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» Juraj GRADOŠ

Dvere sa otvorili a do domácnosti vstúpila návšteva. 
Pozdravila sa s rodičmi a najstaršiemu dieťaťu dala 
čokoládu so slovami: „Rozdeľte sa. Dobre?“ Dieťa v otočke 
a následnom behu do svojej izby zakričalo: „Dobre!“ A už 
ho nebolo. Zvyšok detského osadenstva domácnosti ho 
nasledoval obdobným tempom. Skúste zaloviť vo svojich 
spomienkach, či ste nezažili niečo podobné. Či už ako 
návšteva, rodičia, alebo deti. Tento príbeh sa mi pripome-
nul počas nedávneho stretnutia s vladykom Andrejom. 
U nich doma to tak bolo – ako deti sa prirodzene delili 
rovným dielom. A je to správne. Dokonca niekde sú deti 
natoľko schopné sa deliť, že sa podelia aj s rodičmi. Sami 
od seba – aby im urobili radosť.

Niekedy aj sami ako rodičia dáme sladkosť tomu naj-
staršiemu dieťaťu či jubilantovi s podobnými slovami: 
„Podeľte sa!“ Schopnosť deliť sa s darmi, s dobrami, ktoré 
sme dostali, je jednou z charakteristík človeka. Mladé psy 
sa bijú o korisť, aby si každý uchmatol čo najväčší kus. 
No človek sa správa inak. Opačne. Pokiaľ teda je toho 
schopný.

Rovnaká situácia je však aj v Božej rodine. I tu nebeský 
Otec dáva svojim deťom rôzne dary. Či už je to umiestne-
nie v konkrétnej rodine, čo sme si nijako nezaslúžili, rodi-
čov, hmotné zabezpečenie, dobré príležitosti na prácu, ve-
domosti, zručnosti, talenty... Zo širokej plejády možností 
vyberie niektoré a dá ich konkrétnej osobe. Aby budoval 
svoju rodinu. Celú i každého osve. Niekedy si myslíme, 
že je to len pre nás samých. Veď my sme boli obdarení. 
No tieto dary naberajú na sile práve v delení sa. Boh nám 
chce dopriať túto skúsenosť, ktorá je v jeho prirodzenosti. 
Ak sa to nestane, stávajú sa dary „prekliatím“ jednotlivca, 
zdrojom jeho vlastného hriechu. A je jedno, či hovorím 
o hmotných alebo duchovných daroch.

Dobre vieme, že prílišné bohatstvo deformuje charakter 
človeka a plodí túžbu po ešte väčšom bohatstve. Takto 
zdeformovaný človek nikdy nebude mať dosť. Ak sa však 
naučí deliť sa, tak bude bohatý, no iným spôsobom. Dary, 
ktoré dostal, mu cez obdarovanie iných prinesú nové skú-
senosti, nových priateľov, vykonané dobro. A duchovné 
dary či vedomosti rovnako. Ak si ich človek nechá, tak ich 
nedokáže rozvíjať. Lebo v darovaní tkvie ich rozvoj.

Vstúpili sme do doby, keď budú mnohí 
postavení pred nedostatok. Hmotný 
i duchovný. Lebo často si duchovne 
dobré veci vyžadujú hmotnú podpo-
ru. I s naším časopisom je to tak. Ak 
patríte k tým, ktorí boli požehnaní 
hmotne, pozývam vás podeliť sa. Pria-
mo s nami alebo vo farnosti. Napríklad 
prispieť desiatimi eurami tomu, kto 
si pre svoju finančnú situáciu nemôže 
objednať tento časopis. Alebo mu ho 
rovno objednať. Sami uvidíte ovocie 
svojho skutku, radosť na tvári človeka. 
A získate nové bohatstvo. 
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DÔLEŽITOSŤ  
rOZLiŠOVaNia 
V ŽIVOTE ČLOVEKA
» Marek BARAN

V posledný augustový deň začal Svätý 
Otec František počas pravidelných stre-
dajších audiencií nový cyklus katechéz 
o rozlišovaní, ktoré je dôležitou súčasťou 
každého človeka. Pápež hovorí:

„Rozlišovanie je dôležitý úkon, ktorý sa 
týka každého, pretože rozhodovanie je 
podstatnou súčasťou života. Rozlišovanie 
možností. Človek si vyberá jedlo, šaty, 
štúdium, prácu, vzťah. Vo všetkých týchto 
prípadoch sa konkretizuje životný projekt 
aj náš vzťah s Bohom. Pri poslednom 
súde bude Boh robiť rozlišovanie, to veľké 
rozlišovanie, ktoré sa bude týkať nás. 
Obrazy roľníka, rybára a obchodníka sú 
príkladom toho, čo sa deje v nebeskom 

kráľovstve, kráľovstve, ktoré sa prejavuje 
v bežných životných činnostiach, ktoré 
si vyžadujú zaujať postoj. Preto je také 
dôležité vedieť rozlišovať. Veľké rozhod-
nutia môžu vyplynúť z okolností, ktoré 
sa na prvý pohľad zdajú druhoradé, ale 
ukážu sa rozhodujúce. Spomeňme si 
napríklad na prvé stretnutie Andreja 
a Jána s Ježišom, stretnutie, ktoré sa rodí 
z jednoduchej otázky: ,Rabbi, kde bývaš?‘ 
– ,Poďte a uvidíte‘ (porov. Jn 1, 38 – 39), 
hovorí Ježiš. Len pár slov, tie sú však 
začiatkom premeny, ktorá krok za kro-
kom poznačí celý život. Evanjelista bude 
aj po rokoch spomínať na toto stretnutie, 
ktoré ho navždy zmenilo. A v dobrom, 
správnom rozhodnutí sa stretáva Božia 

vôľa s našou vôľou; stretáva sa súčasná 
cesta s tou večnou. Urobiť správne roz-
hodnutie po prejdenej ceste rozlišovania 
znamená uskutočniť toto stretnutie času 
s večnosťou. Rozlišovanie si vyžaduje 
námahu. Podľa Biblie život, ktorý máme 
pred sebou, nie je vopred zabalený 
balík, ktorý musíme žiť. Nie. Musíme 
sa v ňom neustále rozhodovať, podľa 
skutočností, ktoré prichádzajú. Boh nás 
pozýva vyhodnocovať a voliť si: stvoril 
nás slobodných a chce, aby sme svoju 
slobodu uplatňovali. Preto je rozlišovanie 
náročné. Často sme to zažili – vybrali sme 
si niečo, čo sa nám zdalo dobré, a predsa 
to dobré nebolo. Alebo sme vedeli, čo je 
naše skutočné dobro, a nevybrali sme si 
ho. Človek sa na rozdiel od zvierat môže 
zmýliť, môže byť neochotný správne sa 
rozhodnúť. A Biblia to ukazuje už na svo-
jich prvých stránkach. Boh dáva človeku 
presný pokyn: ak chceš žiť, ak sa chceš 
tešiť zo života, pamätaj, že si stvorenie, že 
nie si kritérium dobra a zla a že rozhod-
nutia, ktoré urobíš, budú mať následky 
pre teba, pre iných a pre svet (porov. Gn 
2, 16 – 17); môžeš urobiť zo zeme nád-
hernú záhradu alebo ju môžeš premeniť 
na púšť smrti. To je základné učenie. Nie 
je náhoda, že ide o prvý dialóg medzi Bo-
hom a človekom. Dialóg je v tomto: Pán 
dáva poslanie, máš konať to a to, a človek 
na každom kroku musí rozlišovať, aké 
rozhodnutie má urobiť. Rozlišovanie je tá 
úvaha mysle, srdca, ktorú musíme urobiť 
pred prijatím rozhodnutia. 

Rozlišovanie je namáhavé, ale pre život 
nevyhnutné. Vyžaduje si, aby som poznal 
sám seba, aby som vedel, čo je pre mňa 
dobré tu a teraz. Predovšetkým si vyžadu-
je synovský vzťah s Bohom. Boh je Otec 
a nenecháva nás samých, je vždy ochotný 
poradiť nám, povzbudiť nás, prijať nás. 
Nikdy však nevnucuje svoju vôľu. Prečo? 
Pretože chce byť milovaný a nie obáva-
ný. A takisto chce, aby sme boli synmi 
a dcérami, nie otrokmi, ale slobodnými 
deťmi. A láska sa dá žiť len v slobode. Aby 
sa človek naučil žiť, musí sa naučiť milo-
vať, a na to treba rozlišovať – čo môžem 
robiť teraz, keď mám pred sebou túto 
alternatívu? Aby to bolo znakom väčšej 
lásky, väčšej zrelosti v láske. Prosme, 
nech nás vedie Duch Svätý. Vzývajme 
ho každý deň, najmä vtedy, keď musíme 
robiť rozhodnutia.“ (úryvok z katechézy 
z 31. augusta 2022)

Pápež František nás povzbudzuje k tvorivosti v konaní dobra: „Na to, aby 
sme zdedili večný život, netreba hromadiť dobrá tohto sveta, ale to, čo sa 
počíta, je láska, ktorú žijeme v našich bratských vzťahoch. Tu je Ježišova 
výzva: nevyužívajte dobrá tohto sveta len pre seba a pre svoje sebectvo, ale 
využite ich na vytváranie priateľstiev, dobrých vzťahov, na dobročinnosť, 
na podporovanie bratstva a na starostlivosť o slabších. Aj v dnešnom svete 

sa vyskytujú príbehy úplatkárstva ako ten z evanjelia; nečestné počínanie, 
nespravodlivá politika, sebectvo. My kresťania sa však nesmieme nechať od-

radiť alebo – čo je ešte horšie – zostať ľahostajní. Naopak, sme povolaní byť tvoriví 
v konaní dobra, s rozvahou a prezieravosťou evanjelia, používajúc dobrá tohto sveta. 
Nie na vlastné obohatenie, ale na vytváranie bratskej lásky.“ (Marek Baran)
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1Od aLŽBEtY PO ZUZaNU 
ALEBO ŽENSKÉ MENÁ V BIBLII
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

V biblických časoch predstavovalo meno povahu alebo 
osud jeho nositeľa a sám Boh mu prikladal význam, keď 
pri stvorení pomenoval svoje diela a keď poveril Adama, 
aby dal meno každému zvieraťu, ktoré preň stvoril. Účasť 
na spolustvoriteľskom Božom diele dáva aj dnes rodi-
čom výsadu nazvať svoje dieťa menom, ktoré mu prinesie 
ochranu patróna a bude mať v jeho živote význam. V na-
sledujúcich riadkoch vám prinášame zoznam ženských 
biblických mien, ktoré sú súčasťou slovenského kalendára 
a ktorých spätosť s Bibliou si možno už neraz ani neuve-
domujeme. Ich nositeľky však môžu čerpať silu z príbehov 
svojich patrónok či aspoň spoznať ich etymológiu.

19. január – Sára (Sarah, Zara): Podľa 
Biblie bola Sára krásna žena, ktorá hlboko 
milovala pravého Boha aj svojho man-
žela Abraháma. Vyrástla v meste Ur, ale 
na Boží príkaz odišla zo svojej krajiny 
spolu so svojím manželom, ktorému Boh 
prisľúbil, že z neho urobí veľký národ (Gn 
12, 2). Podľa neskorších archeologických 
nálezov v Ure bolo zrejmé, že Sára sa 
musela vzdať nielen mnohých materiál-
nych vecí, ktoré by zvieratá v karaváne 

neuniesli, ale aj mestského spôsobu živo-
ta a skutočne veľkého pohodlia – domy 
v Ure boli totiž už v tom čase murované, 
zastrešené a mali dokonca vodovod. 
Okrem nebezpečenstiev, ktoré ich cestou 
stretávali, musela čeliť aj vlastnej neplod-
nosti, ktorá bola v tom čase v židovskej 
kultúre pre ženu mimoriadne ponižujúca. 
Jej vzťah k Bohu ani k manželovi to však 
neoslabilo a Boh naplnil svoje prisľúbe-
nia. Vo vysokom veku Sára porodila syna 

Izáka. Pri zmienke, že by mala počať syna 
v neskorej starobe, sa zasmiala – stala sa 
jednou z prvých ľudí v histórii, o ktorých 
je písomne zaznamenané, že sa smiali. 
Dôvera v Boha jej však priniesla požeh-
nanie a Sára je dodnes prezentovaná ako 
príklad vernosti a dokonalej viery. Ety-
mologicky meno Sára označuje vznešenú 
ženu a prekladá sa ako kňažná.

26. január – Tamara (Tamia): Biblia uvá-
dza tri ženy s menom Tamar, pričom dve 

Upútavka na seriál Ženy v Biblii  I  jwtalk.net
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z nich, o ktorých je v Biblii zmienka, by 
mohli byť dôvodom na pohoršenie, keby 
Boh nemal schopnosť premeniť aj ľudskú 
slabosť na požehnanie. Najznámejšou 
biblickou Tamar je Júdova nevesta, žena, 
ktorá sa vydala za jeho najstaršieho syna. 
Po jeho smrti Júda požiadal Tamar, aby sa 
podľa levirátneho zákona (tzv. švagrov-
ského práva) vydala za jeho druhoro-
deného syna Onana. Po jeho smrti mal 
nasledovať tretí syn, ktorý bol však v tom 
čase neplnoletý a Júda ani nemal v úmysle 
oženiť ho s Tamar, pretože sa bál, že zo-
mrie aj on. Keď Tamar zistila, že najmlad-
ší syn sa nestane jej manželom, prezliekla 
sa za neviestku a zviedla samotného svok-
ra Júdu, ktorému porodila dvojčatá. Jedno 
z nich sa neskôr stalo prastarým otcom 
Ježiša Krista. Aj keď tento Tamarin čin 
môže vzbudiť pohoršenie, Boh ho nielen 
ospravedlnil, ale aj požehnal – v celost-
nom historickom pohľade sa totiž vďaka 
Tamar stal Júda ako jediný z dvanástich 
Jakubových synov súčasťou spasiteľnej 
mesiášskej línie. Meno Tamara pochádza 
z hebrejčiny a znamená datľová palma.

4. február – Veronika (Verona, Nika): 
Hoci Veronika sa nikde v Písme menovite 
nespomína, podľa tradície to bola žena, 
ktorá podala šatku Ježišovi počas jeho 
kráčania na Golgotu. Na šatke ostala 
zachovaná podoba jeho tváre a napriek 
tomu, že neexistuje historická zmienka 
o tejto udalosti, tradícia je natoľko silná, 
že je pevnou súčasťou krížovej cesty 
a v roku 1297 sa jej šatka dokonca dostala 
na príkaz pápeža Bonifáca VII. do Ba-
ziliky sv. Petra v Ríme, kde sa uchováva 
dodnes. Vďaka tejto legende je Veronika 
symbolom dobrých skutkov a pomoci 
druhým. Veronika dostala meno podľa 
slov vera icon – pravá podoba. Výrazom 
veraikon sa v umení a architektúre vše-
obecne označuje zobrazenie šatky s Kris-

tovou tvárou. Meno Veronika môže mať 
pôvod aj v staromacedónskom dialekte 
gréčtiny, kde znamená nositeľku víťazstva 
(Bereniké).

12. apríl – Estera (Ester): Ester bolo 
perzské meno židovskej panny Hadasy, 
ktorá je hlavnou postavou starozákonnej 
Knihy Ester. Ester bola pokorná Židovka, 
ktorá sa dostala zásluhou svojho strýka 
slúžiaceho na kráľovskom dvore priamo 
pred perzského vládcu Ahasvera, ktorý si 
dal priviesť na dvor panny, aby si z nich 
vyvolil svoju manželku namiesto pôvod-
nej, ktorá odmietla poslušnosť a nezú-
častnila sa na hostine kráľových priateľov. 
Od strýka však dostala Ester príkaz ne-
prezrádzať nikomu svoj židovský pôvod. 
Čoskoro si získala srdce panovníka a stala 
sa kráľovnou. Časom sa kráľov obľúbe-
nec Haman rozhneval na Židov a žiadal 
od kráľa povolenie vyhubiť ich, s čím kráľ, 
ktorý nemal ani potuchy o pôvode svojej 
manželky, súhlasil. Nastalo všeobecné 
zdesenie a strach. Deň, keď malo dôjsť 
k vraždeniu, bol určený žrebom. Keď 
sa Ester od strýka dozvedela, čo hrozí 
jej národu, rozhodla sa odhaliť pred 
manželom svoju totožnosť a požiadať ho 
o milosť pre celý svoj ľud. Predstúpiť pred 
manžela však smela iba na jeho príkaz, 
navštíviť ho bez jeho predchádzajúcej 
vôle by znamenalo smrť. Úpenlivo sa 
preto modlila a požiadala o modlitbu 
a pôst aj ostatných, a s touto podporou 
porušila s nasadením vlastného života 
pravidlo a predstúpila pred manžela. Len 
čo ju zazrel, našiel v nej zaľúbenie a vypl-
nil jej prosbu. Jej národ bol zachránený. 
Na pamiatku tejto záchrany sa dodnes 
slávi židovský sviatok Purim. Meno Ester 
znamená hviezda alebo zornička.

29. apríl – Lea (Lia): Lea bola v Starom 
zákone dcérou Labana a spolu so svojou 
mladšou sestrou Ráchel manželkou 
patriarchu Jakuba. Hoci svojho muža 
milovala, Jakub citovo uprednostňoval 
Ráchel, a Lea tak žila v tieni svojej krásnej 
sestry. Boh jej to však vykompenzoval 
a vidiac, že je nemilovaná, jej otvoril 
lono (porov. Gn 29, 31), kým jej sestra 
ostala neplodnou. Lea porodila Jakubovi 
šiestich synov, ktorí sa spolu s ďalšími 
jeho synmi stali zakladateľmi dvanástich 
kmeňov Izraela, a ako matka Júdu sa stala 
súčasťou rodu, ktorý viedol k narodeniu 
Spasiteľa Ježiša Krista. Boh na jej príbehu 
ukázal, že na svoje zámery si môže použiť 
aj tých, ktorých svet prehliada. Sám Jakub 
na konci života spoznal Leinu hodnotu 
a začal ju milovať rovnako hlboko ako 
Ráchel, keď vyjadril túžbu byť pochovaný 

vedľa nej (porov. Gn 49, 29) – podľa vše-
obecnej tradície je tým miestom Jaskyňa 
patriarchov v Hebrone. Význam mena 
Lea (z hebrejského léah) sa vykladá ako 
antilopa alebo gazela.

1. júl – Tabita: Tabita bola jedinou ženou, 
ktorá bola v Biblii priamo označená ako 
učeníčka. Jej meno sa nachádza v Skut-
koch apoštolov, kde sa o nej hovorí, že 
„vynikala dobrými skutkami a almuž-
nami, ktoré dávala“ (Sk 9, 36). Bola 
pravdepodobne krajčírkou a zrejme bola 
veľmi obľúbená, pretože keď ochorela 
a zomrela, mnoho ľudí plakalo. Z Joppy, 
kde bývala, do Lyddy, kde sa zdržiaval 
apoštol Peter, to v tom čase mohlo trvať 
deň – dva cesty, a predsa sa niekoľko 
mužov vybralo po Petra, aby k nim prišiel 
a pomohol im. Peter poslal všetkých von, 
pokľakol, pomodlil sa a obrátený k mŕtvej 
zvolal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči 
a keď uvidela Petra, posadila sa (Sk 9, 40). 
Láska, ktorú za svojho života šírila okolo 
seba, ju symbolicky vrátila späť do živo-
ta. Tabita je meno aramejského pôvodu 
a prekladá sa ako gazela alebo srnka.

16. júl – Rút: Moabka Rút sa do dejín 
zapísala ako symbol oddanosti a lásky 
povýšenej nad vlastný prospech. Rút sa 
vydala za jedného zo synov Izraelitky 
Noemi, ktorá ušla zo svojej krajiny pred 
hladom a chudobou. Keď jej rodinu 
postihlo v moabskej krajine nešťastie 
a krátko po sebe jej umreli manžel aj oba-
ja synovia, rozhodla sa vrátiť do Izraela, 
kde už medzičasom hlad pominul. Noemi 
milovala obe svoje nevesty a chcela, aby 
sa znova vydali a ostali vo svojej krajine, 
kde by mohli byť šťastné. Rút však svoju 
svokru odmietla opustiť: „... kde pôjdeš 
ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa 
aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom 
a tvoj Boh bude mojím Bohom.“ (Rút 
1, 16) Do Betlehema sa vrátili spoloč-
ne v čase žatvy a usilovná Rút sa hneď 
pridala k miestnym ženám zbierať klasy 
na poli jeho majiteľa Bóza. Keď Bóz videl 
jej pracovitosť a skromnosť, a keď sa mu 
navyše doniesol chýr o jej oddanosti a lás-
ke k svokre, urobil z nej svoju manželku. 
V manželstve sa im narodil syn, z ktorého 
vzišiel o dve generácie neskôr legendárny 
kráľ Dávid. Rút, ktorá nevyrástla v pozna-
ní jediného Boha, bola ochotná z lásky 
k svokre podvoliť sa jeho zákonom a prijať 
ich, a Boh ju povýšil. Rút znamená v heb-
rejčine krásny vzhľad, krásny pohľad 
alebo jednoducho krásavica.

22. júl – Magdaléna: Žena s menom Mária 
Magdaléna sa objavuje ako učeníčka 
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Ježiša Krista u všetkých štyroch evanje-
listov. Pochádzala z rybárskeho mesta 
Magdala na brehu Tiberiadskeho jazera 
a podľa evanjelia to bola žena, z ktorej 
Ježiš vyhnal sedem zlých duchov (Lk 8, 
2). Jej meno sa v Novom zákone spomína 
jedenásťkrát a hoci je podľa ľudových 
tradícií považovaná za prostitútku, tento 
názor nemá v biblickom texte oporu. 
Pravdepodobne bola mylne stotožňovaná 
s hriešnicou z Betánie, ktorá pomazala 

Ježišovi nohy, umyla ich svojimi slzami 
a osušila vlasmi (Lk 7, 36 – 38), čo však 
Katolícka cirkev počas Druhého vati-
kánskeho koncilu rázne zamietla. Mária 
Magdaléna tak ostáva predovšetkým 
vernou nasledovateľkou Pána, ženou, 
ktorá ho sprevádzala na Golgotu, stála 
pod jeho krížom, pomazala po smrti jeho 
telo a ako prvá priniesla učeníkom zvesť 
o jeho zmŕtvychvstaní. Jej pozícia musela 
byť veľmi silná, keďže je spájaná so všet-
kými zásadnými udalosťami Ježiša Krista 
v časoch, keď svedectvo žien nebolo 
hodnoverné, a potvrdzuje tak právoplatné 
miesto žien v Cirkvi. Kým západná tradí-
cia vníma Máriu Magdalénu ako kajúcu 
hriešnicu, východná Cirkev ju označuje 
titulom svätá myronosička a apoštolom 
rovná. Slovo magdala, motivant mena 
Magdaléna, znamená v hebrejčine veža.

