archanjela
Michala, ktoré obsahujú rôzne proroctvá,
výzvy a varovania. Podľa zverejnených
posolstiev by svet malá postihnúť veľká
potopa, neskôr zemetrasenie. Cirkev vraj
bude zničená, aby sa potom znovuzrodila.
V Európe údajne nastane komunizmus.
Mätúce sú aj nabádania, aby sa ľudia
pripravili na posledný akt Božieho milosrdenstva, akési osvietenie svedomia každého človeka, ktoré majú sprevádzať rôzne
divy. Tieto posolstvá rozdeľujú veriacich
na tých, ktorí im bezvýhradne veria,
a na tých, ktorí im nedôverujú. Každopádne sa však nad nimi zamyslí každý
práve vtedy, keď predpovedané udalosti
naberú reálnu podobu. Spadne lietadlo,
nejaké mesto zničí hurikán, Rusko začne
vojnu. Zámerom tohto príspevku nie je
znevážiť tieto mimoriadne javy, ale pobádať k hlbšiemu zamysleniu sa nad nimi.
Zjavenia sú mimoriadne javy, keď sa
neviditeľné bytie stáva viditeľným aj
napriek tomu, že jeho viditeľnosť je podľa
prírodných zákonov nevysvetliteľná.

V prípade, že Cirkev zjavenie uzná, neukladá veriacim povinnosť veriť mu, teda
nepácha hriech ten, kto neverí, že sa niekde zjavila Panna Mária. Cirkvou uznané
zjavenia sú akoby lampami na ceste
života, ktoré však nesvietia vlastným
svetlom, ale svetlom Krista. To znamená,
že posolstvo súkromného zjavenia musí
byť v súlade so Svätým písmom, s učením
Cirkvi i s Tradíciou. Ak by zjavenie prinášalo niečo nové, prípadne dopĺňalo alebo
sa snažilo prevýšiť, či opraviť Kristovo
zjavenie, nemôže byť pravdivé.
Viacerí si zrejme položia otázku: čo
do času, kým sa Cirkev vyjadrí? Tu mi prichádza na um stať z Matúšovho evanjelia:
„Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú
draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či

oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov
figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré
ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie.
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý
strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý
strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich
poznáte.“( Mt 7, 15 – 20) Skúmajme, aké
ovocie prinášajú udalosti okolo zjavenia.
Čo prinášajú mne konkrétne? Strach,
úzkosť, hrôza a depresia nie sú dobrým
ovocím. Pokiaľ čítame Písmo a v modlitbe budujeme vzťah s Ježišom a Matkou
Máriou, pomôže nám to rozlíšiť, či Mária,
ktorá sa zjavuje, je tá istá, ktorú poznám.
Čítajúc rôzne posolstvá mám niekedy
pocit, že Panna Mária, ktorá sa zjavila
niekde dnes, je úplne inou Pannou Máriou než tá, ktorá sa zjavila inde včera.
Náš kresťanský život nemôže stáť na súkromných zjaveniach. Buďme opatrní
a obozretní pri rozširovaní údajných proroctiev, výziev a varovaní. Mnohé z nich
sú spracované v knižnej podobe a tu je dôležitý tzv. imprimatur. Ide o právny úkon,
ktorým miestny biskup udeľuje povolenie
na vydanie kníh týkajúcich sa viery a mravov. Znamená to, že dielo nie je v protiklade s učením Cirkvi. Slovo imprimatur sa
uvádza na začiatku knihy spolu s menom
miestneho biskupa. Napríklad, v súčasnosti najpredávanejšia kniha na Slovensku
s predmetnou tematikou uvádza imprimatur emeritného filipínskeho arcibiskupa Ramóna Cabreru Argüellesa, to je
však neplatné, pretože podľa kánonického
práva nie je udelené miestnym biskupom
autorky ani biskupom miesta, kde bolo
dielo vydané. Aj to je dôležité skúmať
predtým, než investujeme financie a čas
do diela, ktoré nás napokon môže zmiasť
a zviesť zo správnej cesty. Ak Boh chce,
aby niektoré súkromné zjavenie bolo
prijaté, zariadi všetky okolnosti tak, aby
mohlo priniesť spoločenstvu Cirkvi dobré
ovocie v správnom čase. Je rozumné a nutné riadiť sa hlasom Cirkvi, lebo tak máme
istotu, že nezablúdime.

príbeh
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ŽEMLE A ČAJ
»d Marián BABIN

Hranica v Ubli sa od poslednej februárovej soboty stala mojím druhým domovom. Ráno prichádzam a večer sa vraciam
do Humenného. Zanechal som prácu
a so šesťdesiatkou na krku som sa odhodlal na zmenu. Vďaka nášmu združeniu
Podaj ruku z Humenného a podpore svojej rodiny môžem pomáhať tam, kde je to
teraz najpotrebnejšie. A popravde ma to
i napĺňa. Akoby som sa pre toto narodil.
A ako to vyzerá na hranici? Už ako v úli.
Viac rúk a lepšia organizácia ako na začiatku. Zisťujeme, čo ľudia potrebujú.
Obyčajné situácie boli komplikované. Ak
je teplota pod nulou, aj prebalenie dieťaťa
sa ukázalo ako veľký problém. Plienky
sa podarilo zohnať, ale spočiatku nebolo
teplé miesto, kde by to urobili. Všetci
utečenci sú vystresovaní. Majú strach.
Utekajú pred vojnou do neistoty. Takým
ľuďom najmä v chladnom marcovom
počasí dobre padol pohár horúceho čaju
či kávy. Je to pre mňa škola. Raz som
chcel pomôcť uzimenému dvojročnému
dieťatku. No čaj bol veľmi horúci a ono
si popálilo ústočká. Ten plač bol silný. No
mali sme tam aj niekoľko vriec s hračkami. Jedna do jednej a druhá do druhej
ruky. A bolo po plači. Treba myslieť na to,
že i deti sú vystresované. Cítia bolesť
a strach matiek. Mnohých strach ovláda

aj niekoľko dní, i keď už sú ubytovaní.
Nedokážu vyjsť medzi ľudí von.
Ráno na hranicu prinášam obyčajné obložené žemle. Tak sto – dvesto. Ak niekto
stojí v rade toľko hodín, taká žemľa mu
padne vhod – myslel som si to. A mal som
pravdu. Veľmi rýchlo zmiznú a tým, čo
prichádzajú neskôr, sa už neujdú. Veľká
vďaka manželke a rodine, ktorí večer
po práci, kým som na hranici, všetko pripravia, aby som ráno mohol zasa niekomu podať kúsok jedla. Pre deti tu máme
aj cukríky či sladkosti. Tých je dostatok.
Prvé dni boli pre mňa ťažké. Psychicky
a citovo. Vidíte utrápených vymrznutých
ľudí. Mnohí plačú. No vy si to nemôžete dovoliť. Môžete plakať v srdci, ale
navonok musíte byť pre nich oporou
a pozdvihnúť ich, dať im nádej. Mnohé
príbehy sú silné. Mladá pätnásťročná
dievčina o barlách bez nohy s opatrovateľkou, ktorá už stratila oboch rodičov.
Žena s dieťaťom až od Charkova, ktorú
po vyše 1 250 kilometrov „nápomocný“
človek obral o šesťsto dolárov za prísľub
rýchlejšieho prejdenia hranice. Skončila
na poľnej ceste v lese medzi Užhorodom
a Berezným a aby toho nebolo málo, ešte
pred Ubľou jej vypovedalo auto a začalo
horieť. V Ubli sa jej ujali gréckokatolícke

sestričky. Keď sme ju prichýlili, chcela sa
najmä umyť a vyspať. Bola vyčerpaná.
Niekedy strávime s utečencami dole
v dedine aj čas obeda či večere. Hovoria o tom, čo zažili. Raz som tak sedel
s rodinou, kde bol muž. Nechápal som,
že prečo ho pustili cez hranicu – bol to
vojnový veterán. Ukázal mi videá, čo sa
tam deje. Také, čo natočili samotní ľudia.
Bolo to hrozné. A ešte horšie boli príbehy,
čo robia ruskí vojaci voči civilistom bez
zbrane. Ak by som ich vypovedal, mnohým by sa zdvihol žalúdok. Ale nechcem
šíriť bolesť ďalej. Na Ukrajine sa snažia
zabrániť psychickým následkom u detí
napríklad tak, že pri náletoch a ostreľovaní si deti zapchávajú uši a spievajú si.
Niekedy im musia zakryť uši rodičia.
To, čo chcem vyzdvihnúť, je veľká
spolupatričnosť našich ľudí. Spriatelil
som sa tu s ľuďmi z prešovskej i spišskej
charity. Pomáhajú tu dievčatá až z Prešova. Ukrajinci, ktorí študujú na Slovensku. A mnoho miestnych dobrovoľníkov
z okolia. Nosia kufre a tašky. Usádzajú
ľudí v autobusoch a mikrobusoch. Neraz
až tu, keď už majú aspoň istotu, že z hranice ich odvezú, dokážu prijať pohár kávy
či čaju. S výdychom, ktorým začína z ich
srdca odchádzať strach a stres a rodí sa
v ňom nádej pokoja a nového života.
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Predstavujeme

CERKEV OCHRANKYNE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY V SLOVENSKOM NOVOM MESTE
Slovenské Nové Mesto, obec,
ktorá susedí s maďarským Sátoraljaújhely, má 1 107 obyvateľov. Žijú v nej rímskokatolícki,
gréckokatolícki a reformovaní
veriaci. V centre obce sú
dnes tri chrámy. Dlho tu bol
iba rímskokatolícky kostol,
ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi
a Metodovi. Niektorí gréckokatolícki a reformovaní
veriaci chodili na obrady
do susedného Maďarska alebo
do okolitých obcí. V susednej
obci Borša vznikla gréckokatolícka farnosť, ku ktorej bola
ako filiálka pridelená aj obec
Slovenské Nové Mesto.
Vtedajší duchovný otec, ktorý
pôsobil v Borši, po dohode so
starostom Slovenského Nového
Mesta rozposlal pozvánky
na spoločné stretnutie s veriacimi v dome kultúry. Myšlienka
slúžiť sväté liturgie aj v Slovenskom Novom Meste bola

rou. So súhlasom biskupského
úradu a po dohode s kňazmi jednotlivých farností sa
každú nedeľu vyberali veriaci
do okolitých obcí na zbierku.
Takýmto spôsobom sa podarilo
získať finančné prostriedky
a po osemnástich mesiacoch sa
cerkev v Slovenskom Novom

podporená. Starosta ponúkol
zasadačku na obecnom úrade,
ale i dom smútku, kde sa nakoniec slúžilo v nedeľu i cez týždeň. Veriaci sa začali zaoberať
myšlienkou postaviť si vlastnú
cerkev, v čom ich podporil aj
starosta Ján Kalinič. Pozemok
bol vedľa reformovaného kostola. Začala sa vybavovať projektová dokumentácia. 1. mája
2015 posvätil vladyka Milan
Chautur, vtedajší košický eparcha, základný kameň. Pri rozhovore so starostom sa vladyka
opýtal: „Kedy plánujete ukončiť
výstavbu, pán starosta?” A on
odpovedal „Do roka.“ A s požehnaním sa začalo veľké dielo.
Na výstavbu sme potrebovali
finančné prostriedky. Hneď
na začiatku nám ich poskytol
obecný úrad. Veľmi sme privítali misiu z USA, ktorá nám
pomohla pri výstavbe cerkvi
fyzicky aj finančnou podpo-

CERKEV OCHRANY PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY V LEVOČI
Mária Žarnayová
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V Levoči bola po osemdesiatich rokoch od zriadenia
farnosti blaženým vladykom
P. P. Gojdičom postavená
a 25. novembra 2018 vladykom
Jánom Babjakom SJ posvätená
Cerkev Ochrany Presvätej
Bohorodičky. Cerkev nájdete
na Potočnej ulici na Sídlisku

Západ. Výstavba, ktorú realizovala firma GAMA z Levoče
vďaka mnohým obetám miestnych veriacich, dobrodincov,
nadácie Kirche in Not, Úradu
vlády SR a ďalším, trvala šesť
rokov.
6. marca 2011 základný kameň
posvätil vladyka Ján Babjak SJ.

Stavať sa začalo v máji 2012.
Projektantom bol Ing. arch.
Jozef Bačinský z Prešova.
Staticky stavbu riešilo Static
Studio z Prešova pod vedením
Ing. Jozefa Poláka. Už pred
začiatkom stavby cerkvi bola
túžba po novom chráme medzi
veriacimi veľká. Od prvých
chvíľ začatia stavby sa v pravidelných intervaloch hŕstka
veriacich (asi 15 − 30 osôb)
modlievala priamo na pozemku, neskôr na základoch, ako
aj medzi stenami hrubej stavby
akatisty, molebeny či ruženec.
Požehnanie vladyku a modlitby veriacich boli zhmotnené
do krásneho diela, zasväteného
Ochrane Presvätej Bohorodičky.
Zastavaná plocha cerkvi je
268 metrov štvorcových.
Na vstupných dverách nás víta
grécky kríž, ktorý dominuje

Meste podarilo dokončiť. Opäť
k nám zavítal vladyka Milan,
ktorý chrám posvätil. Chrám
v Slovenskom Novom Meste
je zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni, ktorá
nás všetkých chráni svojím
presvätým plášťom. (István
Mondok-Pálmay)

na všetkých oknách. Naľavo pri
vstupe je miestnosť pre matky
s deťmi, napravo sú toalety
a schodisko na chór, a do pastoračných priestorov na poschodí nad vstupom. Popod
chór vstupujeme do lode. Loď
a svätyňu oddeľuje ikonostas
s hlavnými ikonami. Vo svätyni
je murovaný prestol zo štyroch
strán ozdobený mozaikami
gréckeho kríža. Vrchnú časť
prestola tvorí hrubá dubová
doska. Na sever od svätyne je
hlavná sakristia, južne je miništrantská sakristia s toaletou.
Cerkev je vykurovaná podlahovým kúrením na plyn. Všetky
okná sú vitrážové. Ich návrh,
ako aj návrh vnútra chrámu
pripravil umelec PaedDr. Ľubomír Repaský, miestny farník
a člen farskej rady. Pozemok
nám dovolil orientovať cerkev
podľa liturgických predpisov.
Vstup je zo západu, svätyňa
na východ.
Nech je táto cerkev Bohu
na slávu a Presvätej Bohorodičke česť. (Rastislav Višňovský)

SLOVO

Peter Boža

CERKEV BL. HIEROMUČ. PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA BARDEJOV-VINBARG
kový pôdorys a sedlovú strechu, na ktorej
v strede je malá vežička s ihlanovou strechou a trojramenným krížom. Architektonicky chrám navrhli Ing. arch. Jozef
Bačinský, Andrej Sasarák a otec Florián
Potočňák. Jeho súčasťou je aj kaplánsky
byt a pastoračné centrum. Interiér chrámu
zdobí nový ikonostas z dielne stolára Jozefa Kravca, ikony napísal Nikolaj Gmitro.
Ikonostas je architektonickým a zároveň
ideovým predelom medzi loďou a svätyňou chrámu. Hlavný rad tvoria štyri veľké
ikony, ktoré sú písané na drevo. Nad radom hlavných ikon nasleduje rad dvanástich veľkých sviatkov spolu s centrálnym
výjavom Poslednej večere. Nad Poslednou
večerou je ikona Rukou neutvoreného
obrazu Mandylion. Nad radom sviatkov
nasleduje tretí rad ikonostasu, ktorý má
vo svojej vertikálnej osi umiestnenú ikonu
Krista Pantokratora. Tento rad doplňujú
dvanásti apoštoli. Na samom vrchu ikonostasu sa nachádza Golgota s krížom.

Vinbarg je najmladším sídliskom v Bardejove. Gréckokatolíci sa do tejto časti mesta
dostali sťahovaním obyvateľstva z okolitých obcí. Farnosť Bardejov-Vinbarg bola
zriadená dekrétom 16. júna 1997.
Spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich
sa stretávalo v spoločných priestoroch
vestibulu ZŠ na Vinbargu spolu s rímskokatolíckymi veriacimi. Po niekoľkoročnom
spoločnom užívaní sa však veriaci rozhodli
v roku 2005 zaobstarať si vlastné priestory. To sa podarilo s pomocou mesta, keď
na ZŠ na Vinbargu bola zriadená kaplnka
zasvätená našim dvom blahoslaveným
biskupom, ktorým bola farnosť zverená
pod patronát. Z iniciatívy a s požehnaním
prešovského arcibiskupa metropolitu Jána
Babjaka SJ sme sa odhodlali vybudovať
vlastný chrám s pastoračnými priestormi.
Farnosť až do roku 2012 nemala vlastný chrám. V septembri 2010 poslanci
mestského zastupiteľstva schválili predaj
pozemku za symbolickú sumu. Začali sa

roky intenzívnej práce. Chrám je zasvätený bl. hieromučeníkom Pavlovi Petrovi
Gojdičovi OSBM a Vasiľovi Hopkovi.
Posvätený bol 8. decembra 2012 vladykom
Jánom Babjakom SJ. Je to kombinovaná nízkoenergetická stavba, suterén je
z betónových tvárnic, základová doska
a vrchná časť je drevostavba. Má obdĺžni-

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

Pred chrámom vzniklo aj malé námestie
pomenované podľa patrónov chrámu. Jeho
súčasťou sa v roku 2014 stalo aj nádherné
súsošie našich patrónov, blahoslavených
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM
a Vasiľa Hopka. Autorom súsošia je
slovenský sochár Tomáš Király. Náš chrám
obohacujú aj relikvie svätcov bl. P. P. Gojdiča, V. Hopka, sv. apoštola Jakuba, podľa
tela Pánovho brata, sv. Faustínu Kowalskú,
sv. Floriána a sv. Charbela.
Sme vďační a hrdí na to, že za krátky čas sa
nám podarilo uskutočniť veľkolepé dielo,
ktoré bude slúžiť nám a ďalším generáciám ako Boží stánok na oslavu trojjediného Boha a Presvätej Bohorodičky. (Florián
Potočňák)
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Reportáž

BAZILIKA

BOŽIEHO HROBU
V JERUZALEME
»d Juraj GRADOŠ

ROTUNDA

Súčasná budova Baziliky Božieho hrobu
je štvrtou veľkou kresťanskou svätyňou
na tomto mieste. Pred ňou tu bola bazilika
postavená svätými Konštantínom a Helenou
a neskôr križiacky chrám. Súčasná stavba má
v sebe prvky oboch predošlých stavieb.
Rotunda, kde sa nachádza aj Boží hrob, je
nazývaná Anastasis – miesto vzkriesenia.
Niekedy sa takto označuje aj celý chrám.

DÓM

GOLGOTA

EDICULA

KAPLNKA
ANJELA

KAMEŇ
POMAZANIA

...............

Okolo Ježišovho hrobu
sa nachádza viacero
HROB JEŽIŠA
hrobiek. Jedna z nich
KRISTA
podľa tradície patrila
aj sv. Nikodémovi,
ktorý Ježiša dal sňať
z kríža a uložiť do svojho pôvodného hrobu.
KOPTSKÁ ......
Niektoré hrobky sú
KAPLNKA
naozaj z prelomu
JEŽIŠOV HROB .................................
letopočtov.

MIESTO, KDE SA ZJAVIL
ANJEL PRI HROBE ..................

Katholikon je pravoslávny chrám
vnútri baziliky, kde sa nachádza
aj omphalos. Je to vlastne kameň,
ktorý označuje pupok či stred
sveta. Gréci pôvodne verili, že
stred sveta je v gréckych Delfách.
Neskoršie ho stotožňovali s Božím
hrobom. Toto ich presvedčenie
neskôr viedlo k vytváraniu takých
máp známeho sveta, v ktorých
strede sa nachádzal Jeruzalem.
Stred sveta sa objavuje v mnohých
kultúrach a je to posvätné miesto,
ktoré spája pozemskú sféru s posvätnou (sacrum a profanum).

