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» Juraj GRADOŠ

Keď sa raz istý novinár pustil do Simy Martausovej 
a útočil na jej vierovyznanie, mnohí kresťania sa ozvali, 
a ostatní sa pohoršili. Najmä mladí. Keď sa na stánok, kde 
bol biskup Jozef Haľko na festivale Pohoda, spustilo „kru-
pobitie“ pre vieru, ozvalo sa menej ľudí, ale pohoršovali sa 
už aj babky na dedinách. A keď jeden mladý muž zastrelil 
ďalších dvoch mladých mužov pre ich orientáciu, ticho 
ostali najmä kresťania. Akoby sa nás to vôbec netýkalo. 
A to hovorím aj na adresu kňazov.

Kým pretočíte stranu či možno hodíte časopis do zbe-
ru alebo ohňa, skúste mi odpovedať na otázku: Čo by 
v tejto chvíli urobil Ježiš? Súdil by ich? Hovoril by, že si to 
zaslúžia, lebo viedli taký život? Alebo naopak – súdil by 
mladého muža, ktorý tento čin spáchal a potom sa sám 
zastrelil? Ako by konal?

Odpoveďou je evanjelium. Keď Ježišovi farizeji a zákon-
níci priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, vari ju 
odsúdil? Nie. Keď však farizeji a zákonníci chceli silou 
mocou poznať jeho názor, povedal im ho: „Kto z vás je bez 
hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A akoby sa nič 
nedialo, si písal prstom po zemi. Pochopili to a odišli. Os-
tal s ňou sám. On bol bez hriechu, a teda v zmysle svojich 
slov ju mohol ukameňovať. No on jej povedal: „Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 1 – 11)

Sme my vari bez hriechu? Vari je naša Cirkev spoločen-
stvom bezhriešnych? Ak prijímaš svoju hriešnosť, svoju 
slabosť, tak vieš, ako ťažko sa s ňou bojuje. Ak by to bolo 
ľahké, už by si bol dokonalý. Potom vieš, že ak súdiš 
človeka, tak je to iba ďalšia tvoja slabosť a tvoj súd je 
hriechom, nie spravodlivosťou. Ak však súdiš bohorovne, 
ak odsudzuješ iného pre jeho postoj k Bohu, pre jeho 
vlastnosti, sklony, slabosti... a hovoríš si kresťan, potom si 
horší ako židovskí farizeji.

Tak čo by dnes urobil Ježiš? Ako sa máme zachovať? Znie 
to triviálne a trápne, ale je to jediné riešenie – s láskou, 
nie s hnevom a krikom. Boh miluje všetkých ľudí – aj tých 
pred barom, aj toho, čo strieľal. Miluje tých, čo zomierajú 
na oboch stranách frontu, tých, čo ubližujú, i tých, kto-
rým je ubližované. Veľmi radi by sme mali Boha na svoj 
obraz, plného pomsty a trestov. On taký nie je. Je plný 
milosrdenstva a lásky. „Veď on dáva slnku vychádzať nad 
zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespra-
vodlivých.“ (Mt 5, 45b) A ak sme jeho deti, ak sa za ne 
považujeme, vari môžeme konať proti jeho vôli? Tej, kto-

rej naplnenie denno-denne zvolávame 
v nebi i na zemi? Tej, ktorá nespočíva 
v márnosti pominuteľného života, 
ale prekračuje všetku slabosť člove-
ka? Lebo Božia vôľa, teda to, čo on 
naozaj chce, je, „aby boli všetci ľudia 
spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4). 
Všetci bez rozdielu. On nerobí rozdiel 
medzi svojimi deťmi, miluje všetky, no 
nenávidí hriech, lebo ten poškvrňuje 
a zotročuje jeho deti. Hriech vovádza 
človeka do klamstva, do klamstva 
o sebe, o druhých i o Bohu. Ak sme 
tými, ktorí sa podobajú na Krista, 
kresťanmi, mali by sme si ctiť a napĺňať 
vôľu Otca. A ak s tým máme problém, 
tak by sme sa mali veľmi veľa modliť, 
aby sme skutočne spoznali a žili túto 
vôľu Otca i vo svojich životoch.
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NaČÚVaŤ 
VLASTNÉMU  
SrdCU
» Marek BARAN

Pápež František vo svojich katechézach 
o rozlišovaní nám priblížil príklad svätca 
– majstra v oblasti rozlišovania:

„Jeden z najpoučnejších príkladov nám 
ponúka svätý Ignác z Loyoly s rozhodu-
júcou epizódou zo svojho života. Ignác 
sa doma zotavuje po tom, čo bol v boji 
zranený na nohe. Aby zahnal nudu, po-
žiada o niečo na čítanie. Miloval rytier-
ske príbehy, ale, bohužiaľ, v dome mali 
len životy svätých. Trochu neochotne 
sa prispôsobuje, ale v priebehu čítania 

začína objavovať iný svet, svet, ktorý si 
ho podmaňuje a ktorý akoby konkuroval 
svetu rytierov. Ignác si však začína všímať 
aj rozdiely. Myšlienky na svet sú spo-
čiatku príťažlivé, ale potom strácajú svoj 
lesk a zanechávajú človeka prázdneho, 
nespokojného. Na druhej strane myšlien-
ky na Boha vyvolávajú najprv istý odpor 
– ,nebudem predsa čítať túto nudnú 
vec o svätých‘ –, ale keď ich prijmeme, 
prinášajú nepoznaný pokoj, ktorý trvá 
dlhý čas. V rozlišovaní je istý vývoj: nap-
ríklad, čo je pre nás dobré, nechápeme 

abstraktným a všeobecným spôsobom, 
ale na ceste nášho života. V pravidlách 
pre rozlišovanie, ktoré sú ovocím tejto 
základnej skúsenosti, Ignác stanovuje 
dôležitú premisu, ktorá pomáha pochopiť 
tento proces: ,Tým, ktorí prechádzajú 
z jedného smrteľného hriechu do dru-
hého, diabol obyčajne navrhuje zdanlivé 
potešenia – aby ich upokojil, že všetko ide 
dobre – tak, že ich podnecuje predstaviť 
si slasti a zmyslové potešenia, aby čím 
viac zotrvávali a vzrastali vo svojich ne-
restiach a hriechoch. Dobrý duch u nich 
používa opačnú metódu a podnecuje ich 
svedomie k výčitkám cez priamy úsudok 
rozumu.‘ (Duchovné cvičenia, 314): ,Ale 
veď toto nie je dobré...‘ Ak sme v živote 
vykonali už nejakú tú cestu, treba sa 
pýtať: ,Prečo kráčam týmto smerom? Čo 
hľadám?‘ Keď sa Ignác zranený nachá-
dzal v otcovskom dome, vôbec nemyslel 
na Boha ani na to, ako napraviť svoj život. 
Prvú skúsenosť s Bohom zažíva pri načú-
vaní vlastnému srdcu, ktoré mu ukazuje 
zvláštny obrat: veci, ktoré boli na prvý 
pohľad príťažlivé, ho ponechávajú skla-
maného, a v iných, menej nablýskaných, 
pociťuje pokoj, ktorý v čase pretrvá. Ignác 
má prvú skúsenosť s Bohom tým, že 
počúva svoje srdce. Práve toto sa mu-
síme naučiť: načúvať vlastnému srdcu, 
ktoré Ignácovi ukazuje zaujímavý zvrat. 
O tomto som hovoril: aby sme poznali, 
čo sa deje, ktoré rozhodnutie urobiť, 
aby sme posúdili nejakú situáciu, treba 
počúvať vlastné srdce. My počúvame 
televíziu, rádio, smartfón, sme majstrami 
v počúvaní. No položím ti otázku. Vieš 
načúvať vlastnému srdcu? Zastav sa, aby 
si sa opýtal: ,Ako je na tom moje srdce? 
Je spokojné, smutné, hľadá niečo?‘ Aby 
sme urobili dobré rozhodnutia, treba 
načúvať vlastnému srdcu. Rozlišovanie 
je pomoc pri rozpoznávaní znamení, 
ktorými nám Pán dáva stretnúť sa s ním 
v nečakaných, dokonca aj nepríjemných 
situáciách, akou bolo pre Ignáca zranenie 
nohy. Môže z nich vzniknúť stretnutie, 
ktoré navždy zmení život – ako v prípade 
Ignáca. Môže sa z nich zrodiť niečo, čo ti 
pomôže zlepšiť sa na ceste alebo zhoršiť 
sa, to sa nevie, ale treba byť pozorný. Tú 
najkrajšiu vedúcu líniu určujú neočaká-
vané veci: ,Ako sa s nimi vyrovnávam?‘ 
Nech nám Pán pomôže cítiť svoje srdce 
a vedieť, kedy je to on, kto koná, a kedy to 
nie je on, ale niečo iné.“ (úryvok z kate-
chézy zo 7. septembra 2022)

Pred modlitbou Anjel Pána nám Svätý Otec František vo svojom príhovore 
ponúkol liek na posilnenie viery: „Dnes nám Ježiš ponúka liek na zahria-
tie vychladnutej viery. A aký to je liek? Modlitba. Modlitba je liekom 
viery, prostriedkom na povzbudenie duše. Musí to však byť sústavná 
modlitba. Ak musíme podstúpiť nejakú liečbu, aby sme sa uzdravili, je 
dôležité ju dobre dodržiavať, užívať lieky správnym spôsobom a v správ-

nom čase, s pravidelnosťou a stálosťou. Toto je potrebné v našom živote 
vo všetkom. Predstavte si rastlinu, ktorú máme doma: musíme ju syste-

maticky polievať, každý deň, nemôžeme ju preliať a potom nechať celé týždne 
bez vody! Ešte viac to platí pri modlitbe: nemôžeme žiť len zo silných chvíľ alebo 
intenzívnych stretnutí raz za čas a potom upadnúť do letargie. Naša viera vyschne. 
Potrebujeme každodennú vodu modlitby, potrebujeme čas venovaný Bohu, aby 
mohol vstúpiť do nášho času, do našich dejín; systematické chvíle, v ktorých mu 
otvárame svoje srdce, aby do nás mohol každý deň vlievať lásku, pokoj, radosť, silu, 
nádej; čiže živiť našu vieru.“ (Marek Baran)
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2Od aLŽBEtY PO ZUZaNU 
ALEBO ŽENSKÉ MENÁ V BIBLII
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Meno o človeku vypovedá, meno môže podporiť osobnosť 
i vplývať na samotného jeho nositeľa. Meno môže 
pripomínať okolnosti narodenia alebo reflektovať intuíciu 
či emócie rodičov. Meno je znakom Božieho prejavenia. 
Prinášame vám druhú časť zoznamu ženských mien 
v slovenskom kalendári, ktorých nositeľky nachádzajú 
svoje patrónky v starozákonných i novozákonných 
biblických textoch.

19. august – Lýdia: Meno Lýdia sa vysky-
tuje v Skutkoch apoštolov na ceste Pavla, 
Sílasa a Timoteja do Macedónska. Žila 
vo Filipách, aj keď pochádzala z Tyati-
ry v Malej Ázii, a bola obchodníčkou 
s purpurom. Pravdepodobne išlo o ráznu 
a silnú ženu, ktorá sa dokázala presadiť 
v cudzej krajine aj bez muža (ktorý sa 
v súvislosti s ňou nikde nespomína) 
a u ktorej sa neskôr pravdepodobne zhro-
mažďovala prvotná cirkev vo Filipách. 
S otvoreným srdcom počúvala rozpráva-
nie apoštolov a po ich slovách sa dala pred 
bránami svojho domu pokrstiť. Podľa 
tradície tak bola prvou ženou pokrstenou 
v Európe a tým aj prvou konvertovanou 
európskou kresťankou. Meno Lýdia má 

grécky pôvod a znamená pochádzajúca 
z Lýdie – krajiny v Malej Ázii, ale aj krás-
na, vznešená.

21. august – Jana (Janka, Johana): Jana 
sa spomína v Biblii dvakrát – ako „žena 
Herodesovho správcu Chúzu“ (Lk 8, 3), 
ktorá spolu s ďalšími ženami pomáha-
la Dvanástim zo svojich prostriedkov, 
čo naznačuje, že išlo o pravdepodobne 
bohatú ženu; a neskôr pri vzkriesení, keď 
spolu s Máriou Magdalénou a Máriou 
Jakubovou našli ako prvé odvalený kameň 
od hrobu. Meno pochádza z hebrejského 
mužského mena Jóchanán a znamená 
Boh je milostivý.

21. august – Noemi (Noema, Naomi): 
Starozákonná Noemi je príkladom viery 
človeka, ktorý ostáva oddaný Bohu aj 
napriek prežitému trápeniu. Spolu so svo-
jím manželom a dvoma synmi ušla pred 
hladom z Judska do Moabu, kde však 
časom všetkých stratila. Po smrti manžela 
aj synov sa rozhodla vrátiť domov a v hl-
bokej láske k obom nevestám ich nabá-
dala, aby ju zanechali osamote a znova 
sa vydali. Láska a viera, ktorú svojim 
nevestám odovzdávala, však má za násle-

Upútavka na seriál Ženy v Biblii  I  jwtalk.net
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dok skutočnosť, že jedna z nich – Rút – ju 
odmietne opustiť a namiesto toho prijíma 
jej domov aj jej Boha, čo v konečnom dô-
sledku prináša požehnanie celému rodu. 
Keďže Rút ako pohanka veľmi oddane 
prijala pravého Boha, je pravdepodobné, 
že s ním mala hlboký duchovný zážitok 
práve skrze svoju svokru Noemi. Meno 
má hebrejský pôvod a vykladá sa ako 
radosť, pôvab, slasť.

1. september – Debora: Lapidotova 
manželka Debora bola biblická proroky-
ňa vyvolená Bohom, aby súdila kmene 
Izraela. Podľa Biblie sedávala pod palmou 
na Efraimovom vrchu a Izraeliti k nej 
prichádzali, aby ich rozsúdila. Žila v dobe 
sudcov – mimoriadne temnom období 
histórie Izraela. Jej ľud dávno prestal 
zachovávať Pánove prikázania a bol 
utláčaný nepriateľskými Kanaáncami, ale 
Boh Debore nariadil, aby zhromaždila 
armádu Izraelitov a povzbudzovala ich 
veliteľa Baraka v boji. Debora nabádala, 
Barak bojoval, Boh triumfoval. Debora 
ako prorokyňa, tlmočníčka Božích slov, 
prorokovala, že veliteľ nepriateľského 
vojska Sisara bude porazený ženou, čo 
sa aj stalo. Debora nato prednáša pieseň, 
ktorou oslavuje víťazstvo izraelského 
ľudu a vzdáva poctu Bohu ako sudcovi 
a vysloboditeľovi. Hebrejské meno Debo-
ra znamená včela.

2. september – Rebeka: Keď patriarcha 
Abrahám zostarol, rozhodol sa poslať 
správcu svojho majetku Eliezera do svo-
jej rodnej krajiny, aby odtiaľ doviedol 
manželku pre jeho syna Izáka, keďže ho 
odmietal oženiť so ženami z kanaánske-
ho kraja, kde bývali. Eliezer zveril cestu 
do rúk Boha a žiadal znamenie – modlil 
sa, aby tá, ktorá bude pre Izáka vyvole-
nou, ponúkla pri studni, kde oddychoval, 
vodu nielen jemu, ale aj jeho ťavám. 
K studni pristúpila s džbánom Rebeka. 
Keď napojila pocestného, povedala: „Aj 
tvojim ťavám naberiem vody, nech sa 
dobre napijú.“ (Gn 24, 19) Eliezer vzdával 
Bohu vďaky za vypočutie prosieb a šiel 
do Rebekinho domu oznámiť jej otcovi 
svoj úmysel. Rodičia nechali rozhodnutie 
na Rebeku a tá súhlasila. Izákovi, stále 
trúchliacemu za matkou Sárou, ktorá 
zomrela len pár rokov predtým, sa zapá-
čila pravdepodobne na prvý pohľad. Vzal 
si ju za ženu a „tak ju miloval, že našiel 
útechu nad stratou svojej matky“ (Gn 
24, 67). Meno Rebeka pochádza z heb-
rejského Rivka s významom slučka alebo 
povraz s uzlíkmi, čo môže symbolizovať 
vernú manželku. Začalo sa používať ako 

kresťanské po protestantskej reformácii 
v 17. storočí.

8. september – Miriam (Miriama): Hoci 
Miriam je hebrejskou podobou mena 
Mária, v Starom zákone sa stretávame 
aj priamo s Miriam ako staršou sestrou 
Mojžiša a Árona. Prvá zmienka o nej sa 
objavuje v Knihe Exodus, keď ako malé 
dievčatko sleduje svojho brata Mojžiša 
unášaného v košíku po rieke Níl, kam ho 
umiestnila jeho matka v snahe zachrániť 
dieťa pred faraónovým príkazom zabiť 
všetkých novonarodených židovských 
chlapcov. Miriam odvážne sleduje košík 
vo vode a keď zbadá, že sa dostáva do rúk 
faraónovej dcére, podíde k nej a ponúkne 
sa nájsť jej pre dieťa opatrovateľku. Keď 
faraónova dcéra súhlasí, Miriam jej dove-
die svoju vlastnú matku (teda aj matku 
dieťaťa). Po druhýkrát sa Miriam objavuje 
na scéne po prechode Izraelitov cez Čer-
vené more. Keď vody pohltili nepriateľské 
egyptské vojsko, tancom a bubnami 
prednášala Bohu chválospev za víťaz-
stvo vyvoleného národa. Mojžiš, Áron 
a Miriam sa stali jeho vodcami, čo časom 
viedlo k roztržkám medzi nimi, ktorých 
iniciátorom bola práve Miriam a koreňom 
jej trpkosti žiarlivosť a závisť na Mojžišo-
vo Božie prvenstvo. Ale Boh ich pokarhal 
a zasiahol Miriam malomocenstvom, 
z ktorého však bola po siedmich dňoch 
vďaka Mojžišovým modlitbám očistená. 
Názory na význam mena Miriam sa rôz-
nia – môže pochádzať z egyptského meri 
jám (milovaná Bohom), ale znamenať aj 
horkosť, trpkosť či kvapka mora, morská 
hviezda a pod.

12. september – Mária (Ria, Marika, Mia, 
Marieta): V Novom zákone sa spomína 
sedem žien s menom Mária, pričom 

najväčšia úcta sa jednoznačne vzdáva 
Panne Márii – matke Ježiša Krista. Bola to 
židovka, ktorá bývala so svojimi rodičmi 
v Nazarete, kde sa zasnúbila s tesárom Jo-
zefom, ale skôr, ako začali spolu žiť, zjavil 
sa jej archanjel Gabriel a oznámil jej, že 
sa stane matkou Spasiteľa. Po udalostiach 
okolo odchodu do Betlehema kvôli súpisu 
ľudu, narodenia Ježiša a úteku do Egypta 
sa Mária sporadicky objavuje pri Ježišovi 
aj počas jeho verejnej činnosti. Iniciova-
la jeho prvý zázrak na svadbe v Káne 
Galilejskej, keď premenil vodu na víno, 
a sprevádzala ho aj pri jeho ukrižova-
ní. Posledná zmienka o Márii v Biblii 
pochádza z večeradla, kde spoločne 
s učeníkmi očakávala príchod Svätého 
Ducha. Miesto jej posledného odpočinku 
nie je známe, podľa jednej tradície bola 
pochovaná v Efeze, podľa druhej v Jeru-
zaleme. Apokryfné evanjeliá opisujú jej 
pohreb, na ktorý sa zišli všetci apoštoli zo 
všetkých strán sveta, aby sa s ňou rozlúči-
li, s výnimkou apoštola Tomáša, ktorý ho 
zmeškal rovnako, ako zmeškal predtým 
príchod zmŕtvychvstalého Krista medzi 
učeníkov. Panna Mária mu však pri svo-
jom nanebovstúpení zhodila na pamiatku 
pás zo svojho plášťa. Etymológia mena 
Mária je totožná s menom Miriam.

30. september – Ráchel: Biblická Ráchel 
bola druhou manželkou patriarchu 
Jakuba, ktorý sa do nej zamiloval na prvý 
pohľad, keď pri studni napájala ovce. Jej 
otec Laban, Jakubov strýko, ho zaviazal 
pracovať sedem rokov na jeho majetkoch, 
aby ju získal za manželku. Po uplynutí 
dohodnutého času však Laban využil ži-
dovskú tradíciu, podľa ktorej prichádzala 
nevesta k ženíchovi zahalená, a podstrčil 
Jakubovi svoju prvorodenú dcéru Leu. 
Jakub, ktorý kedysi podviedol vlastného 
otca Izáka a za misu šošovice prebral 
svojmu bratovi Ezauovi prvorodenstvo, sa 
teraz rovnako sám stal obeťou podvodu. 
Za milovanú Ráchel však bol ochotný pra-
covať ďalších sedem rokov, aby ju napo-
kon získal. Aj keď Ráchel bola prvé roky 
neplodná, nakoniec porodila Jakubovi 
najmladších synov – Jozefa a Benjamína, 
pri ktorého pôrode zomrela. Stala sa 
symbolom všetkých matiek v izraelskom 
národe a jej meno preniká aj do Nového 
zákona, kde je jej symbolický plač pre-
dobrazom vraždenia betlehemských nevi-
niatok: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek 
a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje 
deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ (Mt 
2, 18) Ráchel je meno hebrejského pôvodu 
s významom ovečka.
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17. november – Klaudia: Hoci v Biblii je 
iba jedna zmienka o Klaudii, keď apoštol 
Pavol píše na záver Druhého listu Timo-
tejovi: „Pozdravuje ťa Eubulus, Pudens, 
Línus, Klaudia a všetci bratia“ (2 Tim, 4, 
21), podľa tradície, ako aj vo videniach 
blahoslavenej Anny Kataríny Emmericho-
vej bolo Klaudia (Claudia Procula) meno 
Pilátovej manželky, ktorá sa objavuje 
v Evanjeliu podľa sv. Matúša, keď sa pri-
hovára u Piláta za Ježiša, pretože mala 
zlý sen, akoby predtuchu. Podľa Emme-
richovej jej v ňom boli zjavené mnohé 
pravdy o vražde neviniatok, Simeonovom 
proroctve i umučení, ktoré počas rozho-
voru s Pilátom videla akoby vnútorným 
zrakom: „Keď sedel na súdnej stolici, 
odkázala mu jeho manželka: ,Nemaj nič 
s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne 
veľa vytrpela pre neho.‘“ (Mt 27, 19) Viera 
v sen tak umožnila Klaudii urobiť to, čo 
mnohí z Kristových apoštolov a najbliž-
ších učeníkov nedokázali – postaviť sa 
za neho a vydať o ňom svedectvo v čase 
jeho núdze. V šestnástom storočí sa 
objavil názor, že Klaudia, o ktorej sa 
zmieňuje Pavol vo svojom liste Timotejo-
vi, by mohla byť práve Pilátova manželka. 
Meno pochádza z rímskeho Claudius, čo 
znamená krivý, chromý.