26. júl – Anna (Hana, Aneta, Anita): 
Postava Anny sa vyskytuje v Starom aj 
Novom zákone a spája ich podobný osud. 
V Starom zákone bola Anna manželkou 
Izraelitu Elkána, ktorý ju vrúcne miloval. 
Nemala však deti a musela znášať ústrky 
druhej Elkánovej manželky, ktorá mala 
veľa detí a Annu potupovala a urážala 
natoľko, že Anna iba plakala a nejedla 
(1 Sam 1, 7). Ani vrúcna láska manžela 
nedokázala zmierniť jej žiaľ. Napokon 

uzavrela s Bohom zmluvu, že ak jej dá 
dieťa, obetuje ho jeho službe, čo sa aj 
stalo. Porodila syna Samuela a už v det-
skom veku ho odniesla do chrámu, aby 
tam slúžil. Aj novozákonná Anna trpela 
neplodnosťou a až po modlitbách svojho 
manžela Joachima na púšti počala vo 
vysokom veku dievčatko, ktoré rovnako 
obetovala Bohu – Pannu Máriu. Hoci je 
dnes svätej Anne ako matke Bohorodičky 
zasvätených mnoho sakrálnych objektov 
a je vyhlásená za sväticu, jej meno sa 
v novozákonných kánonických evanje-
liách vôbec nevyskytuje, je známe len 
z apokryfov. Meno má hebrejský pôvod 
a znamená milá.

29. júl – Marta: Novozákonná Marta, 
Lazárova sestra a blízka Ježišova priateľ-
ka, bola pracovitá a akčná osoba, žena 
činu. Spolu s Lazárom a Máriou tvorili 
nezvyčajnú rodinu troch súrodencov, 
pravdepodobne slobodných a bezdet-

ných, ktorí bývali pod jednou strechou. 
Dá sa predpokladať, že Marta bola z nich 
najstaršia, keďže jej pripadla rola hosti-
teľky a Ján ju vo svojom evanjeliu menuje 
na prvom mieste: „Ježiš mal rád Martu 
i jej sestru a Lazára.“ (Jn 11, 5) V časoch, 
keď bola pohostinnosť vysoko cenenou 
hodnotou, keď hosťom umývali nohy 
a vlasy natierali vonnými olejmi, bola že-
nou na správnom mieste – počas Ježišovej 
návštevy mala „plno práce s obsluhou“ 
(Lk 10, 40) A hoci Ježiš jej pohostinnosť 
chápal, predsa upriamil jej pozornosť 
na dôležitejšie veci: „„Marta, Marta, staráš 
sa a znepokojuješ pre mnohé veci,  a po-
trebné je len jedno. Mária si vybrala lepší 
podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10, 41) 
Energická Marta bola neskôr tou, ktorá 
vyšla Ježišovi v ústrety po smrti svojho 
brata – s výčitkou, ale aj neochvejnou 

vierou: „Pane, keby si bol býval tu, môj 
brat by nebol umrel.“ (Jn 11, 21) Hoci bola 
nepokojná, temperamentná a úzkostlivá, 
niet pochýb o tom, že Ježiš ju miloval. 
Aramejské meno Márathá znamená pani 
domu, gazdiná, v prenesenom význame 
starostlivá.

11. august – Zuzana: Hoci Zuzana sa spo-
mína aj v Novom zákone ako žena, ktorá 
vypomáhala Ježišovi a jeho učeníkom, 
zaujímavejší je príbeh tej starozákonnej. 
V Starom zákone bola Zuzana výnimočne 
krásnou ženou bohatého, spoločensky 
činného muža Joachima, v ktorého dome 
sa schádzal verejný súd. Jedného dňa za-
túžili dvaja starí sudcovia po náklonnosti 
krásnej Zuzany, nechali sa preto pota-
jomky zamknúť v záhrade a keď ju videli 
nahú kúpať sa, pribehli k nej a chceli, 
aby sa im oddala, lebo inak pred všetký-
mi vyhlásia, že ju pristihli s neznámym 
mladíkom. Zúfalá Zuzana sa ocitla pred 
krutou dilemou – dopustiť sa smilstva 
alebo byť verejne považovaná za cudzo-
ložnicu. „Úzkosť ma zviera z každej stra-
ny: veď ak to urobím, bude mi to smrťou, 
ak však neurobím, neuniknem vašim 
rukám! Ale je pre mňa lepšie bez činu 
upadnúť do vašich rúk, než zhrešiť pred 
Pánovou tvárou.“ (Dan 13, 22 – 23) Zuzana 
návrh jednoznačne odmietla, starci svoju 
hrozbu splnili, krikom privolali služob-
níctvo a ich spoločenský status stačil ako 
svedectvo na to, aby bola Zuzana odsú-
dená na smrť za cudzoložstvo. Mala však 
šťastie – keď ju viedli na popravu, z davu 
vystúpil mladík Daniel, vynútil pre ňu 
spravodlivý súd a verejne starcov usvedčil 
z klamstva. Zuzana bola oslobodená, star-
ci odhalení a popravení. Meno pochádza 
z hebrejského Šóšanna s významom ľalia, 
prenesene čistá, nevinná.

(pokračovanie v budúcom čísle)
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Napriek tomu, že Tóra obsahuje niektoré predpisy 
umožňujúce mnohoženstvo a usmerňujúce jeho 
praktizovanie, ideál, ktorý nachádzame v proroc-
kých textoch Starého zákona, je vždy manželstvo 
jedného muža a jednej ženy, obraz, ktorým proroci 
zobrazujú jedinečný vzťah medzi Bohom Izraela 
a jeho ľudom.

Hoci mimobiblické zdroje potvrdzujú istú mieru 
praktizovania mnohoženstva v židovskom národe 
aj v ďalších historických obdobiach, už v starozá-
konných textoch podávajúcich obraz o spoločnosti 
v poexilovom období nenachádzame prípady mno-
hoženstva. Ak sa aj niekde praktizovalo, išlo skôr 
o výnimky. Monogamné manželstvo sa teda stalo 
ideálnou formou pre väčšinu národa. Dokonca 
aj Kniha Jób, ktorá vznikla v poexilovom období, 
zobrazuje Jóba ako človeka, ktorý mal iba jednu 
manželku, hoci u bohatého človeka, ktorý ani 
nebol Židom, by sa očakával opak.

To, čomu do istej miery pripravili pôdu starozá-
konné texty z poexilového obdobia, sa naplno stalo 
realitou v novozákonných textoch podávajúcich 
obraz života prvotnej Cirkvi. Ježiš Kristus sa síce 
v evanjeliách priamo nedotýka otázky mnohožen-
stva, no v prípade otázky prepustenia manželky, 
ktorú mu nastolili farizeji, zodpovedal vlastne aj tú 
prvú, keď potvrdil pôvodný Boží plán pre man-
želstvo načrtnutý v Knihe Genezis: „Nečítali ste, že 
Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 
a povedal: ,Preto muž opustí otca i matku a pripúta 
sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? 
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.“ (Mt 19, 4 – 6) 
Výrazom dvaja Kristus teda potvrdil, že manželstvo 
tvorí jeden muž a jedna žena.

V zhode s týmto učením postupuje aj apoštol Pavol, 
keď vo svojich listoch hovorí o manželstve. V 1 Kor 
7, 1 – 16, kde odpovedá korintskej cirkvi na otázky 
týkajúce sa manželstva, hovorí: „Ale vzhľadom 

na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju 
ženu a každá nech má svojho muža“ (1 Kor 7, 2), 
používajúc jednotné číslo pre muža i ženu v celej 
uvedenej pasáži. Podobne aj v Ef 5, 22 – 33. Hoci 
hovorí o vzťahu medzi mužmi a ich manželkami vo 
všeobecnosti, keď sa zmieňuje o mužovi v singu-
lári, rovnakú formu používa aj pre ženu: „Ale aj vy, 
každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba 
samého. A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 33) 
V tejto pasáži zároveň apoštol Pavol vyzdvihuje 
hodnotu manželstva medzi mužom a ženou, keď 
týmto obrazom znázorňuje vzťah Krista a jeho Cir-
kvi (porov. Ef 5, 32), tak ako to robili starozákonní 
proroci v prípade vzťahu Boha Izraela a jeho ľudu. 
Ak by bola polygamia prípustná, tento hlboký ob-
raz by strácal svoj obsah i zmysel. Čo sa týka výrazu 
„muž jednej ženy“, ktorý apoštol Pavol používa v 1 
Tim 3, 2.12 a Tit 1, 6 vo vzťahu k biskupom, starším 
a diakonom, je ťažké ho jednoznačne vysvetliť, no 
jedno z jeho možných vysvetlení by sa mohlo týkať 
aj striktnejšieho chápania monogamie, a to v tom 
zmysle, že cirkevní predstavení či posvätní služob-
níci majú byť permanentne mužmi jednej ženy, 
teda po prípadnej smrti manželky sa už nemajú 
znova oženiť.

Tak ako mnohé iné oblasti života človeka, aj 
manželstvo, ktoré bolo na počiatku Bohom 
ustanovené, zasiahli následky dedičného hriechu, 
čo sa prejavilo odklonom od pôvodnej podoby 
manželstva. V dejinách spásy však Boh postupne 
pracoval na obnove aj tejto, pre človeka takej dôle-
žitej skutočnosti. Hoci v tomto procese boli fázy, 
keď Boh takpovediac načas toleroval istý stav, či 
dokonca ho niektorými prikázaniami usmerňoval 
k prijateľnej miere, stále však jeho zámerom bola 
úplná obnova manželstva do tej podoby, ktorú 
na počiatku ustanovil, čo potvrdil skrze svojho 
Syna Ježiša Krista, v ktorom Božie zjavenie dosiahlo 
svoj vrchol. (Milan Diheneščík)
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3. KONAŤ SKUTKY KAJÚCNOSTI (1)

Čo je to kajúcnosť? Je to vnútorný duchovný postoj, 
duchovné vedomie, stav, pri ktorom si uvedomujeme, že 

sme sa prehrešili proti Pánovi – ako sa hovorí v latinskej 
liturgii: myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním 
dobrého. Toto uvedomenie si vlastnej nedostatočnosti 
spôsobuje zármutok, súčasne nás však pohýna k prejaveniu 
túžby po náprave, teda k vonkajšiemu prejavu, skutkom, 
aby sme konali pokánie.

Skutky kajúcnosti sú úkony, ktorými dávame navonok 
najavo túto svoju duchovnú dispozíciu. Ježišova výzva 
na pokánie sa vzťahuje nielen na vonkajšie skutky, ale 
predovšetkým na obrátenie srdca, na vnútorné pokánie. 
Bez neho skutky pokánia zostávajú neplodné a klamné. 
Samo vnútorné obrátenie nás však pobáda k prejaveniu 
svojho postoja vo viditeľných vonkajších znakoch, v úko-
noch a skutkoch. Písmo a otcovia zdôrazňujú najmä pôst, 
modlitbu a almužnu, ktoré vyjadrujú obrátenie vo vzťahu 
k sebe samému, k Bohu a k iným. Najjednoduchším skut-

kom kajúcnosti je pôst, teda zrieknutie sa 
jedla (kvantitatívne). Normálne je spojený 
aj s jeho ľahšou formou, zdržanlivosťou 
od niektorých pokrmov, teda kvalitatívnym 
obmedzením. Pôst sa nemusí týkať len jed-
la. Jestvuje aj duchovný pôst: zdržanlivosť 
od samoľúbych a vládychtivých skutkov 
a odmietanie ľudskej cti a slávy.

Ruský filozof Solovjov hovorí, že vždy, keď 
máš chuť bez úžitku pre svojich blížnych 
vyzdvihovať seba, ukázať svoju prevahu 
a silu, zdrž sa toho: neposkytuj potravu 
svojej ambicióznosti. Jestvuje pôst rozumu: 
nevyhľadávať vedomosti pre vedomosti, 
bez úžitku pre blížneho a pre Božiu vec; 
zdržať sa vyslovenia názoru, ktorý by sa 
nespájal so všeobecným dobrom; podriadiť 
rozumovú činnosť mravným požiadavkám. 
Slovom neposkytovať potravu planému 
rozumovaniu. (vladyka Cyril)
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daNiEL,  
JaKUB,  
SamUEL...?
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Štatistika najfrekventovanejších rodných mien 
na Slovensku, ktorú každoročne zverejňuje minis-
terstvo vnútra, ako aj frekvencia mien v jednotlivých 
generáciách ukazujú, že výber mena je fenomén, 
ktorý sa veľmi dynamicky prispôsobuje vonkajším 
okolnostiam a citlivo reflektuje aktuálne dianie 
v spoločnosti. O tom, ako sa v minulosti utváral 
register rodných mien a ako vznikali prvé priezviská, 
sme sa porozprávali s renomovanou slovenskou 
etnologičkou Katarínou Nádaskou.

Mgr. Katarína Nádas-
ká, PhD. (55) vyštudo-

vala odbor história – 
etnológia a venuje sa 
mu dodnes. Pôsobila 

ako vedecko-výskum-
ná pracovníčka na FF 

UK, prednášala na via-
cerých univerzitách 

na Slovensku aj v za-
hraničí, v súčasnosti je 
odbornou pracovníč-

kou vo verejnej správe. 
Je autorkou mono-

grafií Dejiny slovenskej 
etnológie, Nová religi-

ozita a mnohých iných. 
Venuje sa popularizácii 

vedy a je nositeľkou 
viacerých ocenení.

Podľa štatistických údajov Ministerstva vnútra 
SR sa za ostatných dvadsať rokov vyskytujú 
na popredných miestach obľúbenosti stále tie 
isté mená. Čo podľa vás vedie rodičov k tomu, 
aby pomenovali svoje dieťa menom, ktoré budú 
mať v jeho budúcej triede ďalšie tri alebo štyri 
deti? Nedostatok fantázie, snaha o konformitu 
alebo sa im jednoducho iba páči a neberú ohľad 
na jeho predimenzovanosť?

Najmä pri prvorodenom dieťati rodičia plánujú 
a vyberajú dieťatku meno veľmi svedomito. Časť 
mamičiek podlieha módnym trendom, preto 
máme v posledných rokoch na Slovensku mená 
ako Ema či Sofia alebo Jakub a Samuel. Mamičky 
často v radostných emóciách z príchodu nového 
človiečika nekalkulujú s tým, koľko ďalších mami-
čiek dalo svojmu dieťaťu rovnaké meno. A tak, kým 
pred štyridsiatimi rokmi bolo na Slovensku meno 
Laura, Sabína, Sofia, Aurélia výnimočné, dnes sú 
ich v školách plné triedy. 

Kedysi bolo v populácii rozšírených menej mien 
a súviseli primárne s náboženstvom. Ľudia prav-
depodobne pomenovávali deti podľa svätcov, 
ktorých mená začuli v kostoloch. S čím však sú-
visel niekdajší trend, že napríklad v jednej dedine 
boli Heleny, Anny, Márie, ale ani jedna Katarína 

či Zuzana, kým v inej sa to zasa hemžilo práve 
Zuzanami, Alžbetami, Magdalénami?

Veriaci rodičia sa aj v minulosti, aj dnes snažia dať 
svojmu dieťaťu meno kresťanského svätca, aby 
malo dieťa svojho nebeského patróna, ktorý mu 
môže byť vzorom v živote. V minulosti mal každý 
región na Slovensku svoje obľúbené mená, deťom 
sa často dávali rovnaké mená, ako mali ich rodičia 
– teda ak bola mama Zuzana, aj dcéra bola Zuzana, 
mená sa po praslici a po meči dedili viaceré generá-
cie. To vysvetľuje preferenciu istých mien v urči-
tých lokalitách Slovenska.

Dnes sú – hlavne v určitých komunitách – po-
pulárne mená televíznych a seriálových hrdinov. 
Čím sa však inšpirovali rodičia detí napríklad 
v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, keď 
vplyv svätcov klesal, ale vplyv médií ešte nebol 
taký silný ako dnes? Odkiaľ všetky tie Renáty, 
Jarmily, Ivety, Andrey? 

Od tridsiatych rokov 20. storočia sa začali u nás 
udomácňovať západné, najmä francúzske mená, 
napr. Žaneta, Marieta, Henrieta, Iveta, Ivona, 
Simona, ale napríklad aj írske meno Patrik. V dô-
sledku idey slovanskej vzájomnosti sa od druhej 
polovice 19. storočia rozšírili aj niektoré mená 
ruského pôvodu – Ivan, Igor, Viera, Oľga, neskôr 
Boris, Tamara, Zora, Nataša, južnoslovanské mená 
Dušan, Danica, Ivica, Zlatica a iné. V šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokoch 20. storočia nastala fáza 
všeobecného uvoľnenia a Československo sa snaži-
lo otvoriť západu, čo ovplyvnilo aj výber mien pre 
deti – tak sa k nám dostali mená Róbert, Richard, 
Monika, Klaudia a podobne.

V populácii dnešných štyridsiatnikov, päťdesiat-
nikov je mnoho slovanských mien zakončených 
príponou -slav, prípadne -mír – Miroslav, Sta-
nislav, Jaroslav, Radoslav, Rastislav; Slavomír, 
Vladimír, Ľubomír...

Ide o starobylé slovanské mená. Medzi staré 
slovanské mená patria aj zložené mená, ako sú 
napríklad Svätopluk, Boleslav, Rastislav. Za slo-
venské možno pokladať aj meno Mojtech, ktoré 
nie je doložené z iných slovanských jazykov. Ako 
základy zložených mien sa využívali aj predložky 
a predpona ne – Bezded, Povoj, Zavid, Neded, Ne-
mil, Nestaš... Viacero osobných mien vznikalo zo 
všeobecných podstatných mien, napríklad Uzda, 
Strmeň, Koč, Baran, Košút, Hviezda, Dúha... Popri 
starobylých slovanských menách sa po prijatí kres-
ťanstva čoraz viac dostávali do popredia kresťanské 
starozákonné a novozákonné mená. Slovanské 
mená, ktoré sa objavujú dnes už v strednej a staršej 
generácii, momentálne nie sú veľmi preferované 
na rozdiel od nedávnej minulosti, keď boli veľmi 
obľúbené najmä medzi evanjelickým obyvateľ-
stvom.
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V súčasnosti badať novodobý trend dvojitých 
mien Sofia Ema, Nela Viktória, Adam Ján, ktorý 
na území Slovenska už bol v devätnástom sto-
ročí zásluhou štúrovcov, ktorí si cielene pridávali 
slovanské mená. Myslíte si, že je to akoby návrat 
k tradíciám alebo skôr vplyv cudzojazyčných 
kultúr?

Súčasný trend dvojitých mien, žiaľ, nie je návratom 
k slovenskej tradícii, je to módna vlna súčasnosti, 
keď sa rodičia nezhodnú na jednom mene dieťaťa 
a výsledným kompromisom sú dve krstné mená. 
V praktickom živote sa pritom často používa len 
jedno.

Možnosť pomenovania dieťaťa neslovenským 
menom dnes umožňuje použiť aj rodovo neut-
rálne, tzv. unisex mená – Alex, Frankie, Charlie. 
Vyskytovali sa takéto mená aj v našej histórii 
alebo ide iba o súčasný moderný trend?

Je to moderná vlna, ktorá sa uplatňuje najmä 
v USA (tam má aj najdlhšiu tradíciu). Odtiaľ sa 
rozšírila do západnej Európy, v posledných rokoch 
sa s týmto trendom môžeme stretnúť aj na Sloven-
sku. Zatiaľ skôr ojedinelo a u rodičov, ktorí sú bez 
vyznania.

Voľakedy bolo bežné dávať synom mená otcov 
a dedov, čím sa však trocha strácala rozlišo-
vacia funkcia mena, keďže v rodine boli piati 
Michalovia rozličných 
generácií. Predpokladám 
však, že išlo predovšetkým 
o zachovanie osobitého 
šľachtického mena, typic-
kého pre daný rod, alebo 
o mená remeselníkov, ktoré 
sa odovzdávali spolu s re-
meslom z otcov na synov.

Naši predkovia pred prijatím 
kresťanstva dávali svojim 
deťom mená pri takzva-
ných postrižinách, teda pri 
vstupe do života dospelých. 
Kresťanská cirkev zaviedla 
pomenovávanie detí pri prvej 
sviatosti – krste, preto ho-
voríme o krstných menách. 
Korene priezvisk siahajú 
do stredoveku. Slúžili na roz-
líšenie ľudí s rovnakým 
krstným menom, napríklad 
Michal Krivý (kríval), Michal 
Čestný (bol poctivec) Michal 
Mlynár (bol mlynárom)... 
Priezviská sa vyvinuli z prí-
men najprv od 14. storočia 
u šľachty, napr. Ján Smelý 
(bol neohrozený bojovník), 
od 15. storočia aj u mešťanov 
– Jozef Švec (bol obuvník). 

Poddaní používali prímená od 16. storočia – Ján 
Vysoký (bol vysoký)... Prímenia teda mohli 
vyjadrovať profesiu dotyčného (odtiaľ priezviská 
Mlynár, Pekár), jeho telesný vzhľad (Malý, Krivý, 
Vysoký), povahovú črtu (Pýcha, Obžera), žartovnú 
črtu podobnú zvieraťu (Jeleň, Zajac, Medveď), 
spoločenské postavenie dotyčného (Richtár), vzťah 
k dotyčnému príbuznému (Brat) a pod. Keďže 
Slovensko bolo súčasťou Uhorska, niektoré priez-
viská sú pomaďarčené: Varga (kožkár, obuvník), 
Tóth (maďarské pomenovanie Slováka), Nagy 
(veľký), Horváth (Chorvát), Kovács (kováč) a pod. 
Terajší spôsob pomenovania menom a priezviskom 

uzákonil patent Jozefa II. 
z 1. novembra 1786. Najviac 
priezvisk vzniklo z krst-
ných mien, a to nielen 
na základe použitia krst-
ného mena ako priezviska 
(napr. Ján Ondrej), ale aj 
z rôznych domácich tvarov 
krstných mien ich nosite-
ľov (Ondrík, Petro, Janko, 
Pavlík).

S akým najzvláštnejším 
menom v minulosti a dnes 
ste sa stretli?

Špecifické sú mená v róm-
skej komunite, napríklad 
Sandokan, Melinda, Melisa, 
Ronaldo, Lejla... 

Čo okrem vlastného 
vkusu by rodičia mali pri 
výbere mena pre svoje 
dieťa brať do úvahy?

Pri výbere krstného mena 
treba prihliadať hlavne 
na priezvisko, pretože 
meno René Kapusta či 
Cézar Kováč znejú trošku 
komicky.