Kaplnka
zjavenia
Kaplnka
sv. Nikodéma

PÔDORYS BAZILIKY
BOŽIEHO HROBU

Dvor

Koptský monastier
Deir al-Sultan
Katolikon
Kaplnka
sv. Heleny

Boží hrob
Arménska
galéria

Kameň
pomazania

Kaplnka štyridsiatich
mučeníkov

Kaplnka sv. Jána
Kaplnka sv. Jakuba,
Pánovho brata

Miesto
nájdenia
svätého
Kríža

Miesto ukri
žovania
Golgota

Kaplnka štyroch bytostí
Kaplnka sv. Michala

Vstupný
priestor

Kaplnka sv. Jakuba
Väčšieho
Pravoslávny
monastier
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ŽALMY

oblúkov
Kaplnka Sedem panenských
Márie
Magdalény
Severná loď

Rotunda

I

Etópsky monastier
Grécki pravoslávni
Rímski katolíci
Arméni
Kopti
Etiópčania
Sýrčania (Jakobiti)
Spoločne grécki, katolícki
a arménski kresťania

Kniha žalmov je
pozvaním načrieť
do prameňa, ktorý
Cirkev od počiatku
považuje za prejav
viery a nábožnosti,
pocty izraelského
národa jedinému
Bohu. V pokoncilovom období sa
Žaltár používa v liturgii, pri vysluhovaní sviatostí, v modlitbe liturgie hodín,
no v každodennom živote sa žalmy môžu
stať naším denným pokrmom pri stole
rodinnej liturgie. Úvod knihy so 150 žalmami obsahuje vysvetlenie ich významu,
pôvodu, literárnych druhov a informácie
o autorstve. (Martina Jokelová-Ťuchová)

FILM

V celom areáli baziliky sa nachádza viacero zaujímavých kaplniek a miest. Dole
pri Kaplnke sv. Heleny je miesto v bývalom kameňolome, kde sa našiel svätý Kríž.
Na stene kameňolomu sa našla kresba plachetnice a nápis DOMINE IVIMUS – Pane,
my ideme, ktorý pochádza z 2. storočia. V bazilike je aj Kaplnka posmechu a pod
jej oltárom sa má nachádzať fragmet stĺpu, na ktorom sedel Ježiš, keď mu nasadili
tŕňovú korunu. Pri Kaplnke zjavenia, kde sa Ježiš podľa dávnej tradície zjavil svojej
Matke, sa nachádza fragment stĺpa, ku ktorému ho priviazali pri bičovaní. Kaplnka
sv. Longina pripomína vojaka, ktorý vydal pod krížom svedectvo o Ježišovom božstve. Kaplnka rozdelenia rúcha zasa pripomína miesto, kde si vojaci rozdelili Kristov
spodný odev. Dokonca tu je aj Kaplnka Kristovho väzenia. Podľa legendy bol tesne
pred ukrižovaním na tomto mieste dočasne väznený. Na niektorých miestach môžu
vidieť pútnici pôvodnú skalu Kalvárie alebo sa jej dotknúť.
KAPLNKA NÁJDENIA
SVÄTÉHO KRÍŽA

ENCANTO

KAPLNKA
SV. HELENY
Kaplnka sv. Heleny ležala pôvodne pod bazilikou postavenou sv. Konštantínom
a Helenou. Je to hlavný bohoslužobný priestor Katolíckej cirkvi v súčasnej bazilike. Súčasná kaplnka pochádza z 12. storočia a bola postavená počas Jeruzalemského kráľovstva. Arméni ju však volajú Kaplnka sv. Gregora Svetlonosiča, lebo
im priniesol kresťanstvo. Nachádza sa v nej aj trón, na ktorom podľa tradície
sedela sv. Helena, keď hľadala Kristov Kríž.
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Františkánsky monastier

Táto nápaditá rozprávka rozpráva príbeh
neobyčajnej rodiny Madrigalovcov
žijúcich v čarovnom dome, v dedinke
ukrytej v kolumbijských horách na mieste
zvanom Encanto. Kúzlo tohto miesta
spôsobilo, že každé dieťa z tejto rodiny je
obdarované jedinečným darom od nadľudskej sily až po schopnosť liečiť. Všetci
okrem Mirabel, ktorá ako jediná svoj dar
nedostala, a preto si pripadá pre svoju
rodinu a komunitu zbytočná. Ale keď sa
mágia Encanta začne pomaličky vytrácať,
Mirabel zisťuje, že práve ona by mohla
byť poslednou nádejou svojej rodiny. Táto
príjemná rozprávka poukazuje na jedinečnú hodnotu každého človeka a na prežívanie rodinných vzťahov. (Slavomír
Gereg ml.)
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Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril;
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Ž 16, 7 – 9
pixabay.com

OTVORENÉ DLANE
»d Drahomíra KOLESÁROVÁ

Symbolika obrázkov otvorených dlaní ku každému
prehovára veľmi jasne. V takejto pozícii vyjadruje priamosť,
čistotu úmyslov, ochotu dávať aj prijímať a v istom zmysle
aj dobrovoľne ponúknutú bezbrannosť. Samotné otvorené
dlane, ale aj všetko to, čo cez ne prichádza k tým, ktorí
stoja oproti, môže byť darom.
Najväčší a prvý darca dáva všetko.
Na začiatku, pri stvorení sveta sa jeho
nekonečná láska vybrúsi do daru života
a zhmotní ju do stvorenstva. Potom spolu
s ním prichádza množstvo ďalších – dar
domova v raji, dar partnera, dar slobodne sa rozhodovať... A po páde nanovo
ponúka dokonalý dar – život s veľkým Ž
– svojho Syna.

DÁVAŤ JE VIAC
Pozrime sa na vznik ľudského života pod
zväčšovacími sklíčkami mikroskopov
a na jeho začiatku objavíme dávanie

alebo sebadarovanie. Najprv sa dve bunky
spoja, vďaka čomu vznikne nová, ktorá sa
začne deliť. A potom znova a znova. Každá z týchto rozdelených častí musí niečo
stratiť, umenšiť sa, aby mohlo vzniknúť
čosi nové, väčšie, krajšie a dokonalejšie.
Rovnaký princíp platí pri obdarovávaní. Strácame niečo zo svojho majetku,
pohodlia, času, aby sa rozvinulo niečo
lepšie, krajšie, dokonalejšie. A nielen
v našich vzťahoch.

PRAVÉ DARY BOLIA
Je to trochu paradoxný výrok, ale v podstate vyjadruje hlbokú pravdu o tom, že
ak má byť dar darom, musí darcu ochudobniť. A to niekedy naozaj bolí. Musíme
vynaložiť nemalé úsilie – pracovať, utratiť
hmotné prostriedky – peniaze z kapsičky alebo účtu, stratiť čas na jeho výber
a zabezpečenie. Napriek tomu to robíme.
Prečo? Dôvodov by sme našli viacero,
ale všetky odrážajú našu hlbokú túžbu
po pripútaní sa, prijatí a láske. V tom sa
podobáme Bohu, aj keď nedokonalo,
lebo nevieme byť úplne nezištní. No ak
sa človek približuje k Bohu a srdce sa mu
zakoreňuje v tom Božom, napĺňa ho Boží
pohľad a Božia láska preteká do každého
daru, ktorý prejde jeho rukami.

RADOSTNÝ DARCA
Rozviňme myšlienku o pravom dare
do ešte väčšej Božej hlbiny a pristavme sa
pri deviatej kapitole Druhého listu Korinťanom, v ktorej apoštol Pavol upozor-
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ňuje svojich bratov na to, že Boh miluje
veselého darcu. S obdarovávaním sa teda
spája aj radosť a ochota. Ochota a veselosť
aj cez bolesť zo strácania (aj utrácania
J). Ak si správne nastavíme srdce, ako
darcovia získame výbornú náplasť na „bolesť“ – trojnásobný podiel radosti. Najprv
pri príprave darčeka, keď sa už vopred
tešíme na okamih prekvapenia, potom
pri odovzdávaní daru, no a bonusom je aj
to, že sa potom priebežne neustále tešíme
z jeho neskoršieho využitia. Našu radosť
znásobí aj to, keď trafíme do čierneho,
lebo poznáme srdce príjemcu a dobre
odhadneme, čo potrebuje.

PUTO
Nikdy by sme nemali zabudnúť na to, že
dar vytvára puto. A to sa môže stať naším
spojencom alebo aj nepriateľom. S darom
sa spája záväzok a očakávanie. Pomáha
nám nakloniť srdce človeka na našu
stranu, ale zároveň môže zotročiť. Nezabudnime teda (aj ako darcovia, aj ako obdarovaní) na to, že dary zaväzujú. Preto
si treba očisťovať úmysly pri ich dávaní aj
prijímaní.

Z PLNOSTI SRDCA
Možno ste aj vy pri niektorom z darov
zažili, že vás darca dostal do pomykova
alebo zahanbil. Preto vyberajme veľmi
starostlivo. Pravé dary človeka neponížia, ale pozdvihnú, upevnia jeho hodnotu v našich očiach, v jeho vlastných
i v očiach ostatných ľudí. Niekedy nie je
dôležité, koľko sme za ne zaplatili ani či
sú to v našich očiach hodnotné veci, ale
koľko lásky, priateľstva či pochopenia

za nimi stojí. Aj ja mám zopár takých,
ktoré by som mohla zaradiť do čeľade
gýčovitých, ale pre mňa majú nevypočítateľnú hodnotu, lebo mi pripomenú lásku,
priateľstvo a ruky tých, ktorí ich vyberali.

DARUNOK

DÁVAJ ĎALEJ
Pomerne často sa stáva (aj nechtiac), že sa
niekto netrafí do našich potrieb, záujmov,
vkusu... Čo s takýmito darmi? Nuž, som
opatrný pragmatik J. Treba na jednu
misku váh postaviť darcu s jeho prežívaním, spoločenské zvyky a ohľady, na druhú zasa využiteľnosť daru a jeho lepšie
zužitkovanie na inom mieste. Stále je pri
tomto rozhodovaní nápomocná komunikácia. Veľa takýchto krehkých tém sa dá
vhodným spôsobom vyjasniť bez toho,
aby sme darcu hlboko ranili necitlivým
odmietnutím. A niektoré veci vyrieši iba
pokora a čas. Ako darca situáciu občas
riešim tak, že hneď pri darovaní poviem,
že obdarovaný si s darčekom môže urobiť,
čo uzná za vhodné, a pokojne ho posunúť
ďalej.

V SKRYTOSTI
Úplne výnimočnými darmi sú tie, ktoré
na prvý pohľad nevidno. Dostávame ich
od Boha i ľudí a mnohé zasa dávame
my. Často bez toho, aby sme si ich ako
dary vôbec uvedomovali. Mám na mysli
dar modlitby, dobrej výchovy, poznania
a poznávania, odpustenia a milosrdenstva, času, dotyku, otvoreného rozhovoru
a načúvania, dar tvorivosti a záujmu, súcitu... Tieto dary budujú zvnútra, upevňujú
a pozdvihujú nášho vnútorného človeka.

KEDY SA DÁVAJÚ DARY?
Obdarovať jeden druhého môžeme kedykoľvek. Sú však spoločenské situácie, keď
je dar priam nevyhnutnosťou a jeho absencia je vnímaná ako spoločenský prehrešok. Medzi takéto situácie sa okrem tradičných sviatkov, ako sú Vianoce, narodeniny či meniny, zaraďujú aj iné príležitosti. Napríklad na Nový rok bolo zvykom
malou pozornosťou obdarovať nielen koledníkov, ale i poštárov a podriadených.
Naopak, ak je dôvod blahoželať nadriadenému, má sa to robiť spoločne. Ďalšou
príležitosťou na dar je prijatie sviatostí. Napríklad na krst zvyknú krstní rodičia
dávať dievčaťu náušnice. Ak chceme zablahoželať manželom k výročiu sobáša,
mali by sme zvážiť spoločný alebo vyvážený praktický dar. Dnes sa už často zabúda
na dar v podobe kvetov či bonboniéry pri odovzdávaní vysvedčenia pre učiteľov
a vychovávateľov. A je dobré myslieť na priateľov i rodinu v cudzine, kde v obchodoch so suvenírmi môžeme nájsť rôzne maličkosti.
Dar by nemal byť nad naše majetkové pomery a mal by byť primeraný pomerom
obdarovaného. I keď sa to zdá ušľachtilé, opak vedie k spochybňovaniu zištnosti
a takýto dar môže nakoniec spôsobiť zlo. Rovnako príliš častým obdarovávaním môžeme osobu alebo kolektív zaväzovať k reciprocite alebo zahanbovať. (Juraj Gradoš)

Vedeli ste, že slovo charizma v preklade
znamená udelenie milosti? Často ho
používame hlavne v súvislosti s výnimočnými a nadprirodzenými darmi od Boha
alebo ako prívlastok pri ľuďoch, ktorých
osobnosť zvnútra vyžaruje istý šarm alebo
autoritu. Ak by bol každý z našich darov
charizmou – plný milosti, odpustenia,
vyžaroval šarm aj vnútornú autoritu,
nikdy by sa nestal nepotrebným a nadbytočným.

DOBRÝ PÁR
Výnimočnými darcami sa stávajú práve
tí, ktorí vedia dary prijímať a byť za ne
úprimne a pravdivo vďační. Vďačnosť
obmäkčuje, zjemňuje, rozširuje srdce
človeka a privádza ho k štedrosti. Tieto
dve sestry sú navzájom hlboko prepojené
a popri sebe neustále rastú.
Chcem si teda spolu s vami rozšíriť srdce,
urobiť zoznam darov, ktoré prichádzajú
a každý deň ma pozdvihujú. Ďakujem
za dar nového začiatku po ťažkom dni,
za dar nového dňa, za nohy, ktoré ma
odnesú tam, kam potrebujem, za starostlivého manžela, za dar návratu strateného
syna, za dar priateľa, ktorý zavolá v pravej
chvíli, dar pokoja, teplých radiátorov
v studenom a veternom dni, jarného
slnka a pučiacej trávy, za dar poznania
aj nepríjemnej pravdy, vzájomného
odpustenia aj za genialitu počítača, ktorý
mi umožňuje pracovať a podeliť sa s vami
o pár myšlienok...
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Čo sa vo mne deje, keď sa niečo stane?
Stúpa vo mne hnev? Snažím sa si to nevšímať? Potrebujem byť chvíľku osamote?
A ako reaguje na to isté môj blízky? Následne spoločne vymyslime, čo konkrétne
urobiť, aby nedošlo k výbuchu. (Aj keby
som to ja chcela okamžite riešiť, môj blízky to možno potrebuje spracovať osamote,
tak mu na to chvíľu venujem, lebo viem,
že potom bude reagovať pokojnejšie.)

1. Popretie: Snažím sa rozmýšľať, akoby
sa nič nezmenilo, ignorujem správy,
pokračujem vo svojej rutine. Čo to však
vo mne vyvoláva? Podvedomý strach,
že je tu niečo, čo nepoznám, a som teda
v nebezpečí. Podvedomý tlak, že robím
niečo nesprávne a že mi na to prídu, a budem potrestaný alebo bude mojou vinou
niekto trpieť.

DOMA

V POHODE
»d Mária NEMČÍKOVÁ

Príčiny krízy v rodine pramenia hlbšie, než si uvedomujeme.
V prvom rade pramenia z úsilia milovať a byť milovaný.
Poznáme to: každý deň si povieme, že budeme svojho
blízkeho milovať a snažiť sa prijímať jeho lásku.
V pokojnom období máme osvojené
cestičky, aby sme sa nedostávali do konfliktu. No v záťažovej situácii, ako je napríklad domáca izolácia či prudká zmena
životného štýlu, sme preťažení a máme
obmedzené možnosti vyhnúť sa konfliktnej situácii. A môžeme vybuchnúť. Tieto
výbuchy nám spôsobujú nepokoj, ktorý
pomaly naštrbuje dôveru v dlhotrvajúci
úspech nášho vzťahu s blízkym človekom.

OD SYNA

A o akých reakciách v praxi hovoríme?
Psychológovia identifikovali napríklad
tieto:

Hoci sa nachádzame v rodine v tej istej
situácii, reakcia každého jej člena je jedinečná a odlišná. Na to často nemyslíme
a podvedome predpokladáme, že druhý
rozmýšľa a reaguje podobne ako my. To
je prirodzený psychický proces a volá sa
projekcia. A preto je veľmi dôležité si
v záťažových situáciách vedome opakovať,
že blízky nie je moje druhé ja, ale odlišný
človek s odlišným vnímaním situácie. Ako
na to? V prvom rade skúmajme, aké sú
naše typické reakcie v záťažovej situácii.

Otázka na zamyslenie: Prečo popieram situáciu? Bojím sa, že keď sa dozviem viac,
tak ma to položí? Myslím si, že viem veci
lepšie než ostatní? Nemám silu to riešiť
pre povinnosti?
Pravidlo: Viac psychických i fyzických síl
ma stojí potláčanie problému ako jeho
riešenie. Rozmeň si situáciu na drobné –
čo je pre teba v tejto situácii absurdné a čo
prijateľné. A začni tým, čo zvládaš. Ak je
táto reakcia typická pre tvojho blízkeho,
tak sa s ním napríklad aj takto porozprávaj.
2. Inhibícia: V kritickej situácii sa akoby
zaseknem a neviem spracovať novú
situáciu. Neviem sa rozhodnúť, strácam
kontrolu nad bežnými úkonmi a sú pre
mňa vysiľujúce. Pocit, v ktorom sa nachádzam, je bezradnosť a slabosť.

MINIPROSBY DETÍ RODIČOM

Oci, pomôž mi, aby som
pochopil, že moje slovo je môj
záväzok. A pamätaj, že sa to
učím od teba.

Mami, pamätaj, že keď budem
mať tri roky, budem si hrdinsky
myslieť, že som tvojím ochrancom. A to sa časom nezmení.

Oci, nauč ma, že sebaľútosť je
márnenie času.

Mami, ráno si púšťaj Beethovena. Všetkých v dome to upokojí.

Oci, nauč ma nosiť mame
darčeky z výletov, písať blahoželania a keď budem starší aj
darčeky za vlastné peniaze.

Mami, potrebujem, aby si mi
vysvetlila, ako dievčatá rozmýšľajú. Oco to nevie.

OD DCÉRY

Mami, vezmi ma na piknik. Len
ty a ja. A to nič, že to bude iba
na záhrade.

Oci, nauč ma počítať. Najprv
prsty, potom cereálie, cukríky aj
svätojánske mušky.

Mami, pochop, že fakty musím
získavať od teba. Moje kamarátky majú prehnane veľa
nesprávnych informácií.

Oci, nikdy nehovor sexistické
vtipy. Ak ma ľúbiš, budú sa ti
vybavovať v pamäti a strašiť ťa.

Mami, nauč ma, že nadšenie je
jeden z veľkých darov života.
A dá sa mu naučiť.

Oci, nemysli si, že si našiel
dokonalý kompromis, ak mi dovolíš piť s priateľmi doma. Iba
ma tak učíš piť.
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Otázka na zamyslenie: Prečo sa neviem
pohnúť z miesta? Mám strach, že ma to
prevalcuje? Neviem spracovať informáciu? Je nad moje sily to zvládnuť?
Pravidlo: Malé krôčiky – nesnaž sa vyriešiť
všetko, prekonaj sa na prvý malý krôčik.
Ak sa mi podarí spraviť jeden krok, určite
sa mi podarí spraviť aj druhý a ďalší. Ale
nechcem od seba naraz veľa, menej je viac.
Ak sa tak správajú moji blízki, neberiem to
ako bojkotovanie, dám im čas a pomôžem
im spraviť prvý krôčik. Takáto inhibícia
nejde uzdraviť tlakom.
3. Vzbura: V situácii, v ktorej dostávam
nariadenia, sa búrim, moje pocity sú hnev
a krivda. Mám pocit, že to, čo sa odo mňa
vyžaduje, nie je správne. Berie sa mi moja
sloboda. Ja viem predsa najlepšie, čo je
pre mňa i mojich blízkych dobré. Kašlem
na všetko. Rebelujem. Neviem dýchať.

Otázky na zamyslenie: Prečo sa búrim?
Nechápem situáciu? Cítim, že veci nemám pod kontrolou? Mám strach, že stratím svoje pohodlie a rutinu? Mám pocit,
že tí, čo túto situáciu riadia, to robia zle?
Druhý človek alebo systém ma utláča?
Pravidlo: Pomenuj svoj hnev. Pochop,
proti čomu sa búriš. Jasne to ohranič
a pracuj s tým. Hnev je emócia – tá je
v poriadku. Treba ju pomenovať a vyventilovať. Ale dokáže ovládnuť celé zmýšľanie, ďalšie, hoci aj pozitívne situácie sa
nabaľujú a potom sa už hnevám na všetko. Volá sa to snowball efekt. Pri ňom
už ani nepoznám prvotný zdroj hnevu.
To je najväčšie riziko. Najpodstatnejšie
je pomenovať, čo ma hnevá, a potom to
vyriešiť. A keď to nejde, tak to skúsim
prijať, obetovať...
(pokračovanie v budúcom čísle)

PASCHA SVJAŠČENNAJA…
Každý sviatok má svoje zvyky alebo
tradície a ani Veľká noc nie je výnimkou. Na ňu nesmie chýbať či už
na stole, alebo v košíku paska. Je to
domáci chlieb pečený vo vyhriatom
pekárniku po prehorení dreva. Keďže
sa pečie vo veľkom pekárniku, pečie
sa z desiatich až dvanástich kíl múky.
Dôležité je mať suché drevo. Preto
stále po upečení chleba si dám už
dopredu do pekárnika narezané drevo
ako predprípravu na ďalšie pečenie,
aby poriadne vyschlo. Paska sa pečie
na Veľkú sobotu. Deň vopred, čiže
na Veľký piatok večer, si urobím z 1 kg
polohrubej múky, 1 l vody, trochu cukru a 4 kociek droždia kvások.
Na cesto potrebujeme 10 kg polohrubej múky, 2 rozpustené hery (tuk),

3 l prevareného vlažného mlieka, 5
vajec, cukor podľa chuti, soľ a vodu
podľa potreby. Možno vás zaskočí to
množstvo, ale keď je už pec vyhriata,
pečie sa pre celú rodinu.
V sobotu ráno všetko spolu hodinu
vymiesim – aj kvások, čo som si
urobila v piatok večer. Cesto hodinu
kysne. Po vykysnutí dáme na olejom
vymastené plechy a necháme ešte polhodinu podkysnúť. Ešte ich pomastíme s vajcom zmiešaným s vodou. Keď
je už v pekárniku iba uhlie, pomaly
vsádzame plech po plechu vedľa seba.
Pečieme hodinu. Po vybratí pasku
pomastíme dopredu urobenou sladenou vodou (1 dc voda, 1 lyžica cukru
a 2 lyžice oleja), aby sa krásne leskla.
(Mária Vojtovičová z Jakubian)

Katarína Marčáková

ŽENY
VŠETKÝCH KRAJÍN,
SPOJTE SA!
Čo dokáže vojna? Napríklad spojiť pod
jednou strechou gréckokatolíckej fary
moslimskú rodinu a dve rímskokatolícke
rehoľné sestry. Dnes sa u nás vystriedalo
dokopy štrnásť ľudí. Človek v takomto
mixe zistí, že celkom rozumie po rusky aj
anglicky, naučí sa komunikovať rukami-nohami, vypočuje si príbeh ľudí z Charkova, ktorí v minúte zanechali svoj domov,
aby išli do neznáma, kde ich čaká... – nikto
netuší čo. Dve deti sa veľmi rýchlo zladili
s našimi štyrmi, rozumeli si aj bez slov.
Napokon aj trinásťročná Ukrajinka sa zaľúbila do našich dievčat, že si ich po lekcii
slovenského jazyka berie za sestry a aj sme
sa zasmiali nad slovensko-ukrajinskou
miešaninou. Čo vo mne silno zarezonovalo, boli prvé slová mamky, ktorá hneď čo
vstúpili do domu, zacítila komfort domova
a pokojnú atmosféru. Áno, to, čo oni už
nemajú a my stále máme. Vďaka Ti, Pane!
Čo ma učí tento čas? Vážiť si, ako
môžeme žiť, byť spolu, v pokoji. Neriešiť malichernosti a nebáť sa vystúpiť
z komfortnej zóny. Keď prídeš do domu
kultúry, kde je hlava na hlave, zrazu ti príde hlúpe nepodeliť sa s jednou z piatich
alebo dvoch izieb, ktoré máš. Vďačne som
sa stala bútľavou vŕbou babky, ktorej syn
ostal kdesi tam... a ktorej myseľ je pri
ňom, a popozerala si s ňou tých sto fotiek,
čo mala v mobile, a dovolila jej umyť riad.
A tá vďačnosť za všetko!
Padám z nôh, ale srdce mám plné. Toto
je niečo, čo Boh vie vyťažiť z každého zla.
Pokoj, požehnanie, jednotu, blízkosť. Ďakujem Bohu za tieto aj budúce dni, za všetko, čo máme, aj za to, čo môžeme dať... len
z jeho milosti. (Katarína Marčáková)
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SLOVO

OSLOVENÁ

OBYČAJNOSŤOU
»d Adriana MATOĽÁKOVÁ

Kreativita je dar od Boha. Talentovaný človek je obdarovaný
niečím, čo ovláda aj bez vedomostí či štúdia, pretože talent je
vrodený. Hoci šanca byť talentovaný sa ponúka všetkým, ak
človek nemá odvahu skúmať, prejaviť sa navonok a prekonať
stres z prípadného odmietnutia, svetlo jeho talentu nezažiari
v plnej miere. Spomedzi všetkých tak napokon žiaria tí, ktorí
prežívajú svoje dary naplno, ktorých neopúšťa zvedavosť
a ktorí sa za žiadnych okolností neotáčajú životu chrbtom.

