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» Juraj GRADOŠ

Pred sviatkami Vianoc si s číslom tri spájame skôr oriešky 
pre Popolušku než svätého Mikuláša. Ale ani tie mikuláš-
ske jabĺčka neboli obyčajné, boli zlaté. Dnes ich (prí-
padne rôzne ich náhrady) nájdete na jeho obrazoch. To, 
na čo chcem upriamiť pozornosť, bola schopnosť svätého 
Mikuláša vnímať potreby iných. Nebol ľahostajný. Hoci 
bol biskupom, chodil medzi ľudí len tak na prechádz-
ku, mal otvorené oči i uši, a najmä srdce. Tým nechcem 
povedať, že dnes nie sú biskupi, čo to robia. Chvála Bohu, 
sú. A bolo by naozaj dobre, keby takí boli aj kňazi. A čo 
tak politici? Poslanci? Podnikatelia? Bolo by to super. Ale 
skúsme si položiť otázku, že ak toto očakávame od iných, 
či sa podľa toho správame aj my. Znovu pripomeniem 
zlaté pravidlo kresťanstva: Robte iným to, čo chcete, aby 
iní robili vám.

Byť ako svätý Mikuláš dnes nie je ľahké. No ani nemožné. 
Ľudia dnes možno nepotrebujú mešce zlata, aby ich diev-
čatá neprišli o poctivosť. No potrebujú pomoc. Niekedy 
iba obyčajné vypočutie bez toho, aby sme hneď a zaraz 
hľadali riešenia. Možno ešte nie sú na to pripravení. Stačí 
poriadne nazerať a počúvať. A ako svätý Mikuláš mať 
najprv otvorené srdce a až potom rozum.

Tu nejde o city a pocity. Tu ide o skutočnú lásku k tomu 
druhému. A o naše rozhodnutie zriecť sa svojich predstáv 
o pomoci tomu druhému a spočiatku len vnímať a na-
čúvať potrebám, aby – ak príde ten správny čas a prosba 
o pomoc – sme mali pre neho Božie a svoje riešenie jeho 
situácie. Ak to tak nie je, sami potrebujeme pomoc, hoci 
si to neuvedomujeme. A je jedno, na ktorej strane ambó-
na stojíme.

To, čo som napísal, však neznamená, že netreba pomá-
hať aj materiálne. Zvlášť teraz pred sviatkami Narodenia 
Pána. No treba zvoliť takú pomoc a taký spôsob, ktorý 
neurazí toho druhého. Spôsob plný lásky, ktorý nevytvorí 
ďalšie zranenie. Bez povyšovania sa. Najlepšie tak ako 
svätý Mikuláš – anonymne. Myslím si, že každý, kto chce, 
si ten správny spôsob nájde. A kto nechce, nech si ani 
nehľadá výhovorky – nikto na ne nie je zvedavý.

Dnešná doba prináša mnoho žobrákov času. Ľudí, ktorí 
nemajú na nič čas, a potom tí, na ktorých nikto nemá 
čas. Čas je Boží dar – ak ho niekomu venujeme, zistíme, 
že sme sami obdarovaní. Takým darom času môže byť 

pomoc uponáhľaným, prianie na po-
hľadnici či návšteva opustených. 
Alebo koleda (ale nie preto, aby sa 
chlapci potom v krčme opili). Môže 
to byť telefónny hovor, ale i správa cez 
esemesku alebo sociálne siete. A radšej 
než hromadné posielanie nech je to zo 
srdca tým, ktorí to potrebujú.

Tak skúsme aj my si na tieto sviatky 
pripraviť tri obyčajné jabĺčka. Jedno 
schopné načúvať a objať, druhé schop-
né sa podeliť a tretie schopné venovať 
čas. Nie zlaté, výnimočné, ale jedno-
duché dary pre toho druhého. A hoci 
sú na prvý pohľad úplne obyčajné, Boh 
má moc ich rozhojniť do miery prevy-
šujúcej tie tri Popoluškine oriešky.
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dÔLEŽitOSŤ 
MOdLitBY 
PRI ROZLIŠOVANÍ
» Marek BARAN

Vo svojich katechézach nám Svätý Otec 
pripomenul dôležitosť modlitby pri 
duchovnom rozlišovaní. Povedal:

„Pocity a myšlienky – musíme rozlíšiť 
odkiaľ prichádzajú, kam ma vedú, k aké-
mu rozhodnutiu. A dnes sa zameriame 
na prvý zo základných prvkov rozlišova-
nia, čiže na modlitbu. Aby sme rozlišovali, 
je potrebné byť v istom prostredí, v stave 
modlitby. Modlitba je neodmysliteľnou 
pomocou pri duchovnom rozlišovaní, naj-
mä ak zapája city, a umožňuje nám obrátiť 
sa k Bohu jednoducho a dôverne, ako by 

sme sa rozprávali s priateľom. Je to vedieť 
ísť poza myšlienky, vstúpiť do dôverného 
vzťahu s Pánom s láskyplnou spontán-
nosťou. Tajomstvom života svätých je 
dôverný vzťah s Bohom, ktorý v nich ras-
tie a umožňuje im ľahšie rozpoznať, čo sa 
mu páči. Pravá modlitba je dôverný vzťah 
s Bohom. Nie je to recitovanie modlitieb 
ako papagáj, bla bla bla, nie. Pravá modlit-
ba je spontánnosť a náklonnosť k Pánovi. 
Táto dôvernosť prekonáva strach alebo 
pochybnosti, že jeho vôľa nie je pre naše 
dobro, pokušenie, ktoré niekedy prechá-
dza našimi myšlienkami a robí naše srdcia 

nepokojnými a neistými. Rozlišovanie 
toho, čo sa v nás odohráva nie je ľahké, 
pretože zdanie klame, no dôverný vzťah 
s Bohom môže jemne rozptýliť pochyb-
nosti a obavy, čím sa náš život stáva stále 
vnímavejším na jeho „jemné svetlo“, ako to 
krásne vyjadril sv. John Henry Newman. 
Svätí žiaria odrazom svetla a v jednodu-
chých gestách svojho dňa ukazujú láskypl-
nú prítomnosť Boha, ktorý robí nemožné 
možným. Hovorí sa, že dvaja manželia, 
ktorí spolu žijú dlhý čas a milujú sa, sa 
nakoniec začnú podobať jeden druhému. 
Niečo podobné možno povedať aj o citovej 
modlitbe: postupným, ale účinným 
spôsobom nás robí čoraz schopnejšími 
rozpoznávať to, čo sa ráta z prirodzenos-
ti, ako niečo, čo vyviera z hĺbky nášho 
bytia. Byť v modlitbe neznamená hovoriť 
slová, slová, nie; byť v modlitbe znamená 
otvoriť srdce Ježišovi, priblížiť sa k Ježi-
šovi, nechať Ježiša, aby vstúpil do môjho 
srdca a dal pocítiť svoju prítomnosť. 
A tam môžeme rozlíšiť, kedy je to Ježiš 
a kedy my s našimi myšlienkami, ktoré sú 
mnohokrát ďaleko od toho, čo chce Ježiš. 
Prosme si o túto milosť: žiť v priateľskom 
vzťahu s Pánom, ako sa priateľ rozpráva 
s priateľom (porov. Svätý Ignác z Loyo-
ly, Duchovné cvičenia, 53). Poznal som 
jedného staršieho rehoľného brata, ktorý 
bol vrátnikom v istom kolégiu a vždy, keď 
mohol, zašiel do kaplnky, pozrel na oltár 
a povedal: „Ahoj“, pretože cítil blízkosť 
Ježiša. Nemal potrebu hovoriť „bla bla 
bla“, nie: „Ahoj, som blízko pri tebe a ty 
si blízko pri mne“. Takýto vzťah musíme 
mať v modlitbe: blízkosť, citovú blízkosť, 
ako bratia, blízkosť s Ježišom. Úsmev, 
jednoduché gesto, a nie odrecitovanie 
slov, ktoré sa nedostanú k srdcu. Ako som 
povedal, hovorte s Ježišom tak, ako hovorí 
priateľ s priateľom. Je to milosť, ktorú 
si musíme jeden druhému vyprosovať: 
vnímať Ježiša ako nášho priateľa, nášho 
najväčšieho a najvernejšieho priateľa, 
ktorý nás nevydiera a predovšetkým nás 
nikdy neopustí, aj keď sa od neho odvra-
ciame. On ostáva pri dverách srdca. „Nie, 
nechcem s tebou nič mať,“ hovoríme my. 
On mlčí, ostáva na dosah ruky, na dosah 
srdca, pretože je stále verný. Pokračujme 
v tejto modlitbe, povedzme modlit-
bu „ahoj“, modlitbu pozdravu Pána so 
srdcom, modlitbu náklonnosti, modlitbu 
blízkosti, s niekoľkými málo slovami, ale 
s gestami a dobrými skutkami.“ (úryvok 
z katechézy z 28. 09. 2022)

Stať sa tvorcami pokoja, bola hlavná výzva pápeža Františka vo svojom prího-
vore: „Bratia a sestry, pozrime sa do svojho vnútra a spýtajme sa sami seba: 
sme tvorcami pokoja? Tam, kde žijeme, študujeme a pracujeme, priná-
šame napätie, slová, ktoré zraňujú, reči, ktoré šíria jed, polemiky, ktoré 
rozdeľujú? Alebo otvárame cestu k pokoju: odpúšťame tým, ktorí nás 
urazili, ujímame sa tých, ktorí sú na okraji, naprávame nejakú nespravod-

livosť tým, že pomáhame tomu, kto má menej? Toto sa nazýva budovaním 
pokoja. Môže však vzniknúť posledná otázka, ktorá sa týka každého blahosla-

venstva: oplatí sa takto žiť? Nie je to strata? Odpoveď nám dáva Ježiš: tvorcovia 
pokoja „sa budú volať Božími synmi“ (Mt 5,9). Vo svete sa zdajú byť mimo, pretože 
sa nepodvoľujú logike moci a podmanenia, v nebi budú najbližšie k Bohu, budú mu 
najpodobnejší. No v skutočnosti aj tu (na zemi) platí, že ten, kto si uzurpuje, zostane 
s prázdnymi rukami, zatiaľ čo ten, kto miluje všetkých a nikomu neubližuje, víťazí: 
ako hovorí žalm, „lebo budúcnosť patrí pokojamilovným“ (porov. Ž 37,37).“
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PROROKMI  
PrEdPOVEdaNý
» Juraj GRADOŠ

Izraelský národ v Ježišových časoch túžobne očakával 
mesiáša. Táto túžba nevyvierala iba z aktuálnej situácie, 
v ktorej žili, ale aj z proroctiev. Mnohé z nich totiž 
odkazovali na práve prebiehajúcu dobu.

Proroctvá sú späté s prorokmi a práve 
december je mesiacom, keď ich slávime 
najviac. Prvé tri dni patria Nahumovi, 
Habakukovi a Sofoniášovi. V polovici 
mesiaca si pripomíname Aggea a hneď 
za ním 17. decembra proroka Daniela 
a troch mládencov z ohnivej pece – 
Ananiáša, Azariáša a Mízaela. Začiatkom 
januára zasa slávime proroka Malachiáša.