Matriky vznikali 
ako základná forma 
evidencie obyvateľstva  
najskôr pre potreby 
Cirkvi. Prvé matriky sa 
objavujú už po Druhom 
lateránskom koncile 
v r. 1139. V Uhorsku sa 
prvé matričné záznamy 
začínali viesť v r. 1515. 
Najstaršie matriky 
Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku 
pochádzajú 
z osemnásteho storočia.

ViEtE, ŽE... 
Tak ako sa dnes zámer-
ne nepoužívajú niektoré 
mená (napríklad Ježiš, 
Judáš, Lazár), v minu-
losti boli tabuizované aj 
mená Jozef a Mária.
Používanie starozá-
konných mien (Adam, 
Daniel, Samuel, Eliáš, 
Tobiáš, Judita, Rút) sa 
rozšírilo v čase reformá-
cie, pretože evanjelici 
nepoužívali biblické 
mená svätých, ako to 
bolo bežné u katolíkov.
Na Slovensku nemož-
no dať dieťaťu hanlivé 
meno ani meno žijúce-
ho súrodenca. Ani oso-
be mužského pohlavia 
nemožno určiť ženské 
meno a naopak.

NEVIRSTVO

Juraj G
radoš
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V predošlom článku sme v súvislosti s iko
nou Bohorodičky Glykofilussy uviedli jej his
tóriu a dva z troch zázrakov. Ten tretí, ako 
aj popis divotvornej ikony je nasledujúci.

V roku 1830 prišiel do monastiera Filoteu 
pútnik z Adrianopolu, ktorý sa dal do reči 
s eklesiarchom, z gr. εκκλέςιαρχές (pred-
stavený chrámu, ktorý je zodpovedný 
za poriadok v chráme a pri bohosluž-
bách – v prostredí západu tomuto pojmu 
zodpovedá sakristián). Počas rozhovoru sa 
pútnik dozvedel o zázračnom zjavení iko-
ny v monastieri, pričom mu mních poroz-
prával aj o iných zázračných udalostiach 
spájajúcich sa s touto divotvornou ikonou 
Bohorodičky. Pútnik dlho mlčky počúval, 
pričom sa vyjadril, že neverí uvedenej 
histórii a samotné zjavenie ikony v mo-
nastieri považuje za bájku, ktorej môže 
uveriť iba malé dieťa. Mnícha táto reakcia 
zarmútila a nevedel, akým spôsobom má 
pútnika presvedčiť, že to, čo počul, je sku-
točne pravda. Vtedy samotná Bohorodička 
presvedčila pochybujúceho pútnika, ktorý 
kráčajúc po najvyššom poschodí domu pre 
pútnikov v monastieri zle stúpil, pošmykol 
sa a začal padať na zem volajúc: „Najsvä-

tejšia Bohorodička, pomôž mi!“ Dopadol 
na zem bez akejkoľvek ujmy na zdraví.

Typologicky, v rámci ikonografie, je Boho-
rodička zobrazená v type eleusy – nežnej 
a milujúcej Matky. Božia Matka je zo-
brazená s dieťaťom Kristom, ku ktorému 
skláňa svoju tvár, pričom sa obaja dotý-
kajú lícami. Takéto kompozičné stvárne-
nie Bohorodičky s dieťaťom Kristom je 
symbolickým obrazom Božieho vtelenia, 
počiatkom našej spásy v momente, 
keď Bohorodička vo chvíli zvestovania 
radostnej blahej zvesti prijala Božiu vôľu 
stať sa Božou Matkou. Toto symbolické 
spojenie pozemského s nebeským, Boha 
s ľudstvom vyjadruje aj spojenie nimbu 
Božieho Syna a Božej Matky, ich vzájom-
né objatie a dotyk.

Bohorodička je zobrazená po pás so Sy-
nom, ktorý sedí na jej pravej ruke, ľavou ho 
podopiera pod nohami. Odetá je v tradič-
nom maforiu, ktorý je po okraji zdobený 
zlatým lemovaním a strapcami v záhyboch 
ľavej ruky. Na tejto ikone však v porov-
naní s inými ikonami Bohorodičky nie je 
maforion tmavočervený či bordový, ale 

tmavomodrý. Ľavé ra-
meno a čelo je zdobené 
panenskými hviezdami 
na znak jej ustavičného 
panenstva. Na hlave má 
tmavomodrý čepiec, 
ktorý je čiastočne 
viditeľný pod mafori-
om. Zamyslený pohľad 
nesústredí k Synovi, ale 
akoby uvažovala o slo-
vách starca Simeona, 
ktorý jej v Jeruzalem-
skom chráme prorocky 
povedal: „On (Ježiš) 
je ustanovený na pád 
a povstanie pre mno-
hých v Izraeli a na zna-
menie, ktorému budú 
odporovať – a tvoju 
vlastnú dušu prenikne 
meč –, aby vyšlo najavo 
zmýšľanie mnohých 
sŕdc.“ (Lk 2, 34 – 35)

Dieťa Kristus sa s de-
tinskou dôverou pritís-
ka k lícu Bohorodičky, 
vyjadrujúc tým úctu 
a lásku Panne a Matke, 
ktorú si Boh od ve-

kov vyvolil, aby sa stala Božou Matkou. 
Pohľad Božieho Syna nesmeruje k Matke, 
ale k svetu a ľudstvu, zamýšľajúc sa nad 
poslaním, pre ktoré prišiel na svet a prijal 
podobu človeka. Na niektorých ikonách 
tohto typu sú pohľady Bohorodičky 
a Krista obrátené – Syn pozerá do tváre 
Matky a ona hľadí na svet. Kristus je 
odetý v tmavočervenom (bordovom) 
chitóne, ktorý má podobne ako vrchný 
plášť himation zdobený zlatistými líniami 
– asistom. Himation má prepásaný cez 
ramená a pás, ktorého koniec mu visí 
pozdĺž odhalených bosých nôh. Zaujíma-
vosťou tejto ikony je, že Kristus nedrží 
v ruke zvitok, ale pravicu si opiera o ruku 
Matky a ľavicou ju hladká po brade.

 Na niektorých ikonách sa stretávame 
s tým, že zvitok je roztvorený a je na ňom 
zvyčajne text: „Duch Pána je nado mnou, 
lebo ma pomazal“ (Lk 4, 18). V horných 
rohoch ikony sú umiestnení anjeli. Upro-
stred ľavého okraja ikony je zobrazený sv. 
Ján Zlatoústy a na pravom okraji sv. Bazil 
Veľký. Ikona Bohorodičky Glykofilussy 
slávi svoju liturgickú pamiatku vo Svetlý 
pondelok.
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NESÚSTREDÍM SA 
Na mOdLitBU

Ak sa niekto s touto ťažkosťou nestre-
tol, asi sa nikdy nemodlil. Mozog spra-
cúva také množstvo podnetov, že nie je 
možné, aby sme ním neboli vyrušova-
ní. Netreba to vzdávať. Ak si tento fakt 
uvedomíme a prijmeme, je to prvý krok 
k zmene. Dôležité je neprestať skúšať. 
V podstate je to niečo, čo hrá zlému 
do kariet. On veľmi chce, aby sme 
s Bohom vôbec nekomunikovali. Oveľa 
horšie, ako modliť sa zle, je nemodliť 
sa vôbec. 

Dá sa povedať, že neexistuje zlá modlit-
ba. Modlitbe sa však musíme učiť. Je to 
ako šoférovanie. Riadiť auto sa naučíme 
len šoférovaním. Postupne vylaďuje-
me nedostatky a nachádzame si svoj 
štýl. Čo s tým, keď nám stále vbiehajú 
do cesty vlastné myšlienky a rušia nás? 
Na začiatok stačí vrátiť sa späť k tomu, 
že sa modlím a sústredím na Boha. Aj 
šofér sa musí sústrediť najmä na cestu, 
po ktorej ide. Keby venoval pozornosť 
každej maličkosti, ktorá ho rozruší, 
nikam by nedošiel a navyše by nemusel 
dopadnúť práve najlepšie.

Predstavme si situáciu: večerná modlit-
ba. Prežehnanie sa, Otče náš... Zrazu sa 
prichytíme pri tom, že rozmýšľame nad 
niečím úplne iným. Čo teraz? Možností 
je viac. Jednou z nich je návrat k tomu, 
čo práve robím. Poviem si, že teraz som 
tu pre Boha a Boh pre mňa. Vedome sa 
vraciam k modlitbe. Niektorí odpo-
rúčajú uvedomovať si svoj dych, ktorý 
je stále prítomný. Alebo si vytvoriť 
modlitebné miesto či kútik, v ktorom 
nám všetko pripomenie, prečo sme tu. 
Možno to bude treba zopakovať niekoľ-
kokrát, ale takto sa buduje návyk. Nik 
nepovedal, že je to ľahké.

Aj to, že nám stále dookola behá 
po rozume nejaká vec, sa dá riešiť rôz-
ne. Ak ide o nákupný zoznam, môžem 
si ho napísať. Prípadne aj vtedy, ak sa 
bojím, aby som nezabudol na niečo, čo 
mi práve napadlo. Zapíšem si to a vedo-
me sa opäť postavím pred Boha. Treba 
zvážiť, či práve o tejto veci, ktorá ma 
nonstop vyrušuje, nemám v modlitbe 
prosiť. Niekedy sa nám aj takto môže 
prihovoriť Duch Svätý. Stačí krátka 
modlitba: Pane, pomôž mi rozlíšiť, 
čo mám s tým teraz spraviť. Pokiaľ 
zotrvávame v modlitbe pravidelný čas, 
niektoré veci nám už budú po čase zná-
me. Sami vytušíme, či si ich treba len 
zapísať, alebo ich zahrnúť do prebieha-
júcej modlitby, či vôbec neriešiť.

Kto sa modlí, pozná ten pocit zúfalstva 
z toho, že sa po modlitbe cíti tak, akoby 
sa ani nemodlil. Lebo to nešlo. Ale 
každý rozhovor s Bohom už modlitbou 
je. Či ju vnímame ako úspešnú, alebo 
nie. Keďže ide o dialóg, je potrebný aj 
priestor na počúvanie. Ak počujeme 
iba seba, modlitba nemôže byť úplná. 
Venujme dostatočný čas tomu, aby sme 
sa najprv naučili utíšiť seba. Potom 
ľahšie začujeme, ako k nám hovorí 
Boh. Ak vieme, že máme problém 
so sústredenosťou (a to máme asi 
všetci), je dobré už v samotnom úvode 
modlitby odovzdať tento problém 
Bohu a poprosiť ho o vedenie. On 
na nič iné nečaká. Učiť sa sústredenosti 
na prítomný okamih sa nemusíme iba 
v modlitbe. Trénovať môžeme všeli-
jako. Pri zaspávaní, prechádzaní sa, 
varení... Deň ponúka veľa možností. 
Tréning robí majstra a ak si to budeme 
skúšať pri bežných činnostiach, pôjde 
nám to ľahšie aj pri modlitbe. (Franti-
šek Sochovič)

CERKVI 
GRÉCKOKATO
LÍKOV (1)
Kým sa prví kresťania zhromažďovali 
po domoch, aby sa mohli zúčastňovať 
na modlitbách a na lámaní chleba, slo-
boda vyznania, ktorú dostali v 4. storočí, 
a následný nárast komunít si vyžiadali 
potrebu mať vlastné budovy na vykonáva-
nie Božieho kultu. Od tých čias až dodnes 
sa sformovali sakrálne stavby rôznych 
architektonických slohov a foriem, 
v závislosti od času, miesta a kultúry, 
v ktorej kresťania žili. Práve vďaka 
rozličným slohom môžeme zadefinovať 
chrámy a zaradiť ich nielen do doby, 
ale vďaka typu stavby aj povedať, či ide 
o cerkev gréckeho, balkánskeho, ruského 
alebo rusínskeho typu. Aj gréckokatolíci 
na území Slovenska mali historicky svoj 
vlastný architektonický sloh, v ktorom 
stavali cerkvi. Najčastejšie išlo o chrám 
tzv. lemkovského typu. Názov pochádza 
od Lemkov, etnickej skupiny Rusínov, 
ktorí obývajú severovýchodné Slovensko, 
približne rovnaké územie na poľskej 
strane a časť Zakarpatska. Lemkovia 
budovali chrámy tohto typu až do konca 
18. storočia výlučne z dreva. Charakteris-
tikou takého chrámu je jeho rozdelenie 
na tri časti: svätyňa, loď a babinec, pri-
čom nad každou časťou je osobitná veža 
– najvyššia nad babincom a najmenšia 
nad svätyňou. Veža nad babincom slúžila 
zároveň ako zvonica. Takýchto cerkví 
bolo u nás veľmi veľa, no pretože boli 
z dreva, často sa stávali obeťou požiaru. 
Staré drevené cerkvi tohto typu stoja ešte 
dnes napr. v obci Ladomirová, Bodružal 
či Miroľa, ale v tomto štýle nájdeme 
aj neskôr postavené murované cerkvi, 
napr. Lomné, Oľka alebo Ruská Poruba. 
(Marko Durlák)

pxhere.com

Cerkev v Bodružali  I   M
ária Žarnayová
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nych, a tak u nich často i viac mesiacov 
žili mnohé kňazské rodiny. V roku 1968 
odišiel pôsobiť do Košického Klečenova, 
kde predtým pôsobil jeho svokor. O tri 
roky neskôr nasledovala nová farnosť 
– Hlinné. V roku 1978 to boli nakrátko 
Slovinky a po nich Petkovce a Ďurďoš, 
ktorý spravoval až do roku 1990. Tvrdá 
práca v civilných zamestnaniach i veľká 
psychická záťaž o tri roky priniesli svoje 
nepríjemné ovocie – zlyhanie srdca. 
V Košiciach sa 24. marca 1993 s otcom 
Valkom rozlúčil biskup Ján Hirka a jeho 
telo očakáva vzkriesenie na verejnom 
cintoríne v Košiciach. (Juraj Gradoš)

Budkovčan Ján Valko sa narodil 19. augusta 1922 ako druhé z piatich 
detí. Po štúdiách v rodnej obci, Užhorode a Michalovciach sa rozho-
dol pre štúdium teológie v Prešove, ktoré úspešne ukončil. 14. júla 
1947 uzavrel sviatosť manželstva s Máriou Podhájeckou, s ktorou 
mal šesť detí. Kňazskú vysviacku prijal 10. augusta 1947 v Trebišove 
z rúk biskupa Pavla. Jeho prvou farnosťou bola Krajná Bystrá. V roku 
1950 napriek tomu, že nepodpísal prestup, mohol ešte niekoľko 
mesiacov pôsobiť vo farnosti. Ale v roku 1951 aj jeho rodinu zastihol 
osud mnohých kňazov – musel sa vysťahovať a nájsť si inú prácu. 
Úrady však kladne odpovedali na jeho prosbu, takže ostal pôsobiť 
na strednom Slovensku, odkiaľ sa neskôr presťahoval do Košíc. Počas 
celého tohto obdobia mala jeho rodina otvorenú náruč pre núdz-

MIKULÁŠ KABASILAS 

ŽIVOT V KRISTOVI (1)

Život v Kristovi má svoj začiatok a rozvíja 
sa počas terajšieho jestvovania, ale doko-
nalosť dosiahne až v budúcom čase, keď 
nastane onen deň. Terajšie jestvovanie 
nemôže dokonale vytvoriť v duši človeka 
život v Kristovi, no rovnako ho nemožno 
vytvoriť ani v budúcnosti, pokiaľ sa neza-
čína už teraz. V onen deň budú môcť Boží 
priatelia mať účasť na tajomstvách spolu 
s Božím Synom a budú môcť od neho 
prijať to, čo on prijal od Otca. Je však ne-
vyhnutné, aby tam došli už ako priatelia, 
pretože tam už nebude čas na vytvorenie 
priateľstva. Tam už nebude možné otvoriť 

si sluch a pripraviť si svadobný odev 
i všetko, čo sa na svadbu vyžaduje. Terajší 
pozemský život je dielňou na spomínanú 
prípravu, a tí, ktorí to neurobia skôr než 
zomrú, v žiadnom prípade nebudú mať 
účasť na Božom živote. Dôkazom toho je 
päť panien, ktoré boli pozvané na svad-
bu. Dostavili sa bez oleja a svadobného 
rúcha, lenže už si ho nedokázali zohnať. 

Je to podobné ako s embryom: hoci sa 
ešte nachádza vo tme a v plodovej vode, 
príroda mu už pripravuje život na svetle 
a formuje jeho budúcu existenciu. Tak 

je to aj so svätými a tak treba chápať aj 
apoštolove slová Galaťanom: „Deti moje, 
znovu vás v bolestiach rodím, kým vo vás 
nebude stvárnený Kristus“ (Gal 4, 19). 
Plod, pravdaže, nedokáže ešte vnímať 
tento život; ale blažení môžu už teraz 
zachytiť mnohé záblesky budúceho 
života. Rozdiel je v tom, že pre embryo je 
budúci život celkom budúci. Pre nás to 
však neplatí, pretože budúci život je už 
akoby prevrátený a zmiešaný s týmto. To 
všetko z veľkej lásky k ľuďom, to kvôli 
nám zažiarilo ono Slnko, priateľ ľudí; ne-
beské pomazanie bolo vyliate na miesta, 
ktoré zapáchali, a ľuďom bol ponúknutý 
anjelský chlieb. 

Preto je už teraz dovolené svätým nielen 
uspôsobiť sa a pripraviť na budúci život, 
ale už teraz ho môžu žiť a v ňom konať. 
„Zmocni sa večného života,“ (1 Tim 6, 12) 
píše Pavol Timotejovi, „veď už nežijem ja, 
ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2, 20) A svä-
tý Ignác píše: „Vo svojom vnútri mám 
živú vodu, ktorá ku mne hovorí.“ Sväté 
písmo je plné vyjadrení tohto druhu. 
Akože by sme mohli uvažovať ináč? Platí 
to tým viac, že sám Život sľubuje svätým, 
že s nimi navždy ostane: „Hľa, ja som 
sa vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“ (Mt 28, 20) Veď Kristus po tom, 
ako rozosial po zemi semená, vrhol oheň 
a priniesol meč, neodišiel odtiaľ hneď, 
ponechajúc ľudí samých na seba, aby 
semená pestovali, oheň zažínali a meč 
používali. On sám je reálne prítomný 
a – ako hovorí svätý Pavol – pôsobí v nás 
tak, aby sme chceli a konali, čo sa jemu 
páči (Flp 2, 13); je to teda on, kto zapaľuje 
a udržiava oheň, je to on, kto v ruke drží 
meč. (preložil Marko Durlák)

JÁN VALKO (1922 – 1993)
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MOJE POVOLANIE
» Tadea Zdenka POMPOVÁ

Pochádzam z farnosti Jakubany pri Starej 
Ľubovni. Narodila som sa v gréckokato-
líckej rodine, som najstaršia, mám piatich 
súrodencov a veľmi dobrých rodičov. 
Rodičia nám vždy hovorievali, že máme 
milovať Boha aj ľudí. Moji rodičia vedeli 
o Bohu len málo. Videla som ich prežeh-
návať sa, rozprávať sa s Bohom vlastnými 
slovami. To učili aj nás. Dbali na to, aby 
sme mali vzdelanie.

Vyrastala som teda vo veriacej rodine, ale 
vieru sme nepraktizovali. Mali sme a žili 
sme tú svoju vlastnú.

O rehoľné sestry som sa nezaujímala. 
Bola som presvedčená, že Boh rómske 
dievčatá do rehole nepovoláva. Žila som 
s tým, že mňa sa zasvätený život netýka. 

Rehoľné sestry a kňazov som však mala 
v úcte, boli to pre mňa osobnosti.

Počas môjho detstva a dospievania sa 
v našej farnosti vystriedalo viacero kňa-
zov. Nepamätám si, že by niektorý z nich 
pracoval s Rómami. Zlom nastal až vtedy, 
keď do našej farnosti prišli otcovia re-
demptoristi, konkrétne otec Pavol Tomko, 
ktorý bol farárom. Chodili mu vypomáhať 
jeho spolubratia. Otec Pavol bol prvý, kto 
sa začal zaujímať o Rómov. Navštevoval 
rodiny, učil nás náboženstvo, s mladými 
mával stretká. Stále nás napomínal, aby 
sme sa modlili za svoje povolanie a vždy 
nás pozýval do cerkvi na liturgiu.

Počas jeho pôsobenia sa v našej farnosti 
zmenil nielen môj duchovný život, ale aj 

život mnohých Rómov. V kútiku srdca sa 
mi páčil jeho spôsob života, ale nedo-
kázala som si predstaviť v tejto úlohe 
seba. Ale skrze jeho život a prácu som 
začala hľadať a spoznávať Boha. Začala 
som sa modliť, chodiť denne do chrámu, 
čítať Božie slovo, chodiť na duchovné 
akcie a púte. A modlila som sa za svoje 
povolanie. Keď sa mi prvýkrát dostala 
do rúk modlitebná knižka a ruženec, 
mala som takú radosť, akoby som vyhrala 
v lotérii milión. V modlitebnej knižke 
som našla modlitbu k svätému Jozefo-
vi a už v mladom veku som si ho vzala 
za patróna. Modlím sa k nemu doteraz. 
Mala som vrúcny vzťah k Božej Matke, 
modlila som sa ruženec. Moja túžba 
po Bohu stále rástla, až dosiahla stupeň 
zaľúbenosti. Prežívala som s Bohom 
taký vzťah, aký prežívajú zaľúbení ľudia. 
Na strednej škole som cítila, že ma Boh 
volá do zasväteného života. Nevenovala 
som tomu pozornosť, pretože som mala 
jasnú predstavu o svojom živote. Okrem 
toho som stále žila v tom, že Boh rómske 
dievčatá do rehole nepovoláva.