19. november – Alžbeta (Elizabeta): Alž-
beta pochádzala z kňazského rodu, bola 
manželkou židovského kňaza Zachariáša 
a matkou Jána Krstiteľa. S Ježišom a jeho 
matkou Máriou boli v príbuzenskom 
vzťahu a boli si veľmi blízki, keďže Mária 
sa po zvesti o svojom počatí vybrala 
na dlhú cestu práve za Alžbetou. Dlho-
ročná ponižujúca neplodnosť urobila 
z Alžbety pokornú a trpezlivú ženu, ktorá 
sa nikdy neprestala modliť a dôverovať 

Bohu, a nikdy nestratila vieru – na rozdiel 
od svojho manžela Zachariáša, ktorý one-
mel, lebo neuveril slovám, ktoré sa mali 
splniť. Alžbeta však bola presvedčená, že 
Pán so svojimi prisľúbeniami nemešká. 
Viac zmienok o Alžbete v Biblii nenachá-
dzame, iba apokryfné Jakubovo proto-
evanjelium opisuje jej príbeh po vydaní 
Herodesovho príkazu pozabíjať všetkých 
chlapcov do dvoch rokov, ktoré sa týkalo 
aj jej syna Jána. Podľa neho Alžbeta 
utekala k Božej hore a prosila ju, aby ju 
aj s dieťaťom ukryla, čím ho zachránila. 
Meno pochádza z hebrejského Eli-shava 
(môj Boh prisahal alebo Bohu zasvätená). 

19. december – Judita: Príbeh Judity sa 
odohráva v čase vlády kráľa Nabuchodo-
nozora, ktorý kraľoval v Asýrsku a pod-
maňoval si vojenskými výpravami mnohé 
národy. Izraelitov sa zmocnil strach. Báli 
sa o Jeruzalem a o chrám Pána, svojho 

Boha. Judita bola vdova, ktorú si všetci 
v meste vážili. Veľa sa modlila a bola veľ-
mi bohabojná. Keď nepriateľ začal oblie-
hať ich mesto a obsadil aj prameň, z kto-
rého brali obyvatelia mesta vodu, nastalo 
zúfalstvo. Chceli sa vzdať, aby si zachráni-
li životy. Judita však bola presvedčená, že 
Boh ju neopustí a že jej pomôže poraziť 
nepriateľa, hoci je len slabá žena. Preho-
vorila predstavených mesta, aby ju pustili 
po západe slnka z pevnosti, a v sprievode 
svojej slúžky opustila bezpečné mesto. 
Vojaci nepriateľa si mysleli, že je to 
predajná žena, ktorá chce zradiť svoj 
národ, a tak ju pustili k svojmu veliteľovi 
Holofernesovi. Ten sa jej veľmi potešil. 
Judita bola krásna žena a svojimi slovami 
ho presvedčila o víťazstve jeho vojska. 
Nasledovala hostina a keď sa Holofernes 
opil a zaspal, Judita vzala meč a odsekla 
mu hlavu, ktorú potom vyniesla zo stanu 
v košíku na jedlo. Izraeliti mali bitku 
vyhratú. Judita porazila nepriateľa čisto 
ženskými zbraňami. Neváhala z lásky 
k svojmu ľudu vystaviť nebezpečenstvu 
aj vlastný život, a tak sa stala nástrojom 
Božej spravodlivosti. Hebrejské Jehúdíth 
znamená žena z Judey, židovka.

24. december – Eva: Všeobecne je Eva po-
nímaná ako prvá žena, pramatka všetkých 
ľudí a zvodkyňa, ktorá neuposlúchla Pá-
nov príkaz a nielenže jedla zo zakázaného 
stromu, ale ponúkla ovocie aj svojmu 
mužovi a tým ho zviedla na hriech. Zaují-
mavosťou pritom je, že Boh dal Adamovi 
príkaz: „Zo všetkých stromov raja môžeš 
jesť.  Zo stromu poznania dobra a zla však 
nejedz!“ (Gn 2, 16 – 17) ešte predtým, ako 
mu stvoril ženu, „pomoc, ktorá mu bude 
podobná“, a aj samotné meno dal Adam 
svojej žene až po spáchaní hriechu a vy-
hnaní z raja. „Adam nazval svoju ženu 
menom Eva (Život), lebo sa stala matkou 
všetkých žijúcich.“ (Gn 3, 20) Pri stvorení 
z Adamovho rebra bola nazvaná „muže-
na“, čo je slovenský ekvivalent hebrejské-
ho pomenovania pre muža a ženu súčas-
ne (muž – iš, žena – iša). Keďže ešte pred 
stvorením Evy sa v Knihe Genezis pri 
stvorení človeka objavuje veta: „A stvoril 
Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz 
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 
27), rané apokryfy, hebrejský text Izaiáša 
či zvitky od Mŕtveho mora prisudzujú 
prvenstvo inej žene, ktorá bola rovnako 
ako Adam stvorená z hliny. Niektoré 
staroveké literárne zdroje uvádzajú, že 
boli s Adamom stvorení naraz, prípadne 
že boli dvojičky, no v žiadnych z nich sa 
neuvádza ako jeho pomocníčka, man-
želka, iba všeobecne ako žena. O živote 
Adama a Evy po vyhnaní z raja už Biblia 
veľa informácií nepodáva, známe je iba 
to, že mali troch synov – Kaina, Ábela 
a Seta. Podľa Biblie žil Adam 930 rokov, 
zmienka o Eve chýba, len apokryfné texty 
uvádzajú, že zomrela šesť dní pred Ada-
mom. Meno Eva má pôvod v hebrejčine 
(Chavvá), kde znamená živá, život alebo 
matka života.

(dokončenie z minulého čísla)
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Všetci dobre poznáme príbeh egyptské-
ho faraóna, ktorého má na Boží rozkaz 
Mojžiš požiadať, aby prepustil Izraeli-
tov z Egypta. Faraón nemá pre túto po-
žiadavku porozumenie a ešte viac sťaží 
izraelskému ľudu prácu. Nasledujú 
opakované návštevy Mojžiša u faraóna, 
ktorý má neoblomné srdce, a desať tzv. 
egyptských rán (Ex 7, 8 – 11, 10). Posled-
ná znamená smrť prvorodených Egypta 
vrátane faraónovho syna (12, 29 – 30) 
a následne odchod Izraelitov z Egypta, 
prechod cez more a zničenie faraónov-
ho vojska, ktoré do skazy privedie ich 
neoblomné a zatvrdnuté srdce. 

Pre lepšie porozumenie zatvrdenia 
faraónovho srdca treba najprv ozrejmiť 
jeho postavenie v rámci egyptskej spo-
ločnosti, kde bol vo svojej dobe a kultú-
re považovaný za božstvo, od ktorého 
závisí blahobyt celej krajiny. Faraónove 
rozhodnutia tak mali božský charakter 
i autoritu. Srdce faraóna bolo preto 
považované za zdroj božskej inšpirácie 
a múdrych rozhodnutí. Ak sa v tomto 
svetle číta informácia, že Pán má moc 
nad srdcom faraóna, stráca postava 
faraóna svoju božskú pozíciu a degra-
duje na úroveň tvrdohlavého a zároveň 
bezmocného človeka. 

Zaujímavé je použitie troch rozdiel-
nych hebrejských výrazov: tvrdé srdce, 
neoblomné srdce a spurné srdce. Pán 
opisuje na začiatku faraónovo srdce ako 
tvrdé (7, 14). Neskôr sa píše, že po úľave 
od rany žiab si sám faraón urobil svoje 
srdce tvrdým (8, 11). Opakuje sa to 
po rane múch (8, 28), po uhynutí stád 

(9, 7) i po úľave od rany krupobitia (9, 
34). V týchto prípadoch sa ukazuje fara-
ón ako ten, kto si upevňuje moc. Utrpel 
síce straty, ale stále je to on, kto dokázal 
vyriešiť situáciu svojím vyjednávaním, 
a pritom v skutočnosti nič nepoľavil zo 
svojej pozície. 

Výraz neoblomné srdce odhaľuje 
skutočnú tvár faraóna a ukazuje jeho 
neochotu prijať akúkoľvek požiadav-
ku od Pána (7, 13.22; 8, 15; 9, 2), čo sa 
neskôr ukáže už ako neschopnosť, 
pretože kým do 9, 12 to bol faraón, kto-
rý si svoje srdce urobil neoblomným, 
od 9, 12 už to robí Pán a v 10, 1 sľubuje, 
že on sa dotkne srdca faraóna a spraví 
ho neoblomným. Vidno to po úľave 
od rany kobyliek – je to Pán, kto robí 
faraónovo srdce neoblomným (10, 20). 
Faraón stráca kontrolu nad svojím 
srdcom, zároveň v ďalšom priebehu 
už nevie oklamať Mojžiša a vyjednať 
nijakú úľavu. Jeho srdce je nekontro-
lovane neoblomné. Napĺňa sa tak to, 
čo bolo predpovedané v 7, 3, kde Pán 
hovorí Mojžišovi, že srdce faraóna uro-
bí spurným. Faraónovo zatvrdené srdce 
je teda výsledkom stretu zaslepenej 
ľudskej vôle s majestátom milosrdného 
a zároveň spravodlivého Boha. 

Neskôr na túto stať potom odkazoval vo 
svojom Liste Rimanom sv. Pavol (9, 17 
– 18), čo sa neskôr stalo základom dlhej 
teologickej debaty o slobode ľudskej 
vôle počnúc Origenom cez reformačné 
prestrelky medzi Erazmom a Lutherom 
až po súčasnosť. (Štefan Novotný)
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3. KONAŤ SKUTKY KAJÚCNOSTI (2) 

Okrem fyzického a duchovného pôstu existuje vo 
vlastnom zmysle slova pôst zmyselnej psychiky, teda 

zdržanlivosť od zmyselných pôžitkov, neriadených 
a nemiernených rozumom a silou ducha. Jeho všeobec-
né pravidlo znie: Neposkytuj potravu svojej zmyselnosti.

Tradícia Cirkvi veriacim predkladá ako prostriedky ka-
júcnosti aj pravidelne sa opakujúce modlitby, ktoré majú 
živiť tú neprestajnú, napríklad každodenné modlitby: 
ranná a večerná, pred jedlom a po jedle, účasť na Eucha-
ristii a iných liturgiách. Kresťanská tradícia zachovala 
tri hlavné formy života modlitby: ústnu modlitbu, 
rozjímanie a kontemplatívnu modlitbu. Majú spoločnú 
základnú črtu – sústredenosť srdca. Prejavom krásnej 
východnej kajúcnej modlitby, ktorá má viesť k rastúcej 
sústredenosti srdca, je tzv. Ježišova modlitba: Pane Ježišu 
Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Tá sa 
môže stať našou častou modlitbou až tak, že v nás bude 
neustále udržiavať ducha modlitby.

Almužna je istou formou pôstu, ktorý spočí-
va v zrieknutí sa v materiálnej oblasti toho, 
čo je moje, tak, že sa podelím s tými, ktorí 
nemajú nejaké materiálne dobro, alebo tak, 
že ako znak pokánia a obrátenia budem 
jednorazovo alebo pravidelne podporovať 
dobrú vec. Nemusí to byť nevyhnutne 
finančná forma, ale akákoľvek pomoc, ktorú 
poskytnem blížnemu. Pôstom si uberám 
jedlo, modlitbou nasycujem svojho ducha 
a almužnou nasycujem blížneho v jeho 
materiálnej i duchovnej potrebe. Prvými 
dvoma skutkami kajúcnosti prispievam 
k svojmu dobru, tretím – štedrou almužnou 
pomáham blížnemu, teda samému Kristovi, 
ktorý povedal, že čokoľvek sme urobili 
jednému z najmenších, urobili sme jemu 
samému. Zaujímavé, že toto kritérium sľúbil 
uplatniť na poslednom súde – asi by sme to 
nemali brať na ľahkú váhu. (vladyka Cyril)
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ALKOHOL 
ZA VOLANTOM
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Od vzniku Slovenskej republiky polícia neevidovala 
takú tragickú dopravnú nehodu, aká sa odohrala 
na zastávke v centre Bratislavy začiatkom októbra 
tohto roka, skonštatoval riaditeľ odboru dopravnej 
polície Prezídia policajného zboru Tomáš Vrábel pre 
médiá. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako stúpa 
na cestách počet vodičov pod vplyvom alkoholu, 
aké sankcie im za to hrozia i s akými absurdnými 
prípadmi sa dopravní policajti pri svojej práci 
stretávajú.

Plk. PhDr. Tomáš 
Vrábel (40) sa narodil 
v Šuranoch. V súčas-

nosti je riaditeľom 
Odboru dopravnej 

polície Prezídia policaj-
ného zboru, predtým 

pôsobil ako vedúci 
oddelenia bezpečnosti 

cestnej premávky. 
V minulosti pôsobil 

na okresnom a neskôr 
aj na krajskom do-

pravnom inšpektoráte 
v Nitre na viacerých 

pracovných pozíciách. 
1. apríla 2021 bol 

mimoriadne povýšený 
do hodnosti plukovník 

za prejav mimoriad-
neho úsilia a pomoc 
pri udalosti v pasáži 

Laurinská v Bratislave, 
kde došlo k výbuchu.

Nulová tolerancia alkoholu za volantom v slo-
venských právnych predpisoch je jednou z najp-
rísnejších v Európskej únii. Napriek tomu spo-
ločnosťou čoraz častejšie rezonujú prípady 
tragických následkov požitia alkoholických 
nápojov u vodičov. Čomu pripisujete stúpajúcu 
tendenciu k takémuto nebezpečnému pitiu? 

Možno predpokladať, že k stúpajúcej tendencii 
uvedeného konania prispieva globálna spoločenská 
situácia a s tým spojené socio-ekonomické problé-
my, prípadne aj ešte stále pretrvávajúca pandémia. 
Je dôležité uviesť, že hoci v roku 2022 nezazna-
menávame zvýšený počet dopravných nehôd, pri 
ktorých bol u vinníka dopravnej nehody zistený 
alkohol, za prvých deväť mesiacov máme evido-
vaných 8 068 vodičov motorových vozidiel, ktorí 
viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu. Je to najviac 
za rovnaké obdobie od roku 2015. Spolu s vodičmi 
nemotorových vozidiel evidujeme dokonca až 
14 051 prípadov. Netvrdil by som, že vodiči začali 
požívať alkohol viac. Tento neduh tu vždy bol, je 
a bude. Pre mňa je dôležité prijať opatrenia, aby 
sme takýchto vodičov včas zachytili – ešte predtým, 
ako spôsobia svojím nerozvážnym konaním násle-
dok na živote alebo zdraví. 

Požitie alkoholu za volantom je v podmienkach 
slovenskej legislatívy zakázané. Kedy však 
ide v takomto prípade o priestupok a kedy už 
o trestný čin?

Kvalifikovanie takéhoto konania je explicitne závis-
lé od zistenej hodnoty alkoholu v dychu vodiča pri 

vykonaní dychovej skúšky alebo hladiny alkoholu 
zistenej pri lekárskom vyšetrení pri odbere krvi.  
V prípade, že nameraná hodnota je 0,48 a viac 
miligramu etanolu, ide o stav vylučujúci spôso-
bilosť viesť motorové vozidlo. Takéto konanie je 
kvalifikované ako trestný čin, za ktorý hrozí trest 
odňatia slobody až na jeden rok. Tresty ukladá 
príslušný súd. Za predpokladu, že hladina je nižšia 
ako spomenutých 0,48 miligramu etanolu, konanie 
je kvalifikované ako priestupok. Priestupky riešia 
policajti na jednotlivých dopravných inšpekto-
rátoch. Za takéto konanie možno uložiť sankciu 
od 150 do 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové 
vozidlá až na 36 mesiacov. 

Zdá sa, akoby pre niektorých vodičov neboli 
prijaté opatrenia dostačujúce. Neuvažuje sa 
o zavedení určitých sankcií overených v zahrani-
čí, ako je napríklad inštitút povinnej práce na ve-
rejnom priestranstve s výrazným označením 
trestu (teda niečo ako verejný pranier), prípadne 
o zhabaní motorového vozidla ako nástroja, 
ktorým bol spáchaný trestný čin?

Jednotlivé druhy trestov a druhy ochranných 
opatrení za trestné činy, ako aj zásady ich uklada-
nia upravuje Trestný zákon. Trestný zákon, okrem 
iného, upravuje aj trest povinnej práce, trest pre-
padnutia veci, ako aj ochranné opatrenie: zhabanie 
veci. Ukladanie trestov a ochranných opatrení 
za trestné činy je plne v kompetencii súdov.

Ustanovenie § 289 Trestného zákona hovorí 
nielen o alkohole za volantom, ale aj o ohrození 
pod vplyvom inej návykovej látky. Mení sa, podľa 
vás, vnímanie alebo sústredenosť za volantom 
podľa toho, či vodič vypije pred jazdou víno, 
tvrdý alkohol alebo užije nejakú drogu, alebo je 
rozdiel iba v množstve prijatej látky? 

K uvedenej problematike by sa najodbornejšie 
vyjadril znalec z odboru toxikológie. Ale osobne 
si myslím, že je to veľmi individuálne, čo sa týka 
nielen množstva, ale aj druhu alkoholu. Či už vína, 
alebo tvrdého alkoholu. Je určite veľa aspektov, 
ktoré vplývajú na stupeň ovplyvnenia. Ako príklad 
možno uviesť telesnú predispozíciu. Bez ohľadu 
na to, či požije vodič alkohol, alebo užije návykovú 
látku, je takéto konanie absolútne neprípustné a vo 
väčšine prípadov na to doplatia nevinní ľudia.  
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Platia rovnaké opatrenia a rovnaké sankcie aj 
pre cyklistov, vodičov kolobežiek, segwayov 
či iných alternatívnych dopravných prostried-
kov?

Cyklistov, vodičov kolobežiek s pomocným motor-
čekom, vodičov samovyvažovacích vozidiel zákon 
o cestnej premávke definuje ako vodičov nemoto-
rových vozidiel. V prípade zistenia požitia alkoholu 
u tejto kategórie vodičov pri vedení uvedených 
vozidiel (hodnota vyššia ako 0,24 miligramu eta-
nolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení 
dychovou skúškou prístrojom alebo hodnota vyššia 
ako 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti 
vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo 
vzorky krvi plynovou chromatografiou – pokiaľ ide 
o jazdu v obci alebo na cestičke pre cyklistov) ide 
o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky.

Jedným zo spôsobov dokazovania alkoholu 
je dychová skúška. Internetom sa neraz šíria 
humorné videá zachytávajúce takéto cestné 
kontroly. Aké najbizarnejšie výhovorky ste v tej-
to situácii od vodičov, ktorí pred jazdou požili 
alkohol, počuli?

Štandardne to býva konzumácia niektorých druhov 
potravín, ako sú napríklad rôzne keksíky, pralin-
ky a podobne, ale stretli sme sa aj s vdýchnutím 
výparov z nemrznúcej kvapaliny do ostrekovačov. 
Najbizarnejšie výhovorky majú väčšinou vodiči, 
u ktorých bola zistená vyššia hladina alkoholu a ich 
artikulácia nás v tom len utvrdzuje. Jeden pán sa 
vyhováral na požitie kvapiek proti kašľu, pričom 
zistená hodnota sa približovala k jednému promile. 
Znalec, ktorý vypracovával znalecký posudok, sa 
s tým pánom osobne stretol a povedal mu, že na to, 
aby mal takú hodnotu alkoholu, by musel vypiť 
minimálne vedro kvapiek proti kašľu. Pán nako-
niec vyšiel s pravdou von a priznal sa.  

Spomínate si vo svojej kariére na nejaký kurióz-
ny prípad v súvislosti s užitím alkoholu za volan-
tom?

Ako policajt slúžiaci na oddelení dopravných ne-
hôd som sa s kolegom vracal z dopravnej nehody. 
Potrebovali sme sa rýchlo presunúť na útvar, preto-
že nám odťahová služba viezla havarované vozidlo. 
Chceli sme tam byť čo najskôr, preto sme zvolili 
skratku po veľmi málo frekventovanej ceste medzi 
obcami. V diaľke sme si všimli svetlá vozidla, ktoré 
sa k nám približovalo. Keďže v blízkosti sa odstra-
ňovali následky spomínanej nehody, rozhodli sme 
sa toto vozidlo zastaviť a upozorniť vodiča, aby bol 
opatrný. Auto viedla sympatická slečna, z ktorej 
bolo cítiť alkohol, preto sme ju podrobili dychovej 
skúške, ktorej výsledok bol pozitívny. Slečna bola 
veľmi rozrušená, pričom sme sa s kolegom domnie-
vali, že určite preto, lebo sme jej zakázali ďalšiu 
jazdu a hneď na mieste zadržali vodičský preukaz. 
Nakoniec sme však zistili, že rozrušená bola preto, 

lebo sa pohádala s priateľom, s ktorým pred jazdou 
požívala alkohol. Hneď nám aj oznámila, že priateľ 
ide za ňou. Ešte to ani nedopovedala, a už sme 
v diaľke zazreli svetlá približujúceho sa vozidla. 
Po jeho zastavení sme zistili, že mala pravdu a jej 
priateľ naozaj viedol  auto pod vplyvom alkoholu, 
a navyše so sadrou na nohe. Postup z našej strany 
bol aj v jeho prípade rovnaký, zadržali sme mu 
vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. A na ce-
lom prípade bolo najzaujímavejšie, že kým sme 
s kolegom spísali potrebné tlačivá, partneri sa stihli 
udobriť a po podpísaní tlačív sa vybrali spolu ruka 
v ruke pešo domov. 

K akým preventívnym opatreniam polícia pristu-
puje v snahe eliminovať nebezpečné správanie 
vodičov na cestách? 

Pravidelne sa nielen prostredníctvom dopravných 
policajtov, ale aj našich preventistov venujeme 
prevencii na úseku bezpečnosti v cestnej premáv-
ke. Prevencia na školách, v rôznych zariadeniach 
a inštitúciách sa realizuje aj s akcentom na jed-
notlivé vekové kategórie a kategórie účastníkov 
cestnej premávky, ako sú napríklad chodci, cyklisti, 
elektrokolobežkári a podobne. V rámci prevencie 
máme zriadené profily na sociálnych sieťach, kde 
uverejňujeme príspevky zamerané nielen na pre-
venciu, ale aj osvetu. Je na celej spoločnosti, aby 
sme nebagatelizovali konanie vodiča, o ktorom 
vieme, že po požití alkoholu nasadne do vozid-
la a snaží sa s ním odísť. Je dôležité oznámiť to 
na známe číslo 158. Spolupráca spoločnosti je 
dôležitá a má svoje nezastupiteľné miesto, pretože 
hliadka polície nemôže byť úplne všade. 

Spravidla sme všetci už od narodenia účastníkmi 
cestnej premávky, a preto rešpektovanie pravidiel 
cestnej premávky a disciplinované správanie nám 
dáva šancu na to, aby sme sa živí a zdraví vrátili 
domov, pretože cesty slúžia na zväčšenie nášho 
komfortu pri presune na rôzne miesta a nie na to, 
aby sme na nich svojím nedisciplinovaným správa-
ním ohrozovali život a zdravie ostatných.

V návrhu 
pripravovaných 
legislatívnych zmien je 
okrem iného aj to, že 
ak sa vodič odmietne 
podrobiť dychovej 
skúške, skutok bude 
hodnotený ako trestný 
čin.

ViEtE, ŽE... 
Priemerný osemdesiat-
kilový muž má po vypití 
2 dcl vína alebo pol litra 
piva zostatkový alkohol 
v krvi ešte dva a štvrť 
hodiny po konzumácii. 
Žena (približne 55 kg) 
po vypití rovnakého 
množstva tri a pol 
hodiny.
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Proroci ťa predpovedali, Matka Božia, 
apoštoli o tebe učili, mučeníci ťa vyznávali. 

A my veríme, že si opravdivá Bohorodička,  
preto velebíme aj z teba nevýslovne zrodeného.