Mnohí z nich nemali priamy súvis s pro-
roctvami o príchode mesiáša, no takpove-
diac mu dláždili cestu. Z týchto prorokov 
je najznámejším Daniel. Dnes sa vedú 
spory, či kniha, ktorá sa mu pripisuje, 
nevznikla až o štyri storočia neskôr. Je 

naozaj na škodu, že sa spred narodenia 
Ježiša Krista nezachovali texty biblických 
kníh. Dôvody sú rôzne – od neustálych 
vojen až po málo trvanlivý materiál, 
na ktorý sa knihy zapisovali. Išlo o perga-
men – teda vypracované tenké zvieracie 
kože. A tie zub času a vlhké podnebie 
dokázali veľmi rýchlo zničiť.

MESiÁŠSKE ČaSY
To, že Židia v Ježišových časoch prežívali 
naozaj mesiášsku dobu, bolo zrejmé 
nielen z Písma, ale aj z ich správania. 
Do pádu Jeruzalema, ktorý Ježiš proro-
koval, naozaj vystúpilo mnoho mesiášov. 

Sám Ježiš to predpovedal slovami: „Dajte 
si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu 
mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ,To 
som ja‘ a: ,Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte 
za nimi!“ (Lk 21, 8)

To, že išlo o mesiášsku dobu, sa opieralo 
najmä o dve proroctvá. Jedno je Danie-
lovo a druhé patrí patriarchovi Jakubovi. 
Daniel píše: „Sedemdesiat týždňov je 
určených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté 
mesto, aby sa ukončil zločin a aby prestal 
hriech, aby sa uzmierila vina a privied-
la sa večná spravodlivosť, spečatilo sa 
videnie a proroctvo a bol pomazaný Svätý 
svätých. Vedz teda a pochop: Od vyjdenia 
rozkazu, aby sa Jeruzalem znova posta-
vil, až po pomazané knieža bude sedem 
týždňov a šesťdesiatdva týždňov; znovu 
sa postaví ulica i múry v úzkosti časov. 
Po šesťdesiatich dvoch týždňoch zabijú 
pomazaného bez toho, že by mal (vinu). 
A ľud s kniežaťom, ktorý má prísť, zničí 

Duccio di Buoninsegna: Narodenie s prorokmi Izaiášom a Ezechielom (približne 1308 – 1311)  I  wikimedia.org
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mesto a svätyňu; koniec toho bude pusto-
šenie a po vojne bude predurčené ničenie. 
V jednom týždni však potvrdí zmluvu 
s mnohými a v polovici týždňa prestane 
obeta a žertva, v chráme však bude ohavné 
spustošenie a až do dovŕšenia a do konca 
potrvá spustošenie.“ (Dan 9, 24 – 27)

Rozkaz o znovuvybudovaní Jeruzalema 
bol daný v roku 445 pred n. l., v mesiaci 
nisan (prelom marca a apríla), v dvadsia-
tom roku vládnutia perzského veľkokráľa 
Artaxerxa (Neh 2, 1). Ten vládol v rokoch 
465 až 425 pred n. l. Daniel síce hovorí 
o týždňoch, ale tu ide o iné počítanie 
času. Jeden deň, ako Ezdrášovi povedal 
Pán, je jeden rok (Ez 4, 6). A tak podľa 
Danielovho proroctva od rozkazu o zno-
vuvybudovaní Jeruzalema až po nevinnú 
smrť pomazaného, teda mesiáša, 483 pro-
rockých rokov. Dĺžka takého roka v Písme 
nie je priamo určená, ale často sa namies-
to mesiaca používa dĺžka tridsať dní. Teda 
prorocký rok by mal mať 360 dní. Pri 
výpočte s ohliadnutím na neexistenciu 
roka 0 (po roku 1 pred n. l. nastupuje 
hneď rok 1 n. l.) Dávidom predpovedaný 
mesiáš mal zomrieť na prelome apríla 
a mája v roku 32 nášho letopočtu.

Druhý text hovorí o čase, kedy má prísť. 
Keď patriarcha Jakub požehnával svojho 
syna Júdu, prorokoval mu: „Neoddiali sa 
žezlo od Júdu ani berla od jeho nôh, kým 
nepríde (ten), ktorému prislúcha (žezlo) 
a ku ktorému sa pritúlia národy.“ (Gn 49, 
10) Teda mesiáš má prísť pred dobou, keď 
už kmeň Júdu príde definitívne o svojho 
kráľa. Rimania si podmanili Jeruzalem 
v roku 63 pred n. l. a o dvadsaťtri rokov 
neskôr Marcus Antonius uniesol a dal 
popraviť zvyšných členov hasmonejovskej 
dynastie okrem Mariany, druhej manžel-
ky neskoršieho kráľa Herodesa Veľkého. 
Po jeho smrti vládol v Judsku Archelaus. 
Jeho vláda bola krutá až do takej miery, že 
samotní Židia žiadali Rím o jeho zosade-
nie. Následne sa Judea v roku 6 n. l. stala 
rímskou provinciou, ktorú v rokoch 6 až 
44 spravoval prefekt a neskôr do roku 70 
prokurátor. Teda Jakubom predpovedaný 
mesiáš mal prísť ešte pred oddialením 
žezla od Júdu, teda pred rokom 6 n. l.

Dnes vieme, že Ježiš sa narodil medzi 
rokmi 8 a 2 pred n. l. a zomrel okolo roku 
30. A hoci s istotou nevieme nielen deň, 
ale ani rok Ježišovho narodenia či úmrtia, 
tieto údaje zodpovedajú obom proroc-
tvám.

PrVé PrOrOctVO
Keď Adam a Eva zhrešili, Boh im proroko-
val mnohé trápenia spojené s ťažkosťami 
ľudského života. No ešte predtým ako pr-
vému prorokoval hadovi: „Nepriateľstvo 
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi 
tvojím potomstvom a jej potomstvom, 
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš 
pätu.“ (Gn 3, 15) Toto prvé proroctvo 
poznali všetci Židia. Mesiáš prisľúbený 
samotným Bohom mal premôcť hada – 
stelesnené zlo. Obsah tohto proroctva 
však ostal zahalený, pretože osoba 
mesiáša sa postupne časom pripisovala 
skôr tomu, kto zachráni Izrael. A tak ním 
nazývali niektorých pomazaných kňazov, 
ale i cudzích vládcov – napríklad perzské-
ho kráľa Kýrosa, ktorý prepustil Židov zo 
zajatia. Dôvodom je význam slova mesiáš. 
Znamenalo pomazaný, a to buď olejom 
(kňazi a králi), alebo Božím Duchom 
(proroci).

Až v Ježišovi Kristovi dochádza k naplne-
niu tohto proroctva. On je pravdou a pri-
náša evanjelium – radostnú zvesť o tom, 
že sme milovaní Bohom, že sme jeho deti. 
Pravda ničí lož, ktorú do sŕdc ľudí zasial 
diabol, a tak stráca moc šíriť klamstvo 
a otravovať ľudské srdcia jedom. Ježiš mu 
obrazne rozdrvuje hlavu, no sám je ha-
dom zasiahnutý smrťou, ostňom hriechu. 
Ale keďže je nevinný, smrť nad ním nemá 
moc a on vstáva z mŕtvych, a tak ukazuje 
svoje víťazstvo nad hadom.

OtEc ViErY
Keď Boh zakladá izraelský národ a s ním 
mnohé iné národy, vyberá si muža plného 
viery – Abrama z chaldejského Uru. Jemu 
naplní prísľub o synovi, ktorého mu 
porodí manželka Sára. Ale práve tohto 
jednorodeného syna si vyberá, aby mu 
ho Abrahám obetoval. K samotnej obete 
nedôjde, lebo Pánov anjel vidiac reálnu 
Abrahámovu ochotu naplniť túto Božiu 
požiadavku mu zadrží ruku a Abrahám 
tak namiesto syna obetuje barana rohami 
zachyteného v kroví. Vtedy mu anjel 
sprostredkoval prísľub, v ktorom mu Boh 
prorokoval, že „v tvojom potomstve budú 
požehnané všetky národy zeme preto, že 
si poslúchol môj hlas“ (Gn 22, 18). To isté 
proroctvo zopakoval Pán samotnému Izá-
kovi: „Rozmnožím tvoje potomstvo ako 
hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu 
všetky tieto krajiny, a v tvojom potomstve 
budú požehnané všetky národy zeme.“ 
(Gn 26, 4)

Výklad tohto prisľúbenia urobil apoštol 
Pavol v Liste Galaťanom: „Prisľúbenia 
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boli dané Abrahámovi a jeho potom-
stvu. Nehovorí: ,A potomkom‘, akoby 
šlo o mnohých, ale o jedného: ,A tvojmu 
potomstvu‘, a ním je Kristus.“ (Gal 3, 16) 
Slovo Kristus pochádza z gréčtiny a my 
ho používame aj v jeho pôvodnej podobe 
Christos. Znamená to však to isté, čo zna-
mená slovo mesiáš, teda pomazaný.

To, že nepôjde o obyčajného kráľa, proro-
koval aj Balám z povodia Eufratu v čase, 
keď Izrael obsadzoval Moab. Vo svojom 
treťom proroctve povedal: „Hviezda 
vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Iz-
raela.“ (Nm 24, 17 – 19) Balám je známy 
aj vďaka svojej oslici, ktorá asi ako jediné 
zviera (okrem hada) v Biblii prehovorila.

dÁVidOV SYN
O mesiášovi sa často hovorí ako o Dávi-
dovom synovi. Aj Ježiša viackrát nazvali 
týmto menom. A nielen jeho. Aj Jozefa 
anjel nazýva „syn Dávidov“ (Mt 1, 20). 
Odkazov na to v Písme je niekoľko. Izaiáš 
hovorí: „Z pňa Jesseho vypučí ratolesť 
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.“ (Iz 11, 
1) Jesse bol otcom kráľa Dávida. Jeremiáš 
neskôr pridáva: „Hľa, prídu dni – hovorí 
Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý 
výhonok a bude ako kráľ panovať múdro, 
v krajine bude prisluhovať právo a spra-
vodlivosť. Za jeho dní Júda dosiahne 
spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. A toto 
je meno, ktorým ho budú volať: ,Pán je 
naša spravodlivosť‘.“ (Jer 23, 5 – 6) Prorok 
Nátan oznámil kráľovi Dávidovi toto pro-
roctvo: „Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa 
k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho 
potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich 

útrob, a upevním jeho kráľovstvo. On 
postaví môjmu menu dom a ja upevním 
trón jeho kráľovstva naveky.“ (2 Sam 7, 
12 – 13) V starozákonnom čase sa tieto 
slová sčasti vyplnili na Šalamúnovi, ale 
jeho kráľovstvo zaniklo. V plnosti sa tieto 
slová, ale v inom svetle napĺňajú v Kris-
tovi, ktorého telo bolo Božím chrámom 
a trónom kríž.