Fotografka Eva Burgrová takýmto žiariacim talentom je. Vyrástla vo veľkej rodine
tajne vysväteného gréckokatolíckeho
kňaza Jozefa Voskára a do dospelosti
netušila, že jej otec je kňaz. „Viedli sme
normálny duchovný život, chodili sme
do chrámu, modlili sa, ale nikto z nás detí
nevedel, že náš ocko je kňaz. Keď sme sa
to po revolúcii v novembri 1989 dozvedeli, bol to pre nás obrovský šok.“ Práve otec
ju priviedol k láske k prírode a k fotografovaniu. „Často skúmam, čo ma v živote
ovplyvnilo, čo ma najviac posúvalo,
a stále sa vraciam k svojmu ockovi, ktorý
ma naučil prijímať veci v živote také, aké
sú, a nájsť v nich zmysel.“ S fotografiou
sa po prvýkrát stretla v detstve, keď ich
otec brával do lesa a učil všímať si každý
drobný detail, hru svetiel medzi listami,
zachytiť čaro krátkej chvíle. „Zachytiť
ten krátky moment, to, čo práve teraz je,
a rýchlo sa pominie, je pre fotografa ten
zázrak.“ Sama začala fotografovať postupne po narodení detí, keď jej manžel
daroval prvú zrkadlovku. Najskôr fotila
prírodu, spoločenské udalosti, koncerty, každodenný život, postupne prešla
k portrétom, ktoré sú dnes jej srdcovkou.
„Milujem tváre a v každom človeku vidím
niečo fotogenické. Ľudia si myslia, že len
krásna tvár je fotogenická, ale ja milujem
aj tváre s hlbokými vráskami a nedokonalosťami, predstavujem si, z ktorého

uhla ich čo najlepšie zachytiť... Základom
všetkého je svetlo. Svetlo hádže tiene,
svetlo vie byť tvrdé, mäkké, práca so
svetlom je v prírode aj pri portrétoch to
najdôležitejšie.“
Aj keď vyštudovala konštrukciu a dizajn nábytku a interiéru a fotografovala
len amatérsky, skusmo začala posielať
fotografie do domácich i zahraničných
súťaží a prvé úspechy prichádzali.

„Nechcela som vyhrať, chcela som len
vedieť, čo na to povedia iní.“ Jej fotografie
sa objavili v Nemecku, v Macedónsku,
usporiadala dve samostatné výstavy a jej
koníček prerástol do povolania. Venuje
sa aj grafickému dizajnu a niekoľko rokov
pomáhala manželovi v podnikaní. Celosvetová pandémia však výrazne zasiahla
aj jej prácu. Keď už nemohla fotiť ľudí,
fotila prírodu, keď nemohla ako každý
rok dovtedy robiť portréty absolventom
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ZUŠ-ky s hudobnými nástrojmi, vytvorila
tematickú sériu fotografií samotných
hudobných nástrojov s rúškami. A nadbytok voľného času jej umožnil často sa
utiekať do prírody a vnímať jej nádheru
vo všetkom. „Milujem les, prírodu, hmlu.
Rozmýšľala som, ako zachytiť tú krásu:
drobný kvietok, spadnutý lístok, mach...
a ako to pretaviť na niečo hmatateľné.
Iba fotografiou? To mi už nestačilo.“
A tak vznikla myšlienka vyrábať z kúskov prírody šperky. Začala ich zalievať
do živice pridávaním farebných pigmentov z prírodných hornín. „Existujú aj
umelé pigmenty, ale touto cestou som
nechcela ísť, chcela som to mať všetko
autentické, prírodné.“ Spočiatku nešlo
všetko hladko, musela sa naučiť, ktoré
materiály sú vhodné na zalievanie, ktoré
rastliny sú stálofarebné, naučiť sa, že ak
ostane v rastlinke voda, šperk sa nepodarí. Zároveň však prichádzali prvé úspechy,
ľuďom sa jej krehké šperky páčili, tešili
ich, inšpirovali ju k ďalším nápadom.
„Do živice som už zalievala všeličo, okrem
kvetov, listov, machov aj napríklad malé
tŕne, kávové zrnká či notový papier.
Najnetradičnejšia požiadavka, ktorú som
dostala, bol šperk, v ktorom boli v živici
zaliate chlpy domáceho miláčika😊.“
Tvorba šperku je proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť. Každý materiál treba

pred zaliatím dôkladne vysušiť, po zaliatí
do živice a pridaní prírodného farebného
pigmentu sa šperk brúsi, leští, na záver
sa doň vŕtajú prídavné komponenty ako
háčiky alebo retiazky. Okrem čistých
živicových šperkov začala Evka vytvárať aj
šperky, ktoré osádza do kovových lôžok.
Vytvorila si webovú stránku, postupne
si tvorí podnikateľský zámer. Kreatívni
ľudia neostávajú na polceste. „Všetko
vnímam ako výzvu, veľký Boží dar, dar
talentov, ktoré Boh do mňa vložil, a ja
ich len odkrývam. Život je pre mňa ako

mozaika pestrofarebných
sklíčok a len na nás ľuďoch
záleží, či z nich vytvoríme
nádhernú vitráž, alebo ich
necháme ležať rozhádzané
niekde v kúte.“

pxhere.com
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MÁM PRIATEĽA,
KTORÝ SA UTÁPA
V DEPRESIÁCH

+

+
PLUSY
+ +
+

: Môžem mu byť oporou, ukazovať
mu pozitívnu stránku života. Môžem sa
zaňho modliť a hovoriť mu o Božej láske.
Môžem mu ukázať cestu von zo samoty
+a priviesť ho k niekomu, kto mu vie pomôcť
– spoločenstvo, kňaz, psychológ...

+
+
-

-MÍNUSY: Môže ma priviesť do znechutenia

-

a depresie to, že mu neviem pomôcť.
Môžem sa začať cítiť zodpovedná za jeho
stav a mať pocit, že iba ja mu môžem
pomôcť – spasiteľský syndróm. Riziko
točenia sa v začarovanom kruhu – neustále
riešime jeho depresie a prestávam sa
tešiť zo života aj ja. Nerovnocenný vzťah
– nemôžem ukázať svoju slabosť, svoje
-trápenie zo strachu, že ho to vovedie do ešte
väčšej depresie. Samota – nedokážem
zdieľať s ním svoje trápenia. Môže sa
na mňa príliš naviazať a priveľa odo mňa
očakávať. Môže dôjsť k citovej manipulácii
až k vydieraniu. (Katarína Marčáková)

--

-

--

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

»d Martin TKÁČ

„Zašmej še, zapadneš.“ Táto veta zaznela
pred asi desiatimi rokmi v univskom monastieri. Bola určená človekovi, ktorý
vstúpil do kolektívu radostných mladých
ľudí a bol trocha zmätený. Jednoduchá
veta, ktorá sa stala tzv. hláškou, sa rýchlo
ujala a dotyčný bol hneď prijatý. Zahrialo
ma pri srdci, keď som ju nedávno znova
počul. Hláška spojila minulosť s prítomnosťou a myslím si, že má nasmerované
do budúcnosti ;-). Koľko takýchto slov
vyšlo z našich úst v našich rodinách
a spoločenstvách? Tieto slová dostali moc
vzkriesiť atmosféru, budovať spoločenstvo, vytvoriť či obnoviť priateľstvo. A je
zaujímavé, že tieto slová sa stali súčasťou
nášho života. No koľko slov, ktoré sme
povedali, sa zapísalo do života opačne,
negatívne? Aj tie nesú moc minulosti,
prítomnosti a budúcnosti. Negatívne
slovo, ktoré som vyslovil proti rodičovi,
súrodencovi, priateľom či spoločnosti, sa stalo súčasťou môjho, ale aj ich
života tiež. Toto slovo tak dostalo moc
rúcať a stavať iba popraviská vzťahov.
Vzťahov k sebe samému, k blížnemu,
ale i k Bohu. Koľkým slovám som uveril,
hoci boli klamstvom? A koľkým ešte
verím? Vidíme teda, že slovo, ktoré
vyslovíme, sa nedá len tak vrátiť späť. Ide
naprieč naším bytím, našimi dejinami
a je zapísané v hĺbke človeka, v jeho duši.
Preto je veľmi dôležité uvedomovať si, aké
slovo z nás vychádza. Vyslovené slovo už

ukazuje, čo máme v sebe, a formuje naše
vnútro k činom. Sám Kristus to povie aj
takto: „To, čo vychádza z úst, pochádza zo
srdca a poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca
vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.“ (Mt 15, 18 – 19) Ježiš však
hovorí aj tieto slová: Pokoj vám! Choď
a viac nehreš! Tvoja viera ťa uzdravila!
Chcem, buď čistý! Kristus teda hovorí
dobré slová s mocou, a to aj v dnešných
dňoch. Áno, jeho slovo má moc a trvalú
platnosť. Prečo? Lebo je Boh, ktorý dáva
život. A sám Kristus je aj tým Slovom,
ktoré vyslovil Otec. „Na počiatku bolo
Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo
Boh.“ (Jn 1, 1) Je úžasné, že Boh svoje
Slovo nevzal späť. Boh stvoril svet Slovom
a ním ho oživuje, a prejavuje mu svoju
lásku k nám i dnes a naveky.
Aj naše slová majú moc. Ale aj my máme
moc nad svojimi slovami. Vyzbrojený
slovom buď ľuďom prejavujem lásku,
alebo ju ničím. A dokedy má moje slovo
platnosť? Nie je Božie, preto je obmedzené na sile a ohraničené časom. Napriek
tomu sa však môže niesť až do večnosti.
Aj od neho môže závisieť môj večný život,
ale aj život môjho blížneho. Preto z našich „úst nech nevyjde nijaké zlé slovo,
ale iba dobré, na potrebné budovanie,
aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú“
(Ef 4, 29).

SLOVO

citaty.net

Hercule Poirot, puntičkár
s typickou cupotavou chôdzou a nalakovanými fúzmi,
je jednou z najlepších postáv
Agáty Christie a vo svete
patrí medzi najobľúbenejších
detektívov. Takmer dvadsaťpäť rokov je s týmto „malým
Belgičanom“ neodmysliteľne
spojený David Suchet, jeho
predstaviteľ v seriáli britskej
spoločnosti ITV. Herec bol
v roku 2020 kráľovnou Alžbetou povýšený do šľachtického
stavu a v Británii mu prináleží
titul sir, ktorý si osobne veľmi
váži. Napriek tomu tvrdí, že
radosť nachádza predovšetkým vo všedných veciach, vo fotografovaní a v láske
k prírode. Aktívne sa napríklad angažuje v záchrane
dažďových pralesov. Kresťanom sa stal v neskoršom
veku, a viera je preň silou, ktorá ho vedie životom už
viac ako tridsať rokov. Hovorí, že žijeme v racionálnom svete výpočtov a supermarketov, v ktorom musí
byť všetko označené a mať cenovku – len vtedy mu
rozumieme a cítime sa v bezpečí. Naproti tomu je život
viery životom mystiky, nepodloženej dôkazmi, ktorú
nemožno racionalizovať, preto ju svet neprijíma a preto
ľudia o viere radšej nehovoria. Priznáva, že ani on sám
sa necíti ako evanjelizátor a nemá v úmysle vnucovať
ľuďom svoj názor. S istotou však tvrdí: „Na tomto svete
nie je nič, čo by nemohlo byť napravené rukou všemohúceho Boha. Bez tejto samozrejmosti by sme sa všetci
zbláznili.“ (Adriana Matoľáková)

MIRIAM KAISEROVÁ: ŠALAMÚNOVÁ SIEŇ
Miriam Kaiserová – pesničkárka, huslistka a speváčka
možno nie je až taká známa, čo však neznamená,
že nejde o veľmi hodnotné
diela. Zlomom v jej kariére
bolo otváranie koncertu
Mariána Vargu, kde zahrala
svoju prvú vlastnú skladbu. Krátko na to vydala
prvé EP s názvom Isté veci. Prvým albumom bol Deň
dňu, ktorým ukazuje svoju lásku ku klasickej hudbe.
Klasické sláčikové aranžmány popretkávané mnohými
experimentami, i elektronickými, vytvárajú jedinečné a originálne skladby. Vydala už niekoľko skvelých
albumov, mnohým sa môže zapáčiť aj audiovizuálny
projekt Colour Sounds. Albumy si môžete vypočuť
na známych streamovacích platformách. (Dominik
Petrík)

VŠETCI V REDAKCII
VERIA V BOHA? (DANIEL)
No bez viery to nejde. Aj keď dnes existujú teológovia,
ktorí neveria v Boha, v praktickom živote si neviem
predstaviť, že by boli súčasťou nejakého kresťanského projektu. Viera je
to, čo nás ako kresťanov spája. A týka sa to aj redakcie. Za tých skoro dvadsaťdva rokov, čo som postavený na jej čelo, sa v nej vystriedalo množstvo
ľudí. Každý bol jedinečný a asi dvoch rovnakých by som nenašiel. Ale to,
čo sme mali všetci spoločné, bola viera. Nielen taká jednoduchá. Dokonca
si dovolím povedať, že viac než viera. Bola to dôvera voči Bohu.
Každý rok sú posledné mesiace roka pre mňa osobne výzvou, ktorú ani
po toľkých rokoch nedokážem zvládnuť na jednotku. Výzvou dôvery
v Božiu prítomnosť v Slove. Pripravujeme nový ročník, rokujeme, máme
plány, ale všetko to stojí na Bohu, či nám požehná. Či bude dostatočný
počet odberateľov, či budú dary, príspevky od priateľov. Ale, a čo je naozaj
len o ňom, či budú ľudia ochotní pomáhať – prispievať do časopisu, deliť
sa. Iba v dôvere v jeho pomoc sa dá robiť takýto časopis.
A dôverovať neexistujúcej bytosti je poriadne bláznovstvo. Takže, áno –
všetci veria v Boha, ktorý nás bezhranične miluje. Ktorý dary, ktorými nás
požehnal, používa na šírenie lásky, odpustenia, milosrdenstva..., jednoducho na posväcovanie veriacich, aby ich vôňa bola lákavá pre tých mimo
Cirkvi. A hoci viera je niečo osobné, cez Slovo sa viera jeho redaktorov
stáva verejnou. (šéfredaktor Juraj)

TABUĽA NA PRIVÍTANIE
„Vitajte v obci Bodiná.“
Podobne hlása tabuľa
pri vstupe do nejednej
slovenskej obce. Niekde
je toto uvítanie obohatené o erb
obce, aby si pocestný ešte lepšie
uvedomil, že už sa nenachádza
na území nikoho, ale vstupuje
do intravilánu konkrétnej obce.
Vitajte v Jeruzaleme! To si (čisto
teoreticky) mohol Kristus sediaci
na osliatku prečítať pri vstupe
do hlavného mesta, keď mu
zástupy prevolávali Hosanna.
Liturgické prepustenie začiatku
Strastného týždňa ho oslovuje
ako Pána, ktorý dobrovoľne
prichádza v ústrety utrpeniu pre
našu spásu. Zaujímavé však je, že tento začiatok prepustenia nespomína
sväté mesto Jeruzalem, kam Kristus pred dvetisíc rokmi prichádzal trpieť.
Žiadna zmienka o mieste, na ktoré prichádza Spasiteľ dovŕšiť dielo svojej
poslušnosti.
Ľuboš Repta – wikimedia.org

HERCULE POIROT
DAVID SUCHET (1946)

Prečo je to tak? Možno je to dielo byzantskej praktickosti, ale možno
je za tým aj čosi viac. Aj tento drobný detail by nás totiž mohol vzdialiť
od skutočného zmyslu sviatku Paschy. Celé spásne dielo a jeho hlásanie
prostredníctvom Cirkvi je totiž výsostne osobné. Dostávame tak priestor
ešte lepšie si uvedomiť, že on prichádza dobrovoľne trpieť do našich životov, položiť život na môj kríž a vstať z hrobu v mojom vlastnom živote.
Jeruzalem je v Písme miestom prebývania Boha uprostred ľudu. Novým
Jeruzalemom je Cirkev, ale aj môj vlastný život. Pán prichádza v ústrety
utrpeniu, aby vo mne obnovoval svoj chrám. (otec Kyriak)
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Príbehy poslušníka
Axios!

Axios!

Axios!
Axios!
Axios!

Aj ty si axios.

Vínne sudy
Nerozumiem.

Aj ty si hodný
svojho poslania...

... poslušníka.

Videl som, ako si to zvolanie
oduševnene spieval.
Keď som...

???

...
hľadel na týchto
svojich priateľov,
videl som za tým, akú cestu
prešli, aby mohli byť vysvätení.

Áno, Boh si starostlivo vybral drevo, okresal ho, vyhladil, poohýbal, opásal
železnými obručami a...
...
urobil
z nich
úctyhodné sudy,
v ktorých
môže dozrievať
jeho kvalitné víno.

Ostáva
veriť,
že v nich
neskysne.

Píše a kreslí Dada Kolesárová.
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Boh človeka prirovnáva k nádobe. Každému určil
iné, ale rovnako dôležité poslanie. Na službu pri
oltári si vyčlenil špeciálne nádoby – kňazov
alebo inak aj jerejov. Sú to ľudia, ktorých
uznal za hodných vysvätenia – vyčlenenia pre
svoje špeciálne zámery. Nebolo to preto, že by
boli lepší, ale preto, lebo boli pre neho použiteľní. Od týchto „nádob“ chce, aby ostatným
prinášali kvalitné a lahodné víno Božej lásky,
posväcovania, slova, milosrdenstva...

Ahoj, deti, viete, do akých nádob sa nalieva hroznová
šťava, aby z nej vzniklo kvalitné, dokonca špičkové
víno? Najčastejšie sa stretnete s drevenými –
dubovými, jelšovými alebo morušovými. Od
kvality suda potom závisí aj kvalita vína, preto sú
vinármi starostlivo vyberané. Ak by ste nechceli
vyrábať víno, ale kvasenú kapustu, vyberiete si
radšej keramickú nádobu, ktorá je prispôsobená
na kvasný proces. No a keď chcete zbierať dažďovú
vodu, najlepšie poslúžia plastové sudy.

Posvätný
Slovo jerej má starobylý pôvod. Vzniklo z gréckeho slova a znamená
svätý, posvätný. Možno ste sa však stretli aj s pomenovaním protojerej.
Slovo je zložené z dvoch častí: protos – prvý + jerej – kňaz. Je to titul,
ktorý kňaz získava od biskupa ako poctu, a má právo nosiť zlatý kríž.
Ďalším titulom je stavroforný protojerej (gr. stauros = kríž, forein
= nosiť), ktorý má právo nosiť zlatý kríž s ozdobami, a mitroforný
protojerej, ktorý má na liturgických sláveniach právo nosiť mitru.
Protojerej je prvý kňaz, ktorý zvyčajne začína liturgiu a je hlavným
celebrantom.
Úloha: Správne poukladaj rozhádzané písmenka
v súdkoch na schodoch a objavíš grécke slovo,
ktoré sa stalo základom pre pomenovanie
kňaza vo východnom obrade.
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Epitrachil

Kňaz – jerej si pri svojom
vyčlenení – vysviacke oblieka
kňazské rúcho. Jeho súčasťou je pás látky – epitrachil,
ktorý si dáva na šiju, pretože symbolizuje Kristovo jarmo.
Úloha: Spočítaj a vyfarbi krížiky na epitrachiloch.