Bohorodičník na Boh je Pán z 3. hlasu
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Mnohé ikony Božej Matky dostali 
svoje pomenovania podľa miesta, kde 
sa zázračne objavili alebo kde prejavili 
svoju divotvornú moc. Niektoré dostali 
svoje mená podľa toho, kto ikonu našiel, 
a takou je aj Gorbanevská ikona Bohoro-
dičky (po uk. Гор ба нів ска, po rus. Гор-
ба нив ская). Je kópiou Korsunskej ikony 
Bohorodičky, ktorá – ako uvádza tradícia 
– je jednou z mnohých kópií ikony, ktorú 
pôvodne namaľoval sv. apoštol Lukáš 
a uchovávala sa v maloázijskom meste 
Efez (územie dnešného juhozápadného 
Turecka). Keď 9. októbra 988 obsadil 
veľký knieža Vladimír Krym, jedna 
z kópií ikony sa nachádzala v Korsuni 
(v súčasnosti Cherson, mesto na území 
južnej Ukrajiny). Podľa legendy tu prijal 
krst a ikonu Bohorodičky nazval Korsun-
ská (Chersonská). Následne bola ikona 
prenesená do Kyjeva, neskôr do Novgo-
rodu a počas panovania cára Ivana IV. 
Hrozného (1547 – 1584) do Uspenského 
soboru (Katedrálny chrám zasvätený 
sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky – 
15. august) v Moskve.

Gorbanevská ikona dostala svoje pome-
novanie podľa rodiny kozáka Gorbaňa. 
Zjavenie Gorbanevskej ikony sa podľa 
letopisov datuje do obdobia prvej polo-
vice 18. storočia. V tom čase ešte obec 
Gorbanevka nebola osídlenou a miesto 
obklopoval hustý les, v ktorom žil kozák 
Gorbaň, len pár kilometrov od mesta Pol-
tava (v súčasnosti mesto na severovýcho-
de Ukrajiny). Istého dňa sa vybral kosiť 
trávu, a počas kosenia sa mu kosa zlomila. 
Nakloniac sa do trávy, aby zistil príčinu 
toho, čo to spôsobilo, objavil v tráve ikonu 
presvätej Bohorodičky, a keď si ikonu 
detailnejšie prezrel, zistil, že kosou pora-
nil tvár Božej Matky pod pravým okom, 
z ktorého sa vyronila slza. S veľkou báz-

ňou sa Gorbaň sklonil pred obja-
venou ikonou a so slzami dojatia 
predniesol modlitbu k najmilos-
tivejšej zástankyni kresťanského 
ľudu. Následne ikonu priniesol 
do svojho skromného dreveného 
príbytku a informoval cirkevných 
predstavených o objavení ikony. 
Čoskoro vďaka úsiliu zbožných 
ľudí bola postavená drevená 
cerkev, zasvätená presvätej 
Bohorodičke, kde bola umiest-
nená aj nájdená divotvorná 
ikona. V roku 1818 bola postavená 
kamenná cerkev, kam preniesli aj 
divotvornú Gorbanevskú ikonu. 
Z celej Poltavskej oblasti začali 
k ikone prichádzať zbožní veriaci, 
aby si ju uctili a pomodlili sa pred 
ňou. Od roku 1850 bola zavedená 
tradícia každoročnej procesie 
s divotvornou Gorbanevskou 
ikonou 30. júna do mesta Poltava, 
kde ikona zostávala štyridsať dní 
– do 10. augusta, keď sa prenášala 
späť do Gorbanevky.

 V tridsiatych rokoch 20. storo-
čia, keď bola v obci Gorbanevka 
zbúraná Cerkev Narodenia Pre-
svätej Bohorodičky, zbožní miest-

ni obyvatelia divotvornú ikonu ukryli. 
V rokoch 1949 – 1962 sa ikona nachádzala 
v Preobraženskom sobore (Katedrálny 
chrám zasvätený sviatku Premenenia 
Pána) v meste Poltava, ktorú po zničení 
soboru preniesli do Cerkvi prepodobného 
Makaria v Poltave, kde sa nachádza až 
doteraz.

Ikona je realizovaná technikou olejo-
maľby na plechu, s rozmermi 40 x 30 cm, 
ozdobená pozlátenou striebornou rizou, 
pričom drahé kamene, ktoré boli súčas-
ťou výzdoby, boli v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia odcudzené. Svoju liturgickú 
pamiatku ikona slávi 30. júna.
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MODLITBA  
V STAVE EMOČNEJ 

OTUPENOSTI
Napriek tomu, že naše ja funguje stále 
v nejakej emócii, môže sa stať, že to 
nedokážeme vôbec precítiť či uvedomiť 
si. Modlitba sa nám spája aj s istým 
prežívaním, ale sú životné etapy, keď 
pri nej pociťujeme úplne prázdno, ba 
až nič. Ani príjemné, ani nepríjemné. 
Mnohokrát to takto býva pri liekoch 
známych ako antidepresíva, ktoré 
pomáhajú vlastne tým, že utlmia naše 
prežívanie, myslenie i cítenie, aby sme 
dokázali ako-tak fungovať. Už samotné 
stavy depresií či úzkostí sú náročné, 
a ak sa k tomu pridajú ešte nežiaduce 
vplyvy liekov, ocitáme sa na novom 
bojovom poli.

Vieme, že modlitba je pre vzťah s Bo-
hom kľúčová. Ak začneme vnímať, 
že je zrazu akási „suchá“, bez citu, 
môžeme upadnúť do pochybností, či je 
vôbec z našej strany úprimná. Možno 
stojíme pred dilemou, či sa vôbec mod-
liť, ak to tak je.

Skúsenosti mnohých ľudí dokazujú, 
že prestať s modlitbou nie je správnym 
rozhodnutím. Je ľahké chváliť Pána 
a dokazovať to aj slovami, keď nám nič 
nechýba. Ale modliť sa v čase ťažkostí, 
neistoty a problémov je krok zrelej viery. 
Je ťažké prijať chorobu ako dar, ale zvyk-
ne to byť tak, že práve taký čas je mostom 
k osobnejšiemu prežívaniu modlitby 
a vzťahu s Bohom. Často, ak nie vždy, si 
to však vieme uvedomiť až spätne.

Po čom siahnuť v takejto kríze? Aj tu 
je ponuka Cirkvi štedrá. Upokojujúco 

môžu pôsobiť tzv. opakovacie modlitby, 
ako je ruženec alebo korunka. Myseľ sa 
nenamáha, ale neviditeľne sa uzdravuje 
cez pôsobenie Božieho slova. Podobne 
je to aj s modlitbou žalmov. Je dobré 
nájsť si ten svoj, keďže ponuka žalmov 
je skutočne veľmi pestrá. Ďalšou 
možnosťou je breviár alebo časoslov. 
Spomínané modlitby sú takou istotou 
a kotvou v nestabilnom prežívaní. Nie-
kedy nás nemusia utlmovať ani lieky, 
aby sme sa cítili podobne. Skúmajme, 
čo dobré nám Cirkev ponúka, a toho sa 
držme.

Sme navzájom poprepájaní a Boh nám 
dal bratov a sestry, lebo nie je dob-
ré žiť človeku samotnému. Je dobré 
nájsť v sebe odvahu a poprosiť buď 
o duchovné sprevádzanie, alebo svoje 
spoločenstvo o modlitbu, ale aj o pria-
teľský rozhovor či pomoc. Diabol nám 
rád vkladá do duše lži a pochybnosti 
o sebe, vzoprime sa mu aj takto. Veď ak 
trpí jeden úd, trpí celé telo.

Poslednou vecou je, že môžeme nado-
budnúť pocit, že naše modlitby sú ako 
hádzanie hrachu na stenu. Nevidíme 
ich ovocie, lebo sme ako oslepení. 
Ako to raz povedal otec Kuffa, aj tá 
najšpinavšia rúra sa pod pravidelným 
prúdom čistej vody, ktorá do nej vchá-
dza, čistí. To platí aj o modlitbe v čase 
pochybností, keď nám to nedáva žiad-
ny zmysel. Pomôžme si aj biblickými 
slovami: Verím, Pane, ale pomôž mojej 
nevere... (František Sochovič)

CERKVI 
GRÉCKOKATO
LÍKOV (2)
V minulom čísle sme sa venovali sakrálnej 
architektúre našich chrámov na území 
pod karpatským oblúkom. Po chrámoch 
lemkovského typu treba spomenúť ďalší 
charakteristický sloh, ktorým je tzv. ma-
ramorošská gotika. Tento sloh je typický 
pre historickú Mukačevskú eparchiu 
a za jej pôvodnými hranicami by sme ho 
ťažko hľadali. Cerkvi tohto typu sa stavali 
v tej časti Mukačevskej eparchie, ktorá 
sa dnes nachádza čiastočne na Zakarpat-
sku, v oblastiach miest Chust, Rachiev, 
Ťačev a čiastočne na území dnešného 
Rumunska v regióne Maramureš. Ako 
taká cerkev vyzerá? Ide o starobylý typ 
drevenej stavby, ktorý sa utváral v dobe, 
keď sa začali objavovať murované stavby 
v gotickom slohu. Charakteristická pre 
cerkev tohto typu je jediná vysoká štíhla 
veža nad babincom zakončená rovnako 
vysokou, štíhlou, špicatou strechou. Tá 
bola spočiatku jedna, no neskôr k nej 
začali pridávať štyri menšie na rohoch 
veže. Mnohé z týchto cerkví už zanikli 
a ďalšie sú vo veľmi zlom stave pre roz-
ličné príčiny. Na rozdiel od lemkovských 
cerkví, tie maramorošké sú pomerne 
vysoké. Najstaršie z nich siahajú do 15. 
storočia. Spomedzi nich možno spome-
núť cerkev v Sokirnici, v Danilove alebo 
v Olexandrovke. Majú podobnú vnútornú 
štruktúru ako lemkovské cerkvi: babinec 
pod vežou, chrámovú loď a svätyňu. 
Niekedy sa nesprávne tvrdí, že babinec 
bol pre ženy – slobodné matky alebo 
pre ženy s nie celkom dobrou povesťou. 
Nie je to pravda. Babinec bol pre všetky 
ženy, chrámová loď bola totiž určená iba 
mužom. (Marko Durlák)
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s veriacimi púť do Ríma. Okrem jeho 
svojráznosti a prostorekosti aj takéto 
jeho postoje viedli k jeho opätovnému 
uväzneniu a k odobratiu štátneho 
súhlasu. Po ďalšom väzení odišiel pre 
podlomené zdravie do invalidného dô-
chodku do Košíc. Tu nečakane 14. mája 
1989 v nemocnici zomrel. Po pohreb-
ných obradoch, ktoré 22. mája 1989 
vykonal prešovský ordinár Mons. Ján 
Hirka v Košiciach, jeho telesné ostatky 
pochovali v rodinnej hrobke na miest-
nom verejnom cintoríne. (Juraj Gradoš)

Štefan Havrilla sa narodil 31. augusta 1922 v sečovskej roľníckej 
rodine. Jeho sestry sa stali manželkami gréckokatolíckych kňazov, 
no on ostal v celibáte. Po štúdiu v Sečovciach pokračoval na Učiteľ-
skom ústave v Prešove, kde neskôr absolvoval aj teológiu. 22. augusta 
1948 prijal kňazstvo v kaplnke miestneho baziliánskeho monastie-
ra v Prešove z rúk vladyku Pavla. Následne pôsobil na miestnom 
biskupskom úrade, kde ho zatkli ešte pred Prešovským soborom. Vo 
väzbe strávil necelé štyri roky a po súdnom procese bol vypovedaný 
do Čiech, kde dostal prezývku Čierny páter. Do Košíc k matke sa 
vrátil až v roku 1967. Po obnove cirkvi odišiel pôsobiť do Šumiaca 
a Vernára. Bol zástancom používania materinského slovenského ja-
zyka v gréckokatolíckej liturgii. V roku 1969 sa mu podarilo vykonať 

MIKULÁŠ KABASILAS 

ŽIVOT V KRISTOVI (2)

Ako sa sekera nevypína nad toho, kto ňou 
zatína (Iz 10, 15), tak ani dobro nemôže 
byť v nikom, pokiaľ tam nebude prítomný 
ten, ktorý je dobrý. Pán dokonca sľúbil 
svojim svätým nielen svoju prítomnosť, 
ale sľúbil zostať pri nich, ba čo viac, uro-
biť si v nich príbytok. Čože to vravím? Je 
dokonca napísané, že Pán, milovník ľudí, 
sa spája so svojimi svätými takou láskou, 
že ich navzájom spája jeden duch. 

Božiu lásku k ľuďom nemožno opísať; 
jeho láska k nášmu rodu presahuje všetku 
ľudskú reč a je jej schopná jedine Božia 

dobrota. Ona je tým pokojom, ktorý 
prevyšuje všetko chápanie (Flp 4, 7). Ana-
logicky aj spojenie Pána s tými, ktorých 
miluje, presahuje akékoľvek spojenie, aké 
si možno predstaviť. Preto si Sväté písmo 
muselo poslúžiť viacerými obraznými prí-
kladmi, aby mohlo vyjadriť Božiu lásku, 
lebo jeden príklad by nestačil. Raz je to 
obraz domu toho, kto v ňom býva; inoke-
dy používa obraz viniča a jeho výhonkov. 
Raz je to obraz svadby, potom zas príklad 
hlavy a telesných údov. Ale ani jeden prí-
klad nezodpovedá skutočnosti natoľko, 
aby sa na základe príkladov dalo dospieť 

k skutočnému poznaniu pravdy. Zjed-
notenie musí zodpovedať láske, lenže čo 
možno prirovnať k Božej láske? Lebo ak 
sa nám aj zdá, že svadba a spojenie údov 
s hlavou predstavujú najvyšší možný stu-
peň spojenia a zjednotenia, aj tak sú tieto 
príklady neadekvátne a veľmi vzdialené 
od toho, aby vyjadrili skutočnosť. 

Svadba nedokáže spojiť novomanželov 
natoľko, aby mohli žiť jeden v druhom 
tak, ako sa má Kristus k Cirkvi. Preto 
keď apoštol hovorí o manželstve, že toto 
tajomstvo je veľké, dodáva: ja hovorím 
o Kristovi a Cirkvi. To, čo v skutočnosti 
obdivuje, nie je ani tak svadba dvoch ľudí, 
ale skôr spojenie Krista a Cirkvi. 

Jednotlivé časti tela sú spojené s hlavou 
a vďaka tomuto spojeniu žijú. Keď sa 
oddelia, zomierajú. Ale oveľa viac než 
s vlastnou hlavou sú spojené s Kristom. 
Presviedčajú nás o tom blažení mučeníci, 
ktorí radostne podstúpili stratu hlavy 
i ďalších údov, ale nestrpeli ani len slovo, 
ktoré by hovorilo o ich odlúčení od Krista. 

Spasiteľ je vždy a celkom prítomný v tých, 
ktorí prebývajú v ňom. Zabezpečuje 
každú ich potrebu, je pre nich všetkým 
a nedovolí, aby svoj zrak upreli na niečo 
iné, alebo aby hľadali niečo mimo neho. 
Svätí totiž už nepotrebujú nič iné, čo by 
nebol on. On ich rodí, dáva im rásť, živí 
ich, je svetlo a dych. On sám utvára ich 
zrak a osvecuje ho, až sa im napokon sám 
dáva vidieť. Poskytuje pokrm i sám sa stá-
va pokrmom. To on ponúka chlieb života 
a to, čo ponúka, je Oon sám. On je život 
žijúcich, vôňa dýchajúcich, odev pre toho, 
kto sa ním chce zaodiať. (Marko Durlák)

ŠTEFAN HAVRILLA (1922 – 1989)
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VZOPritE Sa 
DIABLOVI A UJDE 
OD VÁS
» Andrea LIŠTIAKOVÁ

Keď som bola asi prváčka, sníval sa mi 
sen. Stála som na balkóne s bublifukom. 
Lastovičky veselo štebotali. Začala som 
robiť obrovské bubliny, ktoré zaplnili celý 
priestor predo mnou. Paráda. No zrazu sa 
nebo zamračilo, slnko a lastovičky zmizli. 
V bubline sa objavila dáka rohatá hlava 
a náramne sa rehotala. Oblial ma strach. 
Fuj, nočná mora. A tu zrazu sa tá čertov-
ská hlava objavila aj v ďalších bublinách. 
V tom sne som sa začala modliť: Otče 
náš, ktorý si na nebesiach..., ale zbav nás 
zlého. Zrazu tie bubliny začali praskať, 
popraskali všetky a zlý bol preč. Vyšlo sln-
ko a mňa oblial pocit Božej lásky a jeho 
milujúcej prítomnosti. 

Keď som sa stala manželkou, prišlo 
prvé tehotenstvo. Bolo plné prekvapení 
a rozhodnutí, ale aj dôvery v Božiu lásku. 
V dvadsiatom štvrtom týždni tehotenstva 
nám špecialista na prenatálnu diagnos-
tiku oznámil, že dieťa bude mať Downov 
syndróm a treba ho „dať preč“. My sme 
ho preč nedali. Modlili sme sa. Narodil sa 
nám zdravý syn. Tešili sme sa s manželom 
prvorodenému dieťatku. Vnímali sme ho, 
ako sa hovorí, ako vymodlené, vytúžené 
dieťa. Ale bolo tu niečo, čo chvíle radosti 
ničili a lámali. Bol to môj strach. Strach 
o naše dieťa. Zverila som sa skúsenej-
ším ženám. Tie mi však vysvetlili, že 
môj strach po tom, čo sme si prežili, je 
normálny. Vraj je úplne normálne báť sa 

o dieťa. Že je to prirodzené, bežné, že keď 
sa žena stane matkou, bojí sa, že aj ony sa 
stále boja, aj keď ich deti sú už dospelé. 

Premýšľala som o tom, no stále mi vŕtala 
v hlave jedna myšlienka: Načo by mi dob-
rý Boh dával taký krásny dar, ako je naše 
dieťa, a k tomu daru by pribalil ťažký ba-
toh strachu? To nedáva zmysel! Nemohla 
som uveriť tomu, že namiesto radosti 
a šťastia mi dobrý Boh s dieťatkom dáva aj 
obrovský balvan strachu. 

Strach nikdy nie je od Boha. „A dokonalá 
láska vyháňa strach.“ (1 Jn 4, 18) S manže-
lom sme šli za duchovným otcom, ktorý 
sa za mňa v tejto veci modlil. Bez dlhých 
psychologických sedení, psychologického 
poradenstva či užívania psychiatrických 
liekov bol tento môj strach v tej chvíli 
preč. Duch strachu, ktorý sa ma držal, 
odišiel, lebo Boh sa oslávil. Môj strach 
nebol medicínskou diagnózou ako u nie-
ktorých ľudí ani „prirodzenou“ súčasťou 
materstva. Bol za ním duch strachu, kto-
rého kňaz v autorite Ježiša Krista poslal 
preč, a on musel odísť.

Duchovný otec nám potom vysvetlil mno-
hé skutočnosti o pôsobení zlého v živote 
ženy. Upozornil na stav strachu žien. 
Na to, že strach je dobrý a je od Boha. Lebo 
keď sa niečo zomelie, zľakneme sa a rýchlo 
konáme, a vtedy je to dobré, lebo strach 
nás chráni. Ale stav strachu je niečo iné. 
Zotrvávať v stave strachu, to už od Boha 
nie je. Povzbudení, vďační a potešení Bo-
žím konaním v našom živote sme sa vrátili 
domov a velebili Boha. A potom, v radosti, 
bez strachu a obáv, som sa mohla s láskou 
a Božím žehnaním starať o naše dieťa. 

Po istom čase som si spomenula na svoj 
sen z detstva. Už viem, čo mi tým chcel 
Pán povedať. Že sa nemusíme báť, lebo 
on je stále s nami. Že si nás vryl do svojich 
dlaní (Iz 49, 16). Že nás svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním spasil a sme jeho Bo-
žími deťmi (Rim 8,16). A máme autoritu 
Božích detí. Že sa smieme modliť v mene 
Ježiša Krista a prikázať diablovi, aby 
od nás odišiel, lebo je napísané: „Diablovi 
sa vzoprite a ujde od vás.“ (Jak 4, 7) Že 
za nami stojí sám veľký Otec, Kráľ, náš 
Boh. Lebo je napísané: „Lebo ste nedosta-
li ducha otroctva, aby ste sa museli zasa 
báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho sy-
novstva, v ktorom voláme: ,Abba, Otče!‘“ 
(Rim 8, 15)
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HABURA
» Juraj GRADOŠ

Svätý archanjel Michal patril medzi obľúbených svätých 
našich predkov. Svedectvom nie je iba množstvo Michalov 
zapísaných v matrikách, ale i pôvodných patrocínií cerkví. 
V tesnej blízkosti Medzilaboriec sú až štyri farské cerkvi 
zasvätené tomuto veľkovojvodcovi nebeských zástupov. 
Jedna z nich stojí v rusínskej obci Habura.

Obec leží na rieke Laborec. Priamo v obci 
sa do nej vlieva niekoľko potokov, napr. 
Habura, Slížov či Bzovatý. Prvá zmienka 
o obci je z roku 1543 a už krátko po nej sa 
spomína obyvateľstvo rusínskeho pôvo-
du. Fara je doložená už v roku 1601.

Ešte pred vstupom do dediny ma po ľavej 
strane zaujal veľký nápis SNP a malý pom-
ník. Obidva monumenty ležali na akejsi 
trase vytýčenej betónovými stĺpmi, ktorá 
sa končila v kamennej kaplnke zasvätenej 
Matke ustavičnej pomoci, pri ktorej bolo 
vkusne upravené odpočívadlo. Z pamät-
níka je zrejmé, že v týchto miestach padol 
24. novembra 1944 náčelník partizánskej 
skupiny Čapajev Ľudovít Kukoreli a jeho 
375 verných spolubojovníkov. Pri vstu-
pe do dediny ma zaujala mapa okolia. 
Dedinu tvoria dve súbežné ulice, a tak 
som odbočil na tú východnejšiu, kde leží 
i Cerkev sv. archanjela Michala. Na moje 
prekvapenie to v obci naozaj žilo. Aj keď 
aj tu sa lány obilia premenili na pastvi-
ny pre dobytok, obec je ešte stále plná 
života a aktivít. Po krátkej návšteve fary 
(otec Alexander Duľa bol v tom čase 
mimo farnosti), kde už bola pripravená 
siahovica na zimu, som sa pred cerkvou 
stretol so svojimi sprievodcami manželmi 
Onufrákovcami. Kým Miroslav je kurátor, 
Mária je miestnou kantorkou. Cerkev, 
ktorá patrí medzi staršie murované cerkvi, 
obklopuje rozsiahly cintorín. Pred ňou 
sa nachádza murovaná zvonica s tromi 

zvonmi a severne od nej zasa nový dom 
smútku. V ňom je nástenná veľkorozmer-
ná ikona Vzkriesenia Lazára.

Pani Mária ma vpustila do cerkvi. Už 
na prvý pohľad sa tu prepájalo nové so 
starším. Nové lavice, zrekonštruovaný 
ikonostas a kazateľnica zo začiatku 
minulého storočia či dostavaný chór dopĺ-
ňali interiér tohto takmer tristoročného 
bohostánku. Na oblečníku vo svätyni sa 
nachádzali staré evanjeliáre a za oltárom 
veľký procesiový drevený kríž, ktorý bol 
nájdený počas opravy interiéru na povale. 
Vnútrajšok okrem Božieho hrobu zdobí aj 
nedávno posvätená drevená krížová cesta. 
Zvláštnosťou na chóre je murovaná prieč-
ka, ktorá chór rozdeľuje na dve polovice. 
Ako mi moji sprievodcovia povedali, bola 
postavená, aby dievčatá a chlapci, ktorí 
sedeli hore, boli medzi sebou oddelení. 
Kým ženy sedeli v babinci, chlapi sedeli 
dole v lodi. Dnes na chóre sedia dievčatá 
a chlapi. Kedysi sa tu žilo ťažko. Ako mi 
povedala pani Mária, mäso sa jedlo iba 
dvakrát do roka.