Podľa oboch rodokmeňov, ktoré pre-
zentujú Matúš a Lukáš, je Ježiš priamym 
potomkom kráľa Dávida, a teda aj Jesseho. 
Matúš dokonca zaznamenáva debatu me-
dzi Ježišom a farizejmi o mesiášovi: „Keď 
boli farizeji zhromaždení, Ježiš sa ich 
opýtal: ,Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn 
je?‘ Odpovedali mu: ,Dávidov.‘ Povedal 
im: ,Akože ho potom Dávid v Duchu volá 
Pánom, keď hovorí: ,Pán povedal môjmu 
Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepo-
ložím tvojich nepriateľov pod nohy‘? Ak 
ho teda Dávid volá Pánom, ako môže byť 
jeho synom?‘ A nik mu nevedel odpovedať 
ani slovo. Ani sa ho od toho dňa už nik 
neodvážil vypytovať.“ (Mt 22, 42 – 46) Po-
dobný text je aj u Lukáša (20, 41 – 44). Ide 
o odkaz na 110. žalm. Sám Dávid nazýva 
mesiáša svojím Pánom, ktorého Boh usadí 
po pravici a ktorému položí nepriateľov 
pod nohy. Tým nepriateľom je had spomí-
naný v Knihe Genezis (3, 15).

Z tohto je zrejmé, že mesiáš bude viac ako 
Dávid, viac ako najväčší kráľ celého Izrae-
la, ktorý mal veľmi hlboký vzťah s Bohom 
na rozdiel od Saula a Šalamúna. Bude 
kňazom naveky podľa radu Melchizede-
chovho (Ž 110, 4) – tak prisahal samotný 
Boh. Teda smrť nad ním nebude mať moc 

a jeho kňazstvo nebude vychádzať z pri-
sľúbení daných Lévimu a Áronovi. Bude 
prirodzené. Všetko toto sa spĺňa v Ježišovi.

NarOdENiE MESiÁŠa
Priamo o narodení mesiáša sú dve proroc-
tvá. Prvé je znovu u Izaiáša: „Preto vám 
sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne 
a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ 
(Iz 7, 14) Izaiáš dodáva: „Lebo chlapček 
sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho 
pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: 
zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, 
Knieža pokoja.“ (Iz 9, 5) Toto proroctvo 
bolo dané judskému kráľovi Achazovi. 
Niektorí biblisti vidia naplnenie tohto 
proroctva v Achazovom synovi, možno 
Ezechiášovi. Ten spočiatku naozaj kráčal 
po Pánových cestách. Iní hovoria, že 
môže ísť, rovnako ako v ďalších dvoch 
prípadoch detí v tomto proroctve, o vlast-
ného syna proroka Izaiáša. Toto proroctvo 
hovorí aj o skaze krajiny: „Svojimi rozpä-
tými krídlami zaplní šírku tvojej krajiny, 
ó, Emanuel!“ (Iz 8, 8b) Symbolom vplyvu 
Asýrie boli okrídlené bytosti jej bohov 
a podobne jedným zo symbolov rímskej 
nadvlády bola rímska okrídlená orlica. 
Jej zobrazenie preniklo aj do kresťanstva 
a nachádza sa na kobercoch, ktoré použí-
va pri bohoslužbách biskup.

Prorok Micheáš zasa predpovedá miesto 
narodenia mesiáša: „A ty, Betlehem, Efra-
ta primalý si medzi tisícami Júdu; z teba 
mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli 
a jeho pôvod je odpradávna, odo dní več-
nosti.“ (Mich 5, 1) Efrata je pritom staršie 
pomenovanie Betlehema. Blízko tohto 
„Domu chleba“ zomrela a bola pochovaná 
Jakubova manželka Ráchel (Gn 48, 7). Tu 
mal byť Dávid korunovaný za kráľa, tu sa 
narodil. A nakoniec, hoci to nehovorí už 
o narodení mesiáša, pobyt Ježiša v Egypte 
prorokoval Ozeáš: „Keď bol Izrael mladý, 
miloval som ho a z Egypta som povolal 
svojho syna.“ (Oz 11, 1)

Tieto proroctvá sa v plnej miere napĺ-
ňajú práve v osobe Ježiša Krista. Treba 
mať však na pamäti, že ide o kresťansky 
vnímané biblické texty. Židovská tradícia 
väčšinu týchto proroctiev nepovažuje 
za mesiášske. Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo väčšina židov neprijíma Ježiša ako 
svojho mesiáša. Ich mesiášske predpo-
vede spred narodenia Ježiša Krista skôr 
súvisia s úlohou mesiáša než s jeho naro-
dením. Ale nám kresťanom východného 
obradu poznanie a pochopenie týchto 
textov môže pomôcť hlbšie vnímať mod-
litby a spevy sviatkov Narodenia Pána.
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Rozprávanie o egyptských ranách pred-
stavuje dramatickú stránku celého opisu 
o východe Izraelitov z Egypta. Nasleduje 
po faraónovej otázke Mojžišovi a Áronovi, 
ktorí prišli k nemu s požiadavkou prepus-
tiť Izraelitov z Egypta: „Kto je Jahve, aby 
som poslúchal jeho hlas a prepustil Izrael? 
Ja nepoznám Jahveho a Izrael neprepus-
tím.“ (porov. Ex 5, 2) Hlavným motívom 
rozprávania je uznanie Pána ako Boha Iz-
raela a jeho mocných činov tak faraónom, 
ako aj Egypťanmi. 

Najznámejší opis egyptských rán sa 
nachádza v Knihe Exodus (7, 14 – 12, 36). 
Je výsledkom dlhého literárneho procesu, 
v ktorom bolo použitých niekoľko starších 
tradícií s vlastnou teológiou, ktoré sa 
zachovali v 78. a 105. žalme, a v Knihe 
Deuteronómium (28). V rozprávaní sa 
spomína desať udalostí (krv, žaby, komáre, 
muchy, mor, vredy, krupobitie, kobylky, 
tma a smrť prvorodených), ktoré mali 
faraóna presvedčiť, aby Izraelitov pustil 
z Egypta. Prvých deväť sa označuje ako 
„znamenia a zázraky“, čím sa zdôrazňuje 
zjavujúci charakter Boha. Podobne ako 
v prípade iných „neočakávaných“ javov, 
niektorí považujú rany za Boží zásah, iní 
za prírodné javy, ktoré Mojžiš využil. Ale 
ako v skutočnosti interpretovať biblický 
opis egyptských rán?

Zaujímavé je si všimnúť, že Mojžiš dostáva 
príkaz od Pána, aby začal konať hneď 
ráno, ako najskôr bude možné (porov. Ex 
8, 16; 9, 13; 24, 4; 34, 2). Aj na iných mies-
tach Biblie sa zdôrazňuje, že dôležité akti-
vity majú miesto zavčas rána. V rozprávaní 
sú postupne opísané jednotlivé rany.

Premena vody na krv. „Toto hovorí Pán: 
,Preto toto hovorí Pán: Podľa tohoto po-
znáš, že ja som Pán: Pozri, ja teraz udriem 
palicou, čo je v mojej ruke, nílsku vodu 
a premení sa na krv.‘“ (Ex 7, 17) V dôsledku 
Božieho zásahu sa voda rieky Níl, ktorá je 
zdrojom života, stáva nepitnou, ryby v nej 
hynú a všetko zapácha... Pre Egypťanov 
bol Níl posvätnou riekou, uctievali ho ako 
božstvo pod rôznymi menami. Jedným 
z nich bol Hapi – boh života. Pohľad 
na krvavú rieku musel Egypťanom na-
háňať veľkú hrôzu. Žiadny zázrak, tvrdia 
vedci, červená voda Nílu je výsledkom 
erupcie sopky Santorini. Voda bola sfarbe-
ná červeným sopečným popolom. Alebo 
príčinou sfarbenia mohli byť riasy – kelp, 
alebo veľký počet mikroorganizmov, ktoré 
majú červenkastú farbu a spôsobujú zme-
ny kyslíka vo vode. Následne to spôsobilo 
uhynutie rýb a v dôsledku toho hnilobný 
zápach.

Žaby. „Pán povedal Mojžišovi: Vojdi 
k faraónovi a povedz mu: ,Toto hovorí 
Pán: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! Ak 
ho neprepustíš, ja navštívim žabami celý 
tvoj kraj!‘“ (Ex 7, 26 – 27) Slizké, bez šupín 
a plutiev, považované za nečisté zvieratá, 
obsadili najprv faraónov palác, potom 
domy jeho spolupracovníkov a nakoniec 
celý Egypt. Boli všade, vyliezali z nábyt-
ku a riadu, liezli do postelí a posteľnej 
bielizne. Vzbudili všeobecné znechutenie. 
Podľa niektorých bola druhá morová rana 
namierená proti bohyni Heket, znázorne-
nej ako žaba. Vedci však tvrdia, že vinou 
znečistenia vôd Nílu museli žaby a iné 
vodné živočíchy vystupovať na breh a bolo 
ich čoraz viac. (Mária Kardis)
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4. ASPOŇ RAZ V ROKU SA 
VYSPOVEDAŤ A PRIJAŤ EUCHARISTIU

Veriaci je povinný vyspovedať sa podľa druhu a počtu zo 
všetkých ťažkých hriechov spáchaných po krste, a mocou 
Cirkvi ešte neodpustených ani v individuálnej spovedi ešte 
nevyznaných, ktorých si je vedomý po starostlivom spytovaní 
svedomia. Veriacim sa odporúča, aby sa spovedali aj zo všed-
ných hriechov. Hoci spoveď z každodenných previnení (tzv. 
ľahkých či všedných hriechov) nie je striktne potrebná, Cirkev 
ju veľmi odporúča. Veď pravidelná spoveď formuje svedomie 
a pomáha nám bojovať proti nezriadeným náklonnostiam.

Toto cirkevné prikázanie podmieňuje eucharistické prijí-
manie stavom sviatostnej milosti, ktorá sa získava vo svätej 
spovedi. Prijímanie Eucharistie je najhlbším spojením sa 
s osláveným Kristom, je naplnením jeho prísľubu: „Kto je 
moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim 
v posledný deň. ... ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal 

živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa 
je, bude žiť zo mňa.“ (Jn 6, 54 – 57)

Súčasne ustanovuje minimálnu časovú 
hranicu, ktorej prekročenie by už bolo 
takisto hriechom. Je to, ako by sme 
povedali – keď nechceš umrieť od hla-
du, mal by si zjesť denne aspoň toľkoto 
stravy. Viete si však predstaviť, že by 
sme si v živote vymeriavali stravu len 
tak, aby sme nezomreli od hladu? Preto 
hoci sa vyžaduje ako minimum pristúpiť 
k spovedi minimálne pred veľkonočnými 
sviatkami, súčasne pre zdravú „duchov-
nú výživu“ platí, že prijímať Eucharis-
tiu treba aj oveľa častejšie, teda vždy, 
keď po spytovaní svedomí uznávame 
svoju nedostatočnosť a potrebu Božieho 
odpustenia a pomoci. Prijmem toto po-
zvanie a budem s ním bohato stolovať? 
Dúfajme, že áno. (vladyka Cyril)
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ZBEratEĽ 
BIBLIÍ
» Richard FUČKO

Sväté písmo človeku nespadlo len tak z neba. 
Práve posvätné rukopisy, ich postupné zbieranie 
do jedného celku a rôzne mimobiblické textové 
odvolávky na biblické dejiny už viac než dvadsať 
rokov fascinujú zberateľa Michala Lapčáka, ktorý 
do zbierky investuje nemálo času a úsilia, aby sa 
návštevníci jeho výstav mohli histórie dotknúť 
vlastnými rukami.