E
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spravodajstvo

KARDINÁL KRAJEWSKI NA UKRAJINE

SLOVO

POMOC UKRAJINE
V ČECHÁCH
ČESKÁ REPUBLIKA/PRAHA g Na svätej omši za mier na Ukrajine slávenej
kardinálom Dominikom Dukom sa
25. februára v pražskej Katedrále sv. Víta
zúčastnil aj český apoštolský exarcha
Ladislav Hučko, generálny vikár Vasiľ
Slivocký, súdny vikár Milan Hanuš
a ďalší kňazi exarchátu. Na omši zaznel
i spev detí gréckokatolíckej školy z Mělníka. Vladyka Ladislav zároveň zaslal
list vyššiemu arcibiskupovi Ukrajinskej
cirkvi Sviatoslavovi Ševčukovi s ubezpečením o modlitbách za celý ukrajinský
národ. List so slovami povzbudenia
adresoval aj ukrajinským veriacim. Otec
Vasiľ Slivocký sa zúčastnil 28. februára
v Prahe na stretnutí náboženských
predstaviteľov na podporu Ukrajincov
s názvom Nemôžeme mlčať. Gréckokatolícke farnosti v Brne, Pardubiciach,
Liberci a Prahe pomáhajú Ukrajine humanitárnymi zbierkami. (exarchat.cz)

CHORVÁTSKO/KRIŽEVCE g Križevacká
eparchia v spolupráci s vládou Chorvátskej
republiky, civilným veliteľstvom, Červeným
krížom, charitou a inými cirkevnými inštitúciami spolupracuje na pomoci ukrajinským
utečencom, ktorí prichádzajú na jej územie.
Križevacký eparcha Milan Stipič vymenoval
28. februára komisiu, ktorej úlohou je v spolupráci s farnosťami eparchie poskytovať
duchovnú i materiálnu pomoc, informácie,
tlmočenie a sprevádzanie utečencov. (krizevacka-eparhija.com)
VATIKÁN g Zmenu Gréckokatolíckej
eparchie sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov
v Kanade na exarchát schválil 3. marca Svätý
Otec František. Taktiež preniesol jurisdikciu
nad exarchátom z Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi na Slovensku na Byzantskú
katolícku metropoliu v Pittsburgu v USA.
Vladyku Kurta Richarda Burnetta vymenoval
za apoštolského administrátora exarchátu.
(vaticannews.va)
VATIKÁN g S ďalšou mocnou výzvou sa zastal nevinných obetí vojny na Ukrajine Svätý
Otec František 13. marca pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. „V mene
Boha vás žiadam: zastavte tento masaker!“ Povzbudil k prijímaniu utečencov a solidárnosti
a spolu s pútnikmi zotrval v modlitbovej minúte ticha. Svätý Otec práve v tento deň začal
desiaty rok svojho pontifikátu. (TK KBS)
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UKRAJINA g Vyslanca Svätého Otca
Františka kardinála Konrada Krajewského,
pápežského almužníka, privítal 8. marca
vo Ľvove vyšší arcibiskup Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk
a metropolita arcibiskup Rímskokatolíckej
cirkvi na Ukrajine Mečislav Mokrický.
Počas svojho pobytu navštívil centrá
sociálnej služby a utečencov z východu
krajiny. V rozhovore pre lokálnu televíziu

vyjadril, že prichádza s logikou evanjelia a jeho zbraňami, ktorými sú modlitba,
pôst a almužna. Svoju cestu
začal 7. marca, keď navštívil
poľsko-ukrajinské hranice. Vo
štvrtok 10. marca sa zúčastnil
na ekumenickej modlitbe
za pokoj na Ukrajine v ľvovskej
rímskokatolíckej katedrále
za účasti predstaviteľov rozličných cirkví a náboženstiev.
Jeho misia na Ukrajine nemá
termín ukončenia. Na Ukrajine
ostane, kým to bude možné, aby v mene
Apoštolského stolca sprevádzal ukrajinský národ v dramatických časoch. Vyšší
arcibiskup Sviatoslav Ševčuk vo svojom
príhovore 7. marca poďakoval všetkým,
ktorí podporujú ukrajinský národ. Medzi
inými vymenoval východné katolícke
cirkvi v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku
i na Slovensku. Zvlášť poďakoval poľskému národu. (news.ugcc.u)

I

KARDINÁL ČERNÝ NA UKRAJINE
A V MAĎARSKU
UKRAJINA/MAĎARSKO g Kardinál Michael Černý SJ, prefekt ad interim
Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj navštívil 8. až 11. marca Maďarsko a Ukrajinu ako vyslanec Svätého Otca Františka, aby do týchto oblastí
priniesol ukrajinskému národu humanitárnu pomoc a blízkosť Apoštolského stolca v čase vojnovej a migračnej krízy. V stredu 9. marca navštívil
Berehovo na Zakarpatskej Ukrajine, ktoré sa stalo jedným z centier pomoci
utečencom. Okrem iných predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností
sa tu stretol aj s apoštolským administrátorom Mukačevskej eparchie Nilom
Luščakom OFM. Vo svojom príhovore odovzdal pozdravy a blízkosť Svätého
Otca každému Ukrajincovi. Zdôraznil, že je dôležité, aby sa po vojne Ukrajina
stala lepšou a aby si Ukrajinci zachovali jednotu, akú majú vo vojne. Kardinál
navštívil Ostrihom, ako aj pobočku jezuitskej služby pre utečencov, centrum
pre utečencov Maltézského rádu a železničnú stanicu Nyugati v Budapešti.
Kardinála na Ukrajine sprevádzal biskup Nyíregyházskej eparchie Abel Sočka,
ktorý 5. marca spolu s vladykom Nilom navštívil centrum pomoci utečencom
na hraničnom priechode Malé Slemence. (mgce.uz.ua, TK KBS)

SLOVO

NAŠA SYNODÁLNA
CESTA
BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
Synodálnu cestu v Bratislavskej eparchii
otvoril vladyka Peter na pastoračnej návšteve gréckokatolíckej farnosti v Trnave
počas slávenia svätej liturgie v nedeľu
17. októbra 2021 v Chráme sv. Anny. Tomuto otvoreniu predchádzalo vymenovanie dvoch koordinátorov za Bratislavskú
eparchiu, ktorými sú otec Vladimír Skyba
a Stanislav Gábor. Do eparchiálneho
tímu ďalej patria piati členovia za každý
dekanát a jeden člen za eparchiálny úrad.
Tento synodálny eparchiálny tím vzhľadom na pandemickú situáciu, ale aj pre
pomerne veľkú vzdialenosť, ktorá vyplýva
z veľkej územnej rozlohy našej eparchie,
mal viacero online stretnutí, kde na základe vademéka pre Synodu o synodalite
vypracoval praktický plán realizácie
synodálnych konzultácií v jednotlivých
farnostiach.
Od začiatku pôstneho obdobia prebiehajú synodálne konzultačné stretnutia
na farskej úrovni v približne dvadsiatich konzultačných skupinách, ktoré
sa vzájomne zdieľajú o jednotlivých
tematických okruhoch. V súčasnosti
prebieha zdieľanie na štvrtom tematickom okruhu. Náš zámer je, aby vzájomné zdieľanie v jednotlivých farnostiach
bolo ukončené do konca pôstneho
obdobia. Koordinátori za jednotlivé
dekanáty do sviatku Päťdesiatnice postúpia výsledky týchto farských zdieľaní
eparchiálnemu tímu, ktorý spracuje jednotlivé závery do eparchiálnej syntézy.
K okruhu desiatich tém, ktoré odporúča
vademékum pre Synodu o synodalite
chceme viesť vzájomné zdieľanie aj
na tému, ktorá pojednáva o problémoch
evanjelizácie v prostredí diaspóry v čase
pandémie a vojnového konfliktu.
Doterajšia práca v jednotlivých
konzultačných skupinách
dáva presvedčenie, že
tí, ktorí sa zúčastňujú
na týchto sedeniach,

majú úprimný záujem o Cirkev a jej misiu
v tomto svete. (Vladimír Skyba)

KOŠICKÁ EPARCHIA
Kresťanskú identitu prijímame iba raz
v krste, ale potreba upevňovať ju ostáva
počas celého života. Toho si je vedomý aj
Svätý Otec František, ktorý pre terajšie
časy putujúcej Cirkvi vyhlásil Synodu
o synodalite. Synoda má prispieť k uvedomeniu si toho, prečo sme kresťanmi
a kam spolu kráčame v treťom kresťanskom tisícročí. Novinkou synodálnej
cesty je to, že klerici sa majú navzájom
počúvať s laikmi a v atmosfére dôvery
a modlitby majú hľadať to, čo Svätý Duch
dnes hovorí miestnym cirkvám.

Synoda
20 21
20 23
Za synodálnu Cirkev
spoločenstvo

spoluúčast’ misia

V tomto duchu najosvietenejší vladyka
Cyril, košický eparchiálny biskup, otvoril
synodu aj v Košickej eparchii. Na sviatok sv. Michala 8. novembra odovzdal
poverenia pre šestnásťčlenný synodálny
tím zložený z kňazov i laikov. Každý člen
tímu odvtedy zastupuje špecifickú oblasť
Božieho ľudu, ako sú rodiny, mladí,
hnutia a spoločenstvá, kňazské manželky,
marginalizované skupiny atď. Koordinátorom tímu sa stal otec Michal Hospodár,
ktorý každý mesiac zvoláva pracovné
stretnutie členov tímu, aby v modlitbe
a dialógu udávali smer synodálnemu
kráčaniu. Podobné stretnutia sa uskutočňujú aj v rámci jednotlivých oblastí.
Milou vzpruhou pre rozbehnutý proces
synody bol 9. január 2022. Vtedy vladyka
Cyril v katedrále posvätil synodálny reliéf
z dreva, symbolicky znázorňujúci kráčanie troch generácií cestou Ježiša
Krista vo vzájomnej láske. Reliéf
sa po uctení v katedrále stal
putovným znakom synodálnej cesty po protopresbyterských chrámoch
eparchie.
Do synodálneho procesu boli zaangažovaní aj
ľudia so spoločenským
postavením a vplyvom.
Ide tu o dôležitý rozmer
hodnotového prepojenia
občianskej spoločnosti a zákonov Božieho
kráľovstva. Pre kňazov
ako hýbateľov synodálnej cesty bol organizovaný koncom februára
kňazský deň, na ktorom
vystúpil aj najosvietenejší arcibiskup Giorgio
D. Gallaro z Ríma.
Mládež si vytvorila
v pandemických
obmedzeniach online
platformu
TS KE
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SPOLOČENSTVO
KLOKOČOVSKÁ
RODINA
Vám ponúka ďakovnú púť:

na výmenu svojich pohľadov ohľadom
prežívania viery a vlastnej cirkevnej identity. Na samostatnej webovej podstránke
www.synoda.grkatke.sk, kde sú dostupné
informácie, prezentácie i správy zo synodálneho procesu eparchie, sa elektronicky mohli prihlásiť aj hnutia a rehoľné
komunity. Takto sa vytvára symfónia spoločného kráčania, kde sa dávame Bohu
k dispozícii. Aby nás pretvoril na nových
ľudí, ktorí nehľadia na viditeľné rozdiely
medzi sebou, ale na duchovné dobro pre
všetkých veriacich i hľadajúcich. Aj touto
cestou prosíme našich veriacich, aby sa
zapojili do prebiehajúcej konzultačnej
fázy synody, a tak prispeli k naplneniu jej
cieľa. (Michal Hospodár)

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA
Synodálna cesta v Prešovskej achieparchii sa začala otvorením v Katedrálnom
chráme svätého Jána Krstiteľa v nedeľu
17. októbra 2021. Otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ za koordinátorov vymenoval troch kňazov: Marcela Mojzeša,
Petra Tirpáka a Petra Kačura. Následne
bol vytvorený archieparchiálny synodálny
tím, ktorého členmi sú okrem otca arcibiskupa metropolitu Jána piati kňazi, dve
rehoľné osoby a desať laikov, medzi ktorými je manželský pár, manželka kňaza,
zástupcovia mladých, seniorov, charity,
Rusínov, Rómov, spoločenstiev a hnutí.
V spolupráci s otcami protopresbytermi
boli oslovení farári, správcovia farností,
ako aj predstavení iných spoločenstiev
a cirkevných inštitúcií, ktorí vymenovali
miestnych koordinátorov. Synodálnym

konzultáciám vo farnostiach, reholiach
a spoločenstvách predchádzali tri formačné webináre pre miestnych koordinátorov na témy: Načo je nám synodálna
cesta a ako sa bude realizovať v Prešovskej
archieparchii, Základy vedenia diskusnej
skupiny (nielen počas synody) a Duchovné
rozlišovanie v skupine a praktická realizácia synodálnych konzultácií. Audionahrávky a iné materiály z týchto webinárov
sú dostupné na stránke http://www.
grkatpo.sk/?webinare_synoda.
Od 15. marca 2022 prebiehajú vo farnostiach, reholiach a spoločenstvách
Prešovskej archieparchie synodálne
konzultácie, ktoré budú v máji spracované synodálnym tímom do archieparchiálnej syntézy. Spracovanie syntézy sa riadi
odporúčaniami generálneho sekretariátu
synody. Ak sa niekto ešte nestihol zapojiť
do týchto konzultácií cez farské alebo
iné spoločenstvo, môže napísať mail
na presov.greckokat@synoda.sk a dostane
usmernenie, ako postupovať.
Okrem desiatich tematických okruhov
(Vademecum 5.3) sa s požehnaním otca
arcibiskupa metropolitu Jána stali súčasťou synodálnych konzultácií aj ďalšie tri
témy: Starostlivosť o kňazské rodiny, Starostlivosť o rodiny v špecifických situáciách
a Ako napomáhajú zažiť spoločné kráčanie aktuálne výzvy v spoločnosti: covid,
postcovid a vojna na Ukrajine. Veríme,
že vo vzájomnom počúvaní sa a v otvorenosti voči Svätému Duchu dokážeme
spoločne rozlíšiť, čo dnes „Duch hovorí
cirkvám“. (Zjv 2, 7) (Marcel Mojzeš)

RÍM, NEAPOL, POMPEJE, FORLI
CASCIA, S. G. ROTONDO, BARI,
RAVENA, CITTA DI CASTELO
od 27. apríla do 4. mája 2022
Duchovný sprievodca púte:
otec Matúš Marcin
Cena: 390 eur
(doprava, 4 nocľahy, polpenzia)
Nástupné miesta: Prešov, Vranov n/T.,
Humenné, Michalovce, Košice
Tel.: 0907 353 021, 057/44 76 186
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CESTA CHLAPCA
POD RUKY BISKUPA
»d Juraj GRADOŠ

Pred trištvrte storočím 11. mája 1947 bol v Prešove cez
vkladanie rúk prešovského biskupa blahoslaveného Pavla
Gojdiča vysvätený za biskupa Vasiľ Hopko. Stal sa tak
prvým pomocným biskupom v histórii Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku.
Život bol ťažký, a tak matka zverila svoje
deti rodičom a sama išla zarábať peniaze
do Ameriky. Celý svoj mesačný zárobok vo
firme Johnson&Johnson posielala svojim
rodičom pre deti. Hospodárska situácia
v rodine bola ťažká. Napriek všeobecnej
biede jej brat Demeter Petrenko študoval v kňazskom seminári v Prešove. Keď
prijal vysviacku, rozhodol sa odbremeniť
rodičov a pomôcť im s výchovou synovca. A tak v roku 1913 odišiel mladý Vasiľ
za strýkom do Oľšavice.

Oficiálny portrét vladyku V. Hopka po vysviacke

Životná cesta blahoslaveného Vasiľa
Hopka bola naozaj hrboľatá. Tento rodák
z Hrabského od narodenia nosil so sebou
vo vlastnom tele pamiatku na rodinnú
tragédiu, keď mu ešte v lone matky
zomrelo dvojča. Matku, ktorá hľadala
pre svoje dieťa lepší život, to nakoniec
odnieslo až za oceán – do Ameriky. Dôvodom, prečo tak neurobil otec, bola jeho
predčasná smrť. Vo štvrtok 6. júla 1905 sa
obcou prehnala silná búrka. Chudobný
roľník Vasiľ Hopko bol zvonárom a cerkovníkom. A tak v búrke išiel do cerkvi
a začal zvoniť, aby zvuk zvonov rozohnal
mraky a búrka sa utíšila. Počas zvonenia
však udrel blesk do veže a rachot hromu
oznámil smrť mladého muža. Ročný
chlapec tak prišiel o svojho otca bez
toho, aby ho mohol spoznať. Veriaci mu
z vďaky postavili na cintoríne kamenný
kríž. Mladej vdove Anne tak ostali po mužovi okrem spomienok iba deti – Mária
a Vasiľ.

Rok 1924 sa stal pre oboch zlomovým.
Strýko bol preložený do Blažova a mladý
Vasiľ nastúpil na štúdiá do kňazského
seminára. Šikovný, usilovný a zodpovedný
chlapec neunikol oku vladyku Dionýza
Nyáradiho, ktorý vtedy spravoval Prešovskú eparchiu. Vidiac v ňom potenciál navrhol mu ísť študovať do Ríma. Ale musel
by sa zaviazať už teraz sľubom celibátu. To
mladý Vasiľ neurobil, lebo v tom čase ešte

nepoznal, akou cestou bude kráčať jeho
kňazstvo. Nechcel dávať prázdny sľub,
a tak začal študovať v Prešove.

Akt vysviacky vladyku V. Hopka
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Toto rozhodnutie mladého muža malo
zásadný vplyv na jeho budúcnosť i na dejiny Gréckokatolíckej cirkvi vo vtedajšom
Československu. Ako druhák dostal povolávací rozkaz do armády. Stal sa asistentom
vojenského kaplána v Prahe. Jednou z jeho
úloh bolo odvádzať gréckokatolíckych
vojakov na naše bohoslužby. K vojakom sa
pridávali mladí gréckokatolíci, ktorí sem
prišli hľadať svoju budúcnosť ako študenti
alebo robotníci. Tu sa začala rodiť myšlienka zriadiť v Prahe gréckokatolícku farnosť.
Vasiľovej matke však jej deti chýbali. Dcéra
sa v roku 1918 vydala a neskôr odišla k matke do Ameriky. Aj syna chcela mať pri sebe,
a tak ho po skončení teologických štúdií
pozvala k sebe s nádejou, že tu prijme
vysviacku a bude tu pôsobiť ako kňaz. No

SLOVO

Jeho pôsobenie v Prahe sa začalo ťažkou
skúškou. Gréckokatolícky chrám mal byť
zbúraný a na jeho mieste mal byť postavený obchodný dom. No ani mladý kňaz, ani
veriaci sa nevzdávali. S priateľmi nakoniec
získali Chrám sv. Klementa, ktorý je dnes
miestnou katedrálou. O tomto Božom dare
s radosťou informoval aj vladyku Pavla.
Po získaní cerkvi začal robiť kroky k riadnemu zriadeniu farnosti. To sa mu podarilo
na sklonku roku 1933, a tak 1. januára
vznikla pražská gréckokatolícka farnosť.
Vďaka jeho obetavosti sa život farnosti nikdy neobmedzoval iba na slávenie liturgií,

ale presahoval múry cerkvi. Svätá stolica
tohto mladého, tridsaťdvaročného muža
za jeho činy vymenovala za monsignora.

vietskeho zväzu, ale aj v mnohých štátoch,
ktoré sa pod vplyv Moskvy dostali.
Vymenovanie za pomocného biskupa
zastihlo Vasiľa Hopka v Bardejove, kde
už niekoľko rokov zastupoval miestneho kňaza, ktorý si pre vážnu chorobu
nemohol plniť svoje kňazské povinnosti.
Len čo bol vymenovaný, vladyka Pavel
ho vymenoval aj za generálneho vikára.
Biskupskú vysviacku prijal 11. mája 1947
za veľkej účasti ľudu. Išlo o veľkú manifestáciu viery a životaschopnosti Gréckokatolíckej cirkvi na sklonku jej slobody. Jeho
spolusvätiteľmi boli pražský arcibiskup
Mons. ThDr. Jozef Beran a košický biskup
Jozef Čársky. S Beranom mladého biskupa
spájalo osobité puto ešte z čias pôsobenia
v Prahe.

Vladyka Pavel si všímal kroky mladého
muža a keďže v ňom videl vzor hodný
nasledovania, vymenoval ho za špirituála
v kňazskom seminári. Tu sa začala cesta
vladyku Vasiľa jednak cez jeho vlastné štúdiá v Prahe, jednak cez pôsobenie na bohosloveckej akadémii i na biskupskom
úrade, ktorá ho doviedla do roku 1947, keď
ho v januári pápež Pius XII. vymenoval
za midilinského titulárneho biskupa a prešovského pomocného biskupa.
Dovtedajších jedenásť rokov v Prešove bolo
poznačených predovšetkým tragédiou
vojny. Jej vinou nemohol dokončiť štúdiá
v Prahe. Od roku 1943 bol vladykom Pavlom vymenovaný organizovaním pomoci
pre ukrajinských utečencov, najmä gréckokatolíckych kňazov s rodinami. Gréckokatolíkom na území Haliče, ktorá pred
vojnou patrila Poľsku, i na území Podkarpatskej Rusi, ktorú okupovali maďarské
vojská, hrozilo nielen väzenie a pracovné
tábory, ale i strata vlastnej identity a zákaz
činnosti. Komunistické bezpečnostné
zložky na „oslobodenom“ území zatýkali
gréckokatolíckych kňazov a odvážali ich
do pracovných táborov. Toto konanie
napriek silnej komunistickej propagande
nakoniec viedlo k plošným zákazom Gréckokatolíckej cirkvi nielen na území SoUdeľovanie biskupského požehnania po vysviacke V. Hopka

Po uzdravení požiadal vladyku Pavla
Gojdiča o vysviacku. Tu sa dozvedel, že
jeho pôsobenie medzi pražskými gréckokatolíkmi prinieslo ovocie. Požiadali
biskupa o zriadenie farnosti. A nielen to.
Žiadali, ak je to možné, aby im za farára
vymenoval práve Vasiľa Hopka. Spomienky
na jeho pôsobenie v Prahe boli i po rokoch
živé. 3. februára 1929 sa mladému Vasiľovi
naplnilo povolanie a prijal kňazskú vysviacku. Lenže farnosť ešte nebola oficiálne
zriadená, a tak novokňaz oficiálne nastúpil
za farára v Pakostove, hoci pôsobil v Prahe.
Inak by ostal bez prostriedkov na živobytie.

Vladyka V. Hopko v Krásnom Brode

krátko pred odchodom mladý bohoslovec vážne ochorel. Zvyšky jeho dvojčaťa,
ktoré mal medzi lopatkami, mu začali
spôsobovať hnisavé vredy. Všetky peniaze,
čo mu matka poslala, minul na lekárov.
A keďže sa snažil šetriť, nie na najlepších.
Výsledkom boli mesiace bolestí a ďalšie
tri operácie. No i tak sa rana nechcela zahojiť. Vtedy mladý Vasiľ urobil sľub, že ak
vyzdravie, ostane v celibáte. Deväť dní sa
modlil k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
a s tým úmyslom prijímal denne Eucharistiu. V posledný deň deviatnika, v predvečer
Narodenia Pána, mu prišli vymeniť obväzy.
Na počudovanie všetkých – lekárov i personálu – bola rana zahojená. A s ňou aj jeho
dilema, aká kňazská cesta stojí pred ním.