V zápale rozhovoru sa k nám pridal 
kurátor Pavel Mochnáč. Pod turňou 
cerkvi mi porozprávali príbeh o tom, ako 
sa na Paschu niekedy v deväťdesiatych 
rokoch 19. storočia po posviacke jedál celá 
veža i so zvonmi zrútila na miesto, kde 
iba krátku chvíľu predtým kňaz posvätil 
veľkonočné jedlá. Práve preto v roku 

1896 postavili murovanú zvonicu, ktorá 
bola nedávno obnovená. Rok je vytesaný 
do kamenného prahu zvonice. Miestne 
zvony majú veľkú moc – ich zvuk naozaj 
veľmi často odháňa búrkové mraky. Veža 
cerkvi slúži aj ako stĺp rozvodu elektrickej 
energie. I samotná cerkev prešla aj vďaka 
podpore Prešovského samosprávneho 
kraja v rokoch 2021 a 2022 obnovou.

Cestou na cintorín sa nedá nevšimnúť si 
drevenú nadrozmernú plastiku svätého 
archanjela Michala, ktorá bola vyho-
tovená počas miestneho sochárskeho 
sympózia v roku 2018. Jej autorom je Juraj 
Čutek. Na jednom krídle anjela je vyrytý 
text „S nami Boh...“, zakončený jedným zo 
symbolov kresťanstva – rybkou. Po ne-
dávno vybudovaných chodníkoch sa 
prechádzame pomedzi hroby až ku krížu, 
za ktorým sa nachádza šestnásť menších 
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GUNHILD SEHLINOVÁ: MÁRIIN 
OSLÍK

V pôvab-
nej knihe 
Máriin 
oslík 
od dán-
skej 
autorky 
Gunhild 
Sehlino-
vej ožíva 
oča-
mi malého oslíka a ďalších zvieratiek 
prastarý vianočný príbeh narodenia 
Ježiša Krista. Krásne ilustrácie slovenskej 
autorky Anny Pospíšilovej a pútavý text, 
ktorý v slovenskom preklade vychádza 
prvýkrát, približujú deťom živým a vese-
lým spôsobom putovanie Márie a Jozefa 
do Betlehema. Kniha je ideálnym via-
nočným darčekom pre detských čitateľov 
a ich rodičov. (Martina Jokelová Ťuchová)

ŠŤASTIE

Sam Greenfieldová vyrastá v detskom do-
move a pokladá sa za najväčšiu smoliarku, 
pretože si ju nikto nikdy neadoptoval. 
Po tom, čo dospeje, sa musí z detského 
domova odsťahovať a začína pociťovať 
samotu. Všetko sa však zmení, keď nájde 
na zemi šťastnú mincu a jej život sa 
otočí naruby. Sam sa však chce s týmto 
šťastím podeliť so svojou kamarátkou 
Hazel, ktorá má ešte šancu nájsť novú 
rodinu. Ale všetko sa začína kompliko-
vať, keď mincu stratí a musí sa vybrať 
do zeme šťastia, aby znovuzískala šťastie 
pre Hazel. Tu stretáva Boba, ktorý sa stáva 
jej sprievodcom na tejto výprave. Zá-
bavná rozprávka, ktorá kreatívne nazerá 
na tému šťastia. (Slavomír Gereg ml.)

betónových krížov. Ide o cintorín vojakov 
z prvej svetovej vojny. Cirkevnoslovanský 
nápis „Blažéni, jáže izbral i prijal jesí 
Hopodi“ napovedá mnohé. V chotári obce 
smerom k poľským hraniciam ležia ďalšie 
dva také cintoríny, z ktorých jeden objavi-
li iba nedávno. Na cintoríne odpočívajú aj 
kňazi Pavol Homičko a Ján Puškáš s man-
želkou. Za cintorínom sa nachádza ďalší, 
kde boli počas epidémie cholery pocho-
vávané deti.

Ulica, na ktorej leží cerkev, bola pôvodne 
jedinou ulicou obce. Až po úprave brehov 
rieky Laborec a jej prítokov vznikla dnešná 
hlavná ulica. Moji sprievodcovia ma 
vedú do malého parku, kde sa nachádza 
pôvodný hrob Kukoreliho. Jeho manželka 
dala neskôr ostatky vyzdvihnúť a pochovať 
v Košiciach. Dnes je tu pamätník s jeho 
bustou. V parčíku, ktorý leží oproti pô-
vodnému obecnému úradu, je aj pamätník 
SNP. Na úrade, ktorý je už v súkromných 
rukách, sú viditeľné dve pamätné tabule. 
Akosi sa neviem ubrániť pocitu, že tu 
do kameňa vytesali každú významnú 
udalosť, ktorá sa v obci odohrala.

Navštíviť Haburu a nezájsť pozrieť 
päťmetrovú bronzovú sochu kniežaťa La-
borca, ktorá sa týči nad dedinou, by bolo 
neodpustiteľné. Cestou míňame nový 

obecný úrad s nabíjacou stanicou pre 
elektromobily, čo ma úprimne prekvapi-
lo, a budovu pôvodnej školy, ktorá dnes 
slúži ako domov sociálnych služieb. Autá 
parkujeme na priestranstve pred dreve-
nou replikou pôvodnej cerkvi z konca 16. 
storočia. Tú miestni po dostavbe v roku 
1747 až 1748 predali do Malej Poľany. Od-
tiaľ bola v medzivojnovom období cerkev 
predaná do Hradca Králové v Česku, 
kde je dodnes. V tom čase bola Habura 
najväčšou gréckokatolíckou dedinou 
na území Slovenska.

Túto repliku pred desiatimi rokmi postavil 
bez klincov Haburčan Dušan Kantuľak 
a hoci jej veže zdobia andrejské (pra-
voslávne) kríže, ide skôr o turistickú 
atrakciu než funkčný chrám. V jej tesnej 
blízkosti sa nachádza mnoho pamätných 
tabúľ tým, ktorí sa zaslúžili o propagáciu 
obce, o jej oslobodenie či predkom židov-
skej, gréckokatolíckej a  pravoslávnej viery.

Pri replike cerkvi sa lúčim so svojimi 
sprievodcami, ktorí mi ešte ukážu dve do-
liny – jednou sa ide do Mikovej a druhou 
do Driečnej. Potom sa vyberiem na kopec 
nazvaný Vŕšok, aby som si sochu kniežaťa 
Laborca obzrel zblízka. Čerstvý vzduch 
a mokrý strmý kamenný chodník robia 
tento výstup celkom namáhavým. No 
pohľad na dedinu, ktorý sa mi naskytol, 
je úžasný. Aj podstavec tejto sochy, ktorú 
v roku 2014 vytvoril Ján Ťapák, zdobia 
pamätné tabule. V jeho útrobách sa 
nachádza schránka so zeminou zo 106 ru-
sínskych obcí, ktorá symbolizuje jednotu 
Rusínov. Aj na tomto kopci zúrili počas 
prvej svetovej vojny boje a v tradícii miest-
nych sa hovorí, že keď už nemali náboje, 
zabíjali sa bodákmi. Po krátkom posedení 
na lavičke zídem dole do dediny, kde sa 
zastavím v miestnom parku. Napodiv sa 
v ňom okrem altánku nachádza aj fontána 
(v čase môjho príchodu nefunkčná) 
a detské ihrisko ozvláštnené dreveným lie-
tadlom a rusínskym expresom. Neďaleko 
obce sa totiž nachádza jeden z dvoch že-
lezničných slovensko-poľských hraničných 
priechodov na východnom Slovensku.

Cestou domov nezabudnem pozdraviť 
miestneho protopresbytera otca Janka 
Blaška v Medzilaborciach a plný dojmov 
a zážitkov pomaly smerujem do Prešova.
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Milan Lasica, Július Satinský a Jaro Filip  I  facebook.com/filiplasicasatinsky/

ZaSmEJEtE Sa  
Na tOm?
CELKOM VÁŽNE O SÚČASNOM HUMORE V MÉDIÁCH
» Juraj RUSNÁK

Pred istým časom verejnoprávna televízia uviedla v rámci 
prehliadky diel európskej kinematografie starší francúzsky 
film Prázdniny pána Hulota s francúzskym komikom 
Jacquesom Tatim. Komédia o príhodách až detsky 
úprimného, plachého a spoločensky málo obratného pána 
Hulota počas dovolenky pri mori poskytuje zaujímavé 
svedectvo o tom, na čom sa dokázalo mediálne publikum 
– a to nielen vo Francúzsku – smiať pred šesťdesiatimi 
rokmi. Tatiho humor je jemný, delikátny, povedal by som 
klaunský, podobne ako televízne humoristické vystúpenia 
Jana Wericha, Miroslava Horníčka či u nás Milana Lasicu 
a Júliusa Satinského. 

Neskôr bolo možné v médiách sledovať 
aj iný druh humoru: publikum sa smeje 
na koktaní pána Kudláčka, Mirkových 
krátkych nohaviciach a fúzoch pani Márie 
v humoristickej relácii Uragán, spolu 
s moderátorom na tom, ako žije mentál-
ne hendikepovaný Tonko v Extrémnych 
rodinách, smeje sa na tom, ako sa pán 
Pátrovič v televíznej šou Česko Slovensko 
má talent (márne) pokúša o spev, ako 
grganím odpočítava vstup do nového roka 

Patrik Leško z Prešova či na tom, ako trá-
vi Štedrý večer v spoločnosti svojho kul-
túrneho suterénu Martinka alias Kleopat-
ra z Turca. Podobne ako na karnevalovom 
pódiu v stredoveku, aj tu sa smejeme 
na niečom, čo rýchlo udrie do očí, čo je 
prvoplánové, dokonca na tom, na čom sa 
v slušnej spoločnosti vlastne smiať nemá: 
na ľuďoch, ktorí sa neváhajú zosmiešniť 
za akúkoľvek cenu, dokonca na ľuďoch, 

ktorí sú postihnutí sociálne, kultúrne, 
dokonca aj fyzicky. 

Humor predstavuje osobitnú esteticko-
filozofickú kategóriu a skúmanie jeho 
povahy preto zaujíma nielen teoretikov 
komunikácie, estetikov či filozofov, ale 
aj psychológov a lingvistov. Analýza 
humoru má bohatú históriu a zasahuje 
od identifikácie mentality človeka humor 
produkovať a chápať cez skúmanie 
samotnej povahy humoru až po ana-
lýzu sociokultúrnych dôsledkov, ktoré 
používanie humoru vyvoláva. Z množstva 
definícií humoru sa mi páči tá, v ktorej 
je humor charakterizovaný ako „naruby 
obrátený pocit vznešenosti, lebo porovná-
va nekonečne veľké s nekonečne malým“. 
Vtip je vlastne umením skonštruovať 
nečakaný protiklad (napríklad medzi det-
sky úprimným prežívaním prázdnin pána 
Hulota a stereotypným, ba až nudným 
trávením dovolenky väčšiny dospelých) 
a smiech je potvrdením radosti z toho, 
že sme na tento protiklad prišli a že ho 
považujeme za smiešny. Pri humore teda 
počítame s akýmsi „druhým čítaním“, 
ktorému sa postupne učíme. To učenie 
je často podmienené nielen mentálnou 
úrovňou (deti mnohým vtipom dospelých 
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nerozumejú – niekedy si možno povedať, 
aj vzhľadom na vyššie uvedené príklady, 
našťastie) ale aj sociálnou pozíciou 
a kultúrnym pozadím, v ktorom žijeme. 
Odtiaľ zrejme pochádza také frekvento-
vané triedenie tohto druhu komunikácie 
podľa národne špecifikovaných kultúr 
– veľmi často sa u nás hovorí o podobách 
tzv. suchého anglického humoru, niekedy 
aj o ingredienciách nemeckého či talian-
skeho „zmyslu pre humor“. Aj keď takáto 
klasifikácia odráža skôr isté stereotypy 
v spoločnosti o okolitom svete než ve-
decky fundovanú analýzu, naznačuje, že 
„čítanie“ preferuje isté modely (v tomto 
prípade typologicky ohraničenú víziu 
o „pravom anglickom humore“ či „typicky 
nemeckej zábave“). 

Pravdaže, dnešný človek médií, nazvime 
ho homo medialis, potrebuje emócie 
rovnako ako jeho predchodcovia, novým 
je azda spôsob, akým ich vyhľadáva – 
v počítačových hrách pri zápase s nebez-
pečným netvorom, pred veľkoplošnou 
obrazovkou pri víťazstvách našich 
hokejistov, v obývačke pri sledovaní cesty 
chudobnej slúžky za vysnívaným šťastím, 
ale aj preferovaním iného druhu humoru 
– dnes viac fyzického, viac hmatateľné-
ho, možno aj agresívnejšieho. Smiech je 
vďaka elektronickým médiám stále bez-
prostrednejší, a tak sa smejeme na deťoch 
padajúcich z bicyklov zo súťaže domá-
cich videí, na falošnom speve družiny 
z Hviezdnej roty či na vytreštených očiach 
zúfalej televíznej moderátorky nachyta-
nej pri zinscenovanom zaistení.

Prispieva k tomu aj bulvárna žurnalistika, 
nadbiehajúca povrchnejšiemu vkusu, 
keď produkuje mediálne texty, v ktorých 
dominuje výrazná expresivita, niekedy 
aj vulgárnosť, tendenčnosť a zameranie 
na spoločensky háklivé témy vzbudzujúce 
všeobecnú pozornosť (senzácie zo života 
slávnych osobností, politické škandály, 
násilie, erotika a sex). Slovenský mediálny 
trh je relatívne malý a médiá úzkostli-
vo strážia médiá svoj priestor „v strede 
hracieho poľa“, teda tam, kde je pravde-
podobnosť efektívneho zásahu mediál-
nej informácie najvyššia, napríklad aj 
presadzovaním prvoplánového, expresív-
neho, ba až lascívneho humoru. V tejto 
súvislosti pripomínam, že silnou témou 
humoru na Slovensku je erotika, nap-
ríklad zaraďovanie erotických fotografií 
s kvázihumorným sprievodným textom 
do bulvárnych periodík (zvyčajne bez 
hlbšej tematickej prepojenosti s progra-
movou náplňou stránky a samotného ča-
sopisu). Nezriedka je eroticky podfarbený 

humor využívaný 
v reklame (napr. 
reklamnými slo-
ganmi – „Všetko 
ti dám, len nie 
svoju Siestu!“). 
Záujem o zvý-
šenie účinnosti 
vplyvu reklamy 
privádza tvor-
cov reklamy 
k manipulácii 
s erotikou nielen 
pri propagácii 
kozmetických 
výrobkov, 
alkoholických 
nápojov, ale aj 
automobilov, 
potravín, dokonca 
aj prípravkov 
na ničenie 
hmyzu (dávnejšie 
bol uvádzaný 
výrobok Diffusil 
na slovenský trh 
reklamným sloga-
nom „Nenechajte 
sa popichať“ 
a sprevádzal ho 
grafický vizuál, na ktorom bolo vidno 
ležiaceho hmyzieho muža na nahej žene).

Aký je teda dnešný slovenský mediálne ší-
rený humor? Ukazuje sa, že je taký, akým 
je samotný homo medialis na Slovensku 
– predovšetkým výrazne stereotypný. 
Najsledovanejšie humoristické progra-
my využívajú ustálené typy humorných 
asociácií, ktoré na slovenské mediálne 
publikum pôsobia najefektívnejšie. 
Na Slovensku je dlhodobo obľúbený tzv. 
menšinový humor (najmä vtipy o Ró-
moch, o Maďaroch) a humor zosmiešňu-
júci iné typy osobitne vyčlenených skupín 
– homosexuálov, blondínky, policajtov 
a pod. V súčasných slovenských mé-
diách sa presadzuje skôr humor situačný 
a menej verbálny – v minulosti známe 
a obľúbené humoristické programy (u nás 
Ktosi je za dverami, v Čechách Hovory H 
so spomínanými komikmi Lasicom, Sa-
tinským a Horníčkom) dnes prežívajú len 
vďaka reprízam a najefektívnejšie funguje 
prvoplánová komika (napodobňovanie 
slávnych tvárí zo šoubiznisu, imitovanie 
hlasov slávnych ľudí, ale aj opilcov, novšie 
aj vulgarizmami korenené stand-upové 
skeče o ľudských typoch a „týpkoch“). 
Zdá sa, že Slováci sa radi smejú na iných, 
nie na sebe – možno to súvisí s našou 
národnou mentalitou, nepochybne aj 
s tým, že neustále pochybujeme o našej 

národnej a kultúrnej jedinečnosti. Preto 
humoru, ktorý by relativizoval nedot-
knuteľnosť kultúrnych mýtov o našej 
identite, je v slovenských médiách ako 
šafránu – v tejto súvislosti pripomeňme 
aspoň televízny kabaret Piknik, v ktorom 
sa Viliam Klimáček so svojimi priateľmi 
pokúšal o podobný typ satiry ako slávnejší 
predchodcovia z britského kabaretu Lie-
tajúceho cirkusu Montyho Pythona.

Starí Gréci sa dokázali smiať na ľuďoch 
s telesnými chybami. Krutosť takéhoto 
„humoru“ je pre modernú mediálnu 
kultúru ešte stále neprijateľná, čo však 
neznamená, že dnešní mediálni spot-
rebitelia sú jemnejší. Vieme akceptovať 
povrchnosť zosmiešňovania slabých, 
nevedomých možno ešte dôslednejšie než 
kolíska európskej civilizácie: v už mnou 
spomínaných mediálnych reality show sa 
diváci zabávajú na neschopnosti účin-
kujúcich odhadnúť svoje sily. Ako vidno 
na úspechu Hviezdnej roty zo súťaže Slo-
vensko hľadá SuperStar, smutno-smiešny 
výkon „mediálnych outsiderov“ vieme 
akceptovať ako stabilizované meradlo 
mediálnej slávy. Elektronické médiá sa 
tak stávajú, ako predpovedal Marshall Mc 
Luhan, súčasťou našej biosféry, čo mení 
pôvodnú otázku z titulku článku, ktorá 
by nemala znieť: aký vlastne humor je, ale 
skôr: akí vlastne sme.
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

Mami, akceptuj skutočnosť, že 
som ockovým malým dievčat-
kom. Ja som to spoznala už 
v kolíske.

Mami, ak nevidím žiadny prob-
lém v dĺžke svojej sukne alebo 
nohavíc, povedz mi, nech sa 
predvediem pred otcom.

Mami, ak nemáš poriadne 
vybudovaný vzťah k Bohu, 
nemôžeš ma ho naučiť.

Oci, nemysli si, že len preto, 
lebo som rozkošná, neviem 
hádzať jedlo ako ktokoľvek iný.

Oci, nezabudni mi pripome-
núť, že nájdenie odpovede 
na zložitý problém je často 
ľahšie, keď si položím otázku: 
„Čo by urobilo radosť Bohu?“

Oci, vysvetli mi, že najväčšie 
uspokojenie z bohatstva spočíva 
v jeho použití pre dobro iných.

DÁ SA ROZVOD 
ZVrátiŤ?
» Mária NEMČÍKOVÁ

Je mnoho dôvodov, prečo sa manželstvá 
dostanú do krízy. Jedno riziko je v man-
želstvách bežné. Ide o tichého zabija-
ka, ktorý rozkladá manželov pomaly 
a zvnútra. Jeho meno je jasná predstava 
o manželstve.

Pri zásnubách sa človek rozhodne, že si 
vezme konkrétneho človeka. Že ho pozná, 
že si s ním vie predstaviť budúcnosť. 
A presne v tejto predstave je kľúč k úspe-
chu či neúspechu. Často máme ružové 
okuliare. Partnera vidíme svojimi očami, 
teda skreslene. Často počúvame slová, že 
sa s partnerom úplne zhodneme alebo 
že partner je pre mňa všetkým. Alebo že 
máme rozdiely, ale ja partnera postupne 
nakloním k tomu, čo je pre mňa dôleži-
té. Môže ísť o drobnosti, ako je spôsob 
nakupovania, ale aj kľúčové veci, ako sú 
hodnoty, výchova a pod. Zo skúsenosti 

práce s rozvodmi a anuláciami môžem 
povedať, že neustále sa opakujúcim prv-
kom, ktorý rozbíja manželstvá, je príliš 
rigidná predstava o tom, ako to bude 
v manželstve fungovať. Tieto predstavy sa 
často líšia, hoci na prvý pohľad sa zdajú 
zhodné. Ako príklad môžem uviesť jednu 
z mnohých situácií.

Snúbenci mali predstavu o krásnej ro-
dine, plnej pochopenia, vzájomnej úcty, 
predstavovali si útulné bývanie a spoloč-
né výlety či zmysluplne strávený čas. Žena 
bola jedináčik a detstvo prežila v bytovke 
v meste. Spoločné výlety pre ňu zname-
nali dovolenky v Tatrách či pri mori. Bola 
veľmi aktívna, rada športovala. Muž však 
pochádzal z mnohodetnej rodiny a vyras-
tal v rodinnom dome s veľkou záhradou, 
kde trávili veľa času. Spoločne sa o tú 
záhradu starali. Zmysluplne strávený čas, 

pekná rodinka a útulné bývanie boli síce 
spoločným snom, ale predstava o tom, 
ako sa napĺňa, bola u partnerov odlišná. 
Mohli sa síce dohodnúť, ale časom človek 
prirodzene stráca silu prispôsobovať sa, 
byť taktný, hľadieť na dobro druhého. 
Prvky obety, ktoré na začiatku zliepali 
rozdiely, pod tlakom každodenného 
života prestávali fungovať. Vtedy sa 
začínali ukazovať krivdy, nepochopenia, 
nespravodlivosti, ktoré manželia v snahe 
žiť v harmónii potláčali. Vtedy sa partneri 
môžu cítiť podvedení.

Ako sa dá zachrániť tento stav? Ako 
uzdraviť vzťah, ktorý bol dlhoročne 
zráňaný potláčaním či presadzovaním 
rigidných predstáv o živote? Proces je veľ-
mi náročný a dlhodobý. Mojou ambíciou 
preto je zachytiť smerovanie uzdravova-
nia ako pomôcku pre blízkych, ktorí chcú 
manželom v kríze pomôcť.

V prvom rade platí pravidlo, že ak sa 
nestane zázrak od Boha, tak koľko sa 
problém vytváral, toľko potrebuje na uz-
dravenie. Niekedy si pár povie, že urobme 
hrubú čiaru a začnime odznova. To je veľ-
mi pekná, povzbudivá veta. Ale nie je rea-
listická. Manželia potrebujú čas a priestor 
spracovať krivdy, nespravodlivosti a kríže, 
ktoré si vzájomne spôsobili. Ak sa im to 
podarí, môžu z tejto skúsenosti čerpať. 
Ak im ako blízki chceme pomôcť, pomôž-
me im vytvoriť tento priestor. Povzbu-
dzujme ich, aby sa nevzdávali.

Na to, aby sa partneri k sebe priblížili, 
si musia uvedomiť, kde sa ich predstavy 
líšili. A odpustiť si. A to i veci, ktoré samy 
osebe neboli úmyselné či zlé. V prípade 
spomínaných manželov mohlo ísť nap-
ríklad o predstavu rozdielneho trávenia 
voľného času. Treba si uvedomiť, čo nám 

Oci, uisti sa, že viem, ako sa 
volám a ako sa volajú moji rodi-
čia, a vaše telefónne čísla. Tvoje 
meno predsa nie je „ocko“.