Hlas, ktorý sa v mojom vnútri ozýval, 
bol jasný a zreteľný. Ja som si však stále 
myslela, že je to len také ,,moje“, a pove-
dala som si, že ak je to moje, čoskoro sa 
to skončí, ale ak je to Božie, bude sa to 
ozývať aj ďalej. A volanie Boha neutích-
lo. Vyrušovalo ma. Začala som konať. 
Prišla som za otcom Pavlom a povedala 
mu, že cítim povolanie do zasväteného 
života. Opýtal sa ma, či poznám rehole. 
Povedala som, že nie. Poznala som len 
sestru Timoteu – služobnicu, ktorá učila 
v škole náboženstvo. Dohodol mi s ňou 
stretnutie a navštívila som ich kláštor. 
Po rozhovore so sestrou provinciálnou 
sestier služobníc ma však neoslovil ich 
spôsob života ani ich charizma. Nebolo to 
to, čo som hľadala. Vedela som, že do ich 
rehole nevstúpim. Ďalšie stretnutie som 
mala so sestrami baziliánkami. Vošla som 
do kaplnky práve vo chvíli, keď sa sestry 
modlili večiereň. Ich modlitba a spev ma 
uchvátili, ak by som mohla, ostala by 
som v kláštore už v ten deň. Bolo to niečo 
úžasné. V mojom vnútri sa ozýval hlas, 
ktorý mi hovoril: ,,Tu je tvoje miesto.“ 
Rozplakala som sa. Po nejakom čase som 
k nim vstúpila. Sestry baziliánky ma 
veľmi milo prijali, nikdy mi nedali pocítiť, 
že som iná. Som im za to veľmi vďačná. 
Ale moje rehoľné povolanie je pre mňa 
dodnes veľkým tajomstvom.
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PriEZViSKÁ a mENÁ
» Juraj GRADOŠ

Meno je niečo, čo sme dostali takpovediac naslepo. 
Nevybrali sme si ho, nijako nás ako osobnosti 
nedefinuje. Dnes nás už podľa mena ťažko s istotou 
zaradiť do konkrétneho národa. Mená nemajú hranice. 
S priezviskom je to už trochu iné. To nás definuje do istej 
rodiny, najčastejšie rodom, teda samým narodením. Tu so 
svojou rodinou často nezdieľame iba meno, ale i povahové 
črty a hodnoty. I keď všade sa nájde čierna ovca.

No niektoré priezviská sú zábavné, iné 
pre nás normálne znejúce sú v cudzine 
priam vulgárne. A týka sa to aj priezvisk 
našich gréckokatolíckych kňazov. Medzi 
nami je otec Dráb, Urvinitka, Smetanka, 
Hrib, Tatár, Tkáč, Verba, Mráz či Zápach, 
ale i Lakomý a Boháč. A otcov s priezvis-
kom Baran je ako maku. A máme aj otcov 
Capa, Capcaru a Kozeja. Niekedy stačí 
zmeniť rod a na tvári sa objaví úsmev. 
Vedeli by o tom hovoriť otcovia Milenky 
a Novický. No i normálne znejúce priez-
viská sú niekedy úsmevné. Zvlášť, keď 
na jednej adrese v jednom bytovom dome 
býva Petro, Petrík a Petričko. A ani moje 
priezvisko nebolo vždy správne pochope-
né a vyslovené.

S takýmito priezviskami sa však spája 
často šikana a ponižovanie. Najmä deti 
vedia byť kruté. Odvahu hovoriť o svojom 
priezvisku nabral môj spolubrat otec 
Jozef Gača. Historické gače sú dneš-
né nohavice. Otec Jozef má k svojmu 
priezvisku špecifický prístup: „Je to slovo 
svetového významu. Nesiem svoje meno 
s hrdosťou a radosťou, a je to cesta pre 
všetkých, aj s neviem ako kuriózne znejú-
cimi priezviskami. Každé priezvisko má 
nejakú tú svoju genealógiu a etymológiu, 
aj to naše a môže byť použité v prezýv-
kach, žartoch aj v nadávkach. Ako to 
už medzi ľuďmi a najmä medzi deťmi 
a tínedžermi v školách, medzi kamarátmi 
na ulici býva, žiaľ, aj ako terč posmechu. 
Stáva sa to, ak človek posmech neodrazí 

od seba ako hrach od steny. Nie vždy sa to 
podarí, nie vždy to vyjde.“

Ako dnes si spomínam na jeho pred-
stavovanie sa na prváckom večierku 
v seminári. Postavil sa nižší, no už zrelý 
muž a pokojným hlasom povedal akoby 
rýmovačku: „Ja sa volám Jozef Gača a som 
z obce Vlača.“ V jedálni seminára vybu-
chol hurónsky smiech a potlesk. A ako je 
to teraz? „Toto moje predstavenie sa stále 
vyvolá úsmev na tvárach ľudí a smiech. 
To človeka poteší. Hneď je iná atmosféra 
stretnutia.“

Niekedy si myslíme, že toto prežívame iba 
my. Že nikto iný toto nezažíva. Ale časom 
spoznáme, že tu i tam, desiatky a stovky 
kilometrov od nás, žijú ľudia s rovnakým 
priezviskom. Raz mi spolubrat poslal 
úmrtný list Juraja Gradoša. A ako na tom 
bol otec Jozef? „Ako malý som si myslel, 
že iba vo Vlači je také priezvisko, že sme 
výnimoční. Pribúdaním rokov, stredo
školskými časmi a z rôznych stretnutí 
som však zistil, že hlavne v okolí Prešova 
sme my Gačovci na viacerých miestach, 
gréckokatolíci aj rímskokatolíci.“

Okrem ťažkých situácií prinieslo toto 
priezvisko otcovi aj humorné chvíle. Keď 
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ELIZABETH CAMDENOVÁ: 
ZÚFALÁ NÁDEJ

Za odmeraným 
správaním Eloisy 
Drakeovej sa 
skrýva búrlivá 
minulosť, ktorú 
konečne nechala 
za sebou – alebo 
si to aspoň myslí. 
Ako geniálna 
matematička sa 
stane úspešnou 
účtovníčkou 
najväčšieho stavebného projektu, ktorý 
začnú realizovať v roku 1908 v New Yorku. 
Čoskoro však zdesená zistí, že nová práca 
ju znovu privedie do cesty mužovi, ktorý 
je zodpovedný za najhlbší smútok, aký 
kedy zažila. Zúfalá nádej je neobyčajný 
príbeh obyčajnej účtovníčky plný viery, 
lásky a nezlomnosti. (Martin Švikruha, 
i527)

SMRADI

Vlk, had, tarantula, žralok a piraňa 
nemajú povesť hrdinov, ale nič si z toho 
nerobia. Roky škatuľkovania ich naučili 
užívať si, byť gangstermi, ktorých sa 
všetci boja. Veľká banková lúpež je pre 
nich bežnou súčasťou života. Ale ako to 
už býva, každého zločinca raz spravod-
livosť dobehne. Po tom, čo je táto partia 
zajatá políciou, prichádza vlk s plánom, 
ako všetkých oklamať, a tak celá partia 
nastupuje na prevýchovu k miestnemu 
filantropovi profesorovi Marmeládovi. 
Cieľom je byť naoko dobrý, všetkých 
oklamať a ujsť s vysneným lupom. Všetko 
sa však komplikuje, keď vlk zisťuje, že 
byť dobrý je vlastne fajn. Čo si s tým však 
počať? Vyhrá dobro nad zlom? (Slavomír 
Gereg ml.)

Rím 2016

na úradoch počujú také priezvisko prvý-
krát, radšej si ho nechajú vyhláskovať. Iní 
sú zaskočení a pozerajú na vás s vypúle-
nými očami. Jedna pani bola z neho taká 
vykoľajená, že zareagovala nemiestne. 
Pri takýchto bezprostredných reakciách 
vás neochráni ani to, že ste kňaz. Keď jej 
to došlo, povedala: „Joj, prepáčte, že som 
sa zasmiala, ale nepočula som ešte také 
priezvisko. Ospravedlňujem sa.“

Aj v zahraničí sa vedia Gačovci zasmiať. 
„Boli sme v Brodarici pri Šibeníku 
a jedného dňa sme sa vybrali pozrieť si 
Šibeník. V našej slovenskej náture je, že 
nielen pamiatky a architektúru, ale aj 
obchody a markety. Vošli sme do super-
moderného nákupného centra a prechá-
dzame sa. Značky známe aj neznáme a so 
smiechom na celý market, až sme sa zhá-
čili, prečítali sme nadpis na obchode so 
spodnou bielizňou: Gače i gačice – v pre-
klade mužská a ženská bielizeň. Stále 
na to s radosťou spomíname. A najkrajšie 
tam boli vo výklade.“

Otec zažil so svojím priezviskom mnoho 
zábavných situácií. No niektoré súviseli aj 
s neznalosťou, čo to vlastne znamená. Raz 
počas seminárnych liet mu vladyka Ján 
Eugen Kočiš, ktorý vtedy pôsobil v Apoš-
tolskom exarcháte v Prahe, v liste napísal: 
„Jozef, potreboval by som ísť dole.“ Vlady-
ka pôsobil vo Vlači, keď Jozef nastupoval 
do seminára, tak si boli blízki. Dokonca 
ho na sklonku jeho života skoro všade 
sprevádzal. No kým pri vladykovi boli 
patričné sily, veľmi rád chodil na „apoš-
tolské cesty“ nielen po Slovensku a Česku, 

ale i Maďarsku, Ukrajine a Rumunsku. 
A práve tam mal teraz namierené. „Prešli 
sme maďarské hranice a zabočili smerom 
na Satu Mare. V meste Matésalka sme 
na gréckokatolíckej fare navštívili jeho 
veľmi dobrého známeho otca baziliána 
Miklóša Santaya. Vzájomne sa s ováciami 
pozdravili a vladyka Eugen ma predstavil 
ako bohoslovca, ja som povedal svoje 
meno a atya (otec) Miklóš roztiahol ruky 
a so zvýšeným hlasom povedal: Aké krás-
ne maďarské meno,“ spomína otec Jozef. 
Vladyka Ján Eugen sa vtedy s úsmevom 
na neho zahľadel a so žartom povedal: 
„No akurat. Pale, už z tebe Maďara zrobil.“ 
Vtedy, ako otec Jozef dodáva, sa utvrdil 
v tom, „že všade v tejto časti Európy má 
naše priezvisko Gača cveng“.

Ako poznám svojich spolubratov kňazov, 
obdobné príbehy by vedeli rozprávať 
všetci. Niektoré sú veselé, iné smutné. 
Vedieť sa zasmiať sám na sebe i na svojom 
mene a priezvisku je známkou zrelosti. 
No ponižovať niekoho, šikanovať ho 
a urážať len preto, lebo sa nejako volá, je 
dokladom slabošstva a úbohosti. Lebo 
ak sa nad tým zamyslíme, Boh nás poslal 
na tento svet do konkrétneho národa, 
obce i rodiny a tak určil, aké rodové meno 
budeme nosiť. A robiť si z tohto jeho roz-
hodnutia posmech je jeho výsmechom. 
A na záver môžem všetkých nositeľov 
špecifických priezvisk povzbudiť jedným 
blaženstvom: „Blažení ste, keď vás budú 
pre mňa potupovať a prenasledovať 
a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. 
Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú 
odmenu v nebi.“
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ŽiVOt 
Na POKraČOVaNiE
LESK A BIEDA SERIÁLOVEJ PRODUKCIE
»  Juraj RUSNÁK

Špecialisti na tvorbu reklamných kampaní už dávno 
zistili, že ich produkcie budú sledovanejšie (a teda 
úspešnejšie), keď budú mať seriálovú podobu. Raz sú to 
humorné príhody zo života slovenskej rodiny, kde hlavní 
protagonisti s pomocou banky sťahujú nábytok, upratujú 
byt, uzatvárajú stávky, menia sa na mimozemšťanov či 
hrajú bowling, inokedy sú to skeče zo života slovenského 
baču a jeho pomocníka, ktorí nakupujú, varia, oddychujú, 
oslavujú sviatky a cestujú v spoločnosti výrobkov 
známeho obchodného reťazca. 

Televízne príhody z reklamy si môže po-
tenciálny zákazník banky či supermarke-
tu pripomenúť aj na bilbordoch, v inzerá-

toch v tlačových médiách či na internete, 
kde sa opakujú nielen postavy, ale aj ich 
stereotypné zobrazenie. A tak tu máme 

nielen šikovnú manželku a neobratného 
manžela, ktorý sa pomaly učí využívať 
bankové služby, ale aj životom skúseného 
baču a jeho honelníka, ktorý pri náku-
poch všetko popletie. Pochopiteľne, v jed-
notlivých častiach sa opakuje aj prostre-
die slovenskej rodiny, resp. slovenského 
salaša a zápletka s povinným komickým 
rozuzlením – niekedy situačným humo-
rom (keď stierač na skle auta nahradzuje 
bačov pes svojím chvostom), inokedy len 
slovným (keď honelník presviedča živého 
barančeka, aby bol jeho veľkonočným 
pečivom). 

V odbornej literatúre je seriál charakte-
rizovaný ako viacčasťové dielo opakujúce 
rovnaké motívy (najčastejšie už vyššie 
spomínané postavy, prostredie, zápletky), 
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ktoré spolu vytvárajú uzavretý celok, a je 
zverejňovaný v istých časových interva-
loch. Niekedy sa od seriálu odlišuje séria, 
v ktorej je hlavná dejová línia relatívne 
uzavretá v každej časti – takto sú pripra-
vované a šírené detektívne série alebo 
sitkomy, kde je každý diel autonómnym 
príbehom, samozrejme, hlavní hrdinovia, 
prostredie a rukopis seriálu zostávajú 
zachované. Seriálové texty pritom nie sú 
vo vývoji ľudskej kultúry objavom médií 
20. storočia: „seriálovosť“ či „serialitu“ 
ako opakovanie spoločných motívov 
možno identifikovať už v renesančných 
poviedkach z Dekameronu G. Boccaccia. 
Širokú popularitu si však seriály získali 
vďaka elektronickým médiám, v Česko-
slovensku sa rozvoj domácej rozhlasovej 
a televíznej seriálovej produkcie začal 
koncom 50. a začiatkom 60. rokov 
minulého storočia: dlhodobé rozhlasové 
seriály (český Jak se máte, Vondrovi? 
a slovenský Čo nového, Bielikovci?) sa 
tešili v 60. a 70. rokoch veľkej popularite. 
V domácej televíznej produkcii vzniká 
prvý televízny seriál koncom päťdesia-
tych rokov pod názvom Rodina Bláhová, 
prvým seriálom, ktorý bol vyrobený 
v ČST v Bratislave, bol Sám vojak v poli, 
ktorý sa odohrával počas druhej svetovej 
vojny. Široký ohlas si neskôr získal seriál 
z nemocničného prostredia Nemocnice 
na kraji města. Pri historickom obzretí 
za tradíciou seriálov v Čechách a na Slo-
vensku treba ešte povedať, že televízna 
seriálová tvorba bola v našich podmien-
kach často ovplyvňovaná aj spoločensko
politickou situáciou – tak vznikali TV 
seriály Nejmladší z rodu Hamrů, Žena 
za pultem, 30 případů majora Zemana či 
Okres na severu. 

Seriály aj dnes ponúkajú svojmu publiku 
výhodnú formu oddychu, keď sa k mo-

delovým postavám a prostrediu pridal 
predvídateľný dej a treba povedať, že 
aj množstvo emócií vyvolávajúcich nieke-
dy smiech z komických situácií (televízne 
sitkomy Priatelia, Krok za krokom či 
domáci Susedia), inokedy dojatie (soap 
opery a telenovely Jednoducho Mária, 
Divoký anjel) alebo aj napätie (detektív-
ne seriály Hercule Poirot, Derrick, u nás 
napr. Za sklom). 

Pôvodne boli rozhlasové a televízne 
seriály šírené v pravidelnom čase tzv. 
denného vysielania, každý deň od de-
siatej do osemnástej hodiny, a boli 
určené najmä ženám v domácnosti 
(odtiaľ pramení žartovné označenie 
melodramatických seriálov o rodinnom 
živote, láske a nenávisti ako soap opery, 
teda mydlové opery). Hľadanie odpovede 
na otázku, ako to bude pokračovať ďalej, 
sa však čoskoro stalo atraktívne aj pre iné 
skupiny mediálneho publika. Osobitne to 
platí o deťoch a tínedžeroch, ktorí odrazu 
mohli vidieť v seriáloch vlastných hrdinov 
(Beverly Hills 90210), vlastný humor 
(Teória veľkého tresku) a často aj vlastné 
– aj keď problematické – životné hodnoty 
(Skins). 

Práve pri úvahách o vzťahu televízneho 
seriálu a detského, resp. tínedžerského 
publika a možných rizikách mi prichá-
dza na um známy bonmot seriálového 
detektíva Adriana Monka, ktorý o svojich 
schopnostiach v seriáli hovorí ako o „dare 
i prekliatí zároveň“. Skutočne, seriálovú 
produkciu (a nielen pre mladých) možno 
charakterizovať podobne – obsahová 
i formálna predvídateľnosť seriálov 
s typickými postavami, zápletkami aj pro-
stredím môže pôsobiť atraktívne a svojou 
prístupnosťou právom láka davy fanú-
šikov, ktorí trávia pri sledovaní seriálov 

svoj voľný čas a často naplno prežívajú 
osudy svojich hrdinov, dobrých i zlých, 
priamych i úskočných, dobromyseľných 
i intrigánskych. Oddych pri sledovaní 
seriálu môže mať dokonca terapeutic-
ké funkcie, keď nenáročná zábava pri 
obrazovke pomôže premôcť každodenný 
stres z práce či učenia v škole. Na druhej 
strane, nadmerné sledovanie seriálov 
na úkor iných spôsobov trávenia voľného 
času môže viesť k zjednodušovaniu poh-
ľadu na svet. Treba vidieť, že v mnohých 
seriáloch je čiernobielou optikou oddele-
ný svet bohatých, úspešných ľudí od sveta 
chudoby. Atraktívny je v nich preto skôr 
luxus a uhladenosť: mnohé úspešné me-
lodramatické seriály ponúkajú svet prepy-
chových rančov, latifundií a víl úspešných 
i menej úspešných podnikateľov (Dallas, 
Dynastia, Nekonečná láska) či prepycho-
vé časti miest (Sunset Beach). Hrdinovia 
navštevujú prominentnú školu (Beverly 
Hills 90210, Strelené dievča), prípadne 
bývajú v elegantnom prostredí mladej 
bohémy (Melrose Place), odohrávajú sa 
na luxusných zámorských parníkoch 
(Loď lásky), v redakciách prestížnych 
médií (Noviny) či v prostredí lukratívnych 
cestovných spoločností (Letom svetom). 
Často je úmyselne vyčistená aj forma 
seriálu: divákom sú ponúkané pomalé, dl-
hotrvajúce detailné zábery tváre postavy 
plnej „emócií“; strih kamery je konvenčný 
a zvyčajne slúži v prospech ľahkej identi-
fikácie zmeny priestoru a deja. 

Mnohé seriály mi preto pripomínajú oz-
dobný cukrík určený na vianočný strom-
ček, ktorý všetci poznáme pod názvom 
salónka – na povrchu sa trblietajú, jagajú, 
ponúkajú atrakciu i zážitok zo sledovania, 
po rozbalení vnútri však nájdeme lacnú 
cukrovinku, ktorej neúmerná konzumá-
cia môže privodiť preťaženie žalúdka...

 ǵ Jedným z najznámejších seriálov s kresťanskou tematikou 
je istotne V siedmom nebi. Dnes sa tak volá jedna slovenská 
šou. Prvá epizóda seriálu mala premiéru už v roku 1996. 
Po jedenástich sériách mala jeho posledná epizóda premiéru 
13. mája 2007. Keďže seriál sleduje život viacčlennej rodiny 
pastora, nie je núdza o komické situácie. Tvorcovia seriálu sa 
však zamerali najmä na typické problémy rodiny, manželov 
a detí v rôznom veku a ponúkli vcelku správne spôsoby, ako 
ich zvládať. O tom, ako sa im to podarilo, svedčí nielen veľa 
cien, ale aj to, že seriál patril v Spojených štátoch medzi 
najlepšie seriály určené rodine.
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Mami, buď takou mamou, ako 
si vždy chcela byť, a nečakaj, 
kým budem mať osemnásť.

Mami, povedz mi, že som krás-
na, aj keď nemám prefarbené 
vlasy a na sebe mejkap.

Mami, ak majú rodičia veľké 
očakávania od dievčat, potom 
aj dievčatá majú veľké očakáva-
nia od seba. Jednoducho to tak 
funguje.

Oci, keď budem na teba bľa-
botať detským džavotom, vždy 
mi odpovedz pozitívne: „áno“, 
„samozrejme“, „máš pravdu“. 
O chvíľu mi budeš hovoriť „nie“.

Oci, pomôž mi pochopiť, že ži
vot nie je iba o správnych rifliach.

Oci, rázne trvaj na tom, aby 
som si nikdy v aute nezabudla 
zapnúť pás. A to ani vtedy, keď 
mám na sebe plesové šaty.

VYHOrENiE
» Mária NEMČÍKOVÁ

Vyhorenie je stav psychickej a fyzickej 
vyčerpanosti následkom dlhodobej 
neprimeranej záťaže i očakávania. 
V dnešnej spoločnosti ňou trpí množstvo 
ľudí. Byť unavený, nevládať, to pozná 
asi každý človek. Symptómy sú veľmi 
podobné depresii, ale špecifickou črtou 
je, že vyhorenie sa zväčša viaže na nejakú 
životnú okolnosť. Môže ísť napríklad 
o pracovné prostredie, dlhodobé znášanie 
chronického ochorenia, vedenie dobro-
voľníckej aktivity, každodenné povin-
nosti mamičky na materskej dovolenke 
a podobne. Niekedy sa nám môže stať, že 
v každodennom živote nám nič nie je, ale 
v nejakej konkrétnej situácii sme akoby 
vymenení, pociťujeme nechutenstvo, 
únavu, apatiu. A často ide práve o situ-
ácie, ktoré nám kedysi mohli prinášať 
radosť či nadšenie. A možno nás naši 
kolegovia, blízki či priatelia vnímajú ako 
nahnevaných, roztržitých, rozladených. 
Vyčítajú nám, že na iných miestach sme 
OK, a s nimi sme akoby vymenení. Takéto 

prežívanie  naznačuje, že pravdepodobne 
ide o vyhorenie.

Pre lepšie pochopenie tohto stavu mi 
bola vždy nápomocná metafora ozajst-
ného ohniska. Chceme zapáliť oheň, aby 
prinášal svetlo a teplo pre nás i ľudí okolo. 
Tešíme sa na to a začíname rozpaľovať. Ak 
to robíme rozumne, najprv si pripravíme 
dostatok dreva, rozpaľovacieho materiálu 
a vodu či piesok na prípadné uhasenie. 
Ďalej naplánujeme, ako dlho ten oheň 
chceme udržiavať. Ak plánujeme udržiavať 
oheň dlhodobo, musíme si k sebe nájsť po-
moc, niekoho, kto nás vie podržať, vyme-
niť, doniesť nové drevo, keď už nevládze-
me, keď si potrebujeme oddýchnuť. Inými 
slovami, keď začíname akúkoľvek aktivitu, 
je nutné si v hlave usporiadať očakávania 
a naplánovať aspoň základné dopĺňanie 
zdrojov, pomoci, odpočinku. Prvá fáza 
vyhorenia sa totiž volá  „fáza nadšenia“. Je 
to stav, keď máme veľa síl i zásob a akoby 
nevnímame možné riziká únavy.

A preto keď nemáme správne očakávania 
od seba a od situácie, drieme bez ohľadu 
na svoje limity. Možno čakáme, že pomoc 
príde sama, ale týmto spôsobom len ha-
zardujeme s ohňom, ktorý práve rozpaľu-
jeme, a čo je horšie, aj so sebou samým. 