Mgr. Michal Lapčák 
(51) sa narodil vo 

Vranove nad Topľou, 
absolvoval Evanjelickú 

bohosloveckú 
fakultu Univerzity 

Komenského 
v Bratislave. Desať 

rokov pôsobil ako 
duchovný v Košiciach. 

V súčasnosti pôsobí 
v Prešove ako kazateľ 

Bratskej jednoty 
baptistov so svojou 

manželkou. Spoločne 
sa venovali klubovej 

práci s mládežou 
na sídlisku.

Vaša posledná tohtoročná biblická výstava sa 
konala na pôde Gréckokatolíckej teologickej fa-
kulty v Prešove. Ako ste sa dostali nielen na túto 
fakultu, ale aj k vystavovaniu svojej zbierky?

Bolo to cez kontakt s pani prodekankou Máriou 
Kardis, s ktorou sa poznám zo svojich predošlých 
výstav Biblií ešte pred pár rokmi, a najmä zo stret-
nutí zasadnutia Slovenskej biblickej spoločnosti 
v Banskej Bystrici, kde sme obaja členmi za svoje 
cirkevne spoločenstvá. Je to už viac ako desať rokov, 
čo som bol svojimi známymi vyzvaný, aby som uká-
zal niečo zo svojej zbierky aj na verejnosti. Nebol to 
teda môj nápad. Myslel som si, že také veci iných 
ľudí bežne nezaujímajú.

Vaša zbierka v priebe-
hu viac ako desaťročia 
nabrala impozantné 
rozmery. Ktorým kús-
kom sa to celé začalo?

Pravdupovediac, začalo 
sa to najprv rôznymi cu-
dzojazyčnými vydaniami 
Biblií, ktorých bolo asi 
štyridsať. Najviac ma 
fascinovali viacjazyčné 
vydania, najmä hebrej-
sko-anglický interlinear 
– doslovný medziriad-
kový preklad slovo 
po slove s marginálnym 
moderným prekladom. 
Slúži pre prekladateľov 
či študentov.

Prečo práve biblické texty a historické repro-
dukcie?

Keďže som vyštudovaný teológ a bavili ma bib-
lické jazyky, rád som nazeral do rôznych vydaní 
prekladov Písma a skúmal aj pôvodný text. Staršia 
hebrejčina a všetko, čo s ňou súviselo, ma priťa-
hovalo. A to sa týkalo aj výkladu textu, historic-
kého pozadia, potom archeológie či najnovších 
výskumov. Je to už viac než dvadsať rokov, čo sa 
zaoberám zbieraním a čítaním všetkých epigrafic-
kých nálezov z biblických čias, najmä semitského 
pôvodu. Kedysi som vystavoval iba rôzne Biblie. 
Neskôr som pochopil, že dnes už veľa ľudí nečíta 
knihy, zvlášť nie Bibliu, a na takúto expozíciu 
im nenapadne ani prísť. Tak som sa rozhodol, že 
predstavím verejnosti Bibliu zvnútra, aby ju zažili, 
aby sa dotkli udalostí, ktoré sú v nej zaznamenané, 
aby uvideli počiatky písania, vývoj i vôňu materiá-
lov, na ktoré sa písalo, ako aj to, ako sa informácie 
zaznamenávali, aké vzácne bolo vlastniť perga-
menový zvitok pre jeho vysokú cenu, prečo ľudia 
Mezopotámie uprednostňovali na zápis práve hlinu 
alebo akí krutí boli Asýrčania v časoch biblických 
kráľov…

Pri odchode z vašej výstavy sa ľudia rozprávajú 
o tom, čo videli – hlinené tabuľky, staré písom-
nosti, pergameny, rímsky meč... Čo je väčšinou 
tým, čo návštevníkom vyrazí dych?

Pravdepodobne sú najviac dotknutí množstvom ar-
tefaktov zhromaždených na jednom malom mieste 
a kvantom informácií, ktoré si odtiaľ v hlavách 
a dúfam, že aj v srdciach, odnášali. Vždy padne 
otázka, kde to všetko skladujem.

A kde teda?

Zbierku skladujem v banánových škatuliach 
v kancelárii za dverami, teda doma žiadne múzeum 
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nemám (smiech). Drevené stojany a kamienky 
mám uložené v suteréne. 

Ktoré exponáty ste si vyrobili sám?

Asi tým prvým pred siedmimi rokmi bol perga-
men, ovčia koža súca na popis, ktorú som najprv 
vystavoval len ako holý materiál. Neskôr som sa 
rozhodol urobiť niečo viac – tak som sa rozho-
dol pre prvých päť kapitol Knihy Genezis, teda 
počiatočný text celého Písma, ktorý sa na jed-
nu kožu vošiel. Potom to boli hlinené tabuľky 
v rôznych rečiach a písmach z Mezopotámie či 
z Izraela. Najväčšou výzvou sa však stal šesťboký 
hranol asýrskeho kráľa Sancheríba z 8. storočia 
pred Kristom, podľa originálu uloženom v Brit-
skom múzeu s množstvom malého klinového 
písma, ktoré popisujú kroniku vojnových výprav 
Asýrie po vtedajšom svete. Preniesť niečo z toho, 
čo ľudia zažijú v rôznych svetových múzeách, ma 
doviedlo k výrobe repliky časti nápisu na modrých 
dlaždiciach so zlatým klinovým písmom, ktoré dal 
spraviť biblický kráľ Nabuchodonozor z Babylo-
nu na tzv. Ištarinej bráne, ktorú vykopali Nemci 
a dnes je veľkým magnetom múzea Pergamon 
v Berlíne. Prajem si, aby sa ľudia dotýkali týchto 
vecí a aby zažili dotyk s históriou, a najmä s Bibliou 
ako živou knihou.

Mnohé reprodukcie ste si vyrobili sám, často ide 
o rôzne tabuľky napísané v starovekých jazy-
koch. Ako ste sa dostali k ich štúdiu?

Keďže hebrejčina bola mojím základom a odrazo-
vým mostíkom k iným semitským nápisom a ich 
jazykom, nebolo to pre mňa až také zložité. Kto 
už pozná biblickú hebrejčinu, musí sa naučiť čítať 
oveľa starší a pôvodnejší skript, tzv. paleo-hebrej-
činu, ktorou sa písalo v časoch izraelských kráľov. 
Keďže som chcel ísť ešte ďalej, zohnal som si mate-
riál k starobabylončine, ktorá sa používala zhruba 
od čias Chamurappiho a biblických patriarchov ako 
Abrahám až Jozef. Jazykové cvičenia boli priamo 
z prekladu Chamurappiho zákonníka.

Výklad musíte opakovať znova a znova, sa-
mozrejme, prispôsobený publiku. Stalo sa vám 
niekedy, že ste niečím prekvapili aj sám seba? 
Napríklad ste si v rozhovore s publikom uvedo-
mili nejakú novú súvislosť...

Áno, veru, už sa mi to stalo, keď sme spolu s náv-
števníkmi uvažovali o nejakej záležitosti a otvorili 
sa nám nové pohľady a riešenia na daný problém 
alebo to, ako by sa mohol ešte používať nejaký 
druh artefaktu v jeho histórii. Myslím si, že napos-
ledy sa to týkalo kódexu papyrusu listov apoštola 
Petra z 3. až 4. storočia. 

Židia pri obradoch nepoužívajú tlačené spi-
sy. Znamená to, že všetky ich texty sú písané 
rukou?

Samozrejme, používajú aj knižné formáty, no ide 
najmä o modlitebné knihy, rôzne výklady, rabínske 
komentáre a podobne. No čo sa týka synagógy, bo-
hoslužobný text je vždy iba hebrejský rukopis Tóry 
na zvitku kože z čistého zvieraťa.

Staré spisy boli väčšinou ilustrované, v súčas-
nosti však ilustrácie nájdeme skôr v detských 
Bibliách než v tých „dospeláckych“. Prečo sa 
podľa vás táto umelecká stránka stratila?

Pravdepodobne sme vzdelanejší než bežný ľud, 
ktorý sa v minulosti zaoberal najmä tým, ako uživiť 
rodinu ťažkou prácou. Im sa namiesto vzdelania 
a čítania drahých kníh núkali pred oči obrazy a výja-
vy z biblických dejín na stenách kostolov a podobne. 
No nemyslím si, že toto platilo všeobecne o každom. 
I v minulosti vieme o veľmi vzdelaných jednot-
livcoch, ktorí prišli z najchudobnejších pomerov, 
napríklad Matej Bel, ktorý bol duchovným, encyklo-
pedistom, polyhistorom, osvietencom a pedagógom, 
zakladateľom modernej vlastivedy v Uhorsku.

Kedysi bola kniha kníh vzácnosťou, každá 
rukou písaná strana mala cenu zlata. Teraz sme 
zasypaní rôznymi verziami z tlačiarní, ale pre 
mnohých sa stane iba exponátom v knižnici. 
Ako by sa dalo ľudom ukázať, že Božie slovo je 
skutočne živé?

Dobrá otázka. Myslím si, že Božie slovo sa stane 
živým vtedy, keď ho dostaneme do praxe. Nepôjde 
teda iba o to, čo si o slove myslíme a ako dobre ho 
poznáme, ale koľko z toho sa naučíme žiť vo vzťahu 
k svojim blížnym a k Bohu. A na to treba odvahu 
prekročiť svoj prah pohodlnosti a odvahu viery, že 
všetko, čo robím, robím pre Boha. Tak aj tie nepo-
pulárne skutky a postoje mi začnú dávať význam, 
pretože ich konám pre svojho Spasiteľa. Kresťan 
má vždy iný pohľad na svet než tí ostatní. I k tomu 
nás vedie evanjelium.

Počas výstavy Biblia – 
kniha kníh absolvoval 
p. Michal Lapčák asi 
päťdesiat výkladov 
a výstavu navštívilo 
viac ako šesťsto ľudí 
(vrátane študentov). 
Hlavným organizátorom 
podujatia bola 
Gréckokatolícka 
teologická fakulta PU 
v Prešove.

ViEtE, ŽE... 
Rakúsky asyriológ 
M. Jursa náhodne 
rozlúštil v roku 2007 
malú tabuľku, v ktorej 
narazil na meno 
hlavného dvorana kráľa 
Novobabylonskej ríše 
Nabuchodonozora II. 
– Nebú-sar-sekíma. 
Tabuľka bola 
potvrdenkou o príjme, 
o darovaní zlata 
do chrámu v Babylone 
z roku 595 pr. Kr., iba 
dva roky od prvého 
obliehania Jeruzalema, 
na ktorom sa Nebú-
sar-sekím zúčastnil 
(Jer 39, 3). Tento 
nález je dôkazom 
presnosti knihy proroka 
Jeremiáša.

Juraj G
radoš
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Presvjataja Bohorodice, spasi nas.

Niektoré názvy ikon Bohorodičky vyjad-
rujú jej vzťah ku konkrétnemu miestu či 
monastieru a takou je aj táto ikona.