Oci, bol by som rád, keby 
sme doma oslávili každý môj 
úspech – i vyhratý zápas.

Oci, nedovoľ, aby som hral 
štyri hodiny futbalovú hru 
na počítači, a pritom si myslel, 
že som strávil čas cvičením.

Mami, priprav sa na to, že sa 
často zobudím hladný. Chlapci 
jedia viac, ako si vieš predstaviť. 
Aj keď už nie sú bábätká.

Mami, pamätaj si, že chlapci 
prejavujú svoj záujem zápase-
ním, sácaním a vrážaním jeden 
do druhého.

Mami, neprikladaj extra vý-
znam žiadnemu z mojich diev-
čat. Prichádzajú a odchádzajú.

freepik.com
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ENERGETICKÝ 
MANAŽMENT MÁM
Zaneprázdnení manažéri vyhľadávajú 
pomôcky, ako zvýšiť efektivitu a maxima-
lizovať výkon. Rola matky je adekvátna 
dvom plným pracovným úväzkom. Často 
sú to aj nepravidelné nočné šichty. Preto 
je pre matky vhodné zaoberať sa nielen 
časovou, ale aj energickou kapacitou. Tá je 
na rozdiel od času obnoviteľným zdrojom. 
Základom energetického manažmentu je 
rovnovážny výdaj a dobitie energie.

Kľúčové je sebapoznanie a úprimnosť 
k sebe samej. Treba rozlišovať medzi tým, 
čo nás nabíja, a čo nám energiu vysáva. 
Rovnaké aktivity môžu na niekoho pôso-
biť vyčerpávajúco, na iného dobíjajúco. 
Neporovnávajte sa s nikým. Na základe 
zistení si môžeme lepšie plánovať aktivity. 
Vhodné je striedať ich tak, aby sme sa 
stíhali vybiť i nabiť. 

Život si najmä pri deťoch neplánujeme 
len my samy a často čelíme nepredvída-
teľným situáciám. Vtedy je vhodné mať 
poruke tzv. instantné nabíjače energie. 
Pre niekoho to môže byť káva, zopár dre-
pov pri otvorenom okne, niekoľko hlbo-
kých nádychov, vyloženie nôh... Skúste si 
strategicky premyslieť, čo by mohli byť tie 
vaše energizéry, nech ich viete v prípade 
potreby použiť.  

Preplniť si deň aktivitami je ďalšou chy-
bou. Tomu sa snažte vyhnúť. Na každý 
deň si naplánujte aspoň krátke leňošenie. 
Na ten čas si neplánujte nič. Zariadite 
sa podľa svojej momentálnej potreby. 
Môže to byť chvíľka premýšľania, krátke 
zdriemnutie, meditácia či modlitba.  

Pastor Craig Groeschel hovorí: „Naším 
cieľom nie je pracovať ťažšie, ale rozum-
nejšie narábať so svojou energiou.” (Rená-
ta Dulinová Bzdilová)

ubližuje. Ako blízki, ktorí možno lepšie 
chápu predstavu nášho člena rodiny, by 
sme im možno vedeli lepšie vysvetliť 
dôvody určitých postojov partnera. 

Ďalšou pomôckou pre manželov i blíz-
kych je uvedomiť si, že partnera nezmení-
me. Ale čo môžeme zmeniť, je náš postoj. 
Niekedy majú partneri predstavu o tom, 
aký je ich partner dokonalý, a neprepáčia 
mu žiadne zlyhania, prípadne ich vní-
majú ako zámerný útok na seba. Uznať, 
že partner nie je dokonalý, ale má chyby, 
no pritom môže byť dobrý človek, je nie-
kedy veľmi ťažké. My ľudia totiž máme 
tendenciu vnímať extrémy. Pre blízkych 
je niekedy ľahšie vnímať aj druhú stranu 
a budovať na nej. 

A nakoniec, byť otvorený zmene či prija-
tiu toho, čo o svojom partnerovi zistím. 
Na to je potrebná odvaha, pokora a lás-
ka... Je to veľmi náročné, ale nie nemož-
né. A aká je v tom úloha blízkych? Keď 
vnímame, že náš blízky sa mení, nezna-
mená to, že zrádza svoju pôvodnú rodinu. 
Často počúvame napríklad obavy rodičov: 
ten môj syn/dcéra sa mení, veď jemu sa to 
alebo ono nikdy nepáčilo. Vtedy sa treba 
zamyslieť, či tá zmena je zlá alebo len iná 
ako naša predstava o živote.

Uzdraviť manželstvo je veľmi náročný 
proces, ale šanca existuje. Len treba nie-
kde začať. A cesta k uzdraveniu vedie cez 
pokoru, otvorenosť, vôľu k odpusteniu, 
prijatiu a zmene.

TIP TOP
Jednou z prvých vecí, ktoré Boh „vy-
riešil“ po páde Adama a Evy, bola ich 
nahota. Zošil im odev z kože a vytvo-
ril prvú módu. Človek tak prijal isté 
pravidlo vonkajšej vizáže, ktorá mu 
mala pomôcť zachovať si dôstojnosť 
pred tými druhými, čistotu pohľadu 
a ochrániť ho pred vonkajším nebez-
pečenstvom.  

Pôvod slova móda nájdeme v latin-
skom modus – miera, vzhľad, pravid-
lo, predpis. Dnes je veľmi často použí-
vané hlavne v súvislosti s obliekaním. 
V istých periódach prichádzajú 
módne vlny a trendy, ktoré sa rýchlo 
odplavia, a na ich miesto nastupujú 
nové. A tak v šatníkoch dnešných 
mladých ľudí, ktorých aktuálne 
vlnenie najviac ovplyvňuje, nájdeme 
kúsky (niekedy doslova kúsky) odevu 
nečakaných tvarov a rozmerov. Topy, 

croptopy, priesvitné blúzy, sukne 
s vysokými rozparkami aj roztrhané 
džínsy... Bez ohľadu na to, komu sa 
tieto trendy páčia a komu nie, musí 
rozumný človek súhlasiť s tým, že 
z módy sa niekedy vytráca súdnosť 
a logika, etika aj estetika. Svoj zmysel 
má cudnosť, ktorá nevystavuje svoje 
telo chlipným očiam, svoj zmysel má 
ochrana pokožky pred nadmerným 
slnečným svetlom, chladom a prie-
vanom (obličky by o tom vedeli roz-
právať), svoj zmysel má krása, tvarová 
a farebná harmónia jednotlivých častí 
oblečenia a v konečnom dôsledku aj 
samotné pohodlie nositeľa. Navyše si 
ako kresťania musíme uvedomiť, že 
sme živou reklamou nášho Stvoriteľa. 
Obsahom aj formou, ktoré prezen-
tujeme cez naše myslenie, konanie aj 
vzhľad. (Drahomíra Kolesárová)

freepik.com
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

+

PLUSY: Túžim po stabilite, rodine a záze-
mí. Nechcem čakať s materstvom do vy-
sokého veku. Túžim sa obetovať, milovať 
a slúžiť. Chcem si budovať vlastný domov, 
osamostatniť sa.

míNUSY: Rozhodnutie vstúpiť do man-
želstva pod tlakom, zo strachu, že ostanem 
sama, nikto ma nebude chcieť. Nehľa-
dám Božiu vôľu – prevažuje moja túžba/
predstava o mojej budúcnosti. Vstupujem 
do vzťahu s cieľom rýchleho vydaja, zo 
svojho sebectva. Chcem už odísť z domu. 
Nezaoberám sa tým, či sa s mojím partne-
rom k sebe naozaj hodíme, či si vyhovuje-
me v hodnotách, charakterovo, prehliadam 
jeho chyby. Hľadám výhody vo vzťahu 
(napr. materiálne), neuvažujem o rozmere 
obety, chcem byť šťastná. Pre nadobudnu-
tie vzťahu spravím čokoľvek, aj posuniem 
hranice (oblasť čistoty, viery...) (Katarína 
Marčáková)

 

VEĽMI SA CHCEM 
VYDAŤ, UŽ MÁM 
NA TO VEK

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

Svätý apoštol Pavol nás povzbudzuje 
slovami: „Z vašich úst nech nevyjde ni-
jaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné 
budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo 
počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božie-
ho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou 
na deň vykúpenia.“ (Ef 4, 29 – 30)

Ukrajinská verzia tohto Pavlovho listu má 
dokonca vetu: „Nech nijaké hnilé slovo 
nevychádza z vašich úst...“ Hnilé je to, čo 
je nejako nainfikované a čo je už samo in-
fekčné, mŕtve. No aby vzniklo slovo, musí 
byť v našej mysli najprv myšlienka. A hni-
lá myšlienka robí aj našu dušu hnilou, 
zlou a mŕtvou. Lebo podľa cirkevných 
otcov vieme, že aký je duch v myšlienke, 
taký je už v srdci. A hnilé myšlienky, zlé 
slová, akými sú napríklad nadávky, robia 
naše srdce hnilým a duchovne mŕtvym. 
Nielen mladí ľudia, ale človek v každom 
veku by mal dávať pozor na svoje srdce, 
a nepúšťať doň zlé slová a duchov smrti 
prostredníctvom nadávok alebo zloreče-
nia iným. Je to dnes medzi ľuďmi veľmi 
rozšírené. Spája sa to veľakrát s nepraj-
nosťou i závisťou voči iným a veľakrát aj 
s podvedomým strachom. Sv. Ján Bosco 
mal videnie, ako chlapci z jeho oratória 
prinášajú Panne Márii kvety, no tí, ktorí 
predtým radi nadávali, vo videní chodie-
vali so zapichnutými nožmi v srdciach. 
Pristúpil k nim anjel a povedal im, aby 
si išli vybrať tieto nože, a nepustil ich 

k Matke Božej, odohnal ich. Vybrať nože 
zo sŕdc znamenalo ísť na svätú spoveď. 

Niektorí cirkevní otcovia tvrdia, že len čo 
nadávame na iných alebo zle rozprávame 
o ľuďoch, už nosíme prekliatie v sebe. 
(Mk 11, 11 – 14) Zlé myšlienky, zlé slová 
neprinášajú plody dobra. (Jn 15, 6) Myš-
lienka je duch. Zlá myšlienka o blížnom 
už patrí duchom zla, ktorí zakrývajú, 
prekryjú našu dušu, naše srdce pred 
Bohom, oddeľujú dušu od Krista. A takto 
veľakrát pristupujeme aj k svätému prijí-
maniu (s nožom v srdci), čiže s prekliatím 
v srdci. Preto Pán Ježiš hovorí v horskej 
reči: „Žehnajte aj tých, čo vám robia zlo.“ 
(Lk 6, 28) Apoštol na ochranu našej duše 
doslova prikazuje: „Za všetko ďakujte.“ 
(1 Sol 5, 16 – 18), (Rim 12, 14). Ďakovanie 
Bohu aj za ľudí, ktorí nám ublížili, chráni 
našu dušu. 

Vidíme, že pre náš život je oveľa, oveľa 
strašnejšie samo nadávanie než situácia či 
človek, na ktorého nadávame. Nadávanie 
škodí nám, je to agresia obrátená proti 
vlastnému srdcu, duši i proti vlastnému 
zdraviu. A veľmi ohrozuje našu spásu, 
lebo zarmucuje Svätého Ducha. Preto 
nikdy nenadávajme, ale namiesto zlých 
slov skúsme i v mysli, i jazykom modliť 
sa: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ 
Pretože je to jediná pravda o nás.
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MERCYME: ALWAYS ONLY JESUS

Skupina MercyMe je na čele 
rebríčkov už viac ako 
dvadsať rokov. Ich sklad-
ba I can only imagine je 
najsťahovanejšou skladbou 
kresťanskej hudby vôbec. 
Koncom októbra 2022 sku-
pina vydala svoj najnovší 
album, ktorý je jednoducho 
charakterizovaný svojím 
názvom: Always only Jesus (Vždy iba Ježiš). Obsahuje 
desať piesní s inšpiratívnymi textami, ktoré sú štylizo-
vané ako príbeh. Všetky skladby sú hudobne a textovo 
vyšperkované. Skladby majú silné vokály, z ktorých 
cítiť presvedčenie o obsahu textov. Album sa veľmi prí-
jemne počúva a pri zahĺbení do textov povzbudzuje vo 
viere. Album si môžete vypočuť na známych streamo-
vacích platformách. (Dominik Petrík)

ANTON ZEILINGER (1945)
Rakúsky fyzik ocenený 
Nobelovou cenou za rok 
2022, ktorú si preberie 
na slávnostnom ceremoniáli 
10. decembra v Štokholme 
spolu s Francúzom Alainom 
Aspectom a Američanom 
Johnom Clauserom za expe-
rimenty v oblasti kvantovej 
fyziky, dokázal, že kvantová 
mechanika umožňuje exis-
tenciu dvoch alebo viacerých 
častíc v previazanom stave. 
To, čo sa stane s jednou 
časticou v páre, určuje, čo 
sa stane s druhou, aj keď sú 

od seba akokoľvek vzdialené.

Zeilinger počas svojej kariéry často obhajoval kompa-
tibilnú koexistenciu vedy a náboženstva. Podľa jeho 
názoru konflikty vznikajú len vtedy, keď jedna z týchto 
dvoch disciplín prekročí svoje kompetencie. Kým 
v stredoveku Cirkev zastávala neudržateľné postoje, 
dnes takéto porušenia často prichádzajú z prírodných 
vied. Ich predstavitelia sa niekedy domnievajú, že 
môžu vyvrátiť náboženský svetonázor alebo ho zo-
smiešniť, čo je podľa Zeilingera nezmysel, pretože „Boh 
nie je nepochopiteľný“. Zeilinger považuje nájdenie 
syntézy týchto dvoch oblastí za jednu z hlavných úloh 
do budúcnosti.

Zeilinger niekoľkokrát prednášal aj o rozume a viere. 
V roku 2017 citoval pri istej príležitosti iného nosite-
ľa Nobelovej ceny za fyziku – Wernera Heisenberga: 
„Prvý pohár prírodnej vedy robí z človeka ateistu, ale 
na dne pohára čaká Boh.“ (Adriana Matoľáková)

ŽALM 33
Už dávno pradávno nás naši prví katechéti naučili, že modlitba je roz-
hovor s Bohom. Človek sa v nej prihovára Bohu a z času na čas dostane 
aj Boh priestor, aby mohol hovoriť k nám. Ako môžeme túto definíciu 
aplikovať na svätú liturgiu? Veď ona je modlitbou v najplnšom zmysle 
slova. A skutočne si v nej možno všimnúť prvky rozhovoru Boha s člove-
kom. Nejde tu len o nejaký virtuálny dialóg, ale o skutočnú komunikáciu 
Boha a jeho ľudu, ktorá sa prejavuje v prosbách, žalmoch a hymnoch, ale 
z druhej strany aj v čítaniach, ktoré počúvame. Najdokonalejší spôsob 
Božej komunikácie s človekom je však vyjadrený niečím väčším než len 
slovami. Keď kňaz rozdáva Eucharistiu, máme možnosť prijať samot-
ného Božieho Syna. Je to chvíľa vzkriesenia, na ktorej dostávame všetci 
podiel. Celý zvyšok liturgie je potom prejavom túžby človeka poďakovať 
sa svojmu najväčšiemu dobrodincovi za tento neoceniteľný dar. Preto 
ešte pred Božou odpoveďou na našu vďaku a oslavu, ktorou je záverečné 
požehnanie a prepustenie, liturgia obsahuje žalm 33. Ten napísal kráľ 
Dávid po jednom z mnohých zázračných Božích zásahov do jeho života. 
A to isté sa deje aj tu. Boh zasahuje a vytŕha nás zo záhuby hriechu, ot-
roctva sebeckosti, smrti nelásky a vkladá do nás svoje Slovo, Ježiša Krista. 
Áno, aj v závere liturgie platí, že je dobré oslavovať Pána. (otec Kyriak)
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  AKÉ BOLO VAŠE  
  POVOLANIE  
  KU KŇAZSTVU? 
BOLO PRE VÁS ĽAHKÉ 
VSTÚPIŤ K JEZUITOM A OSTAŤ 
CELIBÁTNYM KŇAZOM? (TOBIÁŠ)

Moje povolanie ku kňazstvu sa zrodilo v rodinnom prostredí cez osobný 
príklad mojich rodičov i starých rodičov. Zaiste, pri konkrétnom formo-
vaní predstavy kňazstva zohralo svoju úlohu aj to, že jednou z mojich 
prvých spomienok z detstva bola práve otcova kňazská vysviacka v máji 
1969, ku ktorej pristúpil po devätnástich rokoch čakania ako bývalý bo-
hoslovec prešovského seminára, ktorý zažil likvidáciu našej cirkvi v roku 
1950. Radosť z dosiahnutia tohto jeho životného cieľa, roky kňazskej 
služby v neľahkej situácii tzv. politickej normalizácie v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia – to všetko výrazne ovplyvňovalo život našej 
rodiny, a teda aj moje detstvo a dospievanie. Okrem akéhosi ideálneho 
pohľadu na kňazstvo ako formu osobného zasvätenia sa službe Bohu 
som teda mohol vnímať prežívanie kňazstva aj v spojení so všetkými 
ťažkosťami každodenného života.

Aj keď som bol formovaný príkladom spojenia kňazského a manželského 
rodinného života, musím pripustiť, že od začiatku uskutočňovania môj-
ho kňazského povolania som v sebe cítil väčšiu dispozíciu na celibátne 
kňazstvo. Na druhej strane, vedomý si toho, že „nie je dobre človeku byť 
samotnému“ som bol už počas teologických štúdií otvorený možnosti 
rehoľného života. Spomedzi rôznych foriem sa mi najviac prihovárala tá, 
ktorú do služieb Cirkvi priniesol sv. Ignác z Loyoly, teda forma aktívnej 
apoštolskej rehole jezuitov. Za bývalého režimu bol rehoľný život zlik-
vidovaný a aj preto som ani presne nevedel, s kým nadviazať kontakty 
a ako by mohla prebehnúť moja formácia. V tejto oblasti sa pre mňa stalo 
kľúčovým stretávanie sa s otcom Michalom Fedorom, ktorý bol tajným 
jezuitským kňazom a jednou z centrálnych postáv pri obnove Gréckoka-
tolíckej cirkvi a pri formovaní jej duchovnej identity. (vladyka Cyril)
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Príbehy poslušníka Mravenisko

?

Ahoj, deti, každá rodina má svoje miesto, svoj 
domov. Aj tá vaša. V každej rodine sa všetci 
navzájom potrebujú, podporujú a spoločne 
prežívajú ťažké i radostné chvíle. No každý 
musí priložiť ruku k dielu a troška sa pre tých 
ostatných ponamáhať, pre pokoj a dobré 
fungovanie rodiny obetovať nielen svoj čas, 
ale aj množstvo ďalších vecí.

Mnísi majú svoju rodinu v monastieri, ktorý je 
ich spoločným domovom. Tieto výnimočné 
miesta sa podobajú na mraveniská, malé 
mestá alebo kráľovstvá, kde má každý svoje 
miesto a pridelené povinnosti. Spájajú 
v nich modlitbu a prácu, aby bol monastier 
miestom požehnania, sebestačný a mal 

všetko potrebné na život. 

Monastiere boli niekedy ohradené múrom a vnútri sa 
nachádzali budovy, v ktorých mnísi bývali a pracovali. Ako 
v mravenisku. Niekto sa staral o záhradu, iný upratoval, 
ďalší opravoval, čo bolo pokazené, iný zasa muroval, ďalší 
sa staral o včely, piekol chlieb a prosfory alebo dorábal víno.
Úloha: Z monastierskeho múra odpadol kus omietky. Vyber 
správny tvar, ktorý v múre chýba.

Och. 
No teda.

Oprava

Čo to tu robíš? No konečne.

Robotníci
V monastieroch má každý z mníchov svoje dôležité miesto, pridele-
nú prácu, ktorú treba urobiť. 
Úloha: Na obrázku nájdi sedem skrytých predmetov, ktoré mnísi 
potrebujú pri svojej práci.

Starec 
bude mať radosť.

Vyvaľuješ
na mňa oči 
ako na zjavenie. 
       Starec ťa zháňal.

... 
pripo-
menulo 
náš monastier. 
Každý má svoje miesto, 
svoju úlohu a všetci sa 
namáhame na Božiu slá-
vu. Sú ako my. 
            Alebo my ako oni.

Zabudol som, že som 
mal nanosiť drevo.

Hm. 
Hm. 

Pozoroval som 
mravce a chválil 

Boha za ne. To ich 
kráľovstvo mi 

...
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prežívajú ťažké i radostné chvíle. No každý 
musí priložiť ruku k dielu a troška sa pre tých 
ostatných ponamáhať, pre pokoj a dobré 
fungovanie rodiny obetovať nielen svoj čas, 
ale aj množstvo ďalších vecí.

Mnísi majú svoju rodinu v monastieri, ktorý je 
ich spoločným domovom. Tieto výnimočné 
miesta sa podobajú na mraveniská, malé 
mestá alebo kráľovstvá, kde má každý svoje 
miesto a pridelené povinnosti. Spájajú 
v nich modlitbu a prácu, aby bol monastier 
miestom požehnania, sebestačný a mal 

všetko potrebné na život. 

Monastiere boli niekedy ohradené múrom a vnútri sa 
nachádzali budovy, v ktorých mnísi bývali a pracovali. Ako 
v mravenisku. Niekto sa staral o záhradu, iný upratoval, 
ďalší opravoval, čo bolo pokazené, iný zasa muroval, ďalší 
sa staral o včely, piekol chlieb a prosfory alebo dorábal víno.
Úloha: Z monastierskeho múra odpadol kus omietky. Vyber 
správny tvar, ktorý v múre chýba.

Och. 
No teda.
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Čo to tu robíš? No konečne.

Robotníci
V monastieroch má každý z mníchov svoje dôležité miesto, pridele-
nú prácu, ktorú treba urobiť. 
Úloha: Na obrázku nájdi sedem skrytých predmetov, ktoré mnísi 
potrebujú pri svojej práci.

Starec 
bude mať radosť.

Vyvaľuješ
na mňa oči 
ako na zjavenie. 
       Starec ťa zháňal.
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menulo 
náš monastier. 
Každý má svoje miesto, 
svoju úlohu a všetci sa 
namáhame na Božiu slá-
vu. Sú ako my. 
            Alebo my ako oni.
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Hm. 
Hm. 

Pozoroval som 
mravce a chválil 

Boha za ne. To ich 
kráľovstvo mi 

...

sa
la

m
an

ca
di

ar
io

.c
om

ZOMREL PÁTER 
ELIAS VELLA
MALTA g Vo veku 81 rokov zomrel 
10. októbra známy maltský exorcista 
a františkán minorita Elias Vella. Páter 
Elias Vella sa narodil 28. februára 1941 
v Saint Paul’s Bay na Malte. Bol dlho 
považovaný za hlavného maltského 
exorcistu.

Štúdium teológie a katechetiky absol-
voval na Lateránskej univerzite v Ríme. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1964, 
od roku 1993 pôsobil v diecéze ako 
hlavný exorcista a prezident diecéznej 
komisie pre okultizmus a satanizmus.