Druhou fázou je „presiľovanie“. Zapálili 
sme pomyselný oheň a udržiavame ho. 
Po čase príde prvá kríza, únava, nemáme 
dosť dreva, dosť oddychu, sme bez pomo-
ci. Máme dve možnosti. Alebo sa vzdáme 
ohňa, alebo sa prekonáme a ideme ďalej. 
My sa rozhodneme drieť, lebo je to pre 
nás dôležité, veríme, že naša práca má pre 
nás i ostatných zmysel. Hľadáme v okolí 
drevo, sme stále unavenejší, ale nemô-
žeme poľaviť, lebo náš oheň vyhasína. 
A keď prepíname sily, zákonite začíname 
robiť chyby. Okolie si to možno všíma 
a možno nám to aj začína vyčítať. Čo 
v takej situácii prežívame? Pociťujeme 
únavu, hnev, úzkosť, krivdu, veď to robí-
me pre druhých, výčitky, že veci nerobíme 
správne. A stále sa snažíme zrýchľovať, 
ale unavení bez zdrojov namiesto zrých-
ľovania spomaľujeme.

Až sa dostaneme do stavu, že nám posta-
čí, aby náš oheň už len tlel. Nemáme už 
dosť zdrojov, aby horel jasne a silno. A už 
na to nemáme ani nadšenie. Robíme to 
akoby zo zotrvačnosti, kdesi v hĺbke si 
spomíname, prečo to robíme, ale to nám 
nedodáva síl. Táto fáza sa volá „fáza apa-
tie“.  V nej akoby nežijeme, len prežíva-
me. A tak sa dokážeme zaseknúť a zo-
trvávať v nej dlhodobo. A stanú sa z nás 
ufrflaní dobrovoľníci, ktorí nadávajú, že 
sú na všetko sami, ale nikoho vo svojom 
stave nedokážu nadchnúť, veď kto by sa 
chcel pridať k tlejúcemu ohnisku. Alebo 
sme vystresované mamičky, ktoré majú 
neporiadok. Ani nie tak doma, ale skôr vo 

Oci, kým rastiem, urči mi pres-
ný čas na spanie. Potrebujem sa 
dobre vyspať.

Oci, najradšej hrám zápas, keď 
sa pozeráš. Keď ma povzbudzu-
ješ, rozoznám tvoj hlas. Prosím, 
chodievaj na moje zápasy.

Oci, nauč ma stanovovať si 
ciele. Pre mnohých chlapcov aj 
tínedžerov to môže byť naprík-
lad aj nastavenie si budíka.

Mami, tvojou úlohou je nakŕmiť 
ma, milovať ma a ukázať mi 
správny smer.

Mami, pripomeň mi, že „unika-
júci plyn“ je hystericky zábavný 
iba pre iných chlapcov.

Mami, nebuď cool mama, ktorá 
umožňuje pitie alkoholu mla-
distvým. Dávaš mi tým najavo, 
že ak sa porušuje zákon, je to 
v poriadku a že to môžem robiť.

freepik.com
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ROVNOVÁHA
Kde ju v dnešnej dobe nájsť? Ako naložiť 
so svojím časom, aby sa stal mojím pria-
teľom? Čo ešte urobiť a čo už nie? Ako si 
dávať hranice? Ako zmeniť hranice? 

Nuž, veľa o tom hovoríme, veľa o tom 
vieme, a stále máme okolo seba veľa žien, 
ktoré nestíhajú, nemajú čas, sú frustrova-
né. Kde robíme chybu? 

Napadá mi veľmi jednoduchá odpoveď. 
Nemáme sa rady. Ako to? Veď ja sa mám 
rada. 

... musím pripraviť deťom raňajky, desia-
te, obed manželovi, odviesť deti na krúž-
ky, zaniesť im zabudnutú desiatu, upiecť 
koláč pre návštevu ... A kde som ja? Moje 
potreby, moje túžby, moje priania? 

Raz som bola svedkom situácie, keď 
v kancelárii sedela sekretárka a mala 
vyložené nohy, a jej šéf kopíroval papie-
re. Poviem vám, bol to pre mňa veľmi 
inšpiratívny moment. Uvedomila som si, 
že naozaj nemusím byť stále tá, ktorá je 
k dispozícii, ktorá stále vybehne s po-
nukou, tá, ktorá nikdy nepovie nie. Bol 
to prvý krok. Čo nasledovalo? Iste si to 
viete predstaviť. Nevôľa okolia. Povedala 
som si: No a čo? Musím to ustáť, lebo sa 
zničím. Jednoducho, pud sebazáchovy. 

A aké konkrétne kroky som urobila? Nešla 
som proti sebe. Bola som, a vlastne stále 
som, hladná po tichu, po pokoji, po čase 
s Pánom, lebo ten mi chýbal. V hlave 
mi vírilo stále nespočetne veľa úloh, a ja 
som túžila byť na chvíľu sama. A tak som 
do svojho režimu zaradila pätnásť minút 
pred Najsvätejšou Eucharistiou niekoľko-
krát do týždňa. Mala som tú milosť, že to 
bolo možné. A poviem vám, nebol to stra-
tený čas... Dokonca som si neskôr našla 
čas i na „skrášľovacie procedúry“. Žeby to 
prišlo s vekom 😊? (Zuzana Jenčušová)

vzťahoch a v duši. Alebo prežívame ocho-
renie v stále beznádejnejšej samote.

A môže nastať posledná fáza, a tá sa volá 
„vyhorenie“. Vtedy človek úplne vypne, 
nevládze, nastúpia psychické a fyzické 
ochorenia. Oheň vyhasol a my už nevlá-
dzeme vstať a ísť. 

Tu je dôležité zdôrazniť, že v tejto fáze 
ľudia zachytia, že ich blízki, kolegovia či 
oni sami majú reálny problém. A vyhore-
nie môže priniesť aj veľké riziko prekle-
nutia do celkovej depresie. Ale to, čo je 
dôležité vedieť, je, že posledná fáza je už 
len dôsledok. Problém vyhorenia sa začal 

neprimeraným očakávaním a dlhodobou 
záťažou. 

aKO Z tOHO VON? 
V prvom rade odísť od ohniska, ak sa 
to dá. Načerpať, nájsť zdroje zvládania, 
upratať si v hlave. A čo sú to tie zdroje 
zvládania? Tie ľahšie sú formy vhodného 
relaxu a správnej životosprávy. Tie nároč-
nejšie sú upratanie a zlepšenie vzťahov. 
A tie najnáročnejšie sú odpustenie, 
sebaprijatie a zmysel. 

A základné pravidlo pri uzdravovaní: Ako 
dlho sa problém formoval, aspoň tak dlho 
sa potrebuje uzdravovať.

NETRADIČNÉ ČAJE
Prichádza čas chladných večerov, 
počas ktorých asi každý ocení šálku 
dobrého, dušu i zmysly zahrievajúce-
ho čaju, najlepšie však toho, ktorý si 
sami s láskou vyrobíme. Tipov na čaj 
je mnoho, či už z liečivých bylín, jed-
lých kvetov, rôznych listov, dokonca 
z tzv. burín, a tak sa inšpirujme aspoň 
niektorými z nich.

Chutí ako citrón, vyzerá ako okrasná 
tráva a nájdeme ju v nejednej pred-
záhradke. Reč je o citrónovej tráve, 
využívanej skôr v tradičnej thajskej 
kuchyni pre  jej ľahkú pikantnosť 
v omáčkach či mäse. Málokto však 
vie, že jej sušené stonky sú vhodné aj 
na prípravu čaju, ktorý svojou lahod-
nou chuťou nepotrebuje ďalšie dola-
denie. Okrem detoxikácie organizmu 
posilňuje imunitu, vyrovnáva hladinu 
cukru v krvi, znižuje cholesterol, bla-
hodarne pôsobí na nervový systém, 
znižuje horúčky a odporúča sa i pri 

nákaze zlatým stafylokokom. Napriek 
tomu, že pomáha aj pri ženských 
ťažkostiach, neodporúča sa tehotným 
ženám.   

Ak chceme netradičný čaj, môže-
me si ho urobiť aj z čerstvých alebo 
sušených listov moruše. Morušový čaj 
sa v Ázii po stáročia používal ako liek 
proti cukrovke, ale aj proti zápalom 
spôsobeným chronickým ochorením, 
na liečenie bolesti hlavy, potlačenie 
rôznych bakteriálnych kmeňov, do-
konca i na zníženie rizika srdcových 
ochorení či rakoviny.

Do chladných dní je vhodné zaradiť 
aj čaj z ihličnatých stromov. Najaro-
matickejší a najsladší je z ihličia jedle. 
Tento čaj má úžasnú chuť i vôňu 
a okrem množstva benefitov v boji 
proti infekciám a bohatému obsahu 
vitamínov spomaľuje proces starnu-
tia, čo iste poteší mnohých z nás. (Eva 
Sopková)

freepik.com
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

+

PLUSY: Môžem si zarobiť lepšie ako 
u nás. Môžem sa zdokonaliť v miestnom 
jazyku. Spoznám nové zvyky, nové pro-
stredie, prírodu. Možnosť osamostatnenia 
sa – som odkázaný na seba a svoje sily. Čas 
samoty a oddelenia sa od ľudí, s ktorými 
som neustále, mi môže pomôcť prehodno-
tiť vzťahy, túžby, rozhodnutia. Mám pries-
tor na rozhovor s Bohom/hľadanie Božieho 
plánu pre môj život v samote.

míNUSY: Pocit slobody ma môže viesť 
k snahe skúsiť všetko (k strate zábran 
a hodnôt, ktoré som nadobudol doma). 
Samota a nebezpečenstvo v cudzej krajine. 
Snaha čo najviac zarobiť môže spôsobiť, že 
zabudnem/nemám čas na modlitbu, litur-
giu, čas s Bohom. Dlhodobá brigáda ma 
môže odviesť od budovania zmysluplných 
vzťahov, nemám čas na spoznávanie sa 
s opačným pohlavím. Odkladám založenie 
rodiny, prioritou sa mi stáva materiálne 
zabezpečenie. (Katarína Marčáková)

NAŠIEL SOM 
SI BRIGÁDU 
V ZAHRANIČÍ

Napíšte nám na Facebook, ako ste zvládli 
túto výzvu uviesť do života.
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MLADÝ ČLOVEK 
HĽadÁ LÁSKU

» Dávid ŠTURÁK

tÚŽBa PO LÁSKE 
„Láska je mojou váhou a kamkoľvek 
idem, tam ma ženie.“ Takto cirkevný otec, 
autor mnohých spisov a teologických diel 
svätý Augustín (354 – 430) vyjadril silu 
lásky, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje 
konanie každého človeka. Každý mladý 
človek túži po láske, túži byť milovaný 
a milovať, túži po skutočnom naplnení. 
Boh túto túžbu do nás vložil, keď nás 
stvoril na svoj obraz. 

HĽadaNiE PartNEra
Pre mladého človeka nie je ľahké hneď 
objaviť vlastnosti, ktoré napovedajú, že 
ten druhý bude dobrý partner. Každá 
schôdzka/rande je svojím spôsobom 
umelá situácia, mladý človek nemá 
veľa bodov, podľa ktorých by si mohol 
urobiť úsudok, okrem toho, ako dobre 
sa cíti s tým druhým. Je samozrejmé, že 
stavať niečo iba na takýchto povrchných 
pocitoch by mohlo mať ďalekosiahle 
a tragické následky. Stačí pár nevydare-
ných „vzťahov“, aby človek zistil, že láska 
nemôže byť založená na pocitoch, lebo 
tie sú veľmi prchavé.

LÁSKa a EgOiZmUS
Túžba po vlastnom dobre nie je sama 
osebe niečím zlým, je skôr prirodzená 
a inštinktívna. Ale do vzťahu nemôžeme 
ísť s tým, že ideme presadzovať svoje 
práva, teda naplnenie vlastných predstáv 
a túžob. Ak svoju lásku voči druhému 
podmieňujem svojimi želaniami, nemô-
žeme hovoriť o skutočnej láske, pretože 
skutočná láska je bez podmienok. Pravá 

láska je vždy dobrovoľný dar, nie niečo 
na výmenu. Keď sme si vedomí svojej 
vlastnej slabosti a hriešnosti, tak uznáme, 
že nedokážeme milovať partnera takou 
láskou, ktorú potrebuje, a rovnako jeho 
láska nikdy nebude dostačujúca, aby 
naplnila moje potreby. 

Základom skutočnej lásky je rozhodnu-
tie vôle a rozumu chcieť dobro pre toho 
druhého. Pravá láska neznamená milovať 
človeka preto, aký je, ale preto, lebo je 
to on, bez podmienok. Takáto láska bez 
podmienok sa raduje z úspechov toho 
druhého, z jeho šťastia a prijíma toho 
druhého i s jeho nedostatkami.

OPLatí Sa tEda VÔBEc 
LÁSKU HĽadaŤ?
Nenaplnenou sa stáva túžba po láske, 
keď seba samého alebo svojho partne-
ra staviame do stredu sveta, kam patrí 
Boh. Prameň lásky, po ktorej túžime, 
dokážeme nájsť iba v Bohu, ktorý sám je 
láska (porov. 1 Jn 4, 16). Láska je mož-
ná a skutočne sa podarí, ak sa budeme 
pridržiavať toho, od koho láska pochádza. 
Nič iné nás nedokáže uspokojiť. Nič iné 
nás nemôže naplniť. Práve k takejto láske 
sme povolaní. Sme totiž stvorení na Boží 
obraz. Boh takto miluje a pozýva aj nás, 
aby sme milovali ako on. Boh, ktorý nás 
stvoril, predsa vie, akí sme, a vie, že sku-
točne šťastní môžeme byť iba v ňom. Keď 
je vo vzťahu prítomný Boh, naša láska 
k partnerovi sa neumenšuje ani nebude 
nudná, ale bude rásť, pretože prameňom 
tejto lásky je sám Boh. 
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LAMAČSKÉ CHVÁLY: MÁŠ TRÓN

Nový CD album Lamač
ských chvál prináša 
spolu s troma bonusový-
mi skladbami až trinásť 
skladieb. Skladby sú mod-
litbou – chválami. Piesne sú 
jednoduché, popretkávané 
textami Svätého písma 
a spontánnymi modlitbami. 
Najviac sa mi páči skladba 
Toto som ja. Nejde o klasickú štvorakordovú skladbu 
– je iná, aranžmány pôsobia originálne a v spolupráci 
s raperom Puer Dei skladba má svoju originalitu. Na al-
bume je aj skladba v spolupráci s raperom Michalom 
Egom Strakom. Album si môžete zakúpiť na webe 
Lamačských chvál alebo v eshopoch kníhkupectiev. 
(Dominik Petrík)

EVA FARNA (1993)
Mladá speváčka, v ktorej 
génoch sa mieša liberálne 
Česko a konzervatívne Poľ-
sko, je vo svete šoubiznisu už 
od svojich dvanástich rokov. 
Po celý čas sa snaží udržať 
si hodnoty, ku ktorým bola 
vychovávaná a – ako sama ho-
vorí – nikdy sa nechce hanbiť 
za svoj vzhľad, svoje sprá-
vanie ani za to, že vyrástla 
na dedine, že žije ako Poľka 
v Česku, ktoré Poliakov nemá 
príliš v láske, alebo že dekla-
ruje svoju vieru v Boha práve 
v krajine, ktorá sa považuje 

za silne ateistickú. Jej rodičia sa hneď na začiatku jej 
kariéry zasadili o to, že všetky jej predstavenia musia 
byť v súlade s kresťanskými princípmi – túto doložku 
má uvedenú aj v zmluvách. 

Sympatická speváčka sa považuje za „trápne šťastného 
človeka“ a tvrdí, že základom tohto šťastného pocitu 
v duši je odpustenie, neživenie zla v sebe, ale pod-
pora svojich dobrých vlastností. Viera v Boha je pre 
ňu základňou, ktorej sa mohla držať a v ktorej vždy 
nachádzala pokoj. Ovplyvňuje ju v činoch, v prístupe, 
v rozhodovaní, aký projekt vziať a aký nie. Viera jej 
pomohla nezblázniť sa z úspechu a z peňazí, ktorých 
mala už ako tínedžerka omnoho viac ako jej rovesníci. 
„Rodičia ma vychovali k tomu, nech verím v Boha a po-
čúvam srdce, ktoré riadi Boh. Povedali mi, že si mám 
čítať Bibliu a nerobiť nič proti biblickým zásadám.“

V mladom veku sa vydala za dlhoročného člena svojej 
kapely Martina, s ktorým má synčeka Artura a dcérku 
Ellu. (Adriana Matoľáková)

NÁPIS NAD BRÁNOU
Ak ste niekedy prechádzali mestom Spišská Nová Ves, po prejazde kru-
hovým objazdom na Slovenskú ulicu ste si mohli všimnúť nápis Do vide-
nia. Zaujímavosť tomuto nápisu dodáva jeho umiestnenie, teda kontext, 
v ktorom si ho môžeme prečítať. Nájdete ho napísaný či skôr vyskladaný 
z veľkých sivých písmen a umiestnený nad vstupnou bránou cintorína. 
Ide tu o iróniu? Alebo zle naplánovaný žart? Alebo sa tvorcovia tohto 
nápisu pomýlili a upevnili ho z opačnej strany? Nie, myslím si, že nie. 
Skôr ide o prepracovanú myšlienku ukrytú do dvoch jednoduchých slov 
a podčiarknutú takmer rafinovaným umiestnením. Vchádzate na miesto 
takzvaného posledného odpočinku zosnulých a namiesto tradičného 
Vitajte vás vítajú pozdravom na rozlúčku. Smrť je nevyhnutnou súčasťou 
života, ale jej zmysel nemožno zbadať povrchným pohľadom. Práve litur-
gia a bohoslužby Cirkvi sa nám neustále usilujú pomôcť vidieť náš život 
a zomieranie z tej správnej perspektívy. Vrcholom tejto pomoci je litur-
gická oslava Paschy, Kristovho vzkriesenia. Tá sa potom ako koncentrát 
nejakej látky rozlieva aj do ostatných bohoslužieb. Všimnite si napríklad 
prepustenie bohoslužby za zosnulých (napríklad panychídy). V niekto-
rých liturgických tradíciách sa začína slovami spätými so vzkriesením: 
„Kristus, ktorý vstal z mŕtvych…” a na rozdiel od bežného prepustenia 
neobsahuje želací, ale oznamovací spôsob. Ježiš Kristus teda svojich 
služobníkov umiestni v príbytkoch spravodlivých, ale za predpokladu, že 
mu to svojím životom dovolia. (otec Kyriak)
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  AKO DLHO TRVÁ  
  STAŤ SA KŇAZOM? (PETER)

  V prvom rade si musíme uvedomiť, že kňazstvo nie je 
bežné zamestnanie, na ktoré stačí splniť isté podmienky a hotovo – som 
kňaz. Kňazstvo pochádza z nebies a povoláva doň sám Boh. Ak muž 
pocíti Božie volanie, povie to najprv svojmu kňazovi či spovedníkovi. Ne-
skôr podá prihlášku do kňazského seminára a nakoniec Cirkvou vybraní 
kňazi spolu s biskupom preskúmajú, či povolanie pochádza skutočne 
od Boha. Ak je povolanie pravé, mladý muž nastupuje na cestu kňazskej 
formácie, ktorá trvá šesť rokov, a tzv. pastoračný ročník. (Vladimír Sekera 
Mikluš) 

AKO SA KŇAZ PRIPRAVUJE 
PRED SVÄTOU LITURGIOU? (PETER)

Každý kňaz sa na svätú liturgiu pripravuje najmä očisteným srdcom, 
zdržanlivosťou od všetkého, čo by ho mohlo vnútorne poškvrniť, ďalej 
osobnou modlitbou, vnútorným stíšením, eucharistickým pôstom a roz-
jímaním nad Božím slovom, ktoré sa bude slávnostne čítať na bohosluž-
be. (Vladimír Sekera Mikluš)
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Príbehy poslušníka Tiché oddelenie
Tak toto je naša 

kélia.

Hm. 
Vyzerá to tu ako v žalári.

?

Ahoj, deti, predpokladám, že každý z vás má 
svoju izbičku alebo kútik, kde sa môže utiahnuť 
a byť v tichu a samote. Potrebujeme takéto 
miesta, aby sme si mohli oddýchnuť, ukryť 
sa pred tými, ktorí nám ubližujú, ale aj 
upokojiť sa, utíšiť, vnímať a utriediť si vlastné 
myšlienky a pocity, počúvať svoje svedomie 
aj Boží hlas. Za zavretými dverami je to oveľa 
jednoduchšie.

Mníšske monastiere svojim obyvateľom 
túto možnosť ponúkajú. Každý z mníchov 
má svoj domček alebo izbičku, ktorú nazý-
vame kélia. No kéliou sa nazýva aj menší 
monastier s vlastným chrámom, v ktorom 
žije najviac deväť mníchov. Na týchto 
miestach mnísi pracujú – obrábajú pôdu 

alebo píšu ikony, a osamote aj spoločne sa 
modlia.

Názov kélia pochádza z gréckeho slova kellion a prekladá sa aj 
ako cela, izbička. Vieš, ako by sme to slovo ešte mohli preložiť?
Úloha: Pohľadaj na obrázku kélie sedem písmen, pokús sa ich 
správne usporiadať a dozvieš sa, o aké slovo ide.

Zaujímavé, že videli našu kéliu 
ako väzenie, ktoré ma oddeľuje 

od ...

Slovíčko

Nerozumiem, prečo musíš 
takto bývať.

Ale pravdu majú v tom, že toto 
miesto nás od nich naozaj oddeľuje.

Cesta
Kélie boli jednoduché izby alebo domčeky, v ktorých býval 
mních sám. No niekedy mohli byť aj traja.
Úloha: Nájdi cestu každého mnícha do jeho kélie.

   Ja by 
som tu ne-
vydržal...

Kélia

   Nuž každý 
máme iný uhol pohľadu.

?

Nemusím. Chcem.

Neviem, či niekedy pochopia, že 
to, čo považujú za väzenie, je pre 

mňa také oslobodzujúce.

... ani 
týždeň.

... 
sveta 

... ... a 
od 

rados-
ti. 

Hm. 
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ako cela, izbička. Vieš, ako by sme to slovo ešte mohli preložiť?
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SLOVÁK SA 
STAL GRÉCKYM 
PROTOSYNKELOM
ATÉNY g Biskup Manuel Nin OSB vyme-
noval 28. septembra 2022 otca Petra Fuča 
za protosynkela Gréckeho apoštolského 
exarchátu. Nový protosynkel sa narodil 
25. novembra 1985 v Prešove, v ktorom 
po vysviacke pôsobil od roku 2015 dva roky 
ako kaplán v Katedrále svätého Jána Krsti-
teľa v Prešove. V septembri 2017 začal otec 
Peter svoju službu v gréckom exarcháte, kde 
ho biskup Manuel vymenoval za ekonóma 
exarchátu.