Samotná vysviacka sa začala sprievodom
z kňazského seminára. Hlavným ceremoniárom bol Miron Podhájecký. Po vysviacke a archijerejskej liturgii biskup Vasiľ
udelil svoje biskupské požehnanie nielen
ľuďom v katedrále, ale vyšiel aj vonku, kde
ho čakali zástupy. Dokonca aj mnohí bohoslovci, medzi nimi i neskorší biskup Ján
Hirka, prijali jeho požehnanie kľačiac pred
katedrálou. „Bolo to požehnanie mladého,
štyridsaťtriročného biskupa preniknutého veľkou láskou k našim veriacim...“
spomína biskup Ján Hirka. Mladému
biskupovi prišli zablahoželať nielen rodáci
z Hrabského, ktorí mu darovali ikony
Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky, ale
i Blažovčania. Od nich dostal veľký a ťažký
medený kríž. Keď ho vladyka zbadal, oprel
sa o strýka Demetra a rozplakal sa. Akoby
vedel, čo ho v ďalších rokoch čaká.
A tak spoločne s vladykom Pavlom začali
viesť Gréckokatolícku cirkev v celom
Československu do temných časov, kde sa
oni a im podobní stali žiariacimi hviezdami na tmavej oblohe, ukazujúcimi nielen
jasný smer, ale aj pretvárajúcimi chladnú
tmu na čas hrdinských skutkov, na čas
vyznávačov viery a čas obiet pre budúcnosť
gréckokatolíkov tu pod Karpatami – teda
pre našu súčasnosť.
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SLOVO

STRETNUTIE EDUARDA HEGERA SO SVÄTÝM OTCOM
VATIKÁN g Predsedu vlády Slovenskej
republiky Eduarda Hegera s manželkou
a sprievodom prijal 14. marca na osobnej audiencii Svätý Otec František
v Sále bibliotéky Apoštolského paláca.
Premiér poďakoval Svätému Otcovi
za jeho návštevu Slovenska v septembri
minulého roka. Počas stretnutia rezonovala aj téma ruskej invázie na Ukrajinu.
„Zhodli sme sa na tom, že ľudstvo sa
musí uberať cestou mieru, vzájomnej
solidarity, úcty a nezištnej pomoci.
Veľmi oceňujem postoj Svätého Otca
a jeho aktívnu komunikáciu a zasadzo-

vanie sa o nastolenie mieru na Ukrajine.
Pápežovi Františkovi som sa poďakoval
aj za aktívny prístup Cirkvi, ktorá na slovensko-ukrajinskej hranici pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou,“ povedal
Eduard Heger. Súčasťou návštevy bolo
aj vzájomné odovzdanie darov. Premiér
odovzdal Svätému Otcovi zvon odliaty
z bronzu, na ktorom sú vyobrazení slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod.
Zvon vyrobil tradičnou stredovekou
technológiou bez využitia moderných
výrobných postupov dvadsaťdvaročný Slovák Jakub Vorobeľ. Dary, ktoré

od Svätého Otca dostal predseda vlády,
sú bronzový odliatok Panny Márie
vsadený v drevenom ráme symbolizujúcom knihu so stvárnením Berniniho
kolonády a Bazilikou sv. Petra na pozadí
a výtlačky dokumentov Cirkvi. Predseda
vlády sa stretol aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom.
Obaja ocenili bilaterálne vzťahy medzi
Slovenskou republikou a Svätou stolicou a vyjadrili záujem o ďalší rozvoj
vzájomného dialógu medzi krajinami.
Šlo o prvú oficiálnu návštevu Eduarda
Hegera vo Vatikáne. (Úrad vlády SR)

KARDINÁL ČERNÝ NA SLOVENSKU
SLOVENSKO g Osobitný vyslanec Svätého Otca
Františka pre Ukrajinu
kardinál Michael Czerny
SJ pricestoval 16. marca
na Slovensko. V priestoroch Eparchiálneho
úradu Košickej eparchie
sa stretol s gréckokatolíckymi a rímskokatolíckymi biskupmi
východného Slovenska.
Okrem Košíc navštívil
aj Sobrance a Vyšné
Nemecké. Na hraničnom
priechode vo Vyšnom
Nemeckom predniesol
pozdrav Svätého Otca a pripomenul jeho myšlienku, že hranica je miestom stretnutia, nie
rozdelenia. Vyjadril radosť zo spolupráce, ktorá tu panuje, a ubezpečil, že všetkých vkladá
do svojich modlitieb. Následne kardinál v sprievode vladyku Cyrila Vasiľa SJ navštívil Užhorod. V Katedrále Povýšenia sv. Kríža zotrval v modlitbe spolu s mukačevským vladykom
Nilom Luščakom OFM, biskupom rímskokatolíckej diecézy v Mukačeve Mikolom Lučkom
OP, kňazmi a veriacimi. Navštívil aj biskupskú rezidenciu, farskú budovu, športové centrum a kňazský seminár, ktoré sa stali miestom prijatia utečencov. Po svätej omši v kaplnke
Eparchiálneho úradu v Košiciach zavítal 17. marca okrem iného aj do oboch košických katedrál, rímskokatolíckeho kňazského seminára a na košickej železničnej stanici poďakoval
dobrovoľníkom za ich službu. (grkatke.sk)

FB Košickej eparchie
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POSVIACKA
IKONOSTASU
A KRÍŽOVEJ
CESTY
KRÁĽOVCE g Na prvú pôstnu nedeľu
s prívlastkom Nedeľa ortodoxie, ktorá
pripomína obnovu úcty k ikonám, posvätil košický eparcha Cyril Vasiľ SJ ikonostas a ikony krížovej cesty vo farskom
chráme v Kráľovciach. Pri tejto príležitosti slávil archijerejskú svätú liturgiu.
Vo svojej homílii načrel do bohatých
modlitieb, ktoré sprevádzali posviacku,
ktoré opisujú význam ikon, modlitbu
pred nimi a prejav správnej úcty. V krátkom historickom priereze pripomenul
problém ikonoborectva a jeho porážku
na Druhom nicejskom sneme. Povzbudil prítomných, aby Krista, vteleného
Boha, nevideli iba na ikonách, ale aj
vo svojich blížnych. Na záver slávnosti
vladykovi poďakoval miestny farár Jozef
Ivan, ktorý zároveň vyzdvihol ochotu
a štedrosť veriacich pri skrášlení chrámu
novými ikonami. (Richard Fučko)

SLOVO

PREŠOV g Akatist ku
Kristovým strastiam
za pokoj a mier na Ukrajine a na celom svete sa
spoločne s arcibiskupom
Jánom Babjakom SJ
6. marca modlili kňazi
archieparchiálnej kúrie,
rektor seminára, bohoslovci a veriaci v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. V úvode modlitby
sa prítomným prihovoril
ukrajinský bohoslovec
Dmytro Levreniuk,
ktorý aktuálne študuje
v Prešove na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v rámci programu Erasmus+. Vydal
dojímavé svedectvo svojho prežívania situácie na Ukrajine i svojej služby dobrovoľníka
na ukrajinsko-slovenskej hranici. Vyjadril vďačnosť všetkým Slovákom, dobrovoľníkom,
štátnym zložkám a organizáciám, ktoré pomáhajú zvládať migračnú vlnu, a vladykovi
Jánovi poďakoval za spoločnú modlitbu. Záverečnú modlitbu za Ukrajinu po akatiste
predniesol vladyka Ján. Vo svojom príhovore na záver upriamil pozornosť na potrebu
vytrvalej modlitby a pôstu za mier. Zdôraznil, že za každou veľkou vojnou je „usilovná“
práca diabla, ktorý zasieva hriech do ľudských sŕdc, a to v každej oblasti. Pozval všetkých
k pokániu, na ktoré Cirkev dáva milostivý čas pôstu. (Michal Pavlišinovič)
GMC Bárka

PREŠOV g Pamätnú tabuľu, ktorá pripomína návštevu Svätého Otca Františka
v Prešove 14. septembra 2021, požehnal
v sobotu 12. marca na miestnom Exercičnom dome sv. Ignáca z Loyoly prešovský
arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.
Posviacku vykonal po svätej omši, ktorej
predsedal a ktorá sa slávila pri príležitosti štyristého výročia svätorečenia sv.
Ignáca z Loyoly a sv. Františka Xaverského. Po požehnaní tabule vladyka Ján
pozdravil utečencov z Ukrajiny, ktorých
otcovia jezuiti prichýlili v exercičnom
dome. Svätý Otec František sa pri návšteve Prešova zastavil práve v tomto exercičnom dome, aby pozdravil a požehnal
zamestnancov, ktorí pripravovali obed
pre pozvaných hostí, a tak sa nemohli
zúčastniť na svätej liturgii pri Mestskej
športovej hale. (Pavol Vasiľ)

AKATIST ZA POKOJ NA UKRAJINE

FORMAČNÝ VÍKEND ANIMÁTOROV
JUSKOVA VOĽA g Na víkende Školy služby v odbore animátor skupinky,
ktorý je súčasťou dvojročného vzdelávania a formácie animátorov v Archieparchiálnej škole animátora dobrovoľníka (AŠAD) sa 4. – 6. marca v Gréckokatolíckom centre Bárka v Juskovej Voli zúčastnilo tridsaťjeden účastníkov,
o ktorých sa staral tím AŠAD. Mladým boli prostredníctvom rôznych metód
neformálneho vzdelávania priblížené témy Mladý človek – charakteristika
generácie mladých a Nové trendy práce s mládežou. Účastníkom boli sprostredkované aj základné informácie o Združení kresťanských spoločenstiev
mládeže. Lektormi víkendu boli Viktória Žolnová a Patrik Maľarčík. Celý
víkend bol okrem vzdelávania i časom priblíženia sa k Bohu skrze spoločnú
modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, ako aj cez spoločenstvo,
ktoré mladí vytvárali. V neposlednom rade sa mladí počas víkendu modlili
aj za pokoj a mier na Ukrajine. Modlitby sa mier sa začali modlitbou krížovej
cesty, ktorú si mladí sami pripravili a v modlitbe pokračovali celonočnou
adoráciou. (Viktória Žolnová)

KOŠICE g Predseda rady KBS pre migrantov a utečencov Mons. Jozef Haľko v sprievode vladyku Cyrila Vasiľa SJ navštívil 6. marca
miesta prvého kontaktu, kde sa poskytuje
humanitárna pomoc utečencom z Ukrajiny.
Navštívil železničné stanice v Košiciach a Michalovciach, slovensko-ukrajinské hranice vo
Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach
a humanitárny sklad vo farnosti Sobrance.
Dôvodom návštevy bola pomoc, povzbudenie
a hľadanie ďalších možností lepšej koordinácie aktivít pre utečencov. (TSKE)
SLOVENSKO g Mimoriadna zbierka
na pomoc ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny
prebehla v supermarketoch a hypermarketoch
Tesco po celom Slovensku od 7. do 20. marca.
Zákazníci mohli darovať do pripravených miest
trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Tesco
po skončení zbierky dary svojich zákazníkov
zdvojnásobilo. Podobnú zbierku vybraných
hygienických potrieb uskutočnila spoločnosť
DM v spolupráci so Slovenskou katolíckou
charitou. Produkty sú následne distribuované
do krízových centier na Slovensku. (charita.sk)
PREŠOV g Online katechetický seminár
s názvom Ročníkové témy a tvorba nového
kurikula na druhom stupni základných škôl
zorganizoval 8. marca Diecézny katechetický
úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci
s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove.
Seminár viedol otec Vlastimil Bajužík, ktorý

Michal Pavlišinovič

PAMÄTNÁ TABUĽA
NA EXERCIČNOM
DOME
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SLOVO

VYŠNÉ NEMECKÉ g Služba Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
na slovensko-ukrajinských hraniciach vo Vyš
nom Nemecko, Ubli a Veľkých Slemenciach
i v stanovom mestečku v Humennom bola
od vypuknutia konfliktu na Ukrajine zabezpečená duchovnými ordinariátu. Vedie ich
vikár pre oblasť Ministerstva vnútra SR Jozef
Paluba. V rôznych oblastiach tam pôsobia aj
gréckokatolícki vojenskí duchovní. (TK KBS)
PREŠOV g Kláštory sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove, Košiciach
a Humennom prijali na krátkodobý pobyt
rodiny z Ukrajiny. V kláštoroch poverili sestry,
ktoré majú celodennú pohotovosť, prijímajú
telefonáty so žiadosťami o pomoc, koordinujú
presun ľudí z hraníc do kláštora, pomáhajú
pri vybavovaní dokumentov, škôl i dlhodobého pobytu. Dlhodobé ubytovanie poskytujú
v Gelnici. Pomáhajú aj sestrám v poľskom Przemyszli a organizujú prevozy seniorov a detí
medzi Slovenskom a Poľskom. (TK KBS)
SIGORD g Na Kurze Rút pre manželské páry
sa počas víkendu od 11. do 13. marca v Centre
pre rodinu na Sigorde zúčastnilo jedenásť
manželských párov. Očakávania manželských
párov prevýšil obsah i program kurzu, na ktorom odzneli svedectvá slúžiacich manželov,
prednášky i modlitby. Účastníci v závere kurzu
svedčili o zmenách, ktoré sa v ich srdciach
diali, a o Božom dotyku tam, kde to vo svojom
vzťahu potrebovali. Kurz vychádza a čerpá
z biblickej Knihy Rút, ohlasuje témy opierajúce
sa o Sväté písmo a Tradíciu Cirkvi a predstavuje dôležité princípy manželského života. (J.
Greško)
BRATISLAVA g Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, slovenský
kardinál Jozef Tomko sa 11. marca dožil 98
rokov. V sobotu 12. marca slávil 73. výročie
svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal v roku
1949 v Ríme. Najstarší člen kardinálskeho
kolégia sa stále zúčastňuje na liturgickom
živote vo Vatikáne. Na Popolcovú stredu vo
svojej titulárnej Bazilike sv. Sabíny na Aventíne udeľoval znak popola, ktorému v mene
Svätého Otca Františka predsedal kardinál
Pietro Parolin. V pondelok 14. marca prijal
návštevu predsedu vlády SR Eduarda Hegera.
Kardinál Tomko bol hlavným svätiteľom otca
biskupa Jána Hirku v roku 1990 a vladyku
Petra Rusnáka v roku 2008. (vaticannews.va)

Radovan Pavlík

predstavil zdroje a pramene nového kurikula náboženskej výchovy na druhom stupni
základných škôl, kompetenčný model piatich
obsahových oblastí, ročníkové témy, ciele, ako
aj obsahové a výkonové štandardy. Účastníkov
oboznámil aj s celkovým priebehom tvorby
kurikula a nových učebníc. (V. Bajužík)

VLADYKA PETER NAVŠTÍVIL
UKRAJINSKÚ KOMUNITU
BRATISLAVA g Svoju blízkosť komunite ukrajinských gréckokatolíkov
v Bratislave vyjadril bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák archijerejskou
svätou liturgiou a modlitbou za mier na Ukrajine slávenou 6. marca v Kostole
svätej Rozálie v bratislavskej mestskej časti Lamač. Liturgia bola slávená v ukrajinskom jazyku. V tejto kaplnke, kde sa denne schádzajú veriaci na bohoslužby,
pôsobí od 1. apríla 2021 gréckokatolícky kňaz Igor Marusyn z Ukrajiny, ktorý bol
poverený vladykom Petrom pastoráciou gréckokatolíkov ukrajinskej národnosti
na území Bratislavskej eparchie. V Bratislavskej eparchii sa okrem pretrvávajúceho pôstu a modlitbám za Ukrajinu uskutočnila v nedeľu 13. marca zbierka
na pomoc Ukrajine, konkrétne pre ľudí, ktorí prišli o svoje domovy a nachádzajú sa na pôde gréckokatolíckeho seminára v Užhorode. (grkatba.sk)
Patrik Maľarčík
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NÁVŠTEVA UTEČENCOV
V CENTRE BÁRKA
JUSKOVÁ VOĽA g Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita,
navštívil 11. a 12. marca bratov a sestry utekajúcich pred vojnou na Ukrajine
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Vladyka
s prítomnými slávil svätú liturgiu, pri ktorej sa im prihovoril a pozval všetkých ku konkrétnym skutkom milosrdenstva, ktoré v tomto pôstnom období
môžu byť príležitosťou, ako prejaviť lásku trpiacim. Po svätej liturgii počas
večere obdaroval ukrajinského chlapca, ktorý oslávil siedmy rok svojho života,
tortou a malým darčekom. Deťom podaroval sladkosti a obrázky sv. archanjela Michala. Jeho návšteva bola pre mnohých veľkým povzbudením a svoju
vďačnosť za prijatie a starostlivosť vyjadrili slovami: „Ďakujeme, cítime sa
ako v nebi.“ Podľa informácií riaditeľa centra otca Michala Jančišina centrum
Bárka doteraz prichýlilo vyše štyridsať utečencov z Ukrajiny, prevažne matiek
s deťmi a dospelých, ktorí nemajú na Slovensku ani v zahraničí ku komu ísť.
Pochádzajú prevažne z Charkova, Záporožia, Donecka, Kyjeva a centrálnej
Ukrajiny. Pracovníci centra im pomohli vybaviť potrebné dokumenty na pobyt na Slovensku. (Patrik Maľarčík, ISPA)

zamyslenia

PONDELOK
4. apríl

Prepodobní Jozef Hymnograf
a Juraj z Maley
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si,
ak by mal niekto niečo proti druhému.
(Kol 3, 13)
Odpustenie patrí k tým aktivitám človeka,
ktoré sa rodia veľmi ťažko. Gándhí poznamenal: „Slabí nikdy nemôžu odpustiť.
Odpustenie je výsadou silných.“ Zrejme
i preto sa človek snaží obísť odpustenie.
V snahe o ľahší spôsob uzdravenia duše
siaha po racionalizácii. Hľadá vyslobodenie. Rozum prijme zdôvodnenie, ale
duša stále bolí. Nepomôže ani nekonečná
analýza skutkov, hľadanie dôkazov. Jedine
odpustenie nám dáva šancu vystúpiť
z bludného kruhu. Zbavuje dušu jedu
sebaľútosti – skrytej pýchy. Silu na odpustenie nehľadajme len v sebe. Poprosme
o ňu Boha. Je to najčastejší liek, ktorým
pomáha človeku na ceste životom.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Kol
3, 12 – 16, zač. 258; Lk 11, 34 – 41, zač. 60;
každodenné antif.; menl. časti z pondelka
(HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
5. apríl

Mučeníci Teodul, Agatopod a spol.
... posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa
slabých, so všetkými majte trpezlivosť!
(1 Sol 5, 14)
Timotej, spolupracovník apoštola Pavla,
priniesol zo Solúna správy o tom, že táto
mladá kresťanská obec čelí nepriateľstvu
a prenasledovaniu zo strany tamojších
Židov. Pavol neváha a píše Solúnčanom
list len asi dvadsať rokov po Ježišovom
zmŕtvychvstaní ako svoj prvý apoštolský
list. Je ochotný „odovzdať im nielen Božie
evanjelium, ale aj vlastný život“ (2, 8).
V závere listu povzbudzuje, aby sa ujali
slabých a nenechali ich osamote. Viacerým
kresťanom by svedčalo menej kritizovať
a viac povzbudzovať. Možné to však je iba
vtedy, ak nám záleží viac na druhom ako
na sebe.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: 1 Sol
5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 36;
každodenné antif.; menl. časti z utorka
(HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA
6. apríl

Odchod do večnosti arcibiskupa Metoda, učiteľa Slovanov
Kôň býva prichystaný na deň boja, no
víťazstvo dáva Pán. (Prís 21, 30)
Príprava na boj nezaručuje úspešný
výsledok. Okrem Šalamúnovho príslovia

aj žalmista rovnako píše: „Kôň nepomôže
k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva.“ (Ž 33, 17) Životné skúsenosti našich
dedov a babičiek sú pre mladších vzácnym
klenotom kresťanského ducha. „Ak Pán
Boh dá, chcel by som...“ Chorobou dneška
je sebastrednosť. Niet miesta na Božie
konanie. Poučme sa, ako Bohu darovať
priestor, od svätého Metoda, učiteľa Slovanov. Finále životného zápasu vkladá do Božích rúk. V závere spisu Život Metoda stojí:
„A keď sa v Kvetnú nedeľu zhromaždil všetok ľud, (sv. Metod) hoci veľmi zoslabnutý,
vošiel do chrámu, požehnal cisára (Bazileja) i knieža (Svätopluka), duchovenstvo
i všetok ľud. A riekol: ,Strežte ma, deti,
do tretieho dňa!‘ Ako sa i stalo. Keď svital
tretí deň, povedal naposledy: ,Do tvojich
rúk, Pane, porúčam svojho ducha.‘ (Lk 23,
46) A na rukách kňazov dokonal šiesteho
dňa mesiaca apríla, v tretej indikcii, roku
6393 od stvorenia sveta (6. apríla 885).“
Služba VPD: Gn 43, 26 – 31. 45, 1 – 16; Prís
21, 23 – 22, 4 (radové); Hebr. 7, 26 – 8, 2,
zač. 318; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (Metodovi);
menl. časti 6 slôh zo stredy šiesteho týždňa
Veľkého pôstu a 4 slohy Metodovi; Sláva,
Metodovi, I teraz dogmat. Vchod s evanjeliárom. Po Svetlo tiché nasledujú prokimeny z triódy dňa a parémie radové; Moja
modlitba a nasledujú čítania Metodovi tak
ako zvyčajne na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho, teda aj prokimen s jeho veršami a Aleluja Metodovi; zdržanlivosť od mäsa (MM:
30, 48; HS: 372; PZ: 351; HP: 366)

ŠTVRTOK
7. apríl

Prepodobný biskup Juraj
Pretože ste synmi, poslal Boh do vašich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá:
„Abba, Otče!“ (Gal 4, 6)
Voláme ich informačné kanály. Uchádzajú sa o našu priazeň. Chcú nám podať
zvesti o všetkom. My v snahe byť v obraze
vpúšťame ich obsahy do duše. Všetky.
Užitočné, nepotrebné, plané, fejkové či
hoaxové. Výsledok? Chaos, dezorientácia.
Aj kresťanov v Galácii pomiatli správy tzv.
misionárov, ktorí učili, že nebo sa získava
z obriezky a nie zo synovského vzťahu
s Bohom. Apoštol Pavol ich znovu učí,
že kresťan má volať Boha Otec. Galatskí
kresťania sa dali poučiť. Nájde si Božie
slovo miesto v množstve informácií, ktoré
vpúšťam každý deň do duše? Bohu náleží
slúžiť z lásky k Otcovi, nie zo strachu pred
trestom.
Aliturgický deň. Ak sa slávi liturgia: Gal
4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18 – 27, zač. 91;
každodenné antif.; menl. časti zo štvrtka
(HS: 157, PZ: 112, HP: 113)
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PIATOK
8. apríl