Ikona Bohorodičky Gorgoepikoos – 
Παναγία Γοργοεπήκοος (Rýchla pomoc), 
rus. Скоропослу́шница je jednou z naj-
väčších cenností monastiera Dochiariu, 
po gr. Ιερά Μονή Δοχειαρίου (Jerá Moné 
Docheiaríu) na svätej hore Atos. Mo-
nastierska tradícia spája vznik ikony 
s 10. storočím, keď bol predstaveným 
monastiera jeho zakladeteľ, prepodobný 
Neofit. Ikona je namaľovaná vo výklenku 
vonkajšej steny, pred niekdajším vcho-
dom do monastierskej jedálne (trápezy). 
Ako uvádzajú letopisy monastiera, v roku 
1664 ikona Bohorodičky prejavila svoju 
divotvornú moc. V tom čase bol trape-
zárom (zodpovedným za spravovanie 
kuchyne a jedálne) mních Níl, ktorý mal 
vo zvyku použiť vždy tú istú cestu, aby sa 
dostal do jedálne. Na tejto ceste sa nachá-
dzala ikona Bohorodičky. Keď prechádzal 
okolo tohto miesta, nielenže sa k nej 
nepomodlil, ale zapálenou pochodňou 
na nej zanechával stopy dymu. Tá sa mu 
istého dňa prihovorila týmito slovami: 

„Nabudúce neprechádzaj tadiaľ so zapá-
lenou pochodňou a nečmuď môj obraz.“ 
Keď Níl v nezvyčajnom čase počul ľudský 
hlas napriek tomu, že okrem neho sa 
v jedálni nik nenachádzal, domnieval sa, 
že hlas patril niektorému z bratov, a tak 
slovám nevenoval pozornosť a spokojne 
odišiel do svojej kélie, pričom aj naďalej, 
ako mnohokrát predtým, prechádzal oko-
lo ikony so zapálenou pochodňou. Prešiel 
nejaký čas odo dňa, keď Níl po prvýkrát 
počul hlas od ikony Bohorodičky, ktorá 
sa mu opäť prihovorila: „Mních, nie si 
hoden tohto mena! Už dlho bezstarostne 
a nehanebne čmudíš môj obraz.“ A pri 
týchto slovách nešťastný trapezár oslepol. 
Až vtedy si spomenul na hlas, ktorý 
po prvýkrát počul, a úprimne vyznal svoj 
hriech, uznajúc, že si zaslúži tento trest 
za to, že nebol pozorný a nerešpektoval 
slová Presvätej Panny. Takto so zaslú-
ženým trestom slepoty zostal Níl ležať 
na zemi pred ikonou až do nasledujúce-

ho dňa, kým ho nenašli bratia. Vtedy 
nešťastný trapezár rozpovedal všetko, 
čo sa s ním stalo. Prestrašení mnísi 
s veľkou bázňou a pokorou padli pred 
divotvornú ikonu a umiestnili pred ňu 
lampadu, ktorej svetlo neustále horelo. 
Od toho dňa ustanovili nového trape-
zára a zaviedli pravidlo, aby každý večer 
prv než odíde z jedálne, pookiadzal 
ikonu. Níl sa rozhodol, že sa do svojej 
kélie nevráti dovtedy, kým mu nebude 
odpustený jeho hriech a neuzdraví sa zo 
svojej slepoty. Dňom i nocou sa modlil 
a plakal pred tvárou božskej Márie, 
Matky nášho Pána, so slzami pokánia 
prosil o odpustenie za svoju nepozornosť 
a uzdravenie, a ona ako dobrá orodovni-
ca kajúcich neprehliadla modliaceho sa 
slepca. Jedného dňa, keď sa Níl modlil 
a plakal pred svätou ikonou, opäť počul 
hlas, ktorý sa mu prihovoril: „Níl! Bola 
vypočutá tvoja modlitba, je ti odpus-
tené a vráti sa ti zrak. Keď dostaneš 
odo mňa túto milosť, oznám bratom, 
že budem ochraňovať váš monastier 
zasvätený archanjelom. Nech sa každý 
ku mne obracia vo svojich potrebách a ja 
neprehliadnem nikoho: pre všetkých 
budem orodovnicou a modlitby všetkých 
budú vypočuté mojím Synom a Bohom 
pre môj príhovor u neho, a preto aj táto 

moja ikona sa odteraz bude volať Rýchla 
pomoc (Gorgoepikoos), pretože každému 
rýchlo prejavím svoju milosť a vypočujem 
prosby.“ Po týchto slovách Božej Mat-
ky sa Nílovi vrátil zrak. Táto zázračná 
udalosť sa veľmi rýchlo rozšírila po svätej 
hore a mnísi sa začali schádzať do tohto 
monastiera, aby sa poklonili divotvornej 
ikone Bohorodičky a vyprosili si od nej 
všetky dobrá. Medzi tým po spoločnom 
rozhodnutí bratia zatvorili vchod do je-
dálne a veľkolepo ozdobili túto divotvor-
nú ikonu Bohorodičky, po ktorej pravici 
postavili nádhernú cerkev zasvätenú 
Presvätej Bohorodičke Gorgoepikoos.

Ikona je v ikonografickom type hodigitrie, 
zobrazujúc Božiu Matku po pás s dieťa-
ťom Kristom na ľavej ruke. V roku 1873 
bola ikona ozdobená pozlátenou striebor-
nou rizou, ktorú podarovali monastieru 
dobrodinci z Moskvy. Svoju liturgickú 
pamiatku slávi ikona 9. novembra.
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MODLITBA  
ZA VIERU

„Pane, daj mi väčšiu vieru...“ Koľkokrát 
sme takto prosili Boha? No nerobíme 
to tak len vtedy, keď očakávame, že 
nám Boh niečo splní alebo niekoho 
uzdraví? Keď máme vlastné, možno 
aj trochu nereálne požiadavky a sami 
chceme veriť tomu, že nám to Pán Boh 
dá podľa našej vôle? Ale viera vo vlast-
nú vieru už nie je vierou v Boha a jeho 
prozreteľnosť.

Sila viery sa v žiadnom prípade nemeria 
množstvom „vymodlených“ životných 
úspechov v intenciách materiálneho 
zabezpečenia či zdravia. To síce môže 
byť príjemným bonusom života viery, 
ale jej podstata a hodnota spočíva 
v niečom úplne inom. 

Žalm 131 je dobrou pomôckou na to, 
ako si môžeme predstaviť pravú vieru. 
Ako dôverné odovzdanie sa do Božej 
vôle. 

„Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje 
oči nehľadia povýšene. Neženiem 
sa za veľkými vecami ani za divmi 
pre mňa nedosiahnuteľnými. Ale ja 
som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako 
nasýtené dieťa v matkinom náručí, 
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo 
mne. Dúfaj, Izrael, v Pána odteraz až 
naveky.“ (Ž 131)

Mnohí máme krásne „pripomínače“ 
takejto odovzdanosti nielen v žalmovom 
prirovnaní, ale priamo  doma – svoje 
deti. „Ako nasýtené dieťa v matkinom 
náručí tak je moja duša vo mne...“ – to je 
obraz viery, múdrej detskej viery (pozor, 
nie detinskej). Neobmedzená dôvera, 

úplné odovzdanie sa a žiadne podmien-
ky. Je úžasné uvedomiť si, že s tým sme 
sa všetci narodili. Každý z nás bol dieťa-
ťom. A hoci sme dospelí, sme pozvaní, 
aby sme tento aspekt viery – dôverné 
odovzdanie sa – znova objavili. 

Vieme – a zakúšame to dennodenne 
–, ako ľahko vo viere zapochybujeme. 
Alebo na ňu zabudneme. Väčšinou sa 
k nej zvykneme prihlásiť, keď prídu 
ťažkosti (a v tomto zmysle potom 
vďaka za ne). Vieru si potrebujeme 
vytrvalo a trpezlivo udržiavať a prosiť 
o ňu. Je to dar i milosť, ale zároveň si 
vyžaduje aj túžbu po nej a úsilie o jej 
zachovanie. Ako veľmi po viere túžim? 
Po neochvejnej viere, že nech sa deje, 
čo sa deje, ja verím, že Boh je nad tým 
a že s ním to zvládnem, či sa mi okol-
nosti páčia, alebo nie?

Je prosba o takú vieru súčasťou našej 
každodennej modlitby? To, čo je naj-
dôležitejšie a najhodnotnejšie v živote, 
si vyžaduje neustále úsilie. Takto z detí 
vyrastajú zrelí dospelí ľudia, takto krok 
po kroku rastú pevné domy (aj domo-
vy) a presne takto rastie a silnie naša 
viera. Úsilie o rast v takomto postoji je 
dôležité pretaviť aj do častej modlitby 
odovzdania sa do Božích rúk. Možno 
práve dnes je ten správny čas na prida-
nie novej modlitby do nášho života... 
Modlitby za schopnosť dôverovať 
Bohu za každých okolností. Môžeme 
vykríknuť spolu s otcom posadnutého 
chlapca z evanjeliového príbehu a pro-
siť Pána: „Verím. Pomôž mojej nevere!“ 
(František Sochovič)

CERKVI 
GRÉCKOKATO
LÍKOV (3)
Keď sa z praktických dôvodov začalo 
upúšťať od budovania drevených cerkví 
a prechádzalo sa na murované, stavali 
sa podľa modelov, ktoré schválil biskup 
Andrej Bačinský ako záväzné pre celú 
vtedajšiu Mukačevskú eparchiu. Bolo 
to obdobie  baroka a rokoka, takže aj 
cerkvi a ich interiér boli vybavené v tomto 
štýle. Stavba chrámu bola jednoloďová, 
s jednou vežou nad hlavným vstupom 
a maličkou vežičkou nad svätyňou, ktorá 
mala polkruhovú apsidu. Takýchto cerkví 
je u nás veľa, spomeňme napríklad Ostur-
ňu, Ortuťovú či Ulič. O niečo krajšie boli 
cerkvi s pôdorysom kríža, takže okrem 
polkruhovej apsidy vo svätyni mali aj dve 
bočné. Bočné výklenky slúžili pre kanto-
rov, ktorí tam mali lavice, sedeli oproti 
sebe a striedavo spievali. Tento striedavý 
typ spevu voláme antifonálny. Cerkví toh-
to typu je u nás veľmi málo. Jednu takúto 
nájdeme v Banskom, viac sa ich postavilo 
na Podkarpatskej Rusi. Popri týchto 
„štandardných“, navzájom si podobných 
cerkvách nájdeme aj niektoré jedineč-
né, originálne, ktoré nemajú obdoby. 
Sú to napr. cerkvi otcov redemptoristov 
v Stropkove a Michalovciach, v Šariš-
skom Štiavniku, Jakubanoch, Dlhom 
Klčove a – aby sme spomenuli aj niečo 
zo súčasnosti – cerkev v Košiciach-Nad 
jazerom. Pri starých cerkvách si možno 
všimnúť, že nemajú sakristiu. Nie je to 
preto, žeby chrám sakristiu nepotreboval. 
Naše farnosti však boli v minulosti také 
chudobné, že by do sakristie ani nemali 
čo dať. Obyčajne bol chrám vybavený iba 
jedným liturgickým rúchom, ktoré viselo 
vo svätyni na klinci. Ak mala farnosť 
dvoje rizy, už sa považovala za „lepšiu“. 
(Marko Durlák)

pxhere.com

Cerkev v D
lhom

 Klčove  I   Ivana Ihnátová
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šove kňazské svätenie. Keďže žil v Humen- 
nom, jeho prvý dekrét bola farnosť Maškov- 
ce. Už o rok bol však ustanovený do Stráž-
skeho, kde pôsobil až do roku 1990, pričom 
devätnásť rokov obsluhoval aj Pusté Čemer- 
né, lebo gréckokatolíci tam nemali vyhovu- 
júcu farskú budovu. V roku 1990 bol vyme-
novaný za ekonomického vikára Prešov-
ského biskupstva. No už nasledujúci rok 
požiadal o návrat do pastorácie a pôsobil 
v Lastovciach. V roku 1996 odišiel na dôcho-
dok do Košíc, kde 9. marca 1999 zomrel. Po-
chovaný bol vladykom Milanom Chauturom 
15. marca 1999 v Michalovciach, kde sú aj 
uložené jeho telesné ostatky. (Juraj Gradoš)