Neskôr navštívil všetky kontinenty, 
kde kázal, dával duchovné cvičenia a viedol semináre. Najprv ho pozývali kázať do rôz-
nych farností na Sicílii, potom sa ocitol v Taliansku a na Sardínii či na Lampeduse, odtiaľ 
ho pozvali do Anglicka, neskôr do Nemecka, Brazílie, Poľska, na Slovensko a do Česka, 
Grécka, USA, Kanady, Indie, na Maurícius či do Južnej Kórey a do mnohých ďalších kra-
jín. Mnohé z jeho kníh sú dostupné aj v slovenčine, naposledy navštívil Slovensko v roku 
2019. Po útlaku v komunizme v ňom cítil nekončiaci sa smäd a hlad po evanjeliu. (Svet 
kresťanstva)

TAJOMNÝ MUŽ TURÍNSKEHO 
PLÁTNA
ŠPANIELSKO g Mesto Salamanca od 13. októbra na najbližšie štyri mesiace 
v katedrále sprístupnilo verejnú výstavu Álvara Blanca s názvom Tajomný 
muž. Táto výstava pozostáva zo šiestich miestností, v ktorých sa nachádzajú 
informácie o výskume umučeného muža na Turínskom plátne. Centrálnou 
dominantou výstavy je výsledok viac ako pätnásťročného výskumu, 3D 
reprodukcia Ukrižovaného. Telo v 3D rekonštrukcii je vytvorené z latexu so si-
likónom. Váži 75 kilogramov a je 1,78 metra vysoké. Na tele vytvorenom podľa 
plátna sa nachádza realistických päťsto rán po bičovaní. V rukách, chodidlách 
a na hrudi nechýbajú rany po prebodnutí. Vlasy, ktoré boli použité na re-
konštrukciu, sú od hlavy až po päty ľudské. Na tvári vidno veľkú ranu, ktorá 
smeruje cez čelo, pravdepodobne po úderoch biča. Vo vlasoch sa nachádzajú 
rany po tŕňovej korune. Pri bližšom pohľade človek zbadá každý detail od od-
renín na ramene z nesenia kríža až po pehy na zlomenom nose a modrinu 
pod okom. Počas najbližších rokov chcú s touto výstavou navštevovať chrámy 
po celom svete. (catholicnewsagency.com)

KOLUMBIA g Ruženec mužov, iniciatíva 
vychádzajúca z Poľska a Írska od roku 2018, 
sa tento rok uskutočnila 8. októbra naprieč 
celý svetom. Mnohí mladí muži a otcovia ro-
dín vyšli do miestnych katedrál a na námes-
tia, aby splnili prosbu zo zjavenia vo Fatime. 
Pred bazilikou v hlavnom meste Bogotá v Ko-
lumbii sa zišli stovky mužov, ktorí aj napriek 
silnému dažďu kľačali s ružencom v ruke 
a modlili sa za seba a svoje rodiny, nasledujúc 
príklad sv. Jozefa, ktorý chránil Svätú rodinu. 
(catholicnewsagency.com)

VATIKÁN g V pápežskom tweete 10. októb-
ra Svätý Otec upriamil pozornosť na Svetový 
deň proti trestu smrti, ktorý sa pripomína už 
od roku 2003. Vyzval všetkých ľudí dobrej 
vôle, aby sa dosiahlo jeho zrušenie na ce-
lom svete, keďže súčasná spoločnosť môže 
a dokáže potláčať zločin aj bez toho, aby 
páchateľa natrvalo zbavila šance na nápravu. 
(vaticannews.va)

VATIKÁN g Pápež František 16. októbra 
pri modlitbe Anjel Pána predĺžil synodálny 
proces o ďalší rok, takže bude pozostávať 
z dvoch októbrových zasadnutí v rokoch 2023 
a 2024, keďže plody začatého synodálneho 
procesu sú mnohé, ale aby naplno dozreli, 
netreba sa ponáhľať, ale mať viac času na roz-
lišovanie, čo prispeje k pochopeniu syno-
dality ako konštitutívneho rozmeru Cirkvi. 
(tkkbs.sk)
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NOVÝ 
MELCHITSKÝ 
BISKUP
NEWTON, USA g V melchitskej 
Konkatedrále sv. Anny v Los Angeles 
12. októbra vysvätil melchitský gréckoka-
tolícky patriarcha Youssef Absi nového 
biskupa Newtonu Françoisa Beyroutiho. 
Spolusvätiteľmi bol emeritný newton-
ský biskup Nicholas Samra a arcibiskup 
Borys Gudziak, metropolita Filadelfie. 
Na vysviacke sa zúčastnil aj vladyka Milan 
Lach. V poradí šiesty newtonský biskup 
poďakoval všetkých zúčastneným bis-
kupskej vysviacky a spoločného agapé cez 
krátku videosprávu, počas ktorej prosil 
o modlitby do neľahkej úlohy, ktorú mu 
Cirkev zverila.

Slávnostná intronizácia za účasti patriar-
chu sa uskutočnila v Katedrále Zvesto-
vania Presvätej Bohorodičky v Bostone 
19. októbra. (St. Anne Melkite Greek 
Catholic Cathedral in Los Angeles)
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PÚŤ BOHOSLOVCOV  
Na VELEhrad
» Richard FUČKO

Každé tri roky putujú bohoslovci zo Slovenska, Čiech 
a Moravy na moravské pútnické miesto svätých Cyrila 
a Metoda na Velehrad. Počas jedného jesenného víkendu 
majú možnosť spoznať okolité farnosti, stráviť jeden deň 
plný programu vo veľkom seminárnom spoločenstve 
a zdieľať radosti farníkov nielen pri stole s nedeľným 
obedom. Tento október to bola už dvanásta púť v poradí.

Bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného biskupa Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove začali svoju púť 
na Velehrad v piatok 14. októbra v po-
obedných hodinách. Cestu autobusom 
vyplnili spoločné modlitby časov, poze-
ranie filmu Nezlomný, prípadne čítanie 
alebo poobedná siesta. Vo večerných 
hodinách autobus zaparkoval pri farskom 
chráme v Bíloviciach, kde na seminaris-
tov už čakali rodiny z farnosti Bílovice 
a Březolupy, ktoré ich na tento víkend 
pohostinne prijali do svojich domovov. 
Po krátkom privítaní farárom Janom 
Liškom ich už čakala neskorá večera 
v rodinnom kruhu.

V sobotu ráno o 8.30 h vyrazil auto-
bus plný bohoslovcov a predstavených 
na samotné miesto stretnutia, kde ich 
čakala o 9.30 h svätá omša v Bazilike 
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila 
a Metoda, slávená s úmyslom za boho-
slovcov a nové povolania. Spevom ju 

sprevádzali seminárne zbory vrátane 
Zboru sv. Romana Sladkopevca. Svätej 
omši predsedal pražský arcibiskup Ján 
Graubner, v homílii sa všetkým prítom-
ným prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, 
košický eparchiálny biskup. Pripomenul 
životné cesty a strasti patrónov baziliky, 
sv. Cyrila a Metoda, keď stáli pred súdmi, 
svetskými i cirkevnými, aby bránili 

právo Slovanov chváliť Boha vo vlast-
nom jazyku. Slová, ktoré napísal apoštol 
Pavol, platili rovnako o nich, ako platia aj 
o súčasných nasledovníkoch Krista − stali 
sa divadlom pre svet, anjelov i ľudí… Čo 
to znamená? Majú byť hercami? Hrajú 
sa na niečo? Očakávajú potlesk publika? 
Toto asi nebol Pavlov koncept. Divadlom 
prvých kresťanov bola aréna cirkusu, kde 
bývali predhodení šelmám. A publikum, 
diváci, tí predsa neboli na ich strane, ale 
na strane útočiacich dravcov. Bohoslovcov 
upozornil, že sa pripravujú na kňazskú 
službu. V súvislosti s ňou majú všetci 
veľké očakávania. Nielen budúci veriaci, 
ale aj oni sami. V prvom rade od nich 
veľa očakáva sám Kristus. Chce konať 
ich rukami. Požehnanie, vkladanie rúk 
na chorého, na krstenca, na birmovanca, 
na novomanželov, na hlavu toho, kto sa 
skláňa k požehnaniu, bude vkladaním 
Ježišových rúk, sprostredkovávaním jeho 
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požehnania. Kristus chce hovoriť ich 
ústami, a to nielen pri čítaní slov jeho 
evanjelia, ale aj v rôznych iných životných 
situáciách, a to aj vtedy, ak nespadajú pod 
ctihodné, stáročiami overené formuly 
sviatostí a svätenín, ale aj keď sa budú 
prihovárať deťom na hodine náboženstva, 
keď sa budú rozprávať s ich rodičmi, keď 
sa prihovoria starenke pred obchodom, 
mužom vracajúcim sa zo zmeny, keď 
budú jednať s úradníkmi.

Na konci svätej omše sa otec arcibiskup 
Ján Graubner poďakoval vladykovi Cyri-
lovi za homíliu a seminaristom pripome-
nul, že existujú dve pozície pri študovaní 
Svätého písma. Nad ním a pod ním. 
Človek má byť pod ním, aby ho nechal 
písať do srdca.

Po spoločnej fotke sa všetci presunuli 
do Slovanskej sály, v ktorej si vypočuli 
prednášku doc. Jaroslava Šebeka, vedú-
ceho vedeckého pracovníka Historické-
ho ústavu Akadémie vied ČR, na tému 
Unionismus jako součást cyrilometoděj-
ské tradice a Stojanova dědičství, v ktorej 
mapoval rôzne cyrilo-metodské ideály, 
ktoré sprevádzali rôzne uniatne stret-
nutia na Velehrade v minulom storočí. 
Po prednáške zaznela spievaná modlit-
ba Anjel Pána v latinčine, po ktorej sa 
prítomní presunuli do pútnického domu 
Stojanov na spoločný obed, o ktorý sa 
s láskou postarali sestry z Kongregácie 
sv. Cyrila a Metoda. Poobedie mohli 
bohoslovci stráviť v priestoroch baziliky, 
mohli navštíviť bohatú pútnickú pre-
dajňu s mnohými pútavými knižnými 
titulmi a suvenírmi, ktoré človek len tak 
niekde nenájde. Taktiež mohli prijať 
ponúknuté komentované výstavy a pre-
hliadky – Cyrilometodějskú ideu jednoty 
a různosti doplnila rovnomenná výstava 
pod vedením Petra Hudeca, Po stopách 
díla cisterciáků, ktorých kláštor tu stál 
pred tým, ako sa o Velehrad začala starať 
Spoločnosť Ježišova, ich previedol Štěpán 
Sittek a ako zlatý klinec bola ponúknutá 
prehliadka samotnej baziliky vrátane 
sarkofágu kardinála Tomáša Špidlíka, 
ktorého životom návštevníkov sprevá-
dzal páter Lukáš Jambor. Okrem rôz-
nych architektonických skvostov ukázal 
pútnikom ikonu Matky jednoty, ozrejmil 
hlbokú myšlienku sarkofágu kardinála 
Špidlíka, ktorý vytvorili žiaci pátra Marka 
Rupnika z Centra Aletti, v ktorom aj on 
strávil časť svojho života.

Súbežne prebiehala poobedná siesta 
v kaviarni a na chodbe pred Slovan-
skou sálou, kde bohoslovcov čakal čas 

na kávu, spoločné neformálne stretnutia 
a rozhovory. O 14.30 h sa tieto stretnutia 
zmenili na trochu formálnejšie, keďže 
sa všetci bohoslovci rozdelili do ôsmich 
skupín, podľa možnosti tak, aby v každej 
skupine bol niekto z každého seminára – 
z Košíc, Prešova, Spiša, Nitry, Bratislavy, 
Prahy a Olomouca. V týchto skupinkách 
prebiehala voľná debata, pri ktorej každý 
bohoslovec v krátkosti predstavil, odkiaľ 
je, v akom seminári sa formuje a následne 
odpovedal na rôzne otázky týkajúce sa 
formačného harmonogramu, voľného 
času i rôznych úskalí bohosloveckého 
života. Všetci zúčastnení boli vďační 
za túto možnosť spoznať bohoslovcov 
z iných seminárov a privítali by, keby sa 
takéto stretnutia, prípadne nejaké menšie 
spoločné akcie uskutočňovali častejšie 
ako raz za tri roky.

Vyvrcholením sobotného programu 
na Velehrade bol Akatist k Presvätej 
Bohorodičke, ktorý slúžil rektor prešov-
ského seminára Vladimír Sekera-Mikluš, 
sprevádzaný bohosloveckým Zborom sv. 
Romana Sladkopevca.

Po ňom sa seminaristi odobrali naspäť 
do hosťovských rodín, v ktorých opäť 
zakúsili moravskú pohostinnosť. Spolu 

s nimi sa všetci − bohoslovci, predstavení 
i farníci stretli na fare v Bíloviciach, kde 
ich čakal večerný kultúrno-spoločenský 
program spolu s otcom Janom Liškom 
a otcom kaplánom Františkom Šarym.

Vyvrcholením púte bol samotný deň 
Pána, nedeľa, ktorá sa začala spoločnou 
omšou vo farskom chráme za účasti všet-
kých pútnikov a hosťujúcich rodín, ktorú 
spevom obohatili prešovskí bohoslovci. 
Božie slovo farníkom ohlásil v homílii 
otec rektor Vladimír. Vyzval prítomných, 
aby sa započúvali do udalosti opísanej 
v prvom čítaní, keď Izraeliti bojovali 
s Amalekom. Modlitebná podpora je v ži-
vote dôležitá, pretože vytrvalá modlitba 
priťahuje zázraky. Cestou naspäť po páde, 
dvermi naspäť k Bohu je práve sviatosť 
pokánia. Bohoslovci sa zúčastnili aj 
na bohoslužbách vo filiálnych kostoloch, 
v ktorých kázali aj ostatní predstavení 
kňazského seminára. 

Po záverečnom nedeľnom obede sa 
bohoslovci rozlúčili s rodinami, nastúpili 
do autobusu, nabalený na dlhú cestu 
naspäť do Prešova, zanechajúc im okrem 
pekných spomienok aj pamiatku v podo-
be malého darčeka.
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POSVIACKA CENTRA SAVORE NA SIGORDE
Svätú liturgiu spojenú s posviackou 
slúžil vladyka Peter Rusnák za účasti 
viacerých kňazov v sobotu 8. októbra. 
Prítomní boli aj viacerí bohoslovci, 
rehoľné sestry, vzácni hostia, dobrodin-
ci, dobrovoľníci a hlavne veľa rómskych 
rodín. V jednom z príhovorov Dušan 
Vilenik, starosta z Čičavy, skonštatoval, 
že dielo, ktoré sa vytvorilo pre Rómov 
aj všetkých ľudí dobrej vôle, je výni-
močný Boží dar. Je to Božie dielo, ktoré 
povstalo z ruín, z niečoho zničeného, čo 
nik nechcel. Pán poslal ľudí, ktorí majú 
vieru, a vložil do ich sŕdc víziu, že toto 

rumovisko sa môže stať srdcom stretnutí 
a novej cesty pre slovenských Rómov. 
V krásnej prírodnej scenérii vzniklo 
unikátne miesto vhodné na školenie či 
dovolenku, športové a vzdelávacie akti-
vity, kde si môže oddýchnuť telo i duša. 
V centre sídli Krajské centrum rómskej 
misie, ktorá na čele s kňazom Martinom 
Mekelom už takmer dvadsať rokov pra-
cuje uprostred rómskych komunít.

Prešovský samosprávny kraj prostred-
níctvom svojho grantového programu 
prispel sumou vyše 80-tisíc eur na obno-

vu tunajšej telocvične, v ktorej sa konala 
slávnostná svätá liturgia za účasti viac 
ako päťsto ľudí. Po nej nasledoval boha-
tý kultúrny program a občerstvenie.

„Pred nami je ešte mnoho práce. A má 
ju pred sebou aj centrum Savore Sigord, 
ktoré bude vo svojom zveľaďovaní 
pokračovať. To mu však nebráni už teraz 
slúžiť svojmu peknému účelu a ako 
prezrádza aj jeho názov, všetkým bez 
rozdielu – Rómom aj Nerómom,“ pove-
dal Tadeáš Gavala, koordinátor SAVORE. 
(ISPA)

ZÁCHRANA 
CHRÁMU 
V NIŽNEJ 
JABLONKE
NIŽNÁ JABLONKA g Farnosť Svet-
lice, filiálka Nižná Jablonka, v spolu-
práci s Prešovským samosprávnym 
krajom a s obcou Nižná Jablonka 
a Gréckokatolíckym arcibiskupským 
úradom v Prešove realizovala v čase 
od 1. apríla do 31. októbra 2022 ob-
novu starobylého gréckokatolíckeho 
chrámu v Nižnej Jablonke. S veľkou 
pomocou všetkých menovaných sa 
zachránil ikonostas chrámu od po-
kročilého napadnutia červotočom, 
ošetrením mikrovlnou i chemickou 
metódou. Ďalej sa podarilo zhoto-
viť nový horný sedes, nový prestol 
a oblečník, príručný stôl na kňazské 
rúcha, pri ktorom sa kňaz oblieka 
pred svätou liturgiou. Za realizáciu 
tohto projektu veriaci všetkým, no 
najmä nebeskému Otcovi zo srdca 
ďakujú. (Matej Buk)

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY
PREŠOV g Druhý 
októbrový víkend 
patril v prešovskej 
farnosti na Sídlisku 
3 duchovnej obnove 
pre ženy. Chrám 
bl. hieromučeníka 
Pavla Petra Gojdiča 
a pastoračné prie-
story priľahlej fary 
sa stali miestom 
nového reštartu 
ducha i tela pre 
vyše päťdesiat 
účastníčok nielen 
z radov tunajšej far-
nosti, ale aj širšieho 
okolia. Nosnou 
myšlienkou stretnutia bol verš z Lukášovho evanjelia o vzkriesení naimského mládenca: 
„Hovorím ti, vstaň!“ Súčasťou duchovnej obnovy boli okrem nedeľnej svätej liturgie aj večerné 
chvály pod vedením „domáceho“ farského spoločenstva Michael. Každomesačné chvály, kona-
né vždy počas druhej nedele v mesiaci, tentoraz obohatili modlitbové tímy. Myšlienka takejto 
duchovnej obnovy zameranej špeciálne na ženy vzišla od jednej z aktívnych farníčok − Heleny 
Krenickej pred vyše troma rokmi. Postupné dozrievanie a premodlenie v spolupráci so správ-
com farnosti otcom Petrom Kačurom vyústili do konečnej podoby obnovy, ktorá, ako v závere 
odznelo, bola nielen posilou a občerstvením pre jednotlivé účastníčky, ale aj pre farnosť ako 
celok. (Mária Dudová-Bašistová)
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KOŠICE g 6. októbra sa uskutočnila imat-
rikulácia prvákov, ktorí sa rozhodli študovať 
na Strednej pedagogickej odbornej škole sv. 
Cyrila a Metoda v Košiciach. Druháci si ako 
starší a skúsenejší pripravili program hodný 
kráľovského dvora. Celá akcia sa niesla v tom-
to duchu. Prváci sa popasovali s neľahkými 
úlohami, ale svojou šikovnosťou a obratnos-
ťou dokázali, že sú hodní a schopní ochrániť 
kráľovstvo, v ktorom budú nasledujúce 
obdobie tráviť čas. (Z. Horňáková)

VÝRAVA g Stará farská budova, ktorá 
sa nachádza v centre obce Výrava hneď 
pod gréckokatolíckym Chrámom Zosnu-
tia Presvätej Bohorodičky, bola dlhé roky 
v schátranom stave. V priebehu októbra sa 
za pomoci Nadácie SPP podarilo opraviť stre-
chu budovy, vymenili sa odkvapy i vchodové 
dvere a urobilo sa odvodnenie stavby. Tento 
rok veriaci vymenili okná a urobili drobné 
opravy. Svojpomocne farskú budovu vyčistili, 
nepotrebné veci a stavebný odpad vyviezli. 
V budúcnosti sa plánuje, aby bola budova po-
užívaná na farské účely, ako kancelária farskej 
charity. (M. Buk)

BADÍN g Konferenciu biskupov Slovenska 
povedie najbližšie štyri roky košický arci-
biskup metropolita Mons. Bernard Bober. 
V tajných voľbách o tom rozhodlo štrnásť 
členov KBS. Voľba sa uskutočnila 10. októbra 
na úvod 103. plenárneho zasadnutia KBS 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V LEVOČI 
LEVOČA g Pri príležitosti chrámového sviatku Ochrany Presvätej Bohoro-
dičky sa v gréckokatolíckom chráme v Levoči konala 9. októbra 2022 odpusto-
vá slávnosť, počas ktorej vladyka Peter Rusnák posvätil bohostánok, chrámové 
lavice, maľbu stropu lode chrámu, mozaiky v priestore pre matky s deťmi (Zo 
života Ježiša Krista) a dve centrálne mozaiky v lodi chrámu (Presvätá Boho-
rodička − Jakubov rebrík a Nezhárajúci ker). Chrám v Levoči bol posvätený 
v roku 2018 a v ďalších rokoch sa pod dohľadom otca Marka Durláka pripravil 
návrh výzdoby. Návrhy výtvarne spracoval a následne aj realizoval Ľubomír 
Repaský, veriaci levočskej farnosti. Svätú liturgiu s vladykom Petrom, ktorý 
v homílii vysvetlil význam daných mozaík, slávili okrem iných pozvaných 
kňazov aj bývalý farár farnosti otec Rastislav Višňovský a dekan rímskokato-
líckej farnosti v Levoči otec Peter Majcher. Znakom dôležitosti tejto uda-
losti a prejavom Božej lásky bola účasť mnohých veriacich v chráme, ako aj 
možnosť sledovať slávnosť prostredníctvom TV Logos pre tých, ktorí sa na nej 
nemohli zúčastniť osobne. (Alena Repaská)
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TVORBA NOVÝCH 
UČEBNÍC 
NÁBOŽENSTVA
PREŠOV g 12. októbra sa v priesto-
roch Arcibiskupského úradu v Prešove 
uskutočnilo stretnutie autorov učeb-
ných pomôcok pre katolícke nábo-
ženstvo – východný obrad. Otec Peter 
Cap, riaditeľ Diecézneho katechetic-
kého úradu Prešovskej archieparchie, 
privítal autorov učebníc pre materské, 
základné a stredné školy, grafikov 
a ilustrátorov. Na stretnutí sa prero-
kovali doterajšie skúsenosti s tvorbou 
učebných pomôcok. Tvorba učebníc 
a zošitov je v druhej polovici a po pri-
pomienkovaní a záverečných úpravách 
budú ponúknuté do škôl. V školskom 
roku 2021/2022 náboženstvo/nábo-
ženskú výchovu – východný obrad 
navštevovalo 16 500 žiakov a študentov 
materských, základných, stredných 
a špeciálnych škôl v celej Prešovskej 
metropolii. (DKU PA)

DUCHOVNÁ OBNOVA BOHOSLOVCOV
PREŠOV g Počas víkendu 
od 7. do 8. októbra sa 
v Gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári blaženého 
hieromučeníka Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove usku-
točnila duchovná obnova, 
ktorú viedol malajzijský 
laický misionár Jude An-
toine so svojou manželkou 
a dvoma dcérami. Keďže 
celá duchovná obnova 
bola v angličtine, jazykovú 
bariéru pomáhala preko-
nať prekladateľka Jaroslava 
Pytelová. Hlavnou témou 
celej obnovy bol Svätý 
Duch. Jude svedčil o tom, ako Boh mocne pôsobil v jeho živote, ako spoznal Ježiša, a o svo-
jej osobnej ceste viery. Hovoril, že je rozdiel prijať Svätého Ducha a byť naplnený Svätým 
Duchom. Ukázal to na príklade rozdielu prežívania apoštolov po vzkriesení Ježiša Krista, 
kde na nich vo večeradle dýchol Svätého Ducha, a po zoslaní Svätého Ducha v plnosti 
Turíc. Vymenoval rôzne bloky vo vzťahu k Duchu, ktorý je skutočnou osobou, nielen čímsi 
neurčitým. Každý bod podoprel názornými ukážkami, najmä z učenia Cirkvi, slov pápežov, 
ale aj zo svojho života. Na konci sa Judovi Antoinovi s jeho rodinou i pani prekladateľke 
poďakoval otec rektor Vladimír. (GKS)
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v Badíne. Vo funkcii po štyroch funkčných 
obdobiach vymení bratislavského arcibis-
kupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolen-
ského. Podpredsedom KBS sa stal nitriansky 
biskup Mons. Viliam Judák. Doteraz ním bol 
arcibiskup Bober. (TK KBS)