Grécka katolícka cirkev je jednou z cirkví 
patriacich do východných katolíckych cirkví 
byzantského obradu. Malé komunity katolíckych veriacich vznikli činnosťou katolíckych 
misionárov v 19. a 20. storočí medzi duchovnými a veriacimi gréckych pravoslávnych 
cirkví. Podľa pápežskej ročenky z roku 2013 má Grécky apoštolský exarchát okolo šesť-
tisíc veriacich, pätnásť rehoľných sestier a sedem kňazov, ktorí pôsobia v troch grécko-
katolíckych farnostiach (Atény, Giannitsa, Syros). Na území súčasného Grécka dnes žije 
okolo dvestotisíc katolíkov latinského obradu. Ide z veľkej časti o potomkov obchodníkov 
z Benátok, Janova, Pisy a Amalfi. (ISPA; lumen.sk)

POCHOD ZA ŽIVOT V ŠTÁTE OHIO 
OHIO, USA g V meste Columbus vyšlo 5. októbra približne štyritisíc ľudí 
do ulíc, aby prvýkrát pochodovali za život v americkom štáte Ohio. V Spo-
jených štátoch amerických sa koná každoročne jeden celonárodný pochod 
začiatkom roka, ale niektoré štáty robia aj lokálne pochody (Connecticut, 
Virgínia, Kalifornia, Pennsylvánia a Ohio). Odkaz pochodu bol jednoznačný – 
prolife aktivity musia byť zasadené v láske pre každého človeka – narodeného 
i nenarodeného. Počas júna Najvyšší súd v Amerike umožnil každému štátu, 
aby si legislatívu ohľadom potratu vytvoril samostatne, nie celoplošne. Podľa 
Aarona Baera, prezidenta Centra pre kresťanskú čnosť, legislatívny proces je 
iba prvým, ľahším krokom – spoločnosť musí zmeniť pohľad na sexualitu, 
rodinu a rešpektovať sa navzájom. Zároveň treba budovať vedomie prijatia 
a odpustenia. Na pochode a programe sa zúčastnilo viac ako štyridsať organi-
zácií. Súčasťou pochodu boli aj mnohé príhovory a svedectvá rodičov i detí, 
ktorých život ohrozoval odporúčaný potrat. (catholicnewsagency.com)

VATIKÁN/ KOŠICE g Apoštolská nunciatú-
ra na Slovensku 30. septembra informovala, 
že pápež František potvrdil arcibiskupa 
Cyrila Vasiľa SJ na obdobie ďalších troch 
rokov ako člena Kolégia pre posudzovanie 
odvolaní v záležitostiach rezervovaných 
deliktov, zriadeného pri Dikastériu pre náuku 
viery. Úlohou kolégia je skúmať odvolania 
v kauzách týkajúcich sa tzv. delicta reservata, 
čiže deliktov, pri ktorých kánonické právo 
vyhradzuje jurisdikciu priamo pápežovi. (TK 
KBS)

PENNSYLVÁNIA, USA g Na sviatok 
Ochrany Presvätej Bohorodičky 2. októbra 
putovali veriaci na 91. ročník púte do Jenkin-
townu k sestrám z Rádu sv. Bazila Veľkého. 
Rannú archijerejskú liturgiu slúžil arcibiskup 
metropolita Philadelphie Boris Gudziak. 
Po sprievodnom programe pútnikov čakalo 
občerstvenie, katechéza, ruženec a moleben.

VATIKÁN g Svätosť dnes – to bola téma 
konferencie organizovanej Dikastériom pre 
kauzy svätých od 3. do 6. októbra v Ríme. 
Diskutovalo sa o súčasnej definícii hrdin-
ských cností a o povesti svätosti v kontexte 
digitálnej éry. S odvolaním sa na apoštolskú 
exhortáciu pápeža Františka Gaudete et 
exsultate objasnili, že „svätosť nie je nič iné 
ako naplno prežívaná láska“ a „cesta svätosti 
ako daru a úlohy je cestou dokonalej radosti“. 
(vaticannews.va)
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yk ŠESŤDESIAT RO
KOV OD DRUHÉHO 
VATIKÁNSKEHO 
KONCILU
VATIKÁN g Pri príležitosti 60. výročia 
otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu 
vyšla kniha Ján XXIII. Druhý vatikánsky 
koncil pre svet, ku ktorej napísal pred-
slov pápež František. V tomto predslove 
označil koncil za udalosť milosti pre 
Cirkev a svet, ktorý ešte doteraz nebol 
úplne pochopený, prežitý a aplikovaný. 
V rámci synodálnej cesty kráča veriaci 
ľud v duchu koncilu, v snahe vymaniť sa 
z logiky „vždy sa to robilo takto“. Prejsť si 
nanovo históriu koncilu a prežívať synodu 
s otvoreným srdcom, aby v tých, ktorých 
človek stretáva, dal zarezonovať Božej 
nehe a blízkosti, je spôsob, akým sa môže 
naučiť nestrácať odvahu a zanechať každé 
pokušenie spoliehania sa na seba samého, 
aby prenechal priestor Bohu.
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KŇAZSKÝ DEŇ PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHIE
Viac ako dvesto kňazov sa stretlo 
s vladykom Petrom Rusnákom v utorok 
27. septembra v bazilike minor v Ľutine 
na jesennom pastorálnoformačnom 
kňazskom dni.

Program kňazského dňa začali modlit-
bou tretej hodinky, po ktorej pokračo-
vala pracovná časť. V nej vladyka Peter 
informoval kňazov o čerstvo prijatých 
liturgických úpravách, ktoré spoločne 
s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ prijali 
22. septembra 2022. Jednotlivé body pri-
jatého dokumentu upravujú, prípadne 

dopĺňajú takmer dvadsaťpäť rokov starý 
dokument podpísaný ešte prešovským 
biskupom Jánom Hirkom a košickým 
exarchom Milanom Chauturom. Okrem 
úprav slávenia eucharistie vladyka pozval 
kňazov k obnoveniu slávenia večierní 
a utierní, zvlášť v pôstnom aliturgickom 
období, keď sa slúžia iba služby vopred 
posvätených darov. V príhovore vladyka 
povzbudil kňazov, aby vnímali kňazský 
seminár, v ktorom sa formujú bohoslovci 
do kňazskej služby, ako srdce archi
eparchie a celej Gréckokatolíckej cirkvi. 
Každému kňazovi má na ňom záležať. 

Dekan Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Peter Šturák informoval kňazov 
o zriadení Alumni klubu, do ktorého sa 
môžu prihlásiť všetci absolventi fakulty, 
a priblížil aj novozriadenú webovú 
stránku permanentnaformacia.sk, ktorá 
má kňazom prinášať odpovede na otázky 
vychádzajúce z kňazskej pastorácie.

Kňazský deň bol ukončený modlitbou 
šiestej hodinky, po ktorej mali kňazi 
možnosť viesť duchovné rozhovory, 
prípadne pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
(ISPA)

POSVIACKA 
V KRUČOVE
KRUČOV g V nedeľu 18. sep-
tembra prijal vladyka Peter Rus-
nák pozvanie správcu farnosti 
Petra Olšavského a navštívil 
chrám v Kručove. Po posvätení 
obnoveného exteriéru chrámu 
a nových lavíc v chráme sa zača-
la svätá liturgia spolu s viacerý-
mi pozvanými kňazmi. Vladyka 
sa v homílii zamýšľal nad otáz-
kou z Božieho slova: „Čo by som 
mal robiť, aby Boh bol so mnou 
spokojný?“ Zároveň na ňu od-
povedal: „Miluj ho. Pros o lásku 
k nemu. Miluj blížneho ako 
seba samého. Čo nechceš, aby 
druhí robili tebe, nerob ani ty 
im. A čo chceš, aby ti robili, aj ty 
to rob druhým.“ Vladyka na zá-
ver poďakoval všetkým veriacim 
a zvlášť ocenil pamätným listom 
všetkých miestnych kurátorov 
a pani kantorku za ich dlhoroč-
nú službu. (Peter Olšavský)

NIŽŠIE SVÄTENIE V STOROČNOM CHRÁME
KOŽUCHOV g V posledný deň jubilejného roka, 17. septembra, keď sa slávilo sté výročie posvä-
tenia chrámu, navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ Kožuchovce, aby požehnal obnovený chrám a udelil 
nižšie svätenie – postriženie Tomášovi Vargovi, laickému kandidátovi z farnosti. V homílii vladyka 
upriamil pozornosť na chrám ako miesto stretnutia s Bohom. Poukázal, že podobne ako obrúčka 
v manželstve symbolizuje vernosť, tak je chrám symbolom vernosti a oddanosti Bohu. Po skončení 
archijerejskej liturgie arcibiskup udelil osobitné pápežské požehnanie spojené s plnomocnými od-
pustkami. V závere farár farnosti Tomáš Haburaj v príhovore vyzdvihol, že po likvidácii Gréckoka-
tolíckej cirkvi chrám veriaci niekoľko rokov nevydali pravoslávnemu kňazovi. Vyjadril aj vďačnosť 
vladykovi Cyrilovi za sprostredkovanie osobitných jubilejných milostí tejto maličkej obci na Zem-
plíne. Na slávnostnej recepcii na miestnom obecnom úrade Ing. Peter Sklenčár, PhD. predstavil 
menšiu publikáciu o storočnici chrámu, ktorá vyšla počas jubilejného roka. (Tomáš Haburaj)
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PREŠOV g Duchovná obnova zamestnan-
cov Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
sa uskutočnila 12. septembra v Exercičnom 
dome sv. Ignáca v Prešove. Začala sa modlit-
bou tretej hodinky, ktorú viedol exercitátor 
vladyka Peter Rusnák. Katechéza sa niesla 
v téme obnovy, zmeny a múdrosti. Múdrosť 
nie je zbierka vedomostí, ale je to umenie 
dobre žiť, nie však podľa projektu šťastia 
prezentovaného dnešným svetom. Po skonče-
ní katechézy bol čas na stíšenie sa a priestor 
na sviatosť zmierenia. (L. Palovičová) 

VYSOKÉ TATRY g Denné centrum Košic-
kej eparchie usporiadalo 15. – 17. septembra 
viacdenný pobyt vo Vysokých Tatrách. Ráno 
sa konala svätá božská liturgia, po ktorej sa 
začal turistický deň. Prvá skupina sa vyda-
la na prechádzku okolo Štrbského plesa, 
druhá na krátku túru vedúcu z Popradského 
na Štrb ské pleso a posledná skupina sa od-
hodlala na celodennú túru na Rysy. Po namá-
havom dni bola možnosť krátkeho zdieľania 
pocitov a zážitkov a nasledujúce ráno sme sa 
vrátili spoločne do Košíc. (M. Vadász)

RUSKOVCE g Nedeľa po Povýšení svä-
tého Kríža mala pre Ruskovčanov obzvlášť 
slávnostný charakter, keďže miestny filiálny 
chrám navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ, aby 
posvätil jeho obnovený exteriér. V homílii 
predstavil uvedomelého človeka, ktorý často 
investuje do svojej budúcnosti, no práve tí, 

DUCHOVNÝ ŠTART NOVÉHO 
SEMESTRA
PREŠOV g Začiatok akademického roka je pre seminaristov v znamení 
nielen úvodných otváracích ceremónií univerzity či fakulty, ale aj v znamení 
duchovných cvičení. Ani v tomto roku to nebolo inak. V kňazskom seminári 
prebiehali 21. – 25. septembra cvičenia pod vedením otca Igora Cingeľa z gréc-
kokatolíckej farnosti Trenčín. Stretnutia nemali prednáškový charakter, ale 
skôr charakter zdieľania myšlienok a vlastných skúseností. Témou bol príbeh 
o Jonášovi, ktorý nie je mýtom, ale radostnou zvesťou pre každého. Byť pro-
rokom znamená byť ozvenou Božieho slova a každý veriaci má byť takýmto 
nástrojom. Podstatou života je byť s ním, neutekať na opačnú stranu. Tam, 
kde človek dáva bodku (kde končí), Boh dáva dvojbodku, začína pôsobiť. Dva-
krát navštívil duchovné cvičenia aj vladyka Peter Rusnák, aby slovom homílie 
povzbudil k vďačnosti a upozornil, že ako človek prežíva svätú liturgiu, tak 
bude prežívať aj večnosť. Okrem formačných stretnutí v kaplnke sa semina-
risti stretávali aj na každodennej modlitbe utierne, liturgie i večierne. (Martin 
Onisik ml.)
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NOVÁČIKOVIA 
NA VÝLETE
PREŠOV g Pred nástupom 
do gréckokatolíckeho kňazského se-
minára bohoslovci prvého a druhé-
ho ročníka spolu s otcami predsta-
venými absolvovali spoločný výlet, 
aby počas predĺženého víkendu 18. 
až 19. septembra budovali vzájomné 
vzťahy. Smerovali do Bachledovej 
doliny, v ktorej navštívili Chodník 
v korunách stromov, po ktorom po-
kračovali do kapucínskeho kláštora, 
kde ich čakal nocľah a rozpálený 
gril, pri ktorom si vymieňali zážitky 
a príbehy. Ďalší deň sa začal spo-
ločnou liturgiou v kaplnke kláštora. 
Program pokračoval v Banskej 
Bystrici návštevou novokňaza 
otca Petra Sahajdu, prehliadkou 
redakcie Rádia Lumen a zavŕšil sa 
„prestrelkou“ v laserovej aréne. Tam 
sa proti sebe postavili bohoslovci 
proti otcom predstaveným, ktorí 
ich „nechali vyhrať“. (GKS)

BISKUP GOJDIČ NA DOSKÁCH VIOLY
PREŠOV g Vladyka Gojdič sa 19. septembra na jeden večer vrátil do Prešova, aby na doskách 
divadla Viola pripomenul divákom svoju životnú cestu, ktorá sa začala aj skončila 17. júla. 
Inscenácia vychádzala z románu slovenského prozaika Vincenta Šikulu Udri pastiera. Dielo 
však zostalo nedokončené – za poslednými slovami, ktorými sa rukopis románu končil, boli 
len skratky atď., za ktorými dala bodku prozaikova náhla smrť. Tento román adaptoval režisér 
Kamil Žiška, ktorý ho doplnil o ďalšie materiály, aby čo najkomplexnejšie vykreslil život dnes 
už blahoslaveného biskupa Gojdiča. Na predstavení sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnák so 
sprievodom, bohoslovci prešovského seminára aj žiaci a učitelia Spojenej školy bl. biskupa 
Gojdiča v Prešove. (Richard Fučko)
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ktorí milujú a starajú sa o chrám, ktorý je 
duchovným centrom obce, investujú do svo-
jej večnosti – kým bude stáť, stále sa bude 
v prosbách pamätať na zakladateľov a dobro-
dincov tohto svätého chrámu. (R. Fučko)

ĽUTINA g Na sviatok Spolutrpiteľky 
15. septembra gréckokatolíci z Kežmarku 
putovali k  Bohorodičke na pútnické miesto 
do Ľutiny. Vyše päťdesiatka dospelých, mla-
dých i detí začala deň liturgiou v ľutinskej 
bazilike, po ktorej strávili nádherné popolud-
nie v pútnickom centre pri spoločnej opekač-
ke. Aj keď predpoveď počasia nenasvedčovala 
krásnemu dňu, opak bol pravdou. Veriaci 
z Kežmarku tak mohli spoločne budovať 
farskú rodinu a ako novovzniknutá farnosť 
utužovať vzťahy a spoznávať sa. (D. Petrík)

PREŠOV g Bohoslovci sa 19. septembra opäť 
zišli po prázdninách v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča, 
aby začali nový akademický rok akademické-
ho štúdia a duchovnej formácie. Po spoloč-
nom zvítaní sa a vybalení začali tohtoročnú 
formáciu spoločnou modlitbou kajúceho 
Akatistu k Najsvätejšej Trojici, ktorú viedol 
rektor seminára otec Vladimír SekeraMikluš. 
(GKS)

KOŠICE/BIALYSTOK g 21. – 25. septem-
bra sa v poľskom meste Bialystok konal 
už 41. ročník Medzinárodného festivalu 
cirkevnej hudby Hajnówka 2022. Ako jediný 
slovenský zástupca sa na tomto podujatí 
zúčastnil Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda 
z Košíc pod vedením dirigentky Mgr. Lucie 
Lovašovej. Súťažilo sa v kategóriách cirkev-
ných, svetských a profesionálnych zborov. 
V nemalej medzinárodnej konkurencii sa 
slovenským zástupcom podarilo získať 
krásne druhé miesto v kategórii amatérskych 
farských speváckych zborov. (T. Marko)

TREBIŠOV g V priestoroch Cirkevného 
gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove sa 
22. septembra uskutočnil študentský odborný 
seminár spojený so slávnostným odovzdaním 
a požehnaním novozrekonštruovaných osvet-
ľovacích a vykurovacích systémov. Zástupca 
každej inštitúcie v rámci odborného seminá-
ra vystúpil aj s krátkym referátom, v ktorom 
sa gymnazisti mohli dozvedieť informácie 
o výhodách a možnostiach energetických ús-
por, konkrétnych spôsoboch ich financovania 
i energetických výzvach súčasnosti. (TSKE)

VRANOV NAD TOPĽOUJUH g Odpustová 
slávnosť vo Farnosti sv. Pia z Pietrelciny vo 
Vranove sa začala 22. septembra slávením 
liturgie zmierenia. V sobotu zavítal do far-
nosti vladyka Peter Rusnák. Vyvrcholenie 
slávnosti bolo v nedeľu 25. septembra, keď 

ODPUST CENTRA PRE MLADÝCH
DVORIANKY g V sobotu 24. septembra otvorilo pre všetkých svoje dvere 
a srdce Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, 
aby v spoločenstve mladých oslávilo svojho patróna. Pozvanie sprostredko-
vať mladým Božie slovo prijal otec Matúš Reiner, tajomník rady pre mládež 
a univerzity KBS. V homílii ich vyzval, aby snívali o Cirkvi, pretože sny sú 
ich misiou. Ako protagonisti Božieho diela sa majú učiť od sv. apoštola Jána 
vernosti až po kríž. Po skončení svätej liturgie sa program preniesol do areálu 
centra. Pohostenie, rozhovory a aktívnooddychové zóny tvorili spoločný čas, 
ktorého hlavným zámerom bolo budovať vzájomné vzťahy. Vyvrcholením od-
pustu centra bola modlitba Veľkej večierne s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom. 
(Milan Kmec)

V ŠARIŠSKOM JASTRABÍ POSVÄTILI 
OBNOVENÝ CHRÁM
ŠARIŠSKÉ JASTRABIE g V nedeľu 25. septembra vladyka Peter Rusnák 
navštívil farnosť Šarišské Jastrabie pri príležitosti 200. výročia konsekrácie 
Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Pri tejto príležitosti odhalil pamät-
nú tabuľu na priečelí chrámu a posvätil obnovený ikonostas spolu so zre-
štaurovanou kazateľnicou, kivotom a analojom. Okrem kňazov Orlovského 
protopresbyterátu sa na slávnosti zúčastnil aj otec Jozef Duda, bývalý správca 
farnosti, ktorý zároveň ďakoval za dar života pri príležitosti osemdesiatych 
narodenín. Prvý prešovský biskup Gregor Tarkovič sa pred dvesto rokmi 
na konsekrácii nezúčastnil, ale poveril ňou v roku 1821 prešovského kanonika 
Vasila Hodobaja. Pre pandemické opatrenia sa táto výročná slávnosť z jesene 
minulého roka musela presunúť na tento rok. Vladyka Peter v homílii povzbu-
dil prítomných vo viere, zdôrazňujúc Ježišove slová: „Zatiahni na hlbinu!“ 
Povzbudivé slová, aby nezostali povrchní, ale aby prežívali a odovzdávali živú 
vieru v zmŕtvychvstalého Krista nasledujúcim generáciám sa vpísali do sŕdc 
farníkov. (Miroslav Šimko)
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svätú liturgiu slávil otec Peter Vansáč, ktorý 
ohlásil homíliu o sv. Piovi, kde sa zameral 
na to, čo nás oslovuje na jeho živote. Pre kaž-
dého človeka to môže byť niečo iné: stigmy, 
bilokácia, videnie do ľudských duší, odhale-
nie hriechov... (Š. Vansáč)

MÁRIAPÓCS g V poslednú septembro-
vú sobotu sa veriaci a kňazi Maďarského 
protopresbyterátu Košickej eparchie vybrali 
na púť do Máriapócsa, kde strávili deň napl-
nený duchovným programom. Od 9. hodiny 
ráno mali pútnici možnosť pristúpiť k svätej 
spovedi. Po akatiste nasledovala svätá litur-
gia, na ktorej privítal a pozdravil pútnikov 
vladyka Filip, hajdúdorožský arcibiskup 
metropolita. Po skončení liturgie nasledo-
vala modlitba paraklisu a po nej požehnanie 
náboženských predmetov. (P. Kaško)

DARGOV g Dargovskí veriaci s duchovným 
otcom Patrikom Jurkom privítali v nedeľu 
25. septembra medzi sebou vladyku Cyrila 
Vasiľa pri príležitosti 30. výročia posviacky 
chrámu. Vladyka v homílii vysvetlil Božie 
slovo a zdôraznil dôležitosť prijatia povolania 
a nasledovania na príklade apoštolov. Pritom 
zdôraznil dôležitosť samotného chrámu, kde 
sa schádza spoločenstvo a uprostred ktorého 
má byť Kristus. V závere za všetkých veriacich 
vyjadrili vďačnosť za jeho návštevu miestni 
kurátori. (P. Jurko)

PREŠOV g Prešovskí vysokoškoláci zaplnili 
priestory Gréckokatolíckeho mládežníckeho 
pastoračného centra na Hlavnej ulici v utorok 
27. septembra po večernej mládežníckej 
liturgii na tzv. pudingovici. Okrem sladkého 
dezertu ich čakala aj prednáška otca Martina 
Tkáča na tému Spoločenstvo. Popri pojedaní 
sa mladí rozprávali a rozoberali predloženú 
tému nielen teoreticky, ale aj prakticky. Stret-
nutie bolo zakončené spoločnou modlitbou. 
(K. Čintala)

LEVOČA/KLOKOČOV g Pod záštitou 
Denného centra Košickej eparchie sa 30. sep-
tembra uskutočnila exkurzia do historického 
centra mesta Levoča, v ktorom skupina ukra-
jinských matiek s deťmi navštívila Baziliku 
sv. Jakuba. Pokračovali do Spišskej Kapituly 
a Katedrály sv. Martina. Napriek nepriaznivé-
mu počasiu bol pripravený bohatý kultúrny 
program sprevádzaný odborným výkladom 
na oboch miestach. V nedeľu sa skupina zú-
častnila na odpuste v Klokočove pri príleži-
tosti sviatku patrónky Zemplína. (M. Vadász)

SVIDNÍK g Prelom septembra a októbra sa 
pre farské stretko stredoškolákov a vysokoš-
kolákov farnosti Svidníkmesto niesol v štýle 
spoločne strávených chvíľ v jednom zo sale-
ziánskych centier v Brezovke. So svidníckymi 
kaplánmi – otcom Dávidom Šturákom s jeho 

ZOMREL OTEC 
VIKTOR KUČERKA
NITRA g Vo veku nedožitých 75 rokov 
a v 20. roku kňazstva v piatok 30. septembra 
2022 zomrel kňaz Prešovskej archieparchie 
otec Viktor Kučerka.