Juraj Riník sa narodil 5. septembra 1922 v Horni v roľníckej rodine. 
V dvanástich rokoch vstúpil do juvenátu otcov redemptoristov 
a odišiel študovať najprv do Čiech, potom do Michaloviec. Počas 
štúdia boli jeho spolužiakmi kardinál Jozef Tomko, kanadský 
biskup Michal Rusnák či českobudějovický biskup Antonín Líška. 
Hoci pôvodne chcel ísť študovať do Ríma, jeho životná cesta ho 
doviedla do Prešova. V júli 1947 sa zosobášil s Máriou Bodajlovou. 
Pred vysviackou začal študovať prírodné vedy a filozofiu, no rok 
1950 znemožnil dokončenie štúdia. Nasledovala séria rôznych za - 
mestnaní. Od roku 1960 mu štátna bezpečnosť znepríjemňovala  
život. V roku 1969 nakoniec dokončil vysokú školu, ale v oblasti  
ekonómie. Zároveň 11. mája 1969 prijal z rúk vladyku Vasila v Pre- 

ING. JURAJ RINÍK (1922 – 1999)

MIKULÁŠ KABASILAS 

ŽIVOT V KRISTOVI (3) 
AKO SA KRISTUS ZJEDNOCUJE S ČLOVEKOM CEZ SVÄTÉ TAJOMSTVÁ

Kristus je skutočne prítomný (na zemi); 
nie je tu však prítomný ako vtedy, keď je-
dol, rozprával a žil každodenný život ako 
my. Je tu prítomný spôsobom odlišným 
a omnoho dokonalejším, vďaka čomu sa 
stávame s ním jedno telo, máme účasť 
na jeho živote, sme údy jeho tela a mohli 
by sme povedať ešte oveľa viac, pretože 
tak ako je neopísateľná Božia láska k ľu-
ďom, láska, ktorá ho podnietila milovať 
zohavené bytia a naplniť ich nesmiernymi 
darmi, rovnako aj spôsob, akým sa on 
spája s ľuďmi a ako im prospieva, je úžas-
ný a vlastný iba jemu. 

Krst nám daruje bytie, teda existenciu 
v harmónii s Kristom. To je prvé tajom-
stvo: berie mŕtvych a skazených ľudí 
a vovádza ich do života. Potom je tu 
pomazanie myrom. Ono zasa bytie už 
narodené privádza k dokonalosti tým, 
že mu poskytuje energiu, aká takému 
životu prináleží. A napokon je tu božská 

Eucharistia, ktorá pomáha zachovať to, 
čo už bolo prijaté, a stráži život ako taký. 
Práve vďaka tomuto chlebu žijeme a vďaka 
myru sa hýbeme po tom, čo sme z krst-
ného kúpeľa nadobudli bytie. Toto je 
spôsob, akým žijeme v Bohu, prenášajúc 
našu existenciu z tohto viditeľného sveta 
do toho neviditeľného, nie však tým, že 
meníme miesto, ale štýl života. Nie sme 
to my, čo sa vydali cestou k Bohu; to on 
zostúpil a prišiel k nám. Nie sme to my, 
čo sme ho hľadali, lež my sme boli hľada-
ní. Nie ovca hľadala pastiera, nie drachma 
hľadala pána domu, to on sa sklonil 
k zemi a našiel (Boží) obraz, šiel na mies-
ta, kde sa túlala ovca, aby ju vzal a odnie-
sol z miesta, kde poblúdila. Nevytrhol 
nás odtiaľto, ale ponechal nás na zemi, no 
zároveň z nás urobil nebešťanov. Vložil 
do nás Boží život bez toho, žeby nás vy-
niesol do neba, ale naklonil a znížil nebe-
sia až k nám, ako píše prorok: „Naklonil 
nebesia a zostúpil“ (Ž 17, 4).

A tak vďaka svätým tajomstvám (svia-
tostiam) sťaby cez okná Slnko spra-
vodlivosti vstupuje do tohto temného 
sveta, usmrcuje život podľa sveta a dáva 
povstať životu, ktorý tento svet presahuje. 
Svetlo sveta premáha svet, ako aj on sám 
vraví: „Ja som premohol svet“ (Jn 16, 33). 
Premohol ho tým, že do smrteľného 
a nestáleho tela vložil pevný a nesmrteľný 
život. Keď do domu prenikne slnečný 
lúč, nikto už nevenuje pozornosť lampe, 
pretože víťazný jas lúča prevláda. Rovna-
ká vec sa uskutočňuje aj v tomto živote, 
keď prostredníctvom tajomstiev vstupuje 
do duší žiara budúceho života a prebýva 
v nich. Ona premáha telesný život a krásu 
tohto sveta a prekrýva ich svojím jasom. 
To je život Ducha, ktorý víťazí nad kaž-
dou telesnou túžbou podľa slov apoštola 
Pavla: „Dajte sa viesť Duchom a nebudete 
spĺňať žiadosti tela“ (Gal 5, 16). (preložil 
Marko Durlák)
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ZA JEDNU  
FOTOGRAFIU
» Peter KIJOVSKÝ

V období rokov 1972 až 1981 pôsobil vo 
farnosti Vislanka kňaz Michal Stanko 
st. Počas bývalého režimu bol zatknutý 
a väznený vo Valdiciach spolu s vladykom 
Vasiľom Hopkom. Po prepustení na slo-
bodu bol sledovaný a keďže nepodpísal 
prestup do Pravoslávnej cirkvi, bol 
obvinený z vlastizrady. Vladyka Vasiľ ho 
rád navštevoval. O jednej takejto návšteve 
otca biskupa vo farnosti Vislanka a filiálke 
Ďurková porozprával v roku 2020 syn 
kňaza Michala Stanka st. Ladislav Stanko. 

Podľa jeho výpovede navštívil prešovský 
biskup Vasiľ Hopko farnosť Vislanka aj 
v roku 1973. Vtedy však bola taká doba, 
že keď si chcel kňaz pozvať spolubratov 
kňazov, musel najprv žiadať pre nich 

od okresného národného výboru štátny 
súhlas. Ten následne musel informo-
vať príslušné oddelenie ŠtB a až po ich 
súhlasnom stanovisku účasť daného 
kňaza povolili alebo nepovolili. Ako pán 
Stanko spomínal, ako deti neraz zažívali 
ťažké chvíle, keď ich otcovi niekoľkokrát 
odňali štátny súhlas a nesmel vykonávať 
kňazskú službu, čím ani nepoberal plat. 
Alebo si neraz užili domovú prehliadku 
príslušníkov ŠtB, a to najmä v noci. Nikto 
nevedel, čo hľadajú, no títo ľudia neprišli 
niečo hľadať, ale narobiť čo najväčšie 
škody. Na jednej staroslovienskej liturgii 
vyriekol otec Stanko slová: „Sidiť tu predo 
mnoju rehoľna sestra, tej sa poproste, 
koľko stradania prežila, koľko prenaslido-
vania zažila za svoju viru v Isusa Chris-

ta.“ Nestihol ešte doslúžiť liturgiu, keď 
do chrámu vtrhli štyria chlapi v plášťoch, 
strhali z neho bohoslužobné rúcho 
a odvliekli ho so sebou. Za tieto slová ho 
obvinili z vlastizrady. Zakázali mu kňaz-
skú službu.

V onom roku 1973 bola návšteva bisku-
pa Hopka vo Vislanke podľa nariadení 
deň vopred nahlásená na odbor pre veci 
cirkevné ONV. Vtedajšia vládna moc po-
slala na slávnosť svojich ľudí, aby všetko 
pozorne sledovali. Nemali  uniformu, boli 
nenápadne oblečení v civile. Po príchode 
do chrámu, skôr než sa začala archijerej-
ská svätá liturgia, si biskup Hopko ľahol 
pred ikonostasom na zem v tvare kríža 
a úpenlivo sa modlil. Bol to pre všetkých 
veľmi silný moment. Po bohoslužbe 
vo Vislanke sa slávnosť konala aj v obci 
Ďurková.

Keď sa biskup Hopko blížil k ďurkovské-
mu chrámu, syn miestneho kňaza Ladi-
slav Stanko, ktorý mal vtedy osemnásť ro-
kov, ho odfotografoval. Vtedy si ho všimli 
nasadení ľudia a začali ho prenasledovať. 
On rýchlo vytiahol z fotoaparátu film, 
fotoaparát odhodil a ušiel. Nepodarilo sa 
im ho chytiť. Skrýval sa, no po nejakom 
čase ho predsa len našli a začali vypočú-
vať. Zavreli ho do chladiarenského boxu, 
priviazali k stoličke a nátlakovo sa ho 
stále pýtali, aké má prepojenie na Západ. 
Toto neľudské správanie a vyšetrovanie 
trvalo tri týždne a spôsobilo mu trvalé 
následky.

Po odchode biskupa z farnosti vbehlo 
v noci na faru asi tridsať ľudí a robili 
domovú prehliadku. Nič konkrétne ne-
hľadali, chceli len vystrašiť rodinu kňaza, 
aby podobné slávnosti v dedine nekonal.

Za ťažkých okolností urobená fotografia 
prezrádza starostlivosť biskupa o ve-
riacich, ale aj obavu, či niekoho z nich 
nepodrobia týraniu, ktoré sám vo väzení 
podstúpil. V tvárach prítomných badať 
obdiv a úctu voči biskupovi, no aj napätie, 
aby si niekto tým, že tam prišiel, neskom-
plikoval život.

Nech je to mementom do budúcnosti, 
aby ďalšie generácie už nikdy nedovolili 
návrat neslobody a strachu, aby bolo 
vždy možné slobodne vysloviť a pravdivo 
pomenovať neprávosť.
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BIBLIA – KNIHA KNÍH 
» Juraj GRADOŠ

24. až 29. októbra 2022 sa na pôde Gréckokatolíckej te-
ologickej fakulty Prešovskej univerzity uskutočnila výstava 
Biblia – kniha kníh. Na nej sa okrem samotných rôznoja-
zyčných Biblií nachádzajú repliky rôznych artefaktov, ktoré 
si buď kúpil, alebo vyrobil vystavovateľ Michal Lapčák. 
Súčasťou podujatia boli v pracovných dňoch rôzne pred-
nášky súvisiace práve so Svätým písmom.