Apoštoli Herodión a spol.
Synu, otváraj svoje ústa a súď spravodlivo... (Prís 31, 9)
Spravodlivosť – jedna zo štyroch kardinálnych čností. Spočíva v pevnej vôli dať Bohu
a blížnemu to, čo im patrí. Spravodlivosť
voči Bohu sa volá „čnosť nábožnosti“. Jej
dôvodom je, že každý človek je závislý
od Boha. Spravodlivosť voči ľuďom vnáša
do ľudských vzťahov súlad. Jozef, syn
praotca Jakuba, bol mužom spravodlivým.
Svojim bratom ukazuje spravodlivý postoj:
„Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh
to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je
dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom.
Len sa už nebojte! Ja sa budem starať o vás
aj o vaše deti!“ (Gn 50, 20)
Služba VPD: Gn 49, 33 – 50, 26; Prís 31,
8 - 31; menl. časti z piatka šiesteho týždňa
Veľkého pôstu; zdržanlivosť od mäsa
(MM: 31)

SOBOTA
9. apríl

Lazárova sobota
Kto chodí vo dne, nepotkne sa... (Jn 11, 9)
Neistota. Stav nášho vnútra, ktorý dokáže
zamotať hlavu i srdce. Stáť na križovatke
života a nevidieť smer, ktorým sa vydať,
patrí k mučivým zážitkom. Vraví sa, že
myslenie bolí. Najmä vtedy, ak nás párkrát
sklamalo. Mať tak pevný bod, pohnem
i zemeguľou... My kresťania ho máme
v osobe Ježiša Krista. Aj apoštoli stáli
na križovatke. Určite by sa nevydali na cestu do Judey, v ústrety problémom. Ježišovo
jasné rozhodnutie im dodalo odvahu
a spolu pohli Lazárovým hrobom i svojimi
dušami. Apoštol Tomáš uchvátený istotou
Ježišových slov o mŕtvom Lazárovi vraví:
„Poďme aj my a umrime s ním.“ (Jn 11, 15)
V tomto je nám príkladom, ako sa v neistote oprieť o Božiu autoritu.
Liturgia: Hebr 12, 28 – 13, 8 zač. 333b; Jn 11,
1 – 45, zač. 39; predobraz. antif. a blaženstvá; menl. časti z Lazárovej soboty (HS:
215, PZ: 180, HP: 177)

NEDEĽA
10. apríl

Kvetná nedeľa
Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ
prichádza... (Jn 12, 15)
Rozpoznať znamenia časov je umením
života. Ktovie, koľko Židov vítajúcich
Ježiša v Jeruzaleme si spomenulo na Zachariášovo proroctvo: „Neboj sa, dcéra
sionská! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci
na mláďati oslice.“ (Zach 9, 9) Toto proroctvo sa vzťahovalo na židovského Mesiáša,
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poníženého a skromného. Mnohí videli to,
čo chceli vidieť, a potom na Veľký piatok
nevideli, čo nechceli vidieť. My kresťania, poučení skúsenosťou Kvetnej nedele
pred dvetisíc rokmi, máme viac možností
rozpoznať znamenie časov. Boh je nám
vzácny nielen vtedy, keď je viera v Boha
atraktívna, no cenný je nám náboženský
vzťah aj v časoch, keď prevláda názor, že
byť veriacim je skôr brzdou spoločenského
rozvoja. Nebojme sa, Ježiš je Bohom Kvetnej nedele, je aj Bohom Veľkého piatka,
aj Bohom Nedele Paschy a je aj Bohom
každého dňa môjho života.
Liturgia: Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 1 –
18, zač. 41; menl. časti z Kvetnej nedele;
myrovanie; požehnanie ratolestí (HS: 217;
PZ: 181; HP: 178;)

PONDELOK
11. apríl

Svätý a veľký pondelok
... všetky národy vás budú nenávidieť pre
moje meno. (Mt 24, 9)
Istý americký umelec sa vyjadril: „Radšej
budem nenávidený za to, kto som, ako
milovaný za to, kto nie som.“ Ako kresťania
veríme v pravdu, dobro, lásku, odpustenie,
milosrdenstvo. Naučil nás to Ježiš z Nazareta, Boží Syn. Prečo je potom jeho meno
dôvodom nenávisti? Lebo je pre život nevyhnutné. Kto škrtá tieto hodnoty, prestáva byť človekom. Nie je kam uhnúť. Tu ide
o identitu človeka, a teda o všetko. Doteraz
každý pokus postaviť život človeka na pseudohodnotách padol. No rozhodnutie má
každý vo svojich rukách. A nezabúdajme,
že rovnako i jeho dôsledky.
Služba VPD: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt
24, 3 – 35, zač. 98; menl. časti z Veľkého
pondelka (MM: 33)

UTOROK
12. apríl

Svätý a veľký utorok
Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno
zvelebené! (Jób 1, 21)
Nie je vôbec ľahké hľadieť na trosky
svojho bývalého šťastia. Šťastie je palivom
duše. Ak ho duša nemá, hynie – stráca
svoju dôstojnosť, a to bolí ešte viac.
Každý z miliónov utečencov z Ukrajiny
v týchto dňoch by o tom mohol povedať
svoj príbeh. Jóbov príbeh. Polia, statky,
domy – to všetko možno znovu postaviť,
no dá sa zachrániť dôstojnosť človeka?
Žalmista radí: „Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.“ (Ž 46, 2)
Práve toto zachránilo Jóbovi dôstojnosť:
vzťah s Bohom. Kým je s ním spojený,
je hodnotou, má účasť na Božej moci.
Nazýva Boha slovom Jahve – Som,

ktorý som, vyznáva ho ako prítomného,
blízkeho, na ktorého sa môže obrátiť
vždy v nádeji, že v ňom nájde bezpečie
a ochranu. Božie „som“ je toho istotou.
Jedno nebezpečenstvo tu predsa len je.
Nepriľnul som k niečomu tu na zemi tak
silno, žeby som Boha odsunul stranou?
Služba VPD: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 - 22; Mt
24, 36 – 26, 2, zač. 102; menl. časti z Veľkého utorka (MM: 35)

STREDA
13. apríl

Svätá a veľká streda
Ozaj, Boh otca môjho je mojou pomocou... (Ex 2, 22)
Naozaj silným dojmom musel vstúpiť
Boh do života Mojžiša, keď nazval
svojho mladšieho syna menom Boh je
pomocník (Eliezer). Začalo sa to veľkým
sklamaním. Jeho židovskí súkmeňovci mu
nedôverujú, odmietajú ho, ba dokonca sa
mu vyhrážajú. Toto sklamanie však malo
význam. U Boha má všetko svoj čas; ten
sa vždy nezhoduje s našou predstavou,
naším chcením, naším odhadom. Boh vie
o každom človeku, pozná jeho situáciu,
je s ním a zasahuje. V pravý čas ho vracia
pred faraóna, aby vyviedol svoj ľud
na slobodu. Sklamanie teda nie je koncom,
ale skôr začiatkom.
Služba VPD: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt
26, 6 – 16, zač. 108 menl. časti z Veľkej
stredy; zdržanlivosť od mäsa (MM: 36)

ŠTVRTOK
14. apríl

Svätý a veľký štvrtok
Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili,
a svoje líca tým, čo trhali... (Iz 50, 6)
Neustále opakujúca sa otázka o zmysle
utrpenia. Nemohol to Boh nejako
inak vymyslieť? Ako kresťania práve
tu môžeme byť hrdí na svoje hodnoty
vrátane utrpenia, lebo ono nám dáva
odpoveď, ktorá má pre náš každodenný
ľudský život obrovskú hodnotu. Pekne
ju vyjadril sv. Ján Pavol II.: „Láska nie je
len niečím spontánnym a inštinktívnym:
je to rozhodnutie, ktoré treba neustále
potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá
láska, každý z nich berie na seba osud
druhého ako svoj vlastný aj za cenu námah
a utrpení, aby ten druhý mal život a mal
ho v hojnosti.“
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 23; 42, 1 – 5; Iz 50,
4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Mt 26, 1 –
20, zač. 107; Jn 13, 3 – 17, zač. 44; Mt 26, 21
– 39, zač. 108; Lk 22, 43 – 44, zač. 109; Mt
26, 40 – 75; 27, 1 – 2, zač. 108; menl. časti
z Veľkého štvrtka (CHV: 1)

PIATOK
15. apríl

Svätý a veľký piatok
Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp
na skalu! Keď tade pôjde moja sláva,
postavím ťa do skalnej trhliny a položím
na teba svoju ruku, kým neprejdem.
(Ex 33, 21)
Dnes človek kapituluje. Dnes koná Boh.
Medzi Božou slávou a nehodnosťou človeka je taká veľká priepasť, že človek by nezniesol, nezvládol by zniesť takú obrovskú
vzdialenosť. Ochromila by ho tak, ako ho
ochromuje smrť. Preto aby človek nezomrel od hanby za svoju malosť, Boh prekrýva priepasť smrti láskou svojho Syna, ktorý
na nás kladie svoju ochrannú ruku. Tak
môže človek prejsť zo života do života.
Veľká večiereň s uložením plaščenice:
Ex 33, 1 – 23; Jób 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1;
1 Kor 1, 18 – 2, 2, zač. 125; Mt zač. 110 (Mt 27,
1 – 38; Lk 23, 39 – 43, Mt 27, 39 – 54; Jn 19,
31 – 37; Mt 27, 55 – 61; menl. časti z Veľkého
piatka; zdržanl. od mäsa, mlieka a vajec,
prísny pôst; prikázaný sviatok (CHV: 38)

SOBOTA
16. apríl

Svätá a veľká sobota
Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael, teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema!
Pán zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa. (Sof 3, 15)
Keď prorok Sofoniáš písal vo svojom
posolstve neposlušnému, odbojnému
Jeruzalemu, ktorý sa nepoučil z Božieho
trestu na pohanských národoch, píše o „dni
Jahveho“ – dni Božieho hnevu, končiaceho
sa všeobecným Božím súdom. Výnimku
bude tvoriť „zvyšok Izraela“ – chudobní
z ľudu – sociálne, nábožensky i ľudsky.
Zobrali im hodnotu, Boha i dôstojnosť. To
je maximálna chudoba. Práve im venuje
posledné riadky svojho proroctva: „Pán
zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa; kráľom Izraela uprostred teba je Pán, nešťastia
sa viac neobávaj!“ (Sof 3, 15) Ak pôstnym
obdobím vysilení, zradou Veľkej stredy
a potupou Veľkého štvrtka zasiahnutí, obratí aj o Boha na Veľký piatok sme sa stali
chudobnými, práve nám sú adresované
tieto riadky Sofoniášovho proroctva.
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého:
I. Gn 1, 1 – 13; II. Iz 60, 1 – 16; III. Ex 12, 1 –
11; IV. Jon 1, 1 – 4, 11; V. Joz 5, 10 – 16; VI. Ex
13, 20 – 15, 1a.; VII. Sof 3, 8 – 15; VIII. 1 Kr
17, 8 – 24; IX. Iz 61, 10 – 62, 5; X. Gn 22,
1 – 18; XI. Iz 61, 1 – 9; XII. 2 Kr 4, 8 – 37;
XIII. Iz 63, 11 – 64, 4c; XIV. Jer 31, 31 – 34;
XV. Dan 3, 1 – 56; Rim 6, 3b – 11, zač. 91;
Mt 28, 1 – 20, zač. 115; menl. časti z Veľkej
soboty (CHV: 60)

SLOVO

NEDEĽA
17. apríl

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY
– SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE
Na počiatku bolo Slovo... (Jn 1, 1)
Konštantín Filozof vo svojom diele Proglas
vznešeným spôsobom vyjadruje Logos
ako Boží zákon, stelesnený v osobe Boha
a zapísaný do celého stvorenia. Je to zákon
života, ktorým žije Boh a ktorým pozýva
rovnako žiť aj človeka život v raji: „Tak ako
radosť nezasvitne bez svetla, by oko celý
Boží svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je
krásne ani zreteľné, tak ani duša, žiadna
duša bez písmen vedomia nemá o tom
Božom zákone, zákone knižnom, o zákone
duchovnom, zákone, cezeň Boží raj sa
zjavuje.“ Našou vstupenkou do takého
raja je Ježišovo zmŕtvychvstanie. Naše
zranenia, hriechy, slabosti, zlyhania, ba ani
smrť nás nediskvalifikujú. Vyžadujú však
našu angažovanosť: Voistinu voskrese!
Liturgia: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 1 – 17, zač. 1;
menl. časti z Nedele Paschy; myrovanie
(HS: 227; PZ: 192; HP: 207; CHV: 72)

PONDELOK
18. apríl

Svetlý pondelok
... budete mi svedkami v Jeruzaleme
i v celej Judei aj v Samárii a až po samý
kraj zeme. (Sk 1, 8)
Pascha sa nekončí, pokračuje svedectvom.
Máme o čom svedčiť. Vhodné by bolo
nesvedčiť iba o ňom, ale i o sebe. O tom,
čo sme s ním prežili počas sviatkov doma,
vo svojej duši. Apoštoli mali o čom svedčiť.
Svetlo Kristovej lásky na nich zanechalo
jasnú stopu. Svedčili vlastným životom
i smrťou. Tu je vhodné pripomenúť
evanjelizačnú poučku: viera sa rodí zo
svedectva. Skús niekomu porozprávať, ako
sa zrodila tvoja viera v Boha.
Liturgia: Sk 1, 12 – 17. 21 – 26, zač. 2; Jn 1,
18 – 28, zač. 2; menl. časti z Nedele Paschy;
prokimen a Aleluja zo Svetlého pondelka; prikázaný sviatok (HS: 230; PZ: 195;
HP: 211)

UTOROK
19. apríl

Svetlý utorok
Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť
všetko, čo hovorili proroci! (Lk 24, 25)
Viera v prípade kresťanov je slovo, ktoré
treba chápať viac v nedokonavom ako
dokonavom význame. Tento akt dôvery
vo vzťahu k Bohu potrebuje žiť. O život sa
treba neustále starať. Viera sa nedá kúpiť
ako hotový produkt. Je skôr na spôsob
polotovaru, ktorý treba dotvárať.
Emauzskí učeníci sa môžu pýtať seba

rovnako ako my: A veríš tomu, čo čítaš?
A čítaš, aby si mohol veriť? Sväté písmo
nemá byť ozdobou, ale chlebom na sýtenie
a život duše, a jej dôvery voči Bohu.
Liturgia: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35,
zač. 113; menl. časti z Nedele Paschy; prokimen a Aleluja zo Svetlého utorka (HS:
230; PZ: 196; HP: 211)

STREDA
20. apríl

Hieromučeník Január a spoločníci
Našli sme Mesiáša... (Jn 1, 41)
Apoštol Ondrej hneď na začiatku Ježišovho vstupu do dejín sveta akoby predbehol
čas a vyriekol to, čo malo byť až výsledkom: Našli sme Mesiáša! Za povšimnutie
však stojí slovo „našli“, ktoré predpokladá
slovo „hľadali“. A to je o aktivite, ktorá vychádza z hľadajúceho. Ak takého nájdeme,
my, čo sme našli, správne urobíme, ak mu
pri hľadaní pomôžeme. Inšpiráciou nám
môže byť slovo sv. Jána Pavla II., ktoré
povedal na adresu kňazov: „Kresťania
nehľadajú v kňazovi iba človeka, ktorý ich
prijme, ktorý ich rád vypočuje. Oni v ňom
hľadajú predovšetkým človeka, ktorý im
pomôže hľadieť na Boha.“
Liturgia: Sk 2, 22 – 38a, zač. 5; Jn 1, 35 – 51,
zač. 4; menl. časti z Nedele Paschy; prokimen a Aleluja zo Svetlej stredy (HS: 231;
PZ: 197; HP: 212)

ŠTVRTOK
21. apríl

Svetlý štvrtok
Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov... (Sk 2, 42)
Svetlý týždeň je jedinečným týždňom
liturgického roka, keď sa slávi bohoslužba
rovnako ako v nedeľu. Celý týždeň je nedeľa. Spoločenstvo Cirkvi dáva bratom a sestrám príležitosť prežívať najväčší sviatok
roka stretávaním sa na bratskom spoločenstve, lámaní chleba a na modlitbách. Tieto
tri aktivity pomáhajú duši načerpať dobro
a šťastie, čo je potrebné na jej zdravý život.
Je čas na našu aktivitu. Na prax života
s Bohom. Hľadieť na to, ako pre nás druhý
pracuje, robí na nás dobrý dojem, no
nestačí. Aby sme nemuseli robiť niektoré
činnosti, vymysleli sme si namiesto nich
dojmy, tzv. „akože“, ktoré nám pomáhajú
vsugerovať si onen neopakovateľný dojem,
že sme šťastní. Šťastie však nie je z dojmu,
ale z aktivity. Pekne sa o tom vyjadril B.
Franklin: „Lepšie je niečo dobre urobiť,
ako o tom iba dobre hovoriť.“
Liturgia: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15,
zač. 8; menl. časti z Nedele Paschy; prokimen a Aleluja zo Svetlého štvrtka (HS: 231;
PZ: 197; HP 212)

PIATOK
22. apríl

Svetlý piatok
V mene Ježiša Krista Nazaretského
vstaň a choď! (Sk 3, 6)
Stará hamletovská otázka byť či mať
je vždy aktuálna. Nedostatok ľudskej
blízkosti – to bola hodnota, ktorá chýbala
chromému. Azda i preto ho každý deň
kládli jeho blízki k chrámovej bráne, ktorá
viedla do nádvoria pre ženy. Žena je citlivejšia. Blízkosť človeka – to potrebujeme
každý deň. Premenenú na záujem, vernosť, dobrotu, trpezlivosť, lásku... Presne,
ako urobil sv. Peter a Ján. Nevybavili to almužnou. Zahľadeli sa na človeka, venovali
mu čas. Koľko času nám denne venuje Boh
a koľko času mu denne venujeme my?
Liturgia: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22,
zač. 7; menl. časti z Nedele Paschy; prokimen a Aleluja zo Svetlého piatka; voľnica
(HS: 232; PZ: 198; HP 213)

SOBOTA
23. apríl

Svetlá sobota
Veľkomučeník, triumfátor a divotvorca
Juraj
Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho
anjela a vyslobodil ma z Herodesovej
ruky... (Sk 12, 11)
Veľkonočná pravda o prekonaní zla, ktorá
premieňa naše bolesti a trápenia, ostáva
platná vždy. Sv. Peter bol s ňou zžitý,
tvorila súčasť jeho bytia. Spoliehal sa
na ňu v duchu slov žalmu: „Na Boha sa ja
spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže
urobiť človek?“ (Ž 56, 5) Dá silu aj nám, ak
sa s ňou i my zžijeme.
Liturgia: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33,
zač. 11 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 15,
17 – 16, 2, zač. 52; antif. a vchod z Nedele
Paschy; tropár z Nedele Paschy a Jurajovi;
Sláva, kondak Jurajovi, I teraz kondak
z Paschy; prokimen, Aleluja a pričasten zo
Svetlej soboty a Jurajovi; namiesto Svätý
Bože sa spieva Ktorí ste v Krista pokrstení;
namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 228, 373, 232; PZ:
194, 352, 198; HP 209, 367, 214)

NEDEĽA
24. apríl

Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi
Pán môj a Boh môj! (Jn 20, 28)
Hovoriť s Bohom a vychádzať s ľuďmi je
niekedy ľahšie, ako vychádzať a komunikovať so som sebou samým. Prečo? Neprijímame sa totiž v takej podobe, v akej sa vidíme. Sme nespokojní so svojím pôvodom,
vzdelaním, postavením, tvarom nosa...
Riešením je často útek zo seba a pred sebou.
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SLOVO

Dá sa to? Ak sa problémy neriešia, narastajú. Ježiš vracia Tomáša znovu do seba:
Vráť sa a daj znovu šancu svojej viere.
Liturgia: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20, 19
– 31, zač. 65; predobraz. antif. a blažen.;
menlivé časti z Nedele o Tomášovi (HS:
233, PZ: 199; HP: 214)
Marko Rozkoš

PONDELOK
25. apríl

Apoštol a evanjelista Marek
Na svadbu pozvali aj Ježiša... (Jn 2, 2)
Tradičná židovská svadba trvá sedem dní
a nocí. No bez Kristovej prítomnosti by
sa daná svadba skončila bez vína omnoho
skôr a fiaskom. Ale práve jeho pozvanie sa
stalo príležitosťou na to, aby prvýkrát zjavil svoju moc a vykonal zázrak. Koľkokrát
sa moje spoliehanie na seba a svoje sily
skončilo práve takýmto neúspechom. No
rovnako ako svadobčania i ja mám možnosť pozvať vzkrieseného Krista do svojho
života, aby mohol konať svojou mocou
i v mojom živote. Nech ani v mojom živote
nie je nedostatok vína – Božej lásky.
Liturgia: Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11,
zač. 6 (radové); 1 Pt 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6,
7 – 13, zač. 23 (Markovi); predobraz. antif.
a blažen.; tropár z Nedele o Tomášovi
a Markovi, Sláva kondak Markovi, I teraz
kondak z Nedele o Tomášovi; prokimen,
Aleluja a pričasten z Nedele o Tomášovi
a Markovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 233, 374;
PZ: 199, 353; HP: 214, 369)

UTOROK
26. apríl

Hieromučeník Bazil
Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet,
aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho
svet spasil. (Jn 3, 17)
Ako často je nám blízke vyčítať druhým
ľuďom ich chyby a previnenia. Ale pri
stretnutí Krista s hriešnikom to nepočuť
nikdy. On človeka pozná dokonale. A vidí,
ako ho jeho hriech ničí dostatočne i bez
ďalších výčitiek a pripomienok. Ponúka
mu cestu von z hriechu. Skrze pozvanie
k sebe a k účasti na jeho živote. Jedinom
svätom a bezhriešnom. Preto bol poslaný
k nám na tento svet.
Liturgia: Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn 3, 16 – 21,
zač. 10; predobr. antif. a blažen. (alebo prvá
a druhá antif. Paschy a tretia každoden.
s nedeľným pripivom); menl. časti z Nedele o Tomášovi (HS: 233; PZ: 199; HP: 214)

STREDA
27. apríl

Hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.
(Jn 5, 19)
Koľkokrát sa o dieťati povie, že je takmer
vernou kópiou svojho otca. Už od detstva
vníma a nasáva do seba, čo rodič koná,
povie, ako premýšľa. V Kristovi mám
i ja možnosť vidieť a počuť, čo bol Boh
ochotný konať z lásku ku mne. No zároveň
ma pozýva to všetko, čo skrze neho vidím
a počujem, nechať pretvárať moje vnútro
jeho láskou, aby môj život bol svedectvom
o tom, čie dieťa som.
Liturgia: Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17 – 24,
zač. 15; menl. časti ako 26. apríla (HS: 233;
PZ: 199; HP: 214)

ŠTVRTOK
28. apríl

Apoštoli Jasón a Sósipatros
Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi
počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho
počujú, budú žiť. (Jn 5, 25)
Nepremeškať dôležitý oznam, hlásenie
alebo správu je pre nás niekedy veľmi
dôležité, keďže to môže ovplyvniť náš
život nielen v ten konkrétny deň, ale aj
z dlhodobého hľadiska. Vtedy zvykneme
spozornieť a sústrediť sluch, aby nám
niečo neušlo. I Kristus má pre mňa svoje
slovo, ktorým sa mi prihovára „mnoho
ráz a mnohorakým spôsobom“. Slovo,
ktoré chce priniesť do môjho často len
prežívania skutočný život. A ovplyvniť môj
život na celú večnosť. A tá hodina je i práve
dnes. No na to treba vycvičiť uši svojho
srdca, aby som vedel rozpoznať a počuť
jeho hlas v zhone dňa.
Liturgia: Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30,
zač. 16; menl. časti ako 26. apríla (HS: 233;
PZ: 199; HP: 214)

PIATOK
29. apríl

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Ak vydávam svedectvo o sebe len ja
sám, moje svedectvo nie je pravdivé.
(Jn 5, 31)
Keď istý čas nie je človek v kontakte
s druhými, ľahko sa stane, že prepadne
pocitu, že je vlastne „dokonalým“
kresťanom, ktorý dokáže s ľahkosťou
zvládať výzvy vo svojom duchovnom
živote. A možno pod vplyvom tohto
presvedčenia sme často aj schopní
nad nejakými vecami vo svojom srdci
prižmúriť oko alebo ich prikrášliť. No je to
práve kontakt s inými. Vzťahy, ktoré som
schopný budovať, ktoré svedčia o mne.
A zároveň mi môžu pomôcť vidieť v pravde
seba samého a nasmerovať ma k skutočnej
kresťanskej dokonalosti.