Mgr. Viktor Kučerka sa narodil 7. novembra 
1947 v Horných Obdokovciach. Po ukonče-
ní formácie a štúdia v Kňazskom seminári 
bl. Pavla Petra Gojdiča bol 27. apríla 2003 
v Prešove vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk prešovské-
ho arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ. Po kňazskej vysviacke 
nastúpil na svoje prvé miesto do Prešova (2003 – 2006). V roku 2006 – 2007 
bol ustanovený za správcu farnosti Petkovce a v rokoch 2007 – 2017 pôsobil 
ako duchovný správca nemocníc v Prešove. Od roku 2017 bol na odpočinku 
v Nitre. Pochovali ho 4. októbra o 11. hodine na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda 
v Nitre. (ISPA)

FATIMSKÁ SOBOTA PEDAGÓGOV
KLOKOČOV g Októbrová fatimská sobota v Klokočove už tradične patrí 
spoločnej modlitbe pedagógov a zamestnancov cirkevných škôl. Aj v tomto 
roku prišlo o osobitné požehnanie do nového školského roka prosiť vyše 150 
zamestnancov cirkevných, ale aj štátnych škôl. 

Vrcholom bola archijerejská svätá liturgia, ktorú v spoločenstve kňazov a du-
chovných správcov slávil vladyka Cyril Vasiľ spoločne s vladykom Milanom 
Chauturom. Vladyka Cyril v príhovore vyzdvihol obetu a lásku všetkých 
pedagógov voči žiakom, ku ktorým sú poslaní. Poďakoval im, že vo svojom 
zamestnaní vnímajú zároveň svoje poslanie. 

V závere slávnosti riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie Karol Knap po-
daroval úplne prvé výtlačky informačnej brožúrky o cirkevných školách Košic-
kej eparchie s názvom Školy na spoločnej ceste vladykovi Cyrilovi a vladykovi 
Milanovi s prosbou, aby stále pamätali na cirkevné školy vo svojich modlit-
bách. Po modlitbe Akatistu ku Klokočovskej Bohorodičke si každý z prítom-
ných učiteľov a zamestnancov prišiel po osobitné archijerejské požehnanie. 
(Školský úrad Košickej eparchie)
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manželkou a otcom Martinom Grošíkom 
sa zišlo asi desať mladých. V čase od piatka 
do nedele nechýbali rozhovory či spoločen-
ské hry, večerná opekačka i spoločne strávená 
svätá liturgia v miestnom kostole i v kaplnke 
centra. (M. Grošík)

KRUŽLOV g Oslavy dvestoročnice grécko-
katolíckeho chrámu v Kružlove vyvrcholili 
2. októbra. Oslavy boli spojené s posväte-
ním novorekonštruovaného diela vladykom 
Petrom Rusnákom. V homílii vladyka Peter 
Rusnák uviedol, že ľudia potrebujú mať 
zmysel života, ktorým je živý Boh. Liturgiu 
sprevádzala vysoká účasť veriacich z obce 
a širokého okolia. Na jej konci udelil vladyka 
Peter ocenenia viacerým, ktorí sa pričinili 
pri oprave chrámu a poďakoval všetkých 
za nádherný chrám a za dobrých ľudí v ňom. 
(S. Bujda ml.)

PREŠOV g V pondelok 3. októbra sa 
v seminári odohral tradičný imatrikulačný 
futbalový zápas. Prvákov posilnili aj bratia 
z druhého a tretieho ročníka. Po rozcvičení 
oboch tímov nasledoval nástup, po ktorom 
sa prihovoril vladyka Peter. Povzbudil nás 
k „férovému zápasu“ v duchu bratského 
spoločenstva. V závere sa ešte húževnatému 
tímu prvákov podarilo kozmeticky upraviť 
skóre zápasu, ktorý sa tak skončil 6 : 4 v pros-
pech seminárneho výberu. Výber seminára 
tak naďalej ostáva neporazený. Nasledovala 
spoločná grilovačka. (GKS)

SLOVENSKO g Pápežské misijné diela aj 
tento rok pozývajú ľudí do aktivity Sladká 
pomoc. Zisk z kampane smeruje do projektov, 
ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí. 
Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá 
robí kresťanskú lásku konkrétnejšou. PMD 
ňou chcú motivovať dobrovoľníkov na Slo-
vensku, aby prejavovali solidaritu s Cirkvou 
na celom svete a robili niečo pre deti a mla-
dých ľudí v najchudobnejších krajinách. Čo-
koládky zo Sladkej pomoci si možno zakúpiť 
na stránke misijnediela.sk. (radiolumen.sk)

PREŠOV g Vo štvrtok 29. septembra sestry 
Rádu sv. Bazila Veľkého (baziliánky) nadvia-
zali na liturgickú oslavu zo 6. augusta 2022 
kultúrnym programom v Divadle Alexandra 
Duchnoviča v Prešove. Počas moderovaného 
večera v štyroch pásmach moderátor Dávid 
Palaščák s pozvanými hosťami priblížil 
históriu, život a apoštolát sestier baziliánok 
na Slovensku. Program bol popretkávaný aj 
speváckymi a hudobnými vstupmi. Vo svo-
jom slove na záver provinciálna predstavená 
sestier baziliánok Daniela Štefková vyslovila 
svoju veľkú vďačnosť všetkým účastníkom 
programu a tým, ktorí sa na ňom podieľali. 
(sr. T. Bednáriková)

ODPUST NA SÍDLISKU NAD 
JAZEROM
KOŠICE g Jubilujúca farnosť na košickom sídlisku Nad Jazerom privítala 
v prvú októbrovú nedeľu arcibiskupa Cyrila Vasiľa pri príležitosti odpustovej 
slávnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Farnosť si pripomenula 25 
rokov svojej existencie uprostred sídliska trojdňovou duchovnou prípravou, 
ktorá bola zameraná na identitu farského spoločenstva a jeho vnímanie jedi-
nečnosti uprostred všadeprítomnej anonymity dvadsaťdvatisícového sídliska.

Vladyka Cyril sa v homílii upriamil na samotné jubileum, ktoré bolo späté 
s vývojom a rastom farského spoločenstva uprostred sídliska robotníkov, 
v ktorom sa duchovnosť musela prebiť na povrch, ozvať k životu. Farnosť 
prešla postupne z náhradných priestorov do provizórnych, až po samotnú 
posviacku novopostaveného chrámu medzi bytovkami. Tým sa ukázala ako 
živé spoločenstvo nielen mladých a starých, ale aj celých rodín s deťmi, ktoré 
sa každú nedeľu stretávajú v chráme a vytvárajú spoločenstvo spoločenstiev 
– farnosť. Prítomných vyzval k tomu, aby boli živým spoločenstvom, ktoré sa 
pozná a spoločne modlí, stretáva i zdieľa svoju vieru. (Richard Fučko)

NOVÝ ROČNÍK AŠAD
JUSKOVA VOĽA g Na prelome mesiacov september a október sa v Grécko-
katolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konal prvý víkend 
Archieparchiálnej školy animátora dobrovoľníka. O necelú stovku účastníkov 
v Škole učeníka a v Škole služby sa staralo dvanásť animátorov. Mladí sa v Škole 
učeníka zaoberali témami Božia láska; Hriech a spása v Ježišovi Kristovi 
a Nový život v Kristovi, kde viac ako o nadobudnutie nových poznatkov a in-
formácií bol dôraz kladený na osobnú skúsenosť s Kristovou láskou. V Škole 
služby a jej odbore animátor skupinky sa mladí venovali témam Tímová práca 
a Základy vodcovstva. Nadobudnuté poznatky mladí hneď aplikovali do praxe 
prostredníctvom rôznych aktivít či dynamík. V neposlednom rade boli mla-
dým sprostredkované základné informácie o ZKSM – Združení kresťanských 
spoločenstiev mládeže, jeho činnosti a podpore. Počas víkendu mali mladí 
okrem vzdelávania a formácie v spoločenstve čas aj na spoločnú či osobnú 
modlitbu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, a nechýbali ani aktivity 
zamerané na vzájomné spoznávanie. (Viktória Žolnová)
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MICHALOVCE g 30. septembra sa uskutoč-
nilo slávnostné udeľovanie ocenení osob-
nostiam spojeným s mestom Michalovce. 
Medzi 37 ocenenými za ostatné tri roky bol aj 
otec Michal Hospodár, dlhoročný predseda 
Spolku sv. Cyrila a Metoda. Primátor mesta 
Viliam Zahorčák mu udelil Cenu mesta Mi-
chalovce. V ďakovnom príhovore za všetkých 
ocenených vyjadril Michal Hospodár potrebu 
v dnešnej dobe ostať vnútorne radostným 
a vďačným. Prítomných vyzval, aby ostali 
verní konaniu dobra za každých okolností. 
(TSKE)

PREŠOV g Otec Igor Čikoš, zodpovedný 
za rómsku pastoráciu v okrese Bardejov, 
navštívil 6. októbra prešovský seminár. 
Neprišiel sám, ale spolu s ním prišli traja 
mladí Rómovia – Denisa, Patrik a Nikola. 
Budúcim kňazom otec Igor predstavil rôzne 
úskalia i radosti súčasnej pastorácie Ró-
mov. Následne sa seminaristom prihovorili 
mladí. Na záver hostia poďakovali semináru 
za srdečné prijatie a zotrvali ešte v krátkom 
individuálnom rozhovore s bohoslovcami, 
čím vznikol priestor na ďalšie otázky, ktoré 
hostia s radosťou zodpovedali. (R. Fučko)

OBIŠOVCE g V Obišovciach otvorili skauti 
8. októbra svätou liturgiou nový skautský 
rok. Vladyka Cyril, dlhoročný skaut, v homílii 
poukázal na skutočnosť, že počas svojich vý-
prav skauti často používajú kompas a mapu. 
Rovnako aj počas výpravy životom je dôležité 
riadiť sa evanjeliom a Božími prikázaniami, 
ktoré človeku chcú ukazovať správny smer. 
(TSKE)

METROPOLITNÁ SYNODÁLNA 
SYNTÉZA
PREŠOV g Uprostred prvého októbrového týždňa sa v Prešove stretli koor-
dinátori eparchiálnych synodálnych tímov z Prešova, Košíc a Bratislavy, aby 
spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom a vladykom Petrom Rusnákom rokovali 
o záveroch synody. Stretnutie sa začalo v kaplnke modlitbou k Svätému 
Duchu a následne pokračovalo pracovnou časťou. Ako prvý predniesol závery 
synody Bratislavskej eparchie Stanislav Gábor. Vyzdvihol dôležitosť farské-
ho spoločenstva a aktívneho života veriaceho. V Košickej eparchii najviac 
rezonovala medzi veriacimi a kňazmi túžba stretávať sa. Niektorí skonštato-
vali, že negatívne zážitky s kňazom zostávajú trvalým zážitkom v človekovi. 
Prešovská archieparchia cíti dôležitosť katechumenátu, pred krstom, ale aj 
po ňom. Taktiež vyzdvihla potrebu dialógu a vzájomného načúvania. Vladyka 
Cyril povedal, že synoda je pozvaním pre veriacich, aby si v plnosti uvedomili, 
že sú Cirkvou a majú v nej svoje miesto. Vladyka Peter tvrdil, že svet, spoloč-
nosť a Cirkev sa nachádzajú akoby na križovatke. Cirkev a veriaci v nej musia 
opustiť svoje istoty a vykročiť s odvahou. (ISPA)
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PONdELOK
24. október
Mučeník Aretas a spol.
Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás 
všetkých, keď si na vás spomíname vo 
svojich modlitbách. (1 Sol 2, 2)
Modlitba je miesto, kde môžeš odovzdávať 
radosti aj trápenia. Naše vzťahy sú pozna-
čené našimi slabosťami. Mnohokrát sa ne-
cháme zraniť. Ale aj nepríjemné veci nám 
môžu ukázať našu zameranosť na seba, 
môžu viesť k tomu, aby som sa neuspokojil 
so svojím životom, s tým, aký som dokona-
lý, ale aby som stále odovzdával Bohu svoje 
slabosti a túžil sa pripodobňovať Kristovi. 
To vedie k tomu, že človek vzdáva vďaky 
ustavične, aj za dobré, aj za zlé, aby sa 
v nás stvárnil Kristus.
Liturgia: 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262; Lk 10, 22 – 
24, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UtOrOK
25. október
Mučeníci a notári Marcián a Martyrios
Vaša viera sa stala známou na každom 
mieste. (1 Sol 1, 8b)
Ľudia túžia zanechať za sebou stopu, aby 
sa na nich pamätalo. Mnohí sú slávni, lebo 
majú medaily, patenty, úspechy, slávu, 
peniaze... To, čo zanecháva stopu a ovplyv-
ňuje naše životy, je naša viera, ktorá sa 
chce neustále uskutočňovať, čiže nemá 
byť mŕtva. Je to stopa života a nie smrti. 
Už teraz na nás mnohí spomínajú. Možno 
niekto dobre, niekto zle. Za to, čo bolo dob-
ré, máme Bohu ďakovať, za to, čo nebolo 
dobré, ho máme odprosovať. A prosiť o to, 
aby sme mu boli čím viac podobní, aby sto-
pa Ježiša bola viditeľná v našom živote, aby 
sa cez nás ľudia stretli s Kristom. Takto sa 
staneme u svojich blížnych dôvodom vďaky.
Liturgia: 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263; Lk 11, 1 – 
10, zač. 55; každodenné antifóny; menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

StrEda
26. október
Veľkomučeník Demeter Myromvonný
Tak sme vás milovali, že by sme vám 
najradšej boli odovzdali nielen Božie 
evanjelium, ale aj vlastný život; takými 
drahými ste sa nám stali. (1 Sol 2, 8)
Svätý Pavol píše o láske k Solúnčanom, 
keď hovorí, že by im najradšej odovzdal 
nielen evanjelium, ale aj vlastný život. 
Dnešný svätý Solúnčan, svätý Deme-
ter, svojou neochvejnou vierou obrátil 
mnohých pohanov. Nakoniec dal aj svoj 
život za Ježiša a táto láska spôsobila, že aj 
po jeho smrti sa mnohých dotkla Božia lás-
ka. Aj k nám prišli Solúnčania – svätí Cyril 

a Metod, aby hlásali evanjelium, a dali 
za to aj svoj život. Dnes sme na rade my. Si 
pozvaný ukázať, aký drahý je pre teba Kris-
tus, tým, že dávaš život pre neho. Zabúdaš 
na seba a chceš dobro pre druhého.
Liturgia: 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264; Lk 11, 9 – 13, 
zač. 56 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292; Jn 
15, 17 – 16, 2, zač. 52 (muč.); Hebr 12, 6 – 13. 
25 – 27, zač. 331b; Mt 8, 23 – 27, zač. 27 (zo 
zemetrasenia); predobr. antifóny a blažen-
stvá; menl. časti zo zemetrasenia a Demet-
rovi (HS: 292; PZ: 265, 266; HP: 278)

ŠtVrtOK
27. október
Mučeník Nestor
Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali 
ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj 
je – ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás 
veriacich. (1 Sol 13b)
Veríš, že to, čo ti je ohlasované, je Božie 
slovo? Od toho závisí, či bude pôsobiť. 
Mnohokrát hľadíme na toho, kto hovo-
rí. Je potom ľahké odsúdiť, že pán farár 
na kázni povedal to a to. Ak hľadím 
na človeka, ľahko posúdim a možno sa aj 
pohorším. V dnešnej modernej dobe, dobe 
médií a streamov si vyberáme, koho po-
čúvame. Toho kňaza počúvam a toho nie. 
Ten sa nedá počúvať. Áno, sme všelijakí, 
niekto šikovnejší, iný menej. Ale modlíš 
sa za svojho kňaza a žehnáš mu, aby to, 
čo z neho bude vychádzať, bolo Božie? 
Záleží na tom, čo chceš počuť. Ak ľudské, 
uspokojíš sa s tým, či to vyšlo, alebo nie. 
Ak Božie, zmení tvoj život.
Liturgia: 1 Sol 2, 9 – 14a, zač. 265; Lk 11, 
14 – 23, zač. 57; každod. antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia
Keď príde, nájde ho vymetený a vyzdo-
bený. (Lk 11, 25)
Svätý apoštol a evanjelista Matúš ešte 
dodáva k slovám vymetený a vyzdobený 
aj slovo prázdny. Keď sa niečo nepoužíva, 
môže to byť aj nové a krásne, začne to 
chátrať. Aby to fungovalo, je potrebné, aby 
tam bol život. Nestačí iba poupratovať vo 
svojom vnútri, treba tam pozvať Ježiša. 
Nečistý duch sa potom nemá kam vrátiť. 
Ježiš odchádza od Jordánu plný Sväté-
ho Ducha. Keď budeš napĺňaný Božím 
Duchom, prejdeš cez úskalia a pokušenia 
ako víťaz.
Liturgia: 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266; Lk 11, 23 
– 26, zač. 58 (radové); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 
181; Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (muč.) predobraz. 
antifóny; menlivé časti z piatka; zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
29. október
Prepodobná mučenica Anastázia
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo 
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. 
(Lk 8, 21)
Príslušnosť k určitému národu možno po-
znať podľa zvykov, reči a prízvuku. Prísluš-
nosť k rodine možno poznať podľa určitých 
podobných čŕt. A ako je to s Ježišovou rodi-
nou? Od krstu sme Božie deti. Si pozvaný 
byť podobný Kristovi. Tá podobnosť sa 
nadobúda počúvaním Božieho slova a jeho 
uskutočňovaním. Spoločná črta je Kristovo 
zmýšľanie. Spoločná reč je Kristova láska. 
Je to svetlo, ktoré sa nedá ukryť. 
Liturgia: 2 Kor 8, 1 – 5, zač. 185; Lk 8, 16 – 
21, zač. 36 (radové); každodenné antifóny; 
menlivé časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; 
HP: 115)

NEdEĽa
30. október
21. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeníci Zénobios a jeho sestra Zéno-
bia
Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju 
nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci 
sme pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. 
(Ef 2, 4 – 5)
Človek v Gergezskom kraji bol mŕtvy 
zaživa. Neobliekal sa, nebýval v dome, 
ale v hroboch. To je miesto pre mŕtvych. 
Posadnutý muž bol dlho v moci nečistých 
duchov. Nepomohlo ani spútanie reťazami 
a okovami. Bol pre miestnych ľudí problé-
mom. Boh zjavil tomuto človeku cez Ježiša 
lásku. Hoci je tento človek pre hriechy 
mŕtvy, je cez Ježiša oživený a sedí pri jeho 
nohách oblečený a pri zdravom rozume. 
Hriech robí človeka od raja nahým. Ježiš 
nás prišiel uzdraviť a zaodieť milosťou. 
Dnes sa chce dotknúť každého z nás. Dnes 
chce vstúpiť do tvojho kraja – do tvojho 
života. Možnože tvojím hrobom je jazyk 
alebo alkohol, nečistota, túžba po pe-
niazoch... Ježiš prichádza, aby ti zjavil 
milosrdenstvo. Chce ťa zaodieť a uzdraviť, 
aby o nás platilo, že tí, ktorí sú pokrstení, 
Krista si obliekli. Samozrejme, sú tam aj 
obyvatelia tohto kraja. Aj pre nich mal Je-
žiš riešenie. Ale oni skôr pozerajú na stratu 
majetku ako na uzdraveného človeka 
a Ježiša pošlú preč. Aj nám sa môže stať 
to, že máme pocit, ako je nám v tom hrobe 
dobre. Ale Boh je verný a nanovo prichá-
dza, aby ti zjavil lásku. Neposielaj ho preč, 
ale postav svoj život na ňom.
Liturgia: Ef 2, 4 – 10, zač. 220; Lk 8, 26 
– 39, zač. 38; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti zo 4. hlasu (HS: 
147; PZ: 100; HP: 101)
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PONdELOK
31. október
Hieromučeník Teodor Romža
Lebo teraz akoby sme ožili, keď vy stojíte 
pevne v Pánovi. (1 Sol 3, 8)
Čo je tvojou radosťou? Mnohokrát naše 
deti, v ktorých sa vidíme, o ktorých máme 
svoje predstavy. Tešia nás ich úspechy. 
Možno sa tým chválime aj na sociálnych 
sieťach. Nie je zlé, ak je dieťa úspešné, ale 
otázka je, či pevne stojí v Pánovi. Pre Pavla 
je najväčšia radosť, keď vidí svojich stáť 
pevne. Svätý Bazil raz povedal, že bolo vy-
myslených mnoho výchovných metód, ale 
nie je nad metódu, ktorá sa nazýva vlastný 
príklad. Ak budeš pevne stáť na Kristovi, 
bude to svetlo a istota pre tvoje deti.
Liturgia: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11, 
29 – 33, zač. 59 (radové); Hebr 13, 17 – 21, 
zač. 335; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hiero-
muč.); predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá; menlivé časti hieromučeníkovi 
Teodorovi (HS: 296; PZ: 108, 269; HP: 284)

UtOrOK
1. november
Nezištníci a divotvorcovia Kozma 
a Damián
... aby sme mohli uzrieť vašu tvár a do-
plniť to, čo ešte chýba vašej viere. 
(1 Sol 3, 10b)
Možnože máte skúsenosť, ako ľahko sa dá 
všetko dirigovať. Mnohokrát máme patent 
na všetko. Vieme ľahko vnášať svoje pred-
stavy a máme mnohokrát pocit, že všetci 
majú podľa nich fungovať. Ale doplniť to, 
čo chýba našej viere, nie je o našich pred-
stavách, o zmoralizovaní brata. Tú môžeš 
dopĺňať iba svojím životom s Kristom. Ani 
nie tak my ako Kristus v nás. Sme pozvaní 
povzbudzovať sa vo viere. Pavol v Liste 
Efezanom hovorí, že aj naše slová majú byť 
na povzbudenie vo viere. To je to, čo nám 
chýba a čo máme dopĺňať.
Liturgia: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 
– 41, zač. 60 (radové); 1 Kor 12, 27 – 13, 8a, 
zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (nezišt.); 
predobr. antifóny a blaženstvá; tropár 
z utorka a svätcom, kondak z utorka, 
Sláva, svätcom, I teraz, podľa predpisu; 
ostatné z utorka, prípadne aj svätcom (HS: 
155, 296; PZ: 109, 271; HP: 110, 286)