Ý Pán Michal Lapčák prezentoval na výstave zo svojej takmer 
tristokusovej zbierky päťdesiatpäť rôznych Biblií.

Ý	Ukážka časti Tóry s yadom (rukou), ktoré vystavovateľ do-
stal po výstave v Prešove pred dvomi rokmi. Yad najčastejšie 
zo striebra sa dával chlapcovi pred obradom bar micva, keď 
sa stal dospelým – mužom prikázaní, jednak na samotné 
čítanie Tóry, jednak ako pamiatka na toto zasvätenie.

Voskové dosky na rýchle krátkodobé zapisovanie rôznych údajov, 
ktoré sa používali skoro štyri tisícky rokov. V škatuľke v pozadí 
sa nachádza faksimile Prvého a Druhého listu sv. apoštola Petra 
v koiné gréčtine z tretieho až štvrtého storočia z koptského pro-
stredia z Egypta.

Ý	

Ý	Zväčšené pečatidlá izraelských kráľov a osobností spomínaných 
vo Svätom písme.

Þ	V Kumráne sa našli najmä zvitky Starého zákona. Na výstave boli 
nielen reprodukcie nádob použitých na uchovanie zvitkov, ale 
i sedemapolmetrového zvitku proroka Izaiáša, ktorý je komplet-
ne zachovaným zvitkom knihy tohto proroka.
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LYDIA DU TOIT:  
STELLINO TAJOMSTVO

Kde sa 
ukrýva 
Boh? 
A ukrýva 
sa vôbec? 
Stella 
túži prísť 
na to, 
kde sa 
nachá-
dza Stvo-
riteľ, a tak sa pýta zvierat v prírode i ľudí 
vo svojom okolí. Spoznávame nielen 
dievčatko, ktoré túži zistiť, kde býva Boh, 
ale v ďalších dvoch príbehoch sa stretáva-
me i s vystrašeným medvedíkom, ktorý sa 
potrebuje pozrieť pravde do očí a vyhnať 
tiesnivý chlad zo svojej mysle i srdca. Za-
vítame aj na hostinu kráľa Jediného, kde 
sa dozvieme odpoveď na tú najdôležitej-
šiu hádanku v živote. Dojímavé čítanie 
o hľadaní pravdy nielen pre deti svojou 
povahou pripomína Exupéryho Malého 
princa. (Martin Švikruha, i527)

HASHTAG PODVODNÍČKA

Danni trpí úzkosťou a pre pozornosť 
a uznanie by urobila čokoľvek. Preto sa 
rozhodne na sociálnych sieťach klamať 
a falšovať fotky, aby vytvorila ilúziu do-
konalej stáže v Paríži. Problém nastane, 
keď sa v Paríži odohrá teroristický útok 
a Danni sa rozhodne vydávať sa za pre-
živšiu atentátu, aby získala mediálnu 
pozornosť. Celý jej život sa začína obracať 
a každý sa o ňu odrazu zaujíma. A tak 
Danni pokračuje a stále hlbšie a hlbšie 
sa zapletá do svojho klamstva, a začína 
okolo neho budovať celý svoj život. Prob-
lém nastáva, keď sama začne veriť svojim 
klamstvám natoľko, že všade začína vidieť 
záhadnú postavu. Jej klamstvo odhaľuje 
jej kolegyňa. (Slavomír Gereg ml.)

Þ	Klinopisné tabuľky z rôznych období 
jednotlivých národov medzi Eufratom 
a Tigrisom. Klinové písmo v minulosti bolo 
ako dnešná latinka, ktorá zachytáva rov-
nakým písmom rôzne jazyky. Vľavo je časť 
Merenptahovej stély z prelomu trinásteho 
a štrnásteho storočia pred Kristom, kde sa 
po prvý raz spomína „ľud Izrael“ (Egypt).

Ý	Repliky zbraní a mincí z čias krátko 
po smrti Ježiša Krista.

Ý	Replika časti nápisu z Ištarinej brá-
ny Babylonu z čias kráľa Nabukad-
nezara II., ktorá sa dnes nachádza 
v múzeu v Berlíne.

Þ	Replika časti sýrskej stély z Tel 
Dan z prelomu ôsmeho a deviate-
ho storočia pred Kristom, kde sa 
spomínajú nielen aktuálni králi, ale 
zvlášť aj „Dom Dávidov“.

Û	
Replika asýr-
skeho šesťbo-
kého hranolu 
kráľa Sancheri-
ba, ktorá zazna-
menáva okrem 
iného neúspeš-
né dobýjanie 
Jeruzalema 
Asýrčanmi, 
zachytené aj vo 
Svätom písme.

Vľavo pečatné valčeky. Vedľa nich sú sumer-
ské hlinené kolíky, ktoré sa dávali do základov 
alebo stien budov. Kolíky obsahovali krátke 
informácie o tom, ktorý kráľ, kedy a akému 
božstvu postavil danú budovu. Pod nimi naj-
staršie spôsoby znázorňovania hospodárskych 
komodít, z ktorých sa neskôr vyvinulo obráz-
kové a potom aj klinové písmo. Vpravo dnes 
vyrobený papyrus a dole na papyruse znázor-
nené Desatoro v proto-sinajskom alfabetickom 
písme.

Ü
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POSLaNiE FiLMu 
MÁME SA NA HRANÝ FILM DÍVAŤ AKO NA NIEČO REALISTICKÉ?
» Jozef MERGEŠ

Hoci sa môže zdať, že otázka z titulku je naivná 
a v 21. storočí priam nerelevantná, bližší pohľad napovie, 
že odpoveď možno nemáme úplne vyriešenú. Ak sa vám 
zdá, že ten a ten hraný film je realistický, ba dokonca, že 
je realitou samou osebe, možno ste na omyle – možno 
ste si neuvedomili, že je hraný. Môžeme mať síce dojem, 
že v dnešnom mainstreamovom filme sa stierajú hranice 
medzi realitou a fikciou, no tento pocit do istej miery 
vychádza z viery, ktorou sme si film, tak trochu nešťastne, 
uctili.    

Ak chceme, tak sa vďaka filmu môžeme 
preniesť do iného sveta. Je to však iluzór-
ny svet zodpovedajúci našim predstavám 
a túžbam. Z hraných filmov si aj napriek 
tomu často odnášame poznatky, ktoré by 
sme si radšej mohli overiť na vlastnej koži 
alebo aspoň v dostupnej literatúre – od-
nášať z filmu by sme si tak namiesto ve-

domostí mohli radšej pocit. Hrané filmy 
predsa nepozeráme preto, lebo chceme 
niečo vedieť, ale preto, lebo chceme niečo 
cítiť. Keď chceme pociťovať súcit spojený 
s utrpením hlavnej hrdinky, zapneme 
si melodrámu. Keď chceme cítiť strach 
z nadprirodzených bytostí, zapneme si 
horor. Keď chceme byť v napätí, zapne-

me si thriller. A napokon, keď túžime 
po estetickej ladnosti, zapneme si nejaký 
umelecký film. Môžeme si síce naivne 
myslieť, že z filmov vieme, čo znamená 
vojna, že vieme, ako sa máme správať, 
keď sa chceme usilovať o niečie srdce, že 
vieme, ako vyzerá a funguje život v tej 
či onej krajine, no tento odraz reality 
vo filme je len zdanlivý. Je v prvom rade 
podriadený pravidlám štruktúry výstavby 
dramatického diela. Pamätáte si, ako 
vyzerá Bratislava či Slovensko vo filmoch 
Eurotrip a Hostel?

Film teda do istej miery, podobne ako 
všetky ostatné médiá, vytvára naše (a čas-
to i mylné) predstavy o svete. Keď som 
mal zhruba päť rokov a vo veľkom som 
si užíval detské ničnerobenie, nejakou 
náhodou som v televízii zazrel akýsi 
dokumentárny film zobrazujúci vojnové 
udalosti. Zábery v ňom boli čiernobiele, 
čo ma priviedlo k rozjímaniu nad tým, čo 
také sa na svete stalo, že kedysi dávno bol 
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Postavičky Avengers (Pomstitelia)  I  pixnio.com

svet čiernobiely, zadymený a vybuchujúci 
a dnes, v raných deväťdesiatych rokoch, 
je zrazu plný farebných podnetov. Určite 
som potom nejaký čas žil v tomto pomý-
lenom vedomí, že „dávno farby neboli“, až 
kým mi nedošlo, že to také jednoduché 
nie je.

Azda najvýraznejšie sa realizmus vo 
filme rozoberal po druhej svetovej vojne. 
Treba síce dodať, že diskusia o význame 
realistického filmu vtedy neprebehla prvý 
ani posledný raz, ale stala sa kľúčovou pre 
jeho ďalší rozvoj. Psychologická, ale často 
i fyzická skúsenosť filmárov s celosveto-
vým vojnovým besnením zapríčinila, že 
prostredníctvom svojich diel začali čoraz 
častejšie reagovať na vojnové hrôzy, čo 
postupne viedlo k radikálnemu stretnu-
tiu filmového diela s realitou. Po druhej 
svetovej vojne sa hlavne v Taliansku, ale 
neskôr aj vo Francúzsku či v Spojených 
štátoch amerických revidovala funkcia 
filmu a opúšťal sa – alebo sa aspoň mienil 
opustiť – koncept filmu založený na „fa-
lošnosti“ a priemyselnej výrobe – zrazu 
dominoval film jednoduchší, menej ná-
kladný, s výrazným sociálnym záberom, 
a to hlavne v Taliansku, kde sa rozvinuli 
základy neorealistického chápania filmu. 
Tento nový realizmus v prvom rade, 
a tak trochu idealisticky, túžil preko-
nať existujúcu priepasť medzi reálnym 
životom a jeho filmovým stvárnením. 
Zrazu sa tak namiesto efektných epických 
záberov a atraktívnych príbehov začínali 
uprednostňovať pravdivé zábery a všedné 
príbehy. Krásne (pre film) bolo to, čo je 
pravdivé (v živote). Tieto myšlienky sa 
neskôr prostredníctvom rôznorodých 
filmových hnutí so súhrnným označením 
„nová vlna“ šírili do celého (filmového) 
sveta, aby tá „stará“, relatívne vyprázdne-
ná umelecká forma filmu uvoľnila cestu 
novým, začínajúcim režisérom a scenáris-
tom túžiacim ukazovať a písať o pravde, 
o reálnych problémoch bežných ľudí. Veď 
napokon aj v Československu sa za jed-
nu z čŕt mladej generácie filmárov v 60. 
rokoch považovala snaha o vymedzenie sa 
voči minulým filmom, ktoré mali v súlade 
s potrebou budovateľského optimizmu 
pramálo spoločné s reálnym životom 
obyčajných ľudí. 