JUSKOVA VOĽA g 15. októbra 2022 sa 
v Gréckokatolíckom mládežníckom centre 
Bárka v Juskovej Voli uskutočnila prezentá-
cia projektov Animátorskej školy animátora 
dobrovoľníka (AŠAD). Svoje projekty pred 
spolužiakmi a mentormi prezentovalo 21 ab-
solventov, ktorí navštevovali AŠAD v rokoch 
2019 − 2022. Mladí absolventi AŠAD boli aj 
tento rok veľmi kreatívni a ich zrealizované 
projekty boli inšpiráciou pre všetkých prí-
tomných. (V. Žolnová)

PREŠOV g Každoročne sa na celom svete 
18. októbra o 9. hodine spájajú deti v modlitbe 
posvätného ruženca, keď sa modlia za mier 
a jednotu vo svete. Aj žiaci Spojenej školy bl. 
biskupa Gojdiča v Prešove sa pridali k tejto 
iniciatíve. Modlitba posvätného radostného 
ruženca bola predmodlievaná otcom Rasti-
slavom Bakom, duchovným správcom školy, 
a žiakmi cez školský rozhlas. Žiaci sa do tejto 
modlitby zapájali v triedach so svojimi tried-
nymi učiteľmi. (M. Zimovčáková)

KOŠICE g V nedeľu 16. októbra zorgani-
zovala farnosť Košice-Staré mesto tradičné 
farské popoludnie. Po spoločnej modlitbe si 
animátori pripravili pre deti program, ktorý 
bol obohatený spoločenstvom ukrajinských 
veriacich, ktorí predstavili a spievali svoje 
národné piesne. (G. Škumaničová)

NOVÝ IKONOSTAS VO SVIDNÍKU
SVIDNÍK g V nedeľu 16. októbra navštívil vladyka Peter Rusnák farnosť 
Svidník, aby počas odpustovej slávnosti posvätil novopostavený ikonostas. 
V úvode slávnosti privítal vladyku Petra farár a protopresbyter Radovan 
Kuzmiak. Svätú liturgiu s vladykom koncelebrovalo trinásť kňazov, medzi 
ktorými nechýbal Kamil Drab CSsR, autor mozaikových ikon, ktoré tvoria 
nový ikonostas. Vladyka v homílii pripomenul veriacim váhu slova, ktoré 
človek vypustí zo svojich úst. Lebo úder bičom zanecháva modriny, ale slovo 
láme kosti. Treba vážiť svoje slová, nerozprávať len tak, čo mi slina prinesie 
na jazyk. Človek musí dovoliť Bohu, aby zničil koreň hriechu, ktorý sídli 
v ľudskom srdci. Slávnosť spevom skrášlil miestny zbor mužov a celú ju v pria-
mom prenose vysielala RTVS. (Michal Pavlišinovič)
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PONdELOK
7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny
... keď má človek hojnosť všetkého, jeho 
život nezávisí od toho, čo má. (Lk 12, 15)
„Dôveruj, ale preveruj!“ Všetci to dobre 
poznáme. Ja dnes môžem preveriť sám 
seba, sám vierou a srdcom spoznať to, čo 
Boh požehnáva do môjho života. Preve-
rujem, či moja odpoveď slovami a hlavne 
skutkami korešponduje s Božou vôľou? 
Ako som obstál včera? A ako dnes? Dôve-
rujem Bohu vo všetkom? Raz sa to obráti 
a môj život bude preverovať ten, ktorý 
prišiel preto, aby nezahynul nik, kto mu 
verí, ale aby mal večný život. A Boh odme-
ní moju dôveru životom svojho kráľovstva, 
ktorému nebude konca.
Liturgia: 2 Sol 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 
15. 22 – 31, zač. 65; každ. antifóny; menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UtOrOK
8. november
Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi
Kto je teda ten verný a múdry správca...? 
(Lk 12, 42)
Som verný a múdry správca? Spravodlivo, 
verne, múdro, obetavo, trpezlivo a láskavo 
pristupujem k človeku, ktorého mi den-
nodenne posiela do cesty Boh? Poznáme 
Božiu vôľu a prikázanie: „Milovať budeš 
svojho Boha... a svojho blížneho ako seba 
samého.“ Plníme ich? Záleží nám na nich? 
„Nebijeme“ svojho blížneho svojou pýchou 
a sebectvom, svojimi slovami a skutkami, 
svojou nevšímavosťou a opovrhovaním? 
To, že ja nevidím Ježiša vo svojom blíž-
nom, neznamená, že moje skutky nevidí 
Boh. Vidí a rešpektuje moje skutky, a spra-
vodlivo ich aj odmení.
Liturgia: 2 Sol 1, 10b – 2, 2. zač. 274b; Lk 
12, 42 – 48, zač. 68 (radové); Hebr 2, 2 – 10, 
zač. 305; Lk 10, 16 – 21, zač. 51(archanjelo-
vi); predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti archanjelovi (HS: 298 ; PZ: 
272; HP: 288)

StrEda
9. november
Prepodobná Matróna
Prišiel som ohňom zapáliť zem... 
(Lk 12, 49)
Zvykneme hovoriť, že „oheň je dobrý 
pomocník, ale zlý pán“, ale o tomto ohni 
to neplatí. Kristus chce, aby oheň, ktorý 
priniesol na zem, čím skôr vzplanul. Jeho 
slovo a jeho príklad nás burcujú k tomu, 
aby sme kráčali s týmto ohňom po celom 
svete. Vstupovali do tmy hriechu a nelás-
ky. Jeho oheň vstúpi do domu a v dome 
vyvolá znepokojenie. Je možné, že nás 

odženú ako nebezpečných „podpaľačov“. 
Ak ho necháme pod mericou a naša viera, 
nádej, láska nebude ohlasovaná naším 
kresťanským príkladom, zhasne. Prídeme 
o Kristov oheň. Aj nám zveril Kristus svoj 
oheň. Nebojme sa ho niesť.
Liturgia: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b 
– 59, zač. 69; každodenné antifóny menli-
vé časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión 
a spol.
... ak nebudete robiť pokánie... (Lk 13, 3)
„Dobrá rada nad zlato“. Počúvame výzvu 
a radu od Ježiša na pokánie. Už keď po-
čujeme slovo pokánie, často nás to vyruší 
v našom nazeraní na samotné pokánie. 
Ježiš nás vyzýva k radikálnej zmene 
doterajšieho života. Úprimné každodenné 
spytovanie svedomia nám stále napovie, 
ale aj ukáže, v čom sa môžem zlepšiť, čím 
môžem poraziť zlo vo svojom živote. Aj 
dnes dochádza k mnohým tragédiám, 
kde zomierajú ľudia. Ľudia ako my, o nič 
horší ani lepší, ale sú to nesmrteľné duše, 
ktoré túžia po večnom živote. Prijmime 
Kristovu výzvu k pokániu a napravme sa 
dobrom, kým je čas.
Liturgia: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1 
– 9, zač. 70; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
... nechceli ste. (Lk 13, 34)
Kedysi to bol Jeruzalem, nad ktorým Ježiš 
plakal, dnes to môže byť moje mesto či 
dedina, môj dom, moja rodina aj ja. Spása 
je darom Božej milosti a jeho lásky. Kto ve-
dome a tvrdošijne odmieta prijať tento dar 
a odmieta požehnanie a Božiu lásku, ten 
si píše rozsudok odsúdenia. Ani všemo-
húci Boh, ktorý rešpektuje naše slobodné 
rozhodnutie, nemôže nič urobiť, iba ho 
prijať. Aké je to smutné, ale aj strašné 
slovo – nechceli ste! Nepočuli sme toto 
slovo už aj my? „Koľkokrát som vám chcel 
dať svetlo milosti, lásky a rady do vášho 
života, manželstva, povolania, rodiny, 
rozhodovania, choroby, utrpenia, radosti, 
starosti... A chceli sme? Neostane aj náš 
dom a moje srdce pusté a prázdne? Toto 
varovanie netreba prepočuť. Kristus raz 
bude prichádzať ako požehnaný v mene 
Pánovom aj ako spravodlivý sudca.
Liturgia: 2 Sol 3, 6 – 18, zač. 277; Lk 13, 
31 – 35, zač. 73 (radové); každodenné anti-
fóny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
12. november
Hieromučeník Jozafát
Učiteľ, prosím ťa, ... (Lk 9, 37)
Kto z nás sme to už nezažili pri svojich 
deťoch, pri hľadaní ich uzdravenia? Učiteľ, 
prosím ťa, pozri sa na môjho syna, je to 
moje jediné dieťa. Každodenná starosť zod-
povedných rodičov pri výchove svojich detí. 
Ustarostený otec alebo matka ich privedú 
s veľkou nádejou k Ježišovým učeníkom 
na hodinu náboženskej výchovy alebo 
do chrámu. Azda sa stane zázrak. Ale nič. 
Čo robíme zle? Ježiš dáva odpoveď: „Ne-
veriace a skazené pokolenie, dokedy mám 
byť ešte s vami a trpieť vás?“ Živá a silná 
viera, iba tá dokáže zázrak. Prosme za vieru 
pre rodičov, a ak sa nám to nebude dariť, 
obráťme sa s ustarosteným otcom priamo 
na nášho Majstra. Ale s vierou! Lebo len 
ten, kto verí, dosiahne uňho to, o čo prosí.
Liturgia: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 
43a, zač. 46 (radové); Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 
311; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (hieromuč.); pre-
dobr. antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
o hieromuč. (HS: 300; PZ: 274; HP: 289)

NEdEĽa
13. november
23. nedeľa po Päťdesiatnici 
Arcibiskup Ján Zlatoústy
Toto rob a budeš žiť! (Lk 10, 28)
Ako sa správať a čo konať, aby nebo 
bolo našou odmenou? Kristus v milo-
srdnom Samaritánovi nám ukázal, čo 
znamená: „Milovať budeš Pána, svojho 
Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej 
duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej 
mysle a svojho blížneho ako seba samého“. 
Kristus nám dáva príklad, ako si všímať 
a pomáhať zraneným okolo nás, aby sme 
nestáli pohodlne na svojom mieste a ne-
čakali, že ranený príde k nám. Možno ani 
netreba chodiť ďaleko a raneného máme 
pri sebe, raneného našou neláskou a sebec-
tvom. Poslúžme bez prosenia. Urobme nie-
čo pre raneného, hoc nás to bude aj niečo 
stáť, nech toto je tá naša obeta, v ktorej má 
Boh zaľúbenie. Víno, olej, čas, ochota, ruky, 
srdce, využime, čokoľvek máme, a „robme 
aj my podobne“, ako to urobil milosrdný 
Kristus. Postarajme sa a keď vynaložíme 
viac, Kristus nám to zaplatí pri svojom 
druhom a slávnom príchode.
Liturgia: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, 
zač. 53 (radové); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; 
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (arcibisk.); predobr. 
antifóny a blaženstvá; tropár zo 6. hlasu 
a arcibiskupovi; kondak z hlasu, Sláva, ar-
cibiskupovi, I teraz, podľa predpisu; proki-
men, Aleluja a pričasten z hlasu a arcibisk.  
(HS: 149, 301; PZ: 103, 275; HP: 104, 291)
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PONdELOK
14. november
Apoštol Filip
... pozvi chudobných, mrzákov, chromých 
a slepých. (Lk 14, 13)
Kristus nás vyzýva ku kresťanským hos-
tinám, kde nezištne obslúžime cudzích 
a neznámych hosti. Tento svet hodnotí 
múdreho a šikovného hostiteľa ako toho, 
kto viacej získava, ako stráca. Podľa Krista 
je úspešný ten, kto vie všetko na tomto sve-
te stratiť. Len ten dosiahne večnú odmenu, 
kto miluje – miluje a rozdáva sa nezištne. 
Nezabúdajme ani na duchovné pohostenie. 
Ponúkajme blížnym aj pokrm pre dušu. 
Nech je na našej kresťanskej hostine to 
krásne, že všetci dávajú tam, kde je nedos-
tatok, a preto všetci majú to, čo potrebujú.
Liturgia: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278; Lk 14, 12 
– 15, zač. 75 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 
131; Jn 1, 43 – 51, zač. 5 (apošt.); predobra-
zujúce antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
o apoštolovi (HS: 303; PZ: 277; HP: 293)

UtOrOK
15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib 
Začiatok filipovky
... ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetké-
ho, čo má, nemôže byť mojím učeníkom. 
(Lk 14, 33)
Láska Kristovho nasledovníka musí byť 
ochotná a pripravená ísť kamkoľvek – aj 
na kríž. Kto by ju nemal alebo by váhal, 
nech sa vráti. Musím vedieť, či na to mám. 
Ak idem s Kristom do boja, musím vedieť, 
či s láskou, trpezlivosťou alebo pokorou 
vystačím, či jej bude dostatok. Cestá je 
dlhá a musím veľa bitiek vyhrať, aby som 
celú vojnu víťazne dokončil v Kristovi. 
Soľ lásky je dobrá, pomáha, ale čo ak ju 
stratím? Čo ak chuť lásky nebude cítiť 
v mojom živote a v mojich skutkoch? Vte-
dy musím kľaknúť, zložiť ruky a pokorne 
prosiť o milosť. Pane, daj nám milosť, aby 
sme ťa ešte viacej milovali a... „celý svoj 
život Kristu Bohu oddali“.
Liturgia: 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 14, 25 
– 35, zač. 77; každodenné antifóny; menli-
vé časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

StrEda
16. november
Apoštol a evanjelista Matúš
Takú radosť majú Boží anjeli z jedného 
hriešnika, ktorý robí pokánie. (Lk 15, 10)
Aká to česť pre každého hriešnika, keď 
sám Kristus prichádza k nám, aby nás cez 
našu ľútosť a pokánie očistil a odpustil 
nám naše hriechy. Toto poznanie vedie aj 
dnes úprimne premýšľajúcich ľudí k Bohu. 
Sme ochotní aj my dať sa do Božích rúk 

a prijať Kristove plecia, na ktorých nás ako 
dobrý pastier prinesie do milosti a lásky 
svojej Cirkvi? Kristus nechal aj kvôli nám 
večnú slávu a blaženosť, nechal nebo 
a v ňom aj tých deväťdesiatdeväť spravod-
livých, a prišiel na zem hľadať stratených, 
hľadať hriešnikov, nájsť aj mňa. Vzal nás 
na plecia v ťarche svojho kríža, aby nás 
pripojil k spoločenstvu svojich verných. 
Sme z ťažko pochopiteľného dôvodu Bo-
žím drahokamom, ktorého sa Boh nikdy 
nevzdá, a bude ho hľadať. Pane, spomeň si 
na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Liturgia: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač 281; 
Lk 15, 1 – 10, zač. 78 (radové); 1 Kor 4, 9 – 
16a, zač. 131; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (apošt.); 
predobr. antifóny, menlivé časti apoštolovi 
Matúšovi (HS: 304 ; PZ: 279; HP: 294)

ŠtVrtOK
17. november
Biskup Gregor Divotvorca
Vydaj počet zo svojho šafárenia... (Lk 16, 2)
Boh nám požehnal dary – silu, múdrosť, 
zdravie, máme dve ruky a rozum, sme 
šikovní... To je naše bohatstvo. A príde čas, 
keď bude treba zo všetkého účtovať. Boh si 
nás povolá, možno aj dnes, a povie: „Vydaj 
počet zo svojho šafárenia....“ Čo urobíme? 
Správca začal nepochopiteľne, ale prezie-
ravo rozdávať pánov majetok, aby si získal 
priazeň dlžníkov. Pán pochválil preziera-
vého a opatrného správcu. Pochválil ho 
preto, lebo pamätal na budúcnosť. Na svoju 
budúcnosť. A my, synovia svetla, pamätáme 
pri spravovaní svojho života na budúcnosť 
a večnosť? Vezmime si k srdcu Kristovo 
slovo a napravme svoje skutky tak, aby sme 
obstáli, keď nám raz správcovstvo vezmú.
Liturgia: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 
9, zač. 80; každodenné antifóny, menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113 )

PiatOK
18. november
Mučeníci Platón a Roman
Boh pozná vaše srdcia... (Lk 16, 15)
Kristus nám dáva za vzor Jána Krstiteľa. 
Muža pevných zásad, jednoduchého spô-
sobu života a vernosti svojmu povolaniu. 
Boh nás chce mať takýchto. Snažíme sa, aby 
sme mali aj my takéto vlastnosti? Majme 
skutočnú a nefalšovanú vôľu ohlasovať a pl-
niť Božie posolstvo. Nebuďme nalomenou 
trstinou, ktorá sa zmieta vo vetre svetských 
názorov a postojov. Buďme pred Bohom 
kresťanmi pevných a morálnych zásad, 
ľuďmi jednoduchého a krásneho spôsobu 
života podľa evanjelia a verní svojmu posla-
niu na každom mieste svojho života. Toto 
robme a o to Pána prosme. A náš Boh nás 
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.

Liturgia: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 
15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82; každodenné anti-
fóny, menlivé časti z piatka, zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
19. november
Prorok Abdiáš
Chcem ťa nasledovať, kam pôjdeš. 
(Lk 9, 57)
Povedať Kristovi: „Chcem ísť za tebou“ si 
vyžaduje od človeka  odvahu a zodpoved-
nosť. Nikdy na ceste týmto životom nebu-
dem usadený, tu na zemi nikde nebudem 
mať domov. Na tejto ceste zažijem mnoho 
výsmechu, pohŕdania, pľuvancov, nespra-
vodlivých odsúdení, bezohľadných úderov 
a slov potupy. A pozemský cieľ tejto cesty? 
Golgota, osobná Golgota tých, čo skutočne 
vydržia až do konca. No skutočná láska 
bola, je a bude vždy odvážna a nebojácna 
a tým, ktorí ju majú, nezáleží na tom, kam 
ich cesta s Kristom privedie, im stačí, že sú 
stále s ním. Kto teda chce ísť za ním, kto 
chce byť jeho učeníkom, nech sa pripraví 
na cestu, nech predá všetko, čo má, nech 
zaprie sám seba, a tak stretne Krista a krá-
ča s ním.
Liturgia: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 
62, zač. 49; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
20. november
Nedeľa Krista Kráľa 
Predsviatok Vstupu Presvätej Bohoro-
dičky do chrámu
Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, 
(Jn 18, 36)
Kristus Kráľ ako Bohočlovek si vydobyl 
svojím spásonosným dielom skrze kríž 
a Vzkriesenie právo na vládu nad vykú-
peným ľudstvom. Toto je odpoveď Krista 
Kráľa na kríži, ktorý sa zriekol všetkého 
pozemského, aby nám ukázal a dal kráľov-
stvo nebeské. V mene Krista Kráľa, v mene 
jeho kríža, v jeho mene bolo a bude odpus-
tené hriešnikom hľadajúcim jeho kráľov-
stvo, zmierené nepriateľstvá, nastolený 
pokoj a mier. Toto je Kristus, toto je náš 
Kráľ. Pane a Kráľu, spomeň si na mňa, keď 
prídeš do svojho kráľovstva.
Liturgia: Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Jn 18, 33 
– 37, zač. 59b; antifóny a vchod Kristovi 
Kráľovi; tropár Kristovi Kráľovi a z pred-
sviatku, Sláva, kondak Kristovi Kráľovi, 
I teraz, z predsviatku; prokimen, Aleluja 
a pričasten Kristovi Kráľovi a z predsviatku; 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne Krista Kráľa, myrovanie 
(HS: 311, 306; PZ: 286, 280; HP: 281, 296)
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PONdELOK
21. november
Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
... staráš sa a znepokojuješ pre mnohé 
veci... (Lk 11, 41)
Sú muži, ktorí, keď si niečo kúpia, čo treba 
poskladať, tak hneď vedia, ako na to a ne-
potrebujú na to návod. Vieme, ako to často 
dopadne: buď niečo chýba, alebo sa niečo 
zvýši. Dnes oslavuje východná Cirkev vstup 
Presvätej Bohorodičky do chrámu. Skôr 
ako bude Mária poznať svoje poslanie, ide 
sa učiť načúvať Bohu. Je vychovávaná v Je-
ruzalemskom chráme, v Božej prítomnosti, 
v každodennej poslušnosti. To jej v budúc-
nosti pomôže byť služobníčkou Pána. Ako 
je to s nami? Komu chceme slúžiť? 
Liturgia: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54; predobr. antifóny 
a blaženstvá; menl. časti zo Vstupu Bo-
horodičky, namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos z utierne zo sviatku; 
myrovanie (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

UtOrOK
22. november
Apoštol Filemon a spol.
Ako bolo za dní Noema, tak bude aj 
za dní Syna človeka. (Lk 17, 26)
Vo Svätom písme čítame, že v tie dni ľudia 
jedli, pili, ženili sa a vydávali... Sú to bežné 
veci, ktoré ľudia robia odnepamäti, a nie 
sú to zlé veci, ale Noe a Lót robili niečo 
navyše. Rozprávali sa s Bohom a plnili jeho 
vôľu aj vtedy, keď to oni nechápali a iní sa 
im smiali. Ľudia ich doby nedbali na Božie 
prikázania a pyšne sa vystatovali, preto 
boli prekvapení, keď prišla na nich pohro-
ma. Už sme sa dnes rozprávali s Bohom? 
On nám má toho ešte veľa čo povedať. 
Stojíme o to? Alebo sme zahľadení iba 
sami do seba a vystačíme si aj bez Boha? 
No nečudujme sa, keď sa budeme topiť vo 
svojich problémoch a hriechoch.
Liturgia: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 
– 37, zač. 87; predobr. antifóny a blažen-
stvá; menlivé časti zo Vstupu Bohorodičky 
do chrámu (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

StrEda
23. november
Biskupi Amfilochios a Gregor
Nechajte deti prichádzať ku mne... 
(Lk 18, 16)
Z histórie vieme, že kto chcel pretvoriť 
spoločnosť, zameral sa na deti, pretože 
deti, sú budúcnosť každej spoločnosti. 
Apoštoli to ešte nechápu, ale Ježiš to dobre 
vie, a preto prijíma deti s láskou, pretože 
chce budovať kráľovstvo lásky. Verím, 
že každý rodič túži vychovať zo svojich 
detí milujúcich a dobrých ľudí, ktorí si 

ctia Boha i ľudí, ale bez Božej pomoci sa 
to nedá. Preto si často nachádzajme čas 
na spoločnú modlitbu a privádzajme svoje 
deti do chrámu, aj keď nás to stojí obetu 
či sebazaprenie. Buďme pre ne dobrým 
príkladom. Niet lepšie investovaného času 
do budúcnosti našich detí.
Liturgia: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 
18, 15 – 17. 26 – 30, zač. 90; predobr. anti-
fóny a blaženstvá; menlivé časti zo Vstupu 
Bohorodičky (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