StrEda
2. november
Mučeník Akindyn a spol.
Napokon vás teda, bratia, prosíme a na-
pomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz 
viac rástli v tom, čo ste od nás prijali. 
(1 Sol 4, 1)
Vždy keď niečo rastie, tak nás to veľmi 
teší. A čo rastie v nás? Posvätenie alebo 

hriech? Nie sme povolaní pre nečistotu, 
ale pre posvätenie, ktoré dáva Boh. Čím 
viac sa budeme posväcovať časom s Pá-
nom, modlitbou, svätými tajomstvami, 
Božím slovom, tým v našom živote bude 
viditeľnejší Kristus. Nech Kristus v kaž-
dom z nás rastie, aby sme mu boli čím 
podobnejší.
Liturgia: 1 Sol 4, 1 – 12, začalo 269; Lk 11, 
42 – 46, začalo 61; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo stredy (HS: 156 ; PZ: 111; 
HP: 112)

ŠtVrtOK
3. november
Mučeníci biskup Akepsimas, presbyter 
Jozef a diakon Aitalas
Vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. 
Nepatríme noci ani tme. (1 Sol 5, 4)
Každý z nás potrebuje svetlo. V tme je pre 
nás mnoho nástrah. Ťažko sa orientujeme, 
môžeme si ublížiť. Prirodzené svetlo je pre 
nás najlepšie. Ježiš je pravé svetlo, ktoré 
osvecuje každého človeka. Osvecuje nás, 
aby sme boli Božími deťmi, deťmi svetla. 
Môžeš mať mnoho istôt, o ktorých si mys-
líš, že ti dajú pokoj. Ale istoty v tme nie 
sú istotami. Pravou istotou je Kristus. Je 
svetlom na našich cestách. Je svetlo, ktoré 
svieti aj v tme. Keď je Pavol po bitke vo vä-
zení a je tam obrovská tma, on chváli Boha 
za to, že mohol pre neho trpieť. Napriek 
tme je vo svetle, lebo má Krista a je synom 
svetla. Nech Kristus, pravé svetlo, svieti 
v každom jednom z nás.
Liturgia: 1 Sol 5, 1 – 8, začalo 271; Lk 11, 
47 – 12, 1, zač. 62; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113)

PiatOK
4. november
Prepodobný Joannikios Veľký
... vám svojim priateľom... (Lk 12, 4)
Vieme sa chváliť svojimi priateľmi. Zvlášť 
ak majú nejakú slávu. Urobíme si selfie, 
dáme to na sociálne siete, lebo máme dob-
rého priateľa. Ježiš chce byť tvojím priate-
ľom. On nás nazýva priateľom. Nik nemá 
väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život 
za svojich priateľov. Ježiš za nás zomrel 
a každý má obrovskú cenu Kristovej krvi. 
Všetci sme vzácni pre Boha. Ježiš chce byť 
naším priateľom. To je pre nás záchrana. 
Nie pre selfie, aby sme pôsobili nábožne, 
ale aby sme mu boli podobní. U evanje-
listu Jána sa píše: „Ste moji priatelia, ak 
robíte, čo vám prikazujem.“
Liturgia: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; 
Lk 12, 2 – 12, zač. 63; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159 ; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
5. november
Mučeníci Galaktión a Epistéma
Vy spokojne znesiete, keď niekto príde 
a hlása iného Krista... (2 Kor 11, 4)
V dnešnej dobe mnohokrát počúvame 
o zamorenej prírode. Aké je ľahké zamoriť 
ju. A ako ľahko zamoríme svoje vnútro? 
Svet ponúka svoje plány a istoty. Často 
na to siahneme, lebo je iná doba, lebo nie 
sme staromódni, nie sme ovce a pod. Člo-
vek, ktorý nepozná Krista, siahne po hoci-
čom v nádeji, že to dá život. Namiesto toho 
príde zamorenie. Pre nás však platí jedna 
istota – vrastať do Krista. Ak ho poznáš, 
budeš mať pravý život.
Liturgia: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
6. november
22. nedeľa po Päťdesiatnici 
Arcibiskup Pavol Vyznávač
Neboj sa, len ver a bude zachránená. (Lk 
8, 50b)
V našom živote je veľa dôležitých situácií. 
Keď nám na nich záleží, neraz sa objaví 
strach. Často sa strachujeme o svoje deti. 
Neviem, ako by sme prežívali podobnú 
situáciu ako Jairus, ktorý príde prosiť 
Ježiša o pomoc, keď jeho dcéra zomiera. 
Do toho vstupuje ďalšia situácia – žena 
chorá na krvotok. Možno by to nebolo 
ani také dlhé, keby Ježiš nechcel poukázať 
na vieru tejto ženy. Preto dotyk vyšetruje. 
Nevieme, čo sa odohrávalo u Jaira, ktorý 
mal iste naponáhlo. Možno bol nervózny. 
Možno zmýšľal aj tak, že dvanásť rokov 
vydržala, to musela prísť práve teraz? Ale 
aj dotyk viery bol dôležitý a povzbudzujú-
ci. Možno aj preto to Jairus nevzdal, aj keď 
prišla správa, aby už neunúval učiteľa, lebo 
dcéra zomrela. Ježiš ho povzbudzuje, aby 
sa nebál a veril. Jairus zažíva Božiu moc. 
Najprv smrť, potom výsmech ľudí, ale na-
koniec Božiu moc, lebo Boh je silnejší ako 
smrť. V našom živote je veľa situácií, keď 
potrebujeme počuť: „Neboj sa.“ Kardinál 
Martini, ktorý bol biblistom, povedal, že 
výraz neboj sa sa v Božom slove vyskytuje 
366krát. Na každý deň v roku aj na prie-
stupný rok. Pán nechce, aby sme boli 
opantaní strachom. Strach je od zlého. 
Preto si máme vzbudzovať lásku k Ježišovi 
a strach bude musieť odísť, lebo dokonalá 
láska vyháňa strach.
Liturgia: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 
– 56, zač. 39 (radové); predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; menlivé časti z 5. 
hlasu (HS: 148; PZ: 101; HP: 102)

Jozef Špes
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Nastavme si hlavice 
na radiátoroch správne

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

Sledujme vlhkosť 
vzduchu 

v miestnostiach

V zime nevypínajme 
kúrenie úplne  

Vetrajme krátko 
a intenzívne

Nezabudnime 
na odvzdušnenie 

radiátorov 

Skontrolujme 
nastavenie okien

V zimnom období
pustime slnko dovnútra

Zbytočne 
neprekurujme

Neprekrývajme 
radiátory

Najskôr znížme 
spotrebu, až potom 

využime OZE 

1 °C viac =  + 6 % energie

10 RÁD 
AKO UŠETRIŤ 

PRI VYKUROVANÍ

Znížme teplotu vody 
pri praní

10 RÁD 

1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

Používajme úsporné 
pracie programy

Elektrospotrebiče 
pravidelne odvápňujme

Odstraňujme 
námrazu

Zbytočne neotvárajme 
dvere na chladničke

Teplé potraviny 
do chladničky nepatria 

Práčka nemá byť preplnená 
ani poloprázdna

Pri žehlení 
to nepreháňajme 

s naparovaním

Chladničku umiestnime 
na správne miesto

Uprednostňujme 
energeticky úsporné 

spotrebiče

AKO UŠETRIŤ 
PRI ELEKTROSPOTREBIČOCH 
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DAROVALI NA SLOVO

otec Andrej Pribula, 13 eur; Mária Čekanová, 
20 eur; Helena Dadová, 13 eur; Gréckoka-
tolícka farnosť Trebišov, 50 eur; Margaréta 
Jalcová, 13 eur

Všetkým darcom vyslovujeme veľkú vďaku 
na mnohaja i blahaja lita.

BLAHOŽELÁME

 

25. októbra 2022 sa doží-
va naša veriaca Anna To-
dorová životného  jubilea 
95 rokov. Anna Todorová 
sa aj napriek vysokému 
veku zúčastňuje na všet-
kých cirkevných akciách, 

naposledy na púti do Máriapócsa. K tomuto 
jubileu jej veriaci farnosti Michalovce aj 
dekan otec Maroš Riník želajú, aby sa dožila 
v dobrom zdraví a službe Cirkvi sto rokov. 
Od nebeského Otca vyprosujeme mnohaja 
i blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Spolok sv. Cyrila a Metoda pripravil a ponúka 
aj tento rok Gréckokatolícky kalendár 2023 
s názvom V brázde Metodovej. Pri voľnom 
predaji je cena nezmenená 3 eurá za kus. 
Ako podielovú knihu pre členov spolku sme 
pripravili čriepky z lekárskej ambulancie pod 
názvom Argentínske tango s Covidom.

VÝHERCOVIA

V augustovom losovaní bola z dvadsiatich 
piatich riešení vylosovaná pani Mária Karko-
šiaková z Vranova nad Topľou.
V septembrovom losovaní bol z pätnástich 
riešení vylosovaný pán Juraj Špak z Tichého 
Potoka.
Z riešiteľov Biblickej doplňovačky sme za tretí 
štvrťrok vylosovali pani Emmu Kandráčovú 
z Bardejova, ktorá vyhráva Rodinnú Bibliu.

Výhercom srdečne blahoželáme.

INZERCIA

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

Ručne písané ikony. 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
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 K B K Í D O S O A T S Y C Ž S I T
 A N Ó D A E K L I P Y Z T I V S Ú
 T Á C I V O N Z Ú R A D Y R E A A
 A L K É N K R A V O T Y A R D L T
 N S Č I D A R Ú N T K D T S O Ú E
 M A Z U T Č Y O K U N A O M K T V
 I S M A N Z Á Z R A K Y S A K Ť Y
 L B J I E O E T P E L U P A S L K
 A N I R L M S Á R O T A L E U Š A
 V R B L A H E I S I M O M D R P L
 A Ž A N A M R U F I U E O I M I V
 V Í Z I E V D E K A N M R O T Ú T
 O E J A Č Y B O T O L I K A V A A

Legenda: ALIBI, ALKÉN, ANÓDA, AUTOR, ÁTRIUM, 
BREZY, CIELE, CYSTA, ČIARA, DEKAN, FURMAN, 
ILAVA, KALAMITA, KATAN, KLIPY, KOMPA, KYSAK, 
KYVETA, LAKTE, LIKAVA, LIMAN, MAZUT, MISIE, 
MODULY, NANUK, NOVIC, OBYČAJE, OSUDY, 
PANDA, POMER, PSOTA, RADIČ, RATAJ, SEMENO, 
SMOLA, SODÍK, STRUK, SVEDOK, TEROR, TOVAR, 
TREST, TÚTOR, ÚRADY, ÚSVIT, VÍZIE, VLAKY, YPE-
RIT, ZÁZNAM, ZEMAN, ZINOK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 17 – 18: Doplňovačka: Byť 
dobrým nestačí, mal by som byť svätý. Osemsmerov-
ka: Meradlom slobody je Božia vôľa.

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
Stačí vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratku knihy, číslo 
kapitoly, číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu. 
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CARITAS IN VERITATE  
– LÁSKA V PRAVDE
7. júla 2009 bola uverejnená tretia en-
cyklika pápeža Benedikta XVI. Caritas in 
veritate. Môžeme ju považovať za „magnu 
chartu“ evanjelizácie sociálnej oblasti 
na začiatku tretieho tisícročia, ako aj 
za novú prítomnosť katolíkov vo verejnom 
živote, inštitúciách, ekonomike a politike, 
v ľudskej rodine v kontexte globalizácie.

Bola vydaná v dôležitom okamihu pre 
dnešný svet, v čase nebezpečnej krízy pre 
jeho budúcnosť, nielen z ekonomického, 
ale aj kultúrneho a morálneho hľadiska. 
V prvej kapitole pápež pobáda k dôleži-
tosti evanjelia pri budovaní spoločnosti. 
V druhej kapitole otvára tému ľudského 
pokroku v našej dobe. Poukazuje na špe-
kulatívne finančné aktivity a zneužívanie 
prírodných zdrojov. Pápež upozorňuje 
na to, že rešpektovanie života nemôže 
byť odlúčené od rozvoja národov. V tretej 
kapitole pápež pripomína, že tradičné 
princípy sociálnej etiky nemôžu zostať 
nepovšimnuté. Upozorňuje, že kríza 

vyžaduje zmeny 
pre podniky a ich 
vedenie nemôže 
brať do úvahy 
záujmy vlastníkov, 
ale má sa starať aj 
o miestne spolo-
čenstvá. V štvr-
tej kapitole sa 
encyklika zaoberá 
témou rozvoja 
národov, práv a po-
vinností a témou 
prostredia. Pápež 
uvádza: „Ekono-
mika potrebuje 
etiku priateľstva 
s človekom, aby mohla správne fungovať. 
Témou piatej kapitoly je spolupráca ľud-
skej rodiny.“ Pápež píše: „Rozvoj národov 
závisí od uvedomenia si, že je jednou 
rodinou a kresťanské náboženstvo môže 
prispieť k rozvoju len vtedy, ak Boh bude 

mať svoje miesto 
vo verejnej sfére.“ 
Neobchádza ani 
tému migrácie, 
keď píše, že „kaž-
dý migrujúci je 
ľudskou bytosťou 
so svojimi práva-
mi, ktoré majú 
všetci rešpekto-
vať v každej si-
tuácii“. Posledná 
šiesta kapitola 
sa venuje téme 
rozvoja náro-
dov a technike. 
Pápež uvádza, že 
hlavnou oblasťou 
kultúrneho boja 
medzi absolutiz-
mom techniky 

a morálnou zodpovednosťou človeka je 
bioetika. Vyjadruje ľútosť nad výskumom 
na embryách a nad klonovaním. Záverom 
zdôrazňuje, že rozvoj si vyžaduje kres-
ťanov s rukami pozdvihnutými k Bohu. 
(Miroslav Dancák)
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LEGENDA: A: Jn 3, 1, 6; Lv 25, 22, 7; B: 2 Krn 33, 8, 31; C: Sk 21, 12,5; 1 
Sam 20, 38, 3; D: Gn 1, 5, 14; Job 24, 1, 7; E: Lv 23, 22, 5; Jer 23, 1, 8; F: Kol 
2, 20, 16; G: Ž 69, 12, 7; H: 2 Tim 3, 8, 20; I: 1 Mach 10, 20, 4; J: Lv 23, 40, 
9; 1 Mach 10, 33,1; K: Oz 1, 8, 3; L: Ž 89, 48, 9; M: Jdt 3, 10, 6; N: Joz 6, 15, 
15; O: Lv 25, 4, 2; Pris 15, 32, 7; P: Gn 34, 9, 4
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O ZVIERATKÁCH
Dve stonožky obdivujú poster známej 
sexbomby. Krásne nohy! Namôjdušu, len 
akosi málo...

Pýta sa medveď dinosaura: „Ty, Dino, pri
dal si ťa Noe na fejsbuku medzi priateľov?“ 
„Nie, prečo?“ 
„Hmm, tak to si dosť v keli...“

Príde korytnačka k stromu a začne doň 
búchať hlavou. Hore sa rozprávajú dva 
ďatle: „Počuj, kedy jej už povieme, že je 
adoptovaná?” 

Prechádza mravec cez cestu. Zrazu prejde 
okolo krava, zdvihne chvost a rovno 
na mravca. Po polhodine sa mravec 
vyškriabe a zahundre: „Mrcha jedna, 
musela práve do oka?“

Idú dva psy po púšti. Po čase jeden hovorí 
druhému: „Ty Hektor, ak ihneď nepríde 
nejaký strom, ja sa doštím.“

Stretnú sa dve myši: „Predstav si, mám 
nového priateľa, tu mám jeho fotku.”  
„Veď to je netopier!”  
„No dokelu, a mne vravel, že je pilot.”

Ide dážďovka po ceste a stretne druhú, 
ktorá sa jej veľmi páči, a tak hovorí: „Ty si 
taká pekná, no ja sa do teba asi zaľúbim.“ 
Ona na to: „Neblázni, veď ja som tvoj 
druhý koniec.“

KEĎ SA ZIMA OPÝTA...
Nápady na fejtóny si začnem zapisovať 
hneď, ako sa objavia, potom nebude treba 
vstávať o pol piatej ráno a zúfalo pozerať 
na prázdnu obrazovku v čase, keď redak-
tori nášho časopisu ešte spia. Pokojne 
som mohla zimu nahradiť menom jednej 
z nich. Otázka znela, či mám napísaný 
text. Nemám, ale zo všetkých síl sa bu-
dem snažiť, ale to už poznáte... 

Sadám si teda ku klávesnici a lovím v pa-
mäti. Prázdniny a dovolenky sa skončili, 
no niektorých by zahriala spomienka 
na návštevu Banskej Štiavnice a krásny 
týždeň s prázdninujúcimi vnúčatami. 
Rovnako radostne by sme sa mnohí 
rozbehli do vôd Jadranu, ďalším by urobil 
radosť stisk ruky a chlapský pohľad do očí 
horského vodcu napríklad na Gerlachu. 
Možno by potešil aj chalan s loptou, čo by 
prestal presne triafať do steny kovového 
plota v čase poludňajšieho oddychu tej 
nervóznej susedky z druhého poschodia. 
Určite by potešila spomienka na prvý 
septembrový víkend. Koľko iných mu 
predchádzalo? Napríklad aj taký, keď sme 
s novinkou o plánovanej svadbe našej 
dcéry prišli k mojim rodičom. Otec ulial 
budúcemu členovi rodiny pohárik domá-
cej slivovice, mamka vyšla do manzardky 
domu a dovliekla kufor s mojimi svadob-
nými šatami. Naše dcéry pred vydajom 
ten hand maderetrovintage kúsok 
povinne skúšajú. Tablety naftalénu už 
na niektorých miestach urobili také moc-
né pachové stopy, že by z mdlôb prebrali 
každého nešťastníka. Nasleduje ceremo-
niál vyberania z kufra, potom rozpres-
tretie mušelínovej vlečky s upozornením 

na ručne ušité pútko, čo si nevesta navle-
čie na ľavý malíček. Chlapi idú obzrieť ar-
chitektonické vychytávky otcovho domu, 
lebo podľa dávnych povier v našich 
končinách nemá nastávajúci vidieť svoju 
budúcu nevestu v svadobných šatách. Čo 
na tom, že majú pomaly štyridsať rokov 
a že boli kúpené z druhej ruky ešte v ča-
soch, keď naša kultúra o second handoch 
ani nechyrovala? Navyše sú šité na mieru, 
veď pred tými dvadsiatimi kilami sme 
všetky vyzerali úplne rovnako: meter 
a pol do výšky, päťdesiat kíl živej váhy... 
Môj mejkap tvoril pásik belasého prášku 
na viečkach, vo vode, a teda i v slzách 
rozpustná maskara a lesk s jahodovou 
príchuťou, čo mi sestra kúpila na Vianoce 
z Tuzexu. Hrdá babička sa po vytiahnu-
tí zipsu usedavo rozplače. Zakaždým. 
Genetika sa oklamať nedá, naše dcéry 
sú krásne po nás všetkých – po babičke, 
ktorej hlas si dokážem vybaviť v pamäti, 
po celom tom pracovitom, rozvetvenom, 
životaschopnom príbuzenstve. Ani táto 
naša dcéra sa nebude vydávať v mojich 
svadobných šatách. Sú obrazom svojej 
doby. Ušité z látky, ktorá sa práve dala 
pozháňať, s dlhými čipkovanými rukávmi 
s konvalinkami, dvoma volánmi cez prsia 
a rolákovitým ukončením pod krkom. 
Azda aby nevesta neprechladla. 

Na chodbe sa ozývajú mužské hlasy. 
Prehliadka sa skončila, otec je s výberom 
ženícha spokojný. Šaty skladáme do kufra 
a odnášame na odpočinok do času, kým 
sa vo dverách starorodičovského domu 
neobjaví ďalší kandidát ženby. (Marta 
Gromošová)
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň: svätá liturgia (10.00 h; 18.00 h) 
17.30 Deviaty čas (Po – St a Pi) / Akatist 
k svätému Mikulášovi (Št)

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

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

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

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 23.10. 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. Príspevok na kurz 
je 90 eur za osobu.
28. – 30.10. Kurz MMM2. Kurz pre man-
želské páry túžiace obnoviť si manželskú 
jednotu, vzájomnú lásku a porozumenie. 
Príspevok za kurz je 140 eur.
18. – 20.11. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov. 
Príspevok na kurz je 140 eur za manželský 
pár.
11. – 13.11. Prorocký víkend s Brendanom 
a Angelou McCaulleyovcami. Víkend o pro-
rockých daroch s Brendanom McCaulleyom 
sa dotýka daru proroctva a používania tohto 
daru v Cirkvi. Počas kurzu bude priestor 
na individuálne poradenstvo a modlitby, 
prednášky o prorockých daroch, ako aj chvá-
ly a priestor na to, ako slúžiť týmto darom. 
Príspevok na kurz je 70 eur za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb za uz-
dravenie (Youtube)

27.10. Biblický večer (18.00 h)

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

Klub Prešov: +421 907 197 990

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

Podporte vydávanie svojho časopisu. 
Ďakujeme.

2. november

Kúpou sviečky podporíte 
projekty a činnosť Fóra života 
v oblasti ochrany života.

ZapáLme sviečku 
za nenarodené deti.
Rozsvieťme 
Slovensko.

Platba mobilom 

Virtuálnu sviečku 
môžete zapáliť na 
www.sviecka.forumzivota.sk

www.sviecka.forumzivota.sk

SVIECKA za  
nenarodené
DETI

ˇ

Partneri:

Mediálni
partneri:

SMS s textom 
DMS SVIECKA 
na číslo 877 (cena 2 €)

www.sviecka.forumzivota.sk

Kúpou sviečky podporíte projekty a činnosť  
Fóra života v oblasti ochrany života.

ZAPÁĽME SVIEČKU  
ZA NENARODENÉ DETI. 
rozsvieťme slovensko!

2. november

SSVVIIEEČČKKAA  zzaa  
nneennaarrooddeennéé
DDEETTII

Objavuj svet s priateľmi

Ignis Top s. r. o.

SMS s textom DMS SVIECKA

Platba mobilom 

Virtuálnu svie ku

môžete zapáliť na 
www.sviecka.forumzivota.sk

na číslo  877877  (cena 2 €)

DUCHOVNÝ 
PASTIER