Liturgia: Sk 5, 1 – 11, zač 13; Jn 5, 30b – 6, 2,
zač. 17; menl. časti ako 26. apríla, zdržanlivosť od mäsa (HS: 233; PZ: 199; HP: 214)

SOBOTA
30. apríl

Apoštol Jakub, brat Jána Teológa
Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov
a nasýtili ste sa. (Jn 6, 26)
Zástup bol svedkom ohromného zázraku,
keď Kristus skrze päť chlebov nasýtil päťtisícový zástup. No odniesli si z toho len to,
čo videli telesným zrakom. Kristus zahnal
hlad ich tela. A preto sa rozhodli ho nasledovať. Nedokázali v danom rozmnožení
chleba uvidieť skutočnosť, že ak dokáže
toto, dokáže aj omnoho viac – zahnať
aj iný hlad. Hlad duše človeka po láske,
prijatí. Ako prichádzam ku Kristovi ja?
Dokážem hľadieť na tajomstvo Eucharistie
aj týmto duchovným zrakom alebo zostávam len pri fyzických zmysloch?
Liturgia: Sk 5, 21 – 33, zač. 15; Jn 6, 14 – 27,
zač. 19 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 5,
1 – 11, zač. 17 (Jakubovi); predobraz. antif.
a blažen.; tropár z Nedele o Tomášovi
a Jakubovi, Sláva kondak Jakubovi, I teraz
z Nedele o Tomášovi; ostatné z Nedele
o Tomášovi a Jakubovi. Namiesto Dôstojné
je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS:
233, 376; PZ: 199, 355; HP: 214, 370)

NEDEĽA
1. máj

Tretia nedeľa po Pasche
– o myronosičkách
V tom čase prišiel Jozef z Arimatey, ...
smelo vošiel k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. (Mk, 15, 43)
Jozef z Arimatey bol Ježišovým tajným
učeníkom. Na verejnosti sa k tomu, rovnako ako Nikodém, nepriznával, no v srdci
očakával Božie kráľovstvo. Možno zo
strachu o svoje postavenie ako člen veľrady
alebo len kvôli tomu, čo si pomyslia ostatní farizeji. No práve v čase, keď sa apoštoli
zo strachu ukrývali, bol to práve on, kto
sa neváhal s odvahou priznať ku Kristovi.
A požiadať o jeho telo, aby mu vzdal so
ženami úctu, ktorá patrila zosnulému. Konal presne v tom momente, v ktorom bol
potrebný okrem slov aj čin. I preto ho dnes
ospevujeme s prívlastkom „ctihodný“. Konať smelo a s láskou ku Kristovi a voči jeho
telu, ktorým je Cirkev, keď to telo práve
potrebuje. V tomto môžem aj ja napodobňovať ctihodného Jozefa práve dnes.
Liturgia: Sk 6, 1 – 7, zač. 16; Mk 15, 43 –
16, 8, zač. 69; predobraz. antif. a blažen.;
menl. časti z Nedele o myronosičkách (HS:
234; PZ 200; HP: 216)

SLOVO

PONDELOK
2. máj

Svätý Atanáz Veľký
On uveril Ježišovmu slovu a šiel. (Jn 4, 50)
Na viacerých miestach v evanjeliách
nachádzame postoj človeka, ktorí verí,
že Kristus má moc konať, keď je fyzicky
prítomný na danom mieste. Stačí si
spomenúť na Jaira: „Pane, poď rýchlo...“
alebo Máriu a Martu: „Pane, keby si tu bol
býval, môj brat by nebol umrel.“ I tento
úradník najprv volá Krista k sebe domov.
Zároveň však vidíme, ako rastie jeho viera.
Uveril, že aj samotné Kristovo slovo má
moc. A to mu stačilo. Boh svojím slovom
stvoril tento svet i všetko, čo je v ňom.
Verím i ja, že jeho slovo dokáže meniť veci
i v mojom živote?
Liturgia: Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17;
Jn 4, 46b – 54, zač. 13; predobraz. antif.
a blažen. (alebo prvá a druhá antif. Paschy
a tretia každoden. s nedeľným pripivom);
menl. časti z Nedele o myronosičkách (HS:
234, 377; PZ: 201, 356; HP: 216, 372)

UTOROK
3. máj

Odchod do večnosti prepodobného
Teodóza Pečerského
Aké znamenie urobíš, aby sme videli
a uverili ti? (Jn 6, 30)
Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o viere, že je to odpoveď človeka na Božie zjavenie. I tu vidíme, že Židia si znova a znova
žiadali od Krista znamenie na potvrdenie
toho, že je Boží Syn, a znova, a znova svojím postojom ukazovali, že odmietajú veriť
v Krista ako Mesiáša. Ak chcem vidieť,
akú mám vieru, stačí sa pozrieť na skutky,
ktoré som konal v tento deň. To je tá moja
odpoveď, ktorú som dal Bohu práve dnes
svojím životom, na lásku, ktorú mi zjavil
v Kristovi.
Liturgia: Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33,
zač. 20 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334;
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepodobnému);
tropár z Nedele o myronosičkách a prepodobnému; Sláva, kondak prepodobnému,
I teraz, kondak z Nedele o myronosičkách;
prokimen, Aleluja a pričasten z Nedele
o myronosičkách a prepodobnému; namiesto Dôstojné je sa spieva Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 234, 188; PZ: 200, 145;
HP: 220, 139)

STREDA
4. máj

Mučenica Pelágia
A vôľa Otca, ktorý ma poslal, je, aby som
nestratil nič z toho, čo mi dal... (Jn 6, 39)
„To nič, veď ich mám aj tak ešte dosť.“
Možno sme aj my už niekedy takto mávli

rukou nad nejakou drobnosťou, ktorá sa
nám stratila. No Kristus nám ukazuje, že
ani ten najposlednejší z hriešnikov nie
je nášmu nebeskému Otcovi ľahostajný.
Chce spasiť každého človeka, a preto
necháva na kríži zničiť seba. Takto Boh
hľadí na teba i na mňa. Nikto z nás nie
je preňho žiadna zanedbateľná drobnosť
v mori iných. A je dôležité prosiť o to, aby
som bol týmto pohľadom schopný hľadieť
na druhého človeka aj ja.
Liturgia: Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39,
zač. 21; menlivé časti ako 2. mája (HS: 234;
PZ: 200; HP: 216)

ŠTVRTOK
5. máj

Mučenica Irena
Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho
viac nevidel; ale šiel svojou cestou plný
radosti. (Sk 8, 39)
Sv. diakon Filip sa stretol s eunuchom
z vnuknutia anjela len na niekoľko chvíľ,
ktoré strávili spolu. Ale i tento krátky úsek
stačil na to, aby eunuch prijal radostnú
zvesť evanjelia do svojho života a už i sám
pokračoval v ceste plný radosti. Možno
si ani neuvedomujeme, koľkokrát nás
Boh tak ako Filipa pozýva k rovnakému
konaniu. Pre kresťana je každé stretnutie,
i hocijako krátke, s iným človekom
príležitosťou na ohlásenie radostnej zvesti
o Kristovi svojím životom. No najskôr
musím tú radosť žiť sám.
Liturgia: Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 –
44, zač. 22; menlivé časti ako 2. mája (HS:
234; PZ: 200; HP: 216)

PIATOK
6. máj

Spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť
jeho krv, nebudete mať v sebe život.
(Jn 6, 53)
V cyklistickom slangu sa často používa
termín hlaďák. Keď človeku náhle dôjde
energia, klesne cukor, ledva točí pedálmi
a nevie, či vôbec bude schopný dôjsť
do cieľa. Vtedy je vďačný za čokoľvek, čo si
môže vložiť do úst, aby ju znova získal. Bez
Božej milosti v mojom srdci sa rovnaký
stav dostaví aj v mojom živote. Vzkriesený
Kristus ma v Najsvätejšej Eucharistii
pozýva každý deň k tomu, aby som nielen
„ledva točil pedálmi“, ale aby som bol
schopný skrze jeho život aj ja mať neustále
srdce plné lásky pre druhého človeka.
Liturgia: Sk 8, 40 – 9, 19a, zač. 21; Jn 6,
48 – 54, zač. 23; menlivé časti ako 2. mája;
zdržanlivosť od mäsa (HS: 234; PZ: 200;
HP: 216)

SOBOTA
7. máj

Spomienka na znamenie úctyhodného
kríža v Jeruzaleme
Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno?
(Sk 9, 21)
Židia po tom všetkom, čo sa napočúvali
o Šavlovi a jeho nenávisti k Cirkvi, vidiac
zmenu v jeho živote, zostali v úžase.
I pre mňa je možnosť vidieť človeka,
ktorý s Kristom zomrel svojmu hriechu
a s ním bol aj vzkriesený k novému
životu, možnosťou v srdci žasnúť nad
mocou bezpodmienečnej Božej lásky. No
je i pozvaním k skúmaniu toho, či aj iní
môžu vidieť zmenu na mne po stretnutí
s Kristom.
Liturgia: Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn 15, 17
– 16, 2, zač. 52; menlivé časti ako 2. mája
(HS: 234; PZ: 200; HP: 216)

NEDEĽA
8. máj

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom
Apoštol a evanjelista Ján Teológ
Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. (Jn 5, 14)
Ježiš nerieši minulosť ochrnutého človeka.
Nehovorí mu, že sa mu to stalo ako trest
za jeho hriechy. Naopak, upozorňuje
ho smerom do jeho budúcnosti. Hriech
vždy po čase prinesie i známky choroby
duše. Začne spôsobovať paralýzu
v duchovnom živote človeka. Znova ho
spraví neschopným hýbať sa. Konať dobro.
Tak ako lenivcovi je po čase zaťažko
vstať z postele a utekať aj pred požiarom.
Možno to poznáme aj sami. Aké je to
ťažké rozhýbať sa po čase strnulosti.
Aký neprekonateľný problém a záťaž
je ísť znovu po dlhšom čase k sviatosti
zmierenia. Alebo aké zložité je pre človeka,
ktorý prestal chodiť do chrámu, znovu
tam vstúpiť. A aké náročné je, keď človek
zanechá modlitbu vo svojom živote, znovu
nájsť vzťah k nej. Že už ani silná vôľa
nestačí na to spraviť ten krok. A je naozaj
znova potrebný dotyk Božej milosti, ktorá
ma zodvihne lôžka, na ktoré sa svojím
hriechom pripútam.
Liturgia: Sk 9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15,
zač. 14 (radové); 1 Jn 1, 1 – 7, zač. 68; Jn 19,
25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (apoštolovi);
predobrazujúce antifóny a blaženstvá;
tropár 3. hlas a apoštolovi; Sláva, kondak
apoštolovi, I teraz, kondak z triódy; prokimen, Aleluja a pričasten z nedele a apoštolovi; namiesto Dôstojné je sa spieva
Anjel zvestoval a Osvieť sa (HS: 236, 380;
PZ: 203, 359; HP: 218, 378)
Tomáš Pecuch
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DRÔT
Nielen pri stavebných prácach sa
nazbierajú menšie kúsky drôtov alebo
pletiva. Môžeme ich odhodiť do kontajnera alebo im dať druhú šancu na život.
Ľudská tvorivosť má svoj pôvod v Bohu,
takže je v istom zmysle nevyčerpateľná
a prejaviť sa to môže aj na recyklovaných
drôtených výtvoroch. V tomto jarnom
období si mnohí rýchlia (alebo kupujú)
cibuľoviny pre ich žiarivú farebnú krásu.
Ak ich vložíte do vkusného aranžmánu
z machu, dreva a kovového pletiva, vyčaria vám v byte neopakovateľnú atmosféru. (1) Alebo z kúskov drôtov
a dreveného podkladu môžete
vytvoriť štylizované hniezdo,
do ktorého vložíte zopár
veľkonočných vajec.

1

A to sa môže stať súčasťou výzdoby
veľkonočného stola. (2) Drôt je však
výborný aj v tom, že ho jednoducho
môžete ohýbať do rôznych tvarov, ktoré
poslúžia ako rôzne stojany, napríklad
na mobil, knihu, fotku, obrázok... Umelecké duše z neho dokážu vytvoriť malú
drôtenú plastiku alebo v spojení s korálikmi originálny šperk. No a ten možno
odovzdať v netradičnom pletivovom
obale.
Aranžéri zasa v ostatnom čase veľmi
radi využívajú rozličné zápichy
do kytíc alebo kvetinových aranžmánov, ktoré poslúžia ako dekorácia aj ako vtipný odkaz
pre milovanú osobu (3).
(Dada Kolesárová)

2
3

SKOROCEL KOPIJOVITÝ
Rastlina rastie popri cestách, lúkach
a pasienkoch. Z rastliny zbierame iba
kvety, a to počas kvitnutia. Stonka
kvetu, ktorá prerastá listy, nesie valcovitý klas kvetov. Dobre znáša zimu a aj
počas nej ostáva zelená. Táto rastlina
prečisťuje krv a mala by sa užívať denne. Taktiež napomáha utíšenie bolesti
v hrdle a vykašliavanie. Pri poranení
upokojuje pokožku a urýchľuje hojenie.
Čaj: Potrebujeme jednu polievkovú lyžicu skorocelu, ktorú zalejeme horúcou
vodou.

Sirup: Na sirup potrebujeme štyri
kopcovité hrste umytých listov
skorocelu. Tieto listy pomelieme
na mlynčeku na kašu a rozriedime
trochou vody. Do zmesi pridáme 250 g medu a 300 g cukru.
Táto zmes sa zohrieva na slabom
plameni za stáleho miešania až
do bodu varu. Keď sa listy, med
a cukor spojili do hustej tekutej
masy, naleje sa táto masa do pohárov a sirup sa odloží chladničky.
(Ján Maras)

pixabay.com
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No a tak nejako to môže byť aj v našich manželstvách. Muži berú niektoré veci
automaticky a nepotrebujú o nich rozprávať. Ženy to majú zase úplne naopak.
Ony sa chcú rozprávať o všetkom. Dielo nášho nepriateľa diabla v tejto veci
je, aby sme prestali komunikovať a on si mohol v našich srdciach a hlavách
robiť, čo chce. Rozprestierať tam svoje siete ilúzií a vovádzať nás do rozdelenia
vo všetkých ďalších oblastiach. Nedovoľme mu to. Nedovoľme mu ničiť silnú
manželskú jednotu. Buďme chlapi! Zabojujme! Skúsme sa zaprieť a napriek
tomu, že sa nám to vidí strata času, skúsme len počúvať. Nemusíme dokonca
ani mať riešenie, len načúvajme. Aj toto je pre mňa osobne výzva, do ktorej sa
chcem pustiť. Nebude to síce ľahké, ale určite to prinesie svoje ovocie.
PRE ŽENU g Poznáš to? Konečne sa naskytne chvíľka, keď si môžeš vyliať
pred milovaným svoje myšlienky a možno tajne dúfaš, že sa v tom zhluku vyzná
lepšie ako ty… No hneď po prvej vete ťa umlčí nejakou podpásovkou – „múdrosťou“, ktorú si domyslel len na základe tvojho chaotického začiatku. Prípadne
s nadšením vyhŕkneš zmes pocitov, ktorú máš vo svojom vnútri, a on ťa schladí
jedným komentárom.
Áno, aj mňa tieto okamihy vedia prinajmenšom rozhodiť. V mojom vnútri sa
uvoľní ďalšia zmes, tentoraz už vôbec nie pozitívnych pocitov, a je pripravená
spustiť poriadnu lavínu. Lavínu hnevu, irónie, sebaľútosti, sklamania či zúfalstva, ktorá vedie k odmietnutiu a uzavretosti.
No vtedy mi zaznie Pánovo slovo: „Láska zakrýva množstvo hriechov.“ Láska,
ku ktorej ma Pán volá, má prekryť jeho neschopnosť počúvať bez komentára
či odmietnutia? Má prekryť môj pocit nedôležitosti a hrdosti? Či len mužskú
nechápavosť v strete so ženskými pocitmi? A čo ak by sa to stalo? Čo ak by
som bola schopná len sa zasmiať, zastaviť prúd slov a opäť to vysvetliť o čosi
zrozumiteľnejšie?
Z lavíny, ktorá pustoší, by sa stala lavína lásky. Lásky, ktorá má radosť z toho,
že žije vo vzťahu, ktorý nestagnuje, ale neustále má potenciál niečo nás naučiť,
v niečom sa posunúť. A oblasť komunikácie je teda poriadnou výzvou posúvať
sa neustále ďalej (či hlbšie?), a najmä nebáť sa pred svojím milovaným byť aj
zraniteľnou.
Pozývame vás v najbližších dňoch či týždňoch voliť si lásku aj v oblasti manželského dialógu. Ak treba, prekryť ňou hriech, ktorý nás ničí, a zamerať sa
na budovanie. Lebo v slovách môže byť život, ale aj smrť. Rozhodnime sa, čím
chceme sýtiť svoje manželstvo. (Vladimír a Katka Marčákovci)

Odpoveď je paradoxne jednoduchá: pre hriech.
Vojny majú rôzne príčiny, no pri dôslednom
skúmaní vždy narazíme na hriech konkrétnych
spoločenstiev alebo ľudí, ktorí sa rozhodli prestúpiť Boží aj prirodzený zákon. Boh pri stvorení
vo svojej veľkorysosti a láske daroval človeku
jeden z najväčších darov: slobodu. Chcel, aby
sme sa pre jeho lásku nerozhodovali ako otroci.
Každý človek sa teda môže rozhodnúť, ktorou
cestou sa vydá. Dobrou – Božou alebo zlou –
hriešnou až démonickou. A potom nesie on sám,
ale aj tí ostatní (a v podstate všetci) následky
tohto rozhodnutia. Účinky hriechu sa šíria ako
kruhy na vode, keď do nej hodíš kameň. Hriech
vytvára v srdci aj navonok nepokoj, od ktorého
je veľmi blízko k hádkam a sporom medzi súrodencami, susedmi, v národe aj medzi národmi.

KEĎ SA DETI PÝTAJÚ

PREČO VZNIKAJÚ VOJNY?

Ježiš je knieža pokoja, on v sebe samom zabil
nepriateľstvo a vyhlásil, že „blahoslavení sú tí, čo
šíria pokoj“ (Mt 5, 9).

ETIKETA A PROTOKOL
Pojem protokol pochádza z gréčtiny a pomenúva
zápis alebo zápisnicu o úradnom konaní. Ide
o súbor pravidiel pri služobnom a spoločenskom
styku, napr. diplomatický sa týka diplomatov
a aj vo vzťahu k hostiteľskej krajine, biznis zasa
pracovného prostredia a pracovných kontaktov.
Ak etiketu chápeme ako súbor pravidiel špecifických pre istý národ, protokol je nadnárodný,
teda akceptuje ho väčšina krajín.
Istú formu diplomatického protokolu nájdeme
už v staroveku. V stredoveku išlo o sústavu obradov, ktorá oddeľovala panovníka od poddaných
a predstavovala ho ako nedotknuteľnú autoritu.
Prístup k nej mali len príslušníci privilegovaných vrstiev šľachty a Cirkvi. Začal sa vytvárať
v Burgundsku (oblasť v Belgicku, Holandsku
a Francúzsku) v 14. – 15. storočí a dodnes pretrváva na panovníckych dvoroch.
No protokol spôsobil, že sa panovníci prestali
stýkať. Jednou zo zásad totiž bolo, že nemohli
prekročiť hranice svojej krajiny. No a v tom
momente sa začala rozvíjať diplomacia. Úlohu
nadväzovania kontaktov prevzali významní
šľachtici, ktorí pri prijímaní na panovníckych
dvoroch museli dodržiavať prísne pravidlá –
protokol, ktorý je súčasťou diplomacie dodnes.
(Dada Kolesárová)

ETIKETA

PRE MUŽA g Nám chlapom sa komunikácia niekedy môže zdať ako strata
času. Nie v zmysle, že je nepotrebná, ale je pre nás (teda aspoň pre mňa) oveľa
dôležitejšie niečo konať, ako rozprávať. Niečo podobné ako v tom vtipe, kde sa
manželka sťažuje manželovi, že jej po svadbe celý rok nepovedal, ako ju miluje.
Jeho odpoveď bola: „Povedal som to pri sobáši, nie? Stále to platí. Keby sa niečo
zmenilo, dám ti vedieť.“
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Hovorí sa, že v manželstve je najdôležitejšia komunikácia. A vskutku,
je to jedna z najdôležitejších oblastí
manželstva. No niekedy sa nám to
môže javiť ako beh na dlhé trate.
Keď ona niečo iné myslí a iné hovorí.
A on zas do dôsledkov rozpitve to,
čo nebolo ani v náznakoch... Zasa
raz narážame na tú našu rozdielnosť,
však? Čo teda robiť, aby sa komunikácia nestala nástrojom rozdelenia,
ale prehĺbila jednotu medzi nami?