ŠtVrtOK
24. november
Veľkomučenica Katarína
Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado 
mnou! (Lk 18, 38)
Keď niekoho vysmejú, potupia a opľujú, 
zbičujú ho a zabijú, tak sa tu žiada pomsta 
a smrť vinníkov. To je spravodlivosť. Ježiš 
to prijíma pokorne ako baránok a na kríži 
sa modlí za vrahov. To je láska a milosr-
denstvo. Čo budeme žiadať od Boha pri 
poslednom súde? Spravodlivosť či lásku 
a milosrdenstvo? Využívajme často vo 
svojom živote lásku a milosrdenstvo, aj 
keď sa žiada spravodlivosť a odmietnutie. 
Apoštol Peter sa pýtal Ježiša, koľkokrát 
má odpustiť svojmu bratovi, či sedemkrát 
a on mu odpovedal, že nie sedemkrát, ale 
sedemdesiatsedemkrát, čo znamená stále. 
Majme milosrdenstvo a lásku k svojim 
blížnym, aby sme ich boli hodní aj vtedy, 
pri poslednom súde.
Liturgia: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 
31 – 34, zač. 92; predobr. antifóny a bla-
ženstvá; menlivé časti zo Vstupu Presvätej 
Bohorodičky (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

PiatOK
25. november
Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej 
Bohorodičky do chrámu 
Hieromučeník Klement Rímsky
... pretože si bol verný nad málom... 
(Lk 19, 17)
V dnešnom evanjeliu Ježiš odmeňuje 
za „vernosť v malom, a preto ťa ustano-
vím nad mnohým“. Mnohí svätci sa stali 
svätými pri trpezlivom plnení Božej vôle 
a stavovských povinností. Matka Terézia 
sa nezaoberala písaním teologických diel, 
ale zaoberala sa každodennými potrebami 
najchudobnejších ľudí na ulici. Napriek 
tomu sa stala tou, ktorá nás naučila veľmi 
veľa. Bola Bohu verná v maličkostiach, 
a preto sa stala zakladateľkou veľkého 
hnutia misionárok lásky.
Liturgia: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 - 18, zač. 290; Lk 19, 
12 – 28, zač. 95; predobr. antif. a blaženstvá; 
menl. časti zo Vstupu Bohorodičky; zdržanl. 
od mäsa (HS: 308; PZ: 283; HP: 298)

SOBOta
26. november
Prepodobný Alypios Stĺpnik
Áno, Otče, lebo tebe sa tak páčilo. 
(Lk 10, 21)
Pán si nás vybral a pozýva nás do spolu-
práce, je to veľká česť. Keď sa modlíme, 
keď konáme dobré skutky, keď pracujeme 
na svojom posväcovaní, keď sa necháme 
viesť Svätým Duchom. Sme nástrojom 
v Božích rukách a vieme, že on skrze nás 
a s nami urobí veľké diela. Apoštoli boli 
mužovia mnohokrát jednoduchí, neučení 
a plní chýb. Ježiš sa im venoval a urobil 
z nich mužov plných viery a nábožnosti, 
ktorí boli ochotní po Zoslaní Svätého 
Ducha za Krista aj zomrieť. Ako dobre, 
že si nás vyvolil. On vie, prečo sme to my 
a on urobí všetko, aby sme nezlyhali. Len 
či aj nám na tom záleží? Nespoliehame sa 
príliš na vlastnú múdrosť a schopnosti, bez 
ochoty s ním spolupracovať?
Liturgia: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 
– 21, zač. 51b; každodenné antifóny; menl. 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
27. november
25. nedeľa po Päťdesiatnici 
Mučeník Jakub Perzský
Neodväzuje každý z vás svojho vola ale-
bo osla od jasieľ v sobotu... (Lk 13, 15) 
Je paradoxné, že kresťanom sa vyčíta ich 
nesloboda a prílišná zviazanosť s cirkev-
nými prikázaniami. Dnešné evanjelium 
hovorí, ako Ježiš rozväzuje putá choroby 
neduživej ženy, ktorú satan držal osem-
násť rokov spútanú, a preto sa nemohla 
vystrieť. Ak človek spácha ťažký hriech 
a uvedomuje si to zlo, cíti veľkú ťažobu, 
akoby ho niečo tlačilo k zemi. Profesor 
Špidlík zastával názor, že Adam v raji bol 
práve preto slobodný, lebo mal slobodný 
prístup k Bohu a videl ho z tváre do tváre. 
Keď Adam zhrešil, prišiel o túto slobodu. 
Platí priama úmera. Čím je viac Boha 
v našom živote alebo čím sme bližšie 
Bohu, tým sme slobodnejší. Je to skutočne 
tak? Cítime sa slobodní? Ak nie, chyba 
nie je v spomenutej pravde. Chyba je 
v nás, pretože sme od Boha ešte vzdialení 
a nedovolili sme mu pretrhnúť putá našej 
hriešnosti. Uverme slovám apoštola Pavla, 
ktorý povedal, „že aj samo stvorenie bude 
vyslobodené z otroctva skazy, aby malo 
účasť na slobode a sláve Božích detí“. Pros-
me Pána o silu plniť Božie prikázania, oni 
sú našimi značkami na ceste životom.
Liturgia: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 
10 – 17, zač. 71; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti z 8. hlasu (HS: 
152; PZ: 106; HP: 107)

Dušan Cipka
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ВІЙНА 
АСОЦІЮЄТЬСЯ 
СЬОГОДНІ 
З ОБЛИЧЧЯМ 
ЗАПЛАКАНОЇ 
ЖІНКИ
«Коли мені хтось каже „війна“, я бачу 
перед очима заплакану жінку — маму, 
яка проводжає на фронт свого сина чи 
свою доньку; маму, яка втратила свого 
сина; маму, яка зі своєю дитиною мусить 
зриватися зі свого місця; маму, яка 
сьогодні штурмує Європу й інші країни 
світу, щоб подбати про тимчасовий 
притулок для себе і своєї дитини, поки 
тато воює на фронті. Заплакана жінка — 
це образ України під час війни».

У цих воєнних обставинах Церква має дати 
людям надію. І цю надію, якої сьогодні 
українцям не може дати ніхто з людей, 
Церква має. Це — слово надії Христового 
Євангелія.

Вдивляючись в обличчя Української 
Греко-Католицької Церкви на Заході, 
в Центрі України, на Харківщині, на 
Сумщині, на Чернігівщині, а тепер і 
Одещині, бачимо у ній Маму, яка обіймає 
своїх дітей, зігріває, рятує, в обіймах якої 
дитина перестає боятися.

«… Блаженний той народ, який має таку 
люблячу Матір-Церкву, яка не засудить, не 
покарає, але зрозуміє і простить, прийме і 
зігріє». (Блаженніший Святослав).

СВЯТО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 
У ДЕНЬ ПОКРОВИ
КИЇВ g Українське військо — це військо захисників, які не шукають 
чужого, але залучившись підтримкою Покрови Пречистої Діви Марії, 
захищають і боронять своє. Про це сказав Блаженніший Святослав під 
час Літургії у свято Покрови Пресвятої Богородиці, в який українці 
також святкують День захисниць і захисників України, а також День 
козацтва.

У цей день Блаженніший Святослав відслужив Літургію у стародавньому 
храмі Покрови Пресвятої Богородиці, який розташований на території 
етнографічного музею в Пирогові, що під Києвом. (Департамент 
інформації УГКЦ)

ДІЗНАТИСЯ ПРО ПОТРЕБИ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ 
І ДОПОМОГТИ
ОДЕСА g З кількаденним візитом прибув Блаженніший Святослав, 
щоб зустрітися з вірними і духовенством Одеського екзархату, 
а також з волонтерами і місцевою владою, та дізнатися про потреби 
постраждалих від війни українців на Півдні України і, відповідно до 
можливостей Церкви, допомогти.

Глава УГКЦ засвідчив повагу і вдячність одеським волонтерам за 
їхнє служіння від імені всієї УГКЦ. Відтак розповів, що на початку 
повномасштабної війни Церква опинилася на трьох фронтах: 
духовному, інформаційному і гуманітарному. «Кожна наша парафія 
чи в окупованому Херсоні, чи на Харківщині, чи на Донеччині одразу 
перетворилася на гуманітарний хаб. З одного боку, ми намагалися 
доставити гуманітарну допомогу, а з іншого — допомогти людям 
евакуюватися, якщо потрібно». (Департамент інформації УГКЦ)
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OZNAM REDAKCIE

Oznamujeme všetkým čitateľom, že nasledu-
júce číslo časopisu Slovo vyjde 27. novembra 
2022.

JUBILEÁ KŇAZOV

Michal Roško CSsR – 22. november – 94 ro-
kov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja i blahaja lita.

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

31. októbra oslávil náš duchovný otec Peter 
Demjanovič krásnych 40 rokov svojho života. 
Pri tejto príležitosti chceme ďakovať Bohu 
za jeho kňazskú službu. Prajeme mu silnú 
vieru, ktorá dáva životu zmysel, nádej, ktorá 
posúva vpred, a lásku, ktorá je zavŕšením 
všetkého. Do ďalšej duchovnej práce mu 
vyprosujeme dary Svätého Ducha a ochranu 
Presvätej Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita!
s modlitbou a láskou veriaci zo Stakčína, 

Stakčínskej Roztoky a Jalovej

SPOMÍNAME

 

25. novembra, na sviatok 
Krista Kráľa, si pripomína-
me 15. výročie úmrtia otca 
Imricha Vasilčáka, titulár-
neho kanonika, ktorý 63 
rokov vo svojej kňazskej 
službe hlásal Božie evanje-

lium a rozdával veriacim a rodine pokoj a ná-
dej. Zároveň 26. decembra bude 10. výročie 
úmrtia jeho drahej manželky Magdalény, 
rod. Bertókovej. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
s láskou na nich spomínajú. Navždy zostáva-
jú v našich srdciach a modlitbách. Blažený 
pokoj a večná im pamiatka!
          dcéra Kristína a syn Emilián s rodinami

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – november

50 rokov: Ing. Jozef Hučko, Poprad; Monika 
Zajacová, Brezina 
60 rokov: otec ThDr. Milan Kuzmiak, Chmeľo-
vec; Mária Medveďová, Stročín 
70 rokov: Anna Jachymová, Davidov; Helena 
Lešková, Trebišov; Katarína Vyrosteková, 
Košice 

75 rokov: Ing. Michal Bodnár, Zemplínske 
Hradište; Zuzana Kicáková, Vysoká nad 
Uhom; Johana Kocurová, Sečovce; Božena 
Kováčová, Porostov; Anna Kvasková, Svidník; 
Mária Mlynaričová, Bardejov; Janka Struňáko-
vá, Porúbka 
80 rokov: Mária Egedová, Zdoba; Anna 
Kalovčaková, Moravany; Helena Marčáková, 
Dlhé Klčovo; Jozef Potočňák, Kvačany; Andrej 
Valenčík, Sečovská Polianka; Alžbeta Vooko-
vá, Vyšná Olšava 
85 rokov: Mikuláš Feldman, Michalovce; 
Július Pačuta, Slivník; Katarína Paulinová, 
Michalovce; Anna Sotáková, Horňa; Mária 
Sotáková, Sečovce 
95 rokov: Anna Fečková, Svit

Oznamy

Spolok sv. Cyrila a Metoda distribuuje ka-
lendár V brázde Metodovej 2023 a podielovú 
knihu s názvom Argentínske tango s Covidom 
medzi svojich členov. Obidva tituly si možno 
objednať aj cez e-shop na adrese www.

byzant.sk. Kalendár na voľný predaj je v ne-
zmenenej cene 3 eurá za kus.

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

HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA S DOBRÝM 
Ak môžete, tak prevodom, trvalým príkazom na účet časopisu alebo 

prostredníctvom SIPA pravidelne mesačne prispievajte sumou aspoň 5 eur .

Veľká vďaka za nezištnú pomoc v tejto ťažkej dobe. 

0911 711 263, sefredaktor@casopisslovo.sk

Priateľ časopisu
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 S Ž R O Z Ý V I Y K Č A M V R O A
 T Ľ S T M A S K A I I N A L O I V
 A I U Y E L N E Y N N A P J D E A
 V S T D N D I I O Á I K A N I L H
 B O A E A S L E L Z V T I N R A O
 Y A N R L L V O K S R Ý A CH O P E
 L R A V T A Ž I V O T U L P K A Č
 Y A A L S E B E A E A R O Z D I A
 M H R L P L D Ú L T C H E A T K I
 O A A O I O A T I N O B L S V S L
 Ž S R V K B K M T D R K I E K A S
 A N I Ž Ú O I O A A O S T R O J E
 S C T S A L P N J P K Y A N I D Ý

Legenda: ALIBI, AORTA, BALET, BONITA, CIVIL, 
ELITA, EPOCHA, HLINA, INDIA, ISKRA, ISTIČ, KO-
RIDOR, KVALITA, KVETY, KYANID, LIMITA, LOVEC, 
MAČKY, MARŽA, MASKA, MLIEKO, NÁLOŽ, OHAVA, 
OMYLY, PANNY, PATINA, PLAST, PLUTO, POHO-
DA, POKLAD, POKOJ, POKORA, SAHARA, SALSA, 
SLAMA, SLIAČE, SLINA, SĽUDA, STAVBY, STRES, 
STROJE, SUTANA, SVEDOK, SVIATOK, TRASA, ÚVA-
HY, ÚŽINA, VINIČ, VIOLA, VREDY, VÝZOR, ZÁNIK, 
ZEBRA, ZMENA, ŽATVA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 19: Krížovka: V tebe spoz-
nal skutočného Boha. Osemsmerovka: Boh uzdravu-
je našu dušu i telo.

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

Pomôcky: 
Aroma, Do-
nory, Rin, 
Adamo

Základný 
článok 
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1
q

Naháč Egyptský 
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q

Zametal 
prach

Vonkajší 
vzhľad

Náš  
časopis

Vari
Kým

Mária v Ne-
mecku 

Osobné 
zámeno

Krik EČV 
Humenné

Prívesky 4
q

Autor:  
Vladimír  

Komanický

Zubná 
sklovina

Maličkosť, 
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Dopravný 
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Poštová 
služba

Ročné 
obdobie

Kuriér

10 x 10 
metrov

Južné 
ovocie

Druh  
hudby

Štát v Ame-
rike

Aký
Ženijná rota EČV Košíc

Pražský 
podnik

Americké 
vlákno

Zdanlivo Liehový 
nápoj

Vari
Neón, 
značka Kahanec

Nariekam Kód Peru

Krídlo
Ponorenia

Krop rosou

3 u
Otravné 

látky
Astát, 

značka

Voľajako Belgický 
spevák

Meno Ko-
menského Tyran

FE
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NTEOLÓGIA SMRTI

Príslovie starých mysliteľov „memen-
to mori“ sa stalo vedúcou myšlienkou 
v nazieraní hodnôt večnosti a času nielen 
u svätcov, ale aj v živote pohody a nepo-
koja u všetkých detí veľkej rodiny Božieho 
ľudu. Nielen každodenné stretnutia sa 
so smrťou v našom živote, ale predovšet-
kým mesiac november, ktorého prvé dni 
sú zasvätené pamiatke zomrelých, nás 
inšpiruje k zamysleniu sa nad smrťou 
pohľadom učenia viery...

V biblickom poňatí je smrť ani nie tak 
odlúčením duše od tela ako skôr strata 
každej životnej sily. Nový zákon pripomí-
na princíp života ako ducha darovaného 
Bohom. Biblia nezdôrazňuje umieranie 
ako prianie Boha, ale ako dôsledok hrie-
chu...

K otázke, či by bola smrť neexistujúcim 
faktorom, ak by človek nestratil Božiu 
milosť prostredníctvom prvého hriechu, 
predkladáme hypotézu: Slová „smrťou 
zomrieš“ (Gn 2, 17) obsahujú jasný roz-
sudok. Bez okolností prvotného hriechu 

by bola asi smrť 
netragickým 
prechodom člo-
veka do plného 
vstupu a účasti 
na Božom 
živote. Príkla-
dom tu môže 
byť Zosnutie – 
Uspenie presv. 
Bohorodičky. 
Podľa prof. Rah-
nera bol prvý 
človek stvorený 
s možnosťou 
nezomrieť. 
Božiu múdrosť 
však môžeme 
poznávať aj pod maskou fyzickej smr-
ti... Platnosť smrti vylučuje opakovanie 
života a prevteľovania (reinkarnáciu), 
lebo človek svojou podstatnou formou je 
ucelené indivíduum vlastnej zodpovednej 
originality.

Istota neistoty, 
ktorú nám stále 
zdôrazňuje známe 
memento mori. Pri 
pamiatke všetkých, 
ktorí nás predišli, 
a pri vedomí, že 
„Boh nie je Bohom 
mŕtvych, ale 
živých“ (Mt 22, 32) 
dívame sa na smrť 
optimisticky a jej 
prostredníctvom 
sa optimisticky 
musíme dívať 
aj do absolútnej 
budúcnosti. Veriaci 
človek je plne 

pokrokový v sile svojho vedomia, že „život 
víťazí nad smrťou“, aby pod maskou 
smrti skryl pozemský život ako symfóniu 
zodpovednosti za slová a činy voči jednot-
livcom i spoločnosti ako súhrn skutkov 
milých Bohu i ľuďom. (ThDr. Gustáv 
Čejka, Slovo 11/1972, s. 5)
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VÝCHODNIARSKE
Stretnú sa dvaja kamaráti: 
„Nazdar, ty skadzi idzeš taky vyobľikany?“ 
„No ta zo Silvestra.“ 
„Zo Silvestra? Teraz v maju?“ 
„Ta vidziš… A ešte i ty me strimuj!“

Pricestuje Bratislavčan na prešovskú 
stanicu, zastaví prvého okoloidúceho 
a pýta sa: 
„Prósim vás, áko sa dóstanem dó centra?“ 
„Ta s takym glupym prizvukom še ty muj 
zlaty vera do centra nedostaneš.“

Východniar si zoberie za ženu východ-
niarku a hovorí jej: 
„Sluchaj tu. Jak pridzem domu ožarti a bu-
dzem mac čapku obracenu na pravy bok, 
znamena to, že mi nababrany a daš mi 
pokuj. Kec budzem mac čapku obracenu 
na ľevi bok, maš mi dac jejs, bo mi lačny. 
A jak budzem mac čapku rovno, som v po-
radku a možeš zo mnu napokoju hutoric.“ 
Manželka mu na to odpovie: 
„Kec ty pridzeš domu ožarti a uvidziš me 
stac na zarubňi, jednu ruku budzem mac 
vbok a u druhej budzem trimac rozvalku, 
ta budze jedno, na chtory bok budzeš 
mac ty čapku obracenu.“

Blavák sa pýta východniara: 
„Prečo všade dávate to dz?“ 
„Dze všadzi?“

GRANADÍR AKO ZMYSEL ŽIVOTA
Človek potrebuje zmysel. Zmysel čoho-
koľvek. Človek tak strašne potrebuje zmy-
sel, že sa občas stane, že sa jeho zmyslom 
stane nezmysel. Pred dvoma rokmi som 
si v sekáči kúpila najlepšie tričko na svete. 
Kúpila som si ho, aj keď mám zásadu 
nekupovať si biele veci v sekáčoch. Pre-
tože hoci vám pripadajú akokoľvek biele, 
nikdy úplne nie sú. To je také sekáčové 
pravidlo. Biele veci sú biele len v sekáči. 
To tričko však stále mám a dám si ho 
vždy, keď mám pocit, že život je agonický 
kruh bez nádeje na objavenie dverí k jeho 
východu. Sú na ňom dva kontajnery a pod 
nimi  nápis: Všetko, čo v živote potrebu-
jeme, je pocit naplnenia. Uvažujem o tom 
zakaždým, keď ho mám na sebe (niekedy 
aj keď ho na sebe nemám), a zakaždým to 
vnímam ináč.

Raz je to tak: Je všetko, čím sme naplnení, 
hodnotné alebo sa len snažíme zaplniť 
dieru po niečom, čo v nás už dávno nie 
je? Inokedy zase onak: Stačí, ak sa cítime 
šťastní, pričom na dôvode nášho napl-
nenia nezáleží? Občas aj tak: Je život 
únosnejší, ak v ňom vidíme zmysel? 
Dokázali by sme zvládnuť všetko, čo nám 
pripadá nezvládnuteľné, keby sme v tom 
nenachádzali význam?

Neviem odpovedať na tieto otázky. 
Myslím, že väčšina spisovateľov píše len 
preto, lebo si nevedia poradiť s vlastný-
mi myšlienkami a potrebujú ich nie-
kam odložiť, aby nezabudli vybrať ten 
starý granadír z chladničky. Občas musí 
človek myslieť aj na granadír. Keď človek 
myslieva na granadír, nemôže premýšľať 

nad zmyslom života. Môže o ňom trochu 
rozmýšľať, ale musí myslieť aj na ten 
granadír. Takže už naň nemyslí tak sto-
percentne. 

Keď človek premýšľa nad životom, nedo-
káže už nič robiť stopercentne a už vôbec 
nedokáže stopercentne žiť. Žiť stopercen-
tne znamená myslieť aj konať a zároveň 
byť šťastný pri jednom aj druhom. Keď 
jedno preváži druhé, človeku z toho môže 
aj prepnúť. Takže to musí vyvážiť. Sem-
tam myslieť na život a sem-tam vyberať 
granadír. Sem-tam myslieť na granadír 
a sem-tam si vyberať život.

Život je každodenný. Iný byť nedokáže. 
Skladá sa zo samých dneškov a žiadnych 
zajtrajškov, napriek tomu sa bojím viac 
zajtrajška ako dneška. Zajtrajška, ktorý 
neexistuje. Je to nezmysel. Náš každo-
denný život je nezmysel. Jeme, aby sme 
zasa vyhladli. Pijeme, aby sme boli opäť 
smädní. Zarábame, aby sme míňali. Zasy-
pávame nami vykopané diery a tešíme sa 
z toho. Lebo máme pocit dobre vykonanej 
práce. Nezáleží na tom, čo sme urobili, 
ale že sme niečo urobili. Ale čo ak je naša 
práca sebadeštruktívna? Čo ak sa každým 
dňom približujeme k smrti? Človek musí 
občas myslieť na ten granadír, aby ho 
z toho nepiclo. Aj keď je to nezmysel. 

Občas myslím na to, či ten zmysel života 
netvorí práve to množstvo našich každo-
denných nezmyslov.

Myslím na to, keď vyberám starý granadír 
z chladničky a dávam ho ohriať do mikro-
vlnky. (Alexandra Matoľáková)
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PRÍPLATKY K SADZBE

ELEKTRIKÁRA:

+ 50 % AK SA POZERÁŠ
+ 100 % AK POMÁHAŠ

+ 150 % AK SI TO SKÔR 
OPRAVOVAL

+ 200 % AK MI HOVORÍŠ,  
AKO TO MÁM ROBIŤ
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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)

13.11. Svätá liturgia za uzdravenie a oslo-
bodenie (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.11. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)
25.11. Moleben k bl. Metodovi (17.00 h); 
svätá liturgia s modlitbami za uzdravenie 
(18.00 h) 

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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.
01. – 04.12. Kurz prípravy na manželstvo. 
Ak sa chystáte na svoj svadobný deň alebo 
o ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hla-
vu predsvadobných príprav, alebo sa okolo 
svadobných salónov ešte len prechádzate, 
urobte pre svoju spoločnú budúcnosť ešte 
niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte svojej 
vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – 
kvalitnú prípravu. Príspevok na kurz je 90 
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)

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. 
SK45 0200 0000 0032 1020 6959 
ŠS: 2700 
KS: 0558 
   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