Michelle Ararat – wikimedia.org

DUCHOVNÉ MINICVIČENIA
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EURÓPSKA ÚNIA
AKO POLITICKÉ
SPOLOČENSTVO
»d Anna ZÁBORSKÁ – Michal POVAŽAN

Vznik práva sa v demokratických spoločenstvách opiera
o istý stupeň legitimity orgánov, ktoré právne predpisy
vytvárajú a prijímajú. Podobne je to aj v prípade Európskej
únie. Únia nie je štátom a nevykazuje ani všetky znaky
demokratickej legitimity svojich orgánov tak, ako to
poznáme pri národnom štáte.
Neexistuje teda parlament priamo volený
na základe aspoň v istej miere jednotnej
kandidátky ani právo parlamentu byť
jediným zdrojom zákonov. Ako sme písali
v minulom článku, situácia v EÚ je z pohľadu tvorby práva omnoho komplikovanejšia, a preto je samotná Európska únia
aj výrazne politickým spoločenstvom –
rozhodnutia sa prijímajú na základe kompromisov a konsenzu, ktorých vyjednanie
často trvá dlho.
Ako sme písali, právo legislatívnej
iniciatívy, teda právo navrhovať nové
právne predpisy, patrí Európskej komisii,
ktorá tak môže urobiť zo svojho podnetu
alebo napríklad z podnetu Európskeho parlamentu, ktorý prijal nezáväznú
rezolúciu pojednávajúcu o danej problematike a vyzval na jej riešenie. Komisia
sa takouto rezolúciou môže a nemusí
zaoberať. Teda aj v tomto vidíme relatívne

slabšie postavenie parlamentu a silnejšie
postavenie Európskej komisie, ktorá nie
je voleným orgánom. Parlament schvaľuje
len jej predsedu, hoci môže odmietnuť
konkrétneho kandidáta na eurokomisára.
Neexistuje priamy vzťah závislosti medzi
parlamentom a komisiou a možnosť parlamentu efektívne komisiu kontrolovať
a prípadne ju aj odvolať. Je to teda zásadne iné ako v prípade vzťahu slovenskej
vlády a národnej rady, kde vláda závisí
od podpory parlamentu, a ten ju aj môže
odvolať, a zároveň je parlament jediným
orgánom, ktorý prijíma zákony.
Ak sa komisia rozhodne záležitosťou
zaoberať, príde s návrhom, ktorý predloží do jedného z vecných výborov, kde
zasadajú zástupcovia štátov. Tí sa môžu
už od začiatku vyjadrovať k návrhu,
upravovať ho a hľadať spoločnú zhodu
na texte. Niektoré návrhy musia byť

prijaté jednohlasne, iné kvalifikovanou
väčšinou. Najlepšie je, pokiaľ zástupcovia
štátov už od začiatku celého procesu upozorňujú na svoje nesúhlasné stanoviská,
lebo môžu efektívnejšie ovplyvňovať celý
proces. Títo zástupcovia členských štátov
prirodzene konzultujú svoj postup vo
svojich domovských štátoch a na základe
neho sa vyjadrujú vo výboroch Európskej
únie. Tento proces nemá časové ohraničenie a trvá, kým sa členské štáty a komisia
dohodnú, respektíve nedohodnú. Je to
obdobie dlhých politických rokovaní,
ktoré závisia od citlivosti konkrétnej
problematiky. Až keď sa dohodne kompromis na tejto úrovni, posúva sa návrh
na rokovanie ministrov členských štátov
a následne na diskusiu do Európskeho
parlamentu, kde prebehne proces, ktorý
sme opísali v predchádzajúcom článku
s cieľom schváliť návrh tak zo strany členských štátov, ako aj Európskeho parlamentu v znení, ktorý vyhovuje čo najväčšiemu
počtu štátov a europoslancov.
Na prijímaní európskej legislatívy sa
zúčastňuje väčšie množstvo „hráčov“, ako
je to v prípade tvorby zákonov na Slovensku, a preto aj proces môže byť nepomerne dlhší a komplikovanejší. Aj preto
množstvo nových nariadení a smerníc zo
strany Európskej únie je iba obmedzené
a často ide o tzv. rámcové predpisy, ktoré
ponechávajú na členských štátoch, ako
konkrétne si upravia danú problematiku, a oni dávajú iba základné princípy,
z ktorých treba vychádzať, resp. odporúčania, ako je vhodné postupovať. Aj
preto sa niekedy ukáže, že pokiaľ politici
na národnej úrovni hovoria, že to urobila
a rozhodla Európska únia, nemusí to byť
pravda a zodpovednosť je na národných
politikoch, ktorí si vybrali z viacerých
možností, ktoré európska legislatíva
ponúkla.

PODPORTE NÁKUP POTRAVÍN NA UKRAJINU PRÍSPEVKOM NA CHARITNÝ ÚČET
SK18 1100 0000 0029 4411 6341, VARIABILNÝ SYMBOL 390.
Ďakujeme

oznamy

JUBILEÁ KŇAZOV
Jozef Kellö, protojerej – 13. apríl – 60 rokov
života; Rastislav Višňovský – 22. apríl – 50
rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
mnohaja lita, blahaja lita!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
Jubilanti – apríl
50 rokov: Marcela Mikulaničová, Šmigovec
60 rokov: Ing. Štefan Hajduk, Ľubotice; Viera
Hudáková, Cabov; ThLic. Jozef Kellő, Sobrance; Ján Mitro, Sečovce; Božena Nastišinová,
Svidník; Pavel Sigeti, Janova Lehota
70 rokov: Ondrej Figlár, Poprad; Marta
Karafová, Strážske; Miron Kocan, Sečovská
Polianka; Anna Kolesárová, Sečovce; Irena
Ľaľová, Hanušovce nad Topľou; Bernardína
Miženková, Šamudovce; Júlia Parnicová,
Kuzmice; Marta Pavluliková, Hlivištia; Juraj
Sigeti, Janova Lehota
75 rokov: Anna Baková, Valaliky; Ing. Štefan Daňo, Kamenica nad Cirochou; Helena
Garbišová, Hlinné-Zlatník; Mária Ivančová,
Rakovčík; Anna Malá, Bracovce; Magdaléna
Nemčíková, Rudlov; Anna Paňková, Svidník;
Juraj Pastirik, Zbudza; Jozef Peľak, Cabov;
Anna Švedová, Vranov-Lomnica
80 rokov: Jarmila Čarná, Zalužice; Ing. Eugen
Labanič, Košice; Jolana Leškaničová, Veľký
Ruskov; Ján Smoliga, Cabov; Helena Stajančová, Ďurďoš; Anna Zakuciová, Košice
85 rokov: Mária Charitunová, Sliepkovce;
Anna Kršeková, Sačurov; Viktória Onofrejová,
Trnkov; Anna Rošaková, Vinné; Anna Vargová,
Trebišov
90 rokov: Jozef Koritár, Lastovce; Ján Koščo,
Lastomír; Ing. Ján Michančo, Humenné
Oznam

sme toto Božie požehnanie dostali. Dostali
sme ohlasovateľa a služobníka Kristovho
evanjelia, ktorý pozná srdce dnešného človeka do jeho hĺbky, ktorý sa podieľa na jeho radostiach a nádejach, úzkostiach a bolestiach,
má úžasnú schopnosť ľudí spájať a nachádzať
v nich to dobré, svojou láskou, pozornosťou
a dobrým slovom otvára cestu k Pánu Bohu.
Za vašu obetavú službu vám vyprosujeme
a na Boží prestol za vás prinášame hojnosť
lásky, aby ste ju mohli rozdávať plným priehrštím, šťastie, zdravie, porozumenie a Božie
požehnanie. Z úprimného srdca vám za všetko ďakujeme a do ďalších rokov vás zverujeme pod ochranu našej nebeskej Matky Panny
Márie. Živite, ľudije, na blaho svita nášmu
otcovi Štefanovi mnohaja i blahaja lita.
veriaci farnosti Cernina a filiálky Kurimka
Svojich jubilejných 75. narodenín sa 15. apríla 2022 dožíva gréckokatolícky veriaci
Jozef Šefčík z Vranova nad Topľou-Lomnice.
Do jeho ďalších rokov mu prajeme veľa
Božích milostí.
Mnohaja, blahaja lita vám vyprosuje
vaša blízka rodina.
Drahý náš duchovný otec
Rastislav Višňovský, krásne životné jubileum – 50
rokov života oslávite 22.
apríla. Pri tejto príležitosti
vám v modlitbách vyprosujeme pevné zdravie,
dary Svätého Ducha, hojnosť Božích milostí,
aby sila prameniaca z kríža bola vašou posilou. Nech vás Panna Mária neustále chráni
pod svojím ochranným plášťom. Ďakujeme
vám za vaše neúnavné rozsievanie hlbokej
viery v Krista, duchovného dobra, za obetavosť a starostlivosť. Nech ste stále svetlom,
ktoré nám ukazuje pravú cestu k Bohu. S láskou vám to vyprosujú vaši veriaci z Levoče.
Na mnohaja i blahaja lita, otec Rastislav!
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SPOMÍNAME

6. marca 2022 uplynulo už šestnásť rokov
od úmrtia nášho drahého starkého Šimona
Brondoša z Vernára a 2. apríla 2022 uplynul
štvrtý rok, čo nás navždy opustila aj naša milovaná starká Milena Brondošová z Vernára.
Tí, ktorí ste ich poznali, prosím, venujte im
tichú spomienku a modlitbu.
smútiaca rodina
INZERCIA
Ručne písané ikony. Ikonopisecká dielňa
sv. Juraja. www.ikony.sk
Fy DUDAS ponúka:
- elektrické pohony zvonov
- lineárny a magnetický pohon zvonov
- diaľkové ovládanie zvonov (GSM)
- zvonové drevené a oceľové konštrukcie
- nové zvony a srdcia zvonov
- vežové hodiny a kladivá zvonov
- opravu starých systémov
e-mail: jandudas@teraz.de
tel.: 0907 268 344
www.zvonydudas.sk
Rekonštrukcie striech a veží kostolov. Nové
strechy. Demontáž a likvidácia azbestu. Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie. www.svestav.sk. Mobil: 0905 437 209,
mejl: svestav@svestav.sk

BLAHOŽELÁME
1. apríla 2022 sa dožil 90 rokov života náš
milovaný otec, manžel, dedko, brat, svokor,
ujo, strýko a dlhoročný kantor Ing. Ján Michančo z Topoľovky. Z celého srdca prajeme
ešte veľa Božích milostí a radostných a spokojných dní na ceste životom. Na mnohaja
i blahaja lita!
manželka Oľga, syn Peter s rodinou,
dcéra Silvia s rodinou a súrodenci
Michal a Marta s rodinami
Drahý náš duchovný otec
Štefan Pacák, 1. apríla ste
oslávili krásne životné
jubileum – 50 rokov života.
Dobrý kňaz vo farnosti je
požehnaním od Boha a my
farníci z Cerniny a Kurimky

NA SLOVÍČKO

Spolok sv. Cyrila a Metoda je registrovaným
prijímateľom 2 % zo zaplatenej dane.
Prosíme našich priaznivcov o poukázanie ich
daru na tento účel. (výbor spolku)
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I

relax

CESTA MYRONOSIČIEK

2. Ikona zosnulého Ježiša
v náručí Márie má názov,
ktorý vyjadruje, čo Ježiš
v tomto momente hovorí
Matke. Je to liturgický text
z Veľkej soboty. Rozšifruj
ho tak, že k jednotlivým
číslam vo vajíčkach priradíš správne písmená.
Ikonu vyfarbi.

1. Pomôž myronosičkám nájsť v bludisku
cestu ku Kristovmu hrobu.
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N A K E D E E U A N R A V CH R A N

Máte doma katolícke Sväté písmo? Ak áno, 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

9

1

L

M

N

O

P

K S E L B O S I T N O R CH Ý O A T
A I L E M U R S S T T K E I Z A E
T C T I D J Z Á I

I O E I A O V R

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

I A S R O S D Ó D A

B L A T O L T B K T E A V Ú E N Y
O A S S V S R U U O L I F A T R A
P E B Z Ľ A V A Ť K A V Č I L O V
C A L A F E K T Š A X Y N Ó T E K

Legenda: AFEKT, ANÓDA, ATLAS, BLATO, BLESK,
CESTY, CIELE, CIVIL, DEKAN, DOZOR, EMISIE,
FARBA, FATRA, HOREB, HRIECH, KABARET, KELTI,
KETÓN, KLADY, KOTVA, LEMUR, LIEKY, MOTOR,
NÁROD, NAZARET, OCHOTA, ORTUŤ, OSNOVA,
POBYT, PROROK, PROSBA, RELAX, SIONISTA,
SITNO, STOKA, SUDCA, SÚTOK, ŠŤUKA, TIARA,
ÚHRADY, ULICA, VARNA, VLEKY, VLTAVA, VOLIČ,
VREDY, VÝZVA, ZELER, ZĽAVA, ZVIERA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky

LEGENDA: A: 1 Kr 9, 19, 11; B: Jdt 13, 13, 13; C: Múd 14, 20, 9; D: Rim 4,
1, 6; Lv 24, 2, 15; E: Ž 69, 12, 7; F: Jer 1, 1, 12; G: Sof 3, 1, 3; H: Sir 24, 24, 7;
I: Nm 14, 15, 2; Lv 25, 3, 9; J: 2 Krn 32, 7, 5; Lv 25, 41, 9; K: Nm 1, 49, 3; L:
Nm 10, 2, 13; M: 2 Mach 14, 30, 19; N: Sir 31, 22, 2; Nm 7, 5, 17; O: 1 Mach
6, 37, 11; P: Gn 1, 2, 17; Nm 7, 87, 9

Správne riešenia z čísla 5: Doplňovačka: Láskavé
srdce môže zachrániť celý svet. Osemsmerovka:
Život je posvätný a patrí Bohu.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3,
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.

N

freepik.com

KEC TO RAZ CHLOP,
TA TO NEPREROBIŠ
Kráčam si pomaly po chodníku domov.
Hlavu mám v slnečných oblakoch, keď
ma z nich stiahne auto idúce pomaly
okolo mňa. Otočím sa – autoškola.
Dievča kŕčovito zviera volant, doslova
nacapené na čelnom skle s rýchlosťou
rovnou mojej chôdzi. Ako ju tak sledujem, odhadujem to na prvú jazdu mimo
cvičiska. Mimovoľne zazriem ešte raz
smerom k oblakom a potiahnem za nohu
sv. Krištofa, nech na ňu teda trošku
mrkne. Empaticky s ňou spolu súcitím,
na časy autoškoly človek asi nikdy nezabudne. Ešteže je sobota. V uličke mimo
hlavného ťahu. Doprava tak neskolabuje.
Za „mojou“ budúcou pirátkou ciest sa
objaví modrá dodávka so staroľubovnianskou značkou. Spoza zadného okna
vykúkajú tri deti. Dievčatko v strede
a dvaja chlapci vedľa nej. Zbežný odhad
na takých predškolákov. Ten vpravo, bližšie k ceste a ku mne, začne odušu kývať.
Viem, že to patrí mne, bez namýšľania si,
keďže som na celej ulici len ja a jeden krpatý čierny drozd. Odkývam. Dá sa inak?
Musím sa pousmiať. Ako dobre, že už
nás nekryjú respirátory. Je to také milené. A tento malý fešák sa vzápätí ešte
radostnejšie usmeje a ešte oduševnenejšie
kýva. Fakt idú za tou slečnou slimačím
tempom. Obdivuhodne trpezlivý vodič
ich vezie.
Spomínam si, ako sme my ako deti cestou
z výletu kývali všetkým šoférom a jak
náramne zábavné sa nám to zdalo. Teraz
som na opačnej strane.

Normálne sa bavím, aké je to roztomilé.
Ale asi sa bavím len ja a toto neposedné
chlapčisko. Moje pocity akosi nezdieľa
druhá zástupkyňa ženského pokolenia
tejto našej zostavy. Naše kývanie totiž
dievčinka uprostred neprehliadne. A jasne dá najavo, že toto vekovo absolútne
nevyvážené ukývané „flirtovanie“ teda ani
náhodou neschvaľuje.
Štuchne do chlapca a dačo mu povie.
A ten? Aj na ňu úchytkom pozrie, lebo
veď do neho strčila, ale ani na okamih kývať neprestane a zas sa otočí smerom ku
mne. Bez chochmesu v mávaní pokračuje.
Ups. Asi by som mala prestať ja, napadne
mi. Predsa s dievčinkou súcitím. Predsa
si nebudem takto nehanebne kradnúť
pozornosť, ktorá má patriť a patrí len jej.
Vedľa neho kľačiacej. Žiadnej žene v žiadnom veku nepridá na psychickej pohode
dívať sa na akúkoľvek, hoci aj vymyslenú
sokyňu. Chcela by som vedieť, ako táto
nemá potýčka dopadne ďalej, ale rýchlosť
autoškoly je predsa len o čosi vyššia ako
moje tempo chôdze. Dodávka sa mi stráca z dohľadu. Aj s deťmi v nej.
Opäť raz potvrdili to, čo platí bez ohľadu
na vek. Že žena chce byť pre chlapa vždy
tou jedinou. Ale ani s očami na všetky
štyri strany jedného chlapa neustráži.
A chlap, hoc má tú najlepšiu na konci
nosa, i tak zakukuje za tou za humnami.
U suseda sú hrušky furt sladšie. A temu
dzifčaku bim ľen jedno povedzela – jak
bulo i u Pasla kone na betone:
„Škoda každej tvojej solzi. Inakši ňebudze.“ (Mária Dudová-Bašistová)
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TU JE TAK KRÁSNE.
A TO SOM NEVERILO
NA ŽIVOT PO VAJCI.

pixabay.com

O OSLOCH A SOMÁROCH
Dvaja františkáni chodia zbierať milodary.
Zrazu zbadajú pri mlyne priviazaného
osla.
„Ten somár by sa nám zišiel. Predali by
sme ho a nemuseli by sme už žobrať,“
povie fráter. Odviaže osla a odvedie ho.
Druhý mních si priviaže motúz okolo
krku a čaká na mlynára.
„Viete,“ vysvetľuje mních udivenému mlynárovi, „kedysi som bol pobožný mních,
ale zhrešil som, preto som sa premenil
na somára. Ale trest mi už vypršal, a tak
som opäť mních.“
Mlynár sa upokojil, mnícha poľutoval, odviazal ho a ešte aj obdaroval. O týždeň šiel
mlynár na trh a uvidel tam svojho osla.
Podišiel k nemu a šepká mu do ucha:
„Ej, ej, dôstojný otče, tak čo, zase ste
zhrešili?“
Stretne škodovka somára.
„Ahoj, auto,“ pozdraví somár.
„Ahoj, somár,“ odpovie škodovka a somár
sa rozplače.
„Prečo plačeš?“ čuduje sa škodovka.
„No, keď ja ťa nazývam auto, ty by si mi
tiež mohla hovoriť koník.“
SPRÁVNE ODPOVEDE ZO S. 50
2. Neplač nado mnou, Matka.

FEJTÓN

S úsmevom

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

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

PÚTNICKÉ MIESTA

24.04. Púť milosrdenstva: svätá liturgia
(10.00 h)
07.05. Fatimská sobota: posvätný ruženec
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)

GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

DEŇ POČATÉHO
DIEŤAŤA 2022

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)

Klokočov, klokocovgrkat.sk, 0911 105 908
07.05. Fatimská sobota a odpust mladých
(09.30 h)
Litmanová, horazvir.sk, 0903 982 828
Každý deň svätá liturgia (10.30)
03.04. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)
16.04. Veľká sobota: svätá liturgia
(10.30 h), večiereň s Liturgiou sv. Bazila
Veľkého (15.10 h)
17.04. Nedeľa Paschy: svätá liturgia (05.30
h), svätá liturgia (10.30 h)
07.05. Fatimská sobota (10.30 h)
08.05. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h),
svätá liturgia (10.30 h)

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

JÁN KRSTITEĽ

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

KOMUNITA
MISIA

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

CENACOLO RÓMSKA

Pokojné a milostiplné prežitie sviatkov
umuˇcenia a vzkriesenia nášho Pána Ježiša
Krista praje svojim ˇcitatel’om redakcia

KOINONIA

Klub Prešov: +421 907 197 990

CENTRUM PRE RODINU

Christos
voskrese!

ZLATÁ BAŇA – SIGORD

www.25marec.sk

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
22. – 14.04. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov.
Príspevok je 140 eur za manželský pár.
06. – 08.05. Kurz Biblia a peniaze. Boh nám
nepovie, koľko máme investovať do sporiaceho účtu a do akciových trhov, ale podáva
nám Božie zásady, ktoré budú usmerňovať
náš finančný manažment. Príspevok na kurz
je 60 eur za osobu.
13. – 15.05. Kurz MMM. Kurz pre manželské
páry túžiace obnoviť si manželskú jednotu,
vzájomnú lásku a porozumenie. Príspevok
za kurz je 140 eur.
26. – 29.05. Kurz prípravy na manželstvo.
Dajte svojej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu. Na kurz
prípravy na manželstvo sa môžete prihlásiť
cez stránku www.domanzelstva.sk alebo cez
svojho kňaza vo farnosti.