Samozrejme, časom sa film, a to najmä 
hollywoodsky a všeobecne mainstreamo-
vý, opäť navrátil ku konštrukcii neuveri-
teľných fiktívnych príbehov, kde realiz-
mus je a má byť len zdanlivý, prípadne 
má posilniť divácku vieru v príbeh. Preto 
zrejme nikoho neprekvapí, že súčasné 
komiksové filmy od spoločnosti Marvel sú 

zasadené do reálneho sveta, popri ktorom 
však beží aj akýsi hrdinský, paralelný 
svet. Francúzsky filmový teoretik a kritik 
André Bazin už pred vyše polstoročím 
vysvetľoval funkčnú podstatu filmu 
prostredníctvom tzv. komplexu múmie. 
Človek sa prostredníctvom umenia už 
oddávna snaží zachovať život v čo najrea-
listickejšom duchu podobne, ako sa staro-
vekí Egypťania snažili zachovávať svojich 
faraónov. Film sa podľa Bazina vyvinul 
ako umenie dovršujúce snahu človeka 
o napodobnenie a zakonzervovanie reali-
ty, čím sme daný koncept múmie konečne 
prekonali. Kamera je v tomto zmysle 
schopná zachytiť a uchovať život taký, 
aký je, a to bez toho, aby doň akýmkoľvek 
spôsobom vstupovala. Ak si dnes zapnete 
video zobrazujúce človeka, vášho dobré-
ho priateľa, ktorého ste už roky nevideli, 
zrazu pred vami ožíva, môžete sa pozerať 
na jeho pohyby, na jeho mimiku, gestiku. 
Je v tom videu zakonzervovaný akoby 
na večnosť a v žití. A tak môžeme veriť aj 
komiksovým postavám, veď ich predsa 
na filmovom plátne vidíme žiť a navyše 
aj konať dobro. Komu by toto správanie 
nebolo sympatické?      

Hraný film je vlastne, ako už vyplýva 
z jeho označenia, taká hra. Filmári chcú, 
aby sme im verili a my síce vieme, že 
tomu, čo sa ukazuje, sa nedá úplne bez 
výhrad veriť, ale aspoň kým ten film 
pozeráme, príbehu veríme a nekriticky 
sa mu prispôsobujeme. Keď pozeráme 
komédiu, pri krkolomnom páde hlavného 

hrdinu sa, samozrejme, z plného hrdla 
zasmejeme, hoci v reálnom žití by sme sa 
mu namiesto rehotu ponáhľali na pomoc. 
Keď pozeráme filmovú drámu s umiera-
júcim, ťažko chorým dieťaťom, súcitne 
uroníme nejednu slzu a máme pocit, že 
sme to urobili kvôli onomu bezbrannému 
dieťaťu. Jednoducho povedané, keď po-
zeráme hraný film, našu myseľ prepneme 
do pravidiel fiktívneho sveta, ktorý síce 
neexistuje, ale tak trochu sa podobá 
na ten náš. Tú slzu vlastne uroníme kvôli 
pocitu, že voľačo podobné sa môže udiať 
aj v našom svete. 

Veriť filmu je teda krátkozraké, no užiť 
si pocit z neho obohacujúce. Keď vo 
fiktívnom diele nedokážeme oddeliť 
fikciu od reality, hrozí nám, že v realite 
nedokážeme oddeliť realitu od fikcie. 
Hrané filmy nie sú zaujímavé tým, že 
„zobrazujú“ realitu, ale tým, že zobrazujú 
príbeh individuality alebo kolektívu, jeho 
stav či rozpoloženie, prípadne odkrývajú 
nepoznaný svet, v ktorom sme predtým 
neboli, ale možno by sme chceli byť jeho 
súčasťou. Film reprodukuje naše túžby, 
želania, no zároveň nás upozorňuje 
na pálčivé problémy či vzbudzuje nechuť 
a odpor. Nič z toho však nepredpokladá 
a neznamená, že to, na čo sa dívame, je 
realita – film je v prvom rade štruktúra 
určená na uspokojenie našich estetických 
a psychologických potrieb podobne ako 
remeselne dokonalý perník z jarmoku, 
ktorý však napokon nikdy nezjeme.
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MINIPROSBY DETÍ RODIČOMOD SYNA OD DCÉRY

1

Mami, možno si nebudeš 
vedieť predstaviť nechať ma 
v škôlke a chodiť do práce, ale 
je to úplne v poriadku.

Mami, nauč ma, že žiadne 
topánky na svete nestoja za to, 
aby som skončila na chirurgii.

Mami, hovorme spolu o prvých 
dojmoch. O tých, ktoré som si vy-
tvorila ja z iných ľudí, aj o tých, 
ktoré si oni vytvorili zo mňa.

Oci, nikdy nezabúdaj na to, 
že môžem dokázať všetko, čo 
dokáže urobiť chlapec.

Oci, nauč ma modliť sa za mo-
jich nepriateľov, aj keď sú to 
spolužiaci či bývalí frajeri.

Oci, nepodpichuj ma otázkami 
o frajeroch. Možno žiadneho 
nemám a vďaka tebe začnem 
mať pocit, že by som nejakého 
mala mať. I čudného.

EMÓCIA NEPOZNÁ 
MAJITEĽA
» Mária NEMČÍKOVÁ

Žena v stredných rokoch bola odmalič-
ka veľmi milý človek. Mala dar vcítiť sa 
do pocitov ľudí a chápala ich prežívanie. 
Vyrastala v protektívnej rodine, ktorá ju 
dokázala a chcela chrániť  pred veľkými 
sklamaniami či silným emocionálnym 
náporom. A tak pre ňu nebolo zaťažujúce 
správať sa tak k ostatným. Cítili sa v bez-
pečí. Okolie ju malo rado. Volali ju anjel, 
pretože sa pri nej cítili bezpečne a prijato. 
Ona sa tešila a svoj talent vnímala ako 
svoju identitu: tešilo ju, že ľudia ju tak 
vnímajú. Ale ako rástla, začínala sa stretá-
vať aj s ľuďmi, ktorí neboli takí vnímaví, 
ako bola zvyknutá. Niektorí ju mali radi, 
no jednoducho nechápali jej jemnocit-
nosť, boli tvrdší, naučení vydobýjať si 
svoje postavenie. A, samozrejme, našli 
sa aj takí, ktorí zaregistrovali jej poklad 
a snažili sa z neho ťažiť. Žena nebola 
na tieto situácie pripravená, nevedela sa 

brániť. A tak začala zažívať jedno sklama-
nie za druhým. Druhou ranou pre ňu boli 
niektorí jej bližší priatelia, ktorí nechápali 
jej jemnocit. Mali ju radi, ale ich tvrdšia 
povaha jej bránila v tom, aby sa im vedela 
bez strachu otvoriť. A tak radšej v ich 
prítomnosti hrala vždy veselú a spokojnú, 
aby im nerobila výčitky či ich nezaťažova-
la. A potom prišla najväčšia skúška. V ok-
ruhu svojich najbližších začala pociťovať 
výraznú tvrdosť v komunikácii i správaní. 
Keď niečo potrebovala, musela veľmi silno 
kričať, aby si ju všimli. No pre ňu to bolo 
cudzie a ak sa snažila prispôsobiť tomuto 
spôsobu, cítila, že zrádza samu seba. No 
ak to nespravila, jej potreby či prežívanie 
boli potlačované. Povedala si, že ak si chce 
udržať dobrý vzťah s najbližšími a zdravý 
rozum, musí jednoducho od seba oddialiť 
svoje vnútorné prežívanie. Že kolízie, 
do ktorých sa dostáva, musí riešiť bez 

emocionálneho prežívania – s chladnou 
hlavou. Pár rokov sa jej takýto spôsob da-
rilo využívať. Dokonca mala pocit, že svoj 
život i vzťahy zvláda čoraz jednoduchšie, 
bez veľkým kríz. No prišiel moment 
vážnej záťažovej situácie a žena nepocho-
piteľne dostala panický záchvat. A ten sa 
objavoval stále častejšie, ba dochádzalo 
k nemu i v situáciách, ktoré sa nezdali 
okoliu ani jej samej náročné. A okolie na-
miesto toho, aby sa ju snažilo pochopiť, to 
bralo ako emocionálne vydieranie. Akoby 
to len hrala. I ona tomu začínala veriť 
a snažila sa to v sebe potlačiť. Ale to nešlo. 
Pár mesiacov na to sa táto žena dostala 
na jedno podujatie cielené na psychické 
zdravie. Počas zážitkového tréningu mali 
participanti vyjadrovať, čo cítia. Žena ne-
dokázala svoje prežívanie uchopiť. Keď to 
následne s odborníkom (counselorom) ro-
zoberala, pochopila, že za tie roky svojím 
potlačovaním emocionálneho prežívania 
jej „srdce zatvrdlo“. Pochopila, že hoci to 
bolo pre každodenný život efektívnejšie 
a menej zraňujúce pre ňu i jej blízkych, 
obralo ju to o jej talent, ktorý takpovediac 
zakopala, aby nebol v nebezpečí... Čo 
mohla v takej situácii zmeniť? V prvom 
rade sa musela rozhodnúť, či jej tento 
stav vyhovuje, alebo nie. V jej situácii boli 
panické záchvaty odzrkadlením potláča-
ných emócií, ktoré sa jednoducho predrali 
na povrch v najmenej očakávanej situácii. 
A tak sa rozhodla začať svoje emócie 
pomenovávať, prípadne zo seba púšťať. 
A tu nastal veľký zlom. Po pár mesiacoch 
sa emócie postupne dostávali na povrch so 
všetkých krivdami a nepochopením, ktoré 
ich sprevádzali. Dostávala sa do situácií, 
keď vybuchovala na každom rohu, ale 
na druhej strane, panické záchvaty ustu-
povali. Žena i jej okolie vďaka odbornej 
pomoci pomaly pochopili, že ak chcú 
situáciu vyliečiť, ona i jej blízki musia 

Oci, vezmi ma na prechádzku 
a ukáž mi svet chrobákov.

Oci, na ihrisku mi ukáž, ako sa 
mám rozbehnúť pri priamom 
kope na bránku.

Oci, ak ma máš rád, neobhajuj 
hlúpe vecí, ktoré robím. Ak to 
budeš robiť, budem si myslieť, 
že sa touto svojou hlúposťou 
dostanem ďaleko. Radšej ma ne-
chaj, aby som bol zodpovedný.

Mami, uvedom si, že od prvého 
dňa svojho života som nastave-
ný byť samostatný. Nesnaž sa 
to zmeniť.

Mami, nezblázni sa z toho, že 
ako malý chlapec robím nepo-
riadok. No dohliadni, nech si 
po sebe upracem.

Mami, čím skôr zisti, čo ma 
motivuje, čo ma inšpiruje a čo 
ma odrovnáva.

freepik.com

SLOVO18



ČO ROBÍ ŽENU 
ŽENOU? 
Musím povedať, že v živote som neraz 
zachytila bolestivé poznámky smerom 
k ženám, ktoré nemali deti, prípadne 
mali detí menej. V kresťanskom prostredí 
sa priam očakáva, že v rodinách bude viac 
detí, čo je úplne v poriadku, ale v poriad-
ku nie je, ak sa jedni vyvyšujú nad iných. 
Hocijakým spôsobom. Vezmem si na po-
moc indiánske príslovie: „Nesúď svojho 
suseda, kým si dva mesiace nechodil 
v jeho mokasínach.“

Uvedomili sme si niekedy, keď sme my 
s viacerými deťmi – hoci nepriamo – roz-
právali o počte svojich detí v rodine, aké 
to môže byť pre niekoho zraňujúce? Mys-
lím si, že i v komunikácii tohto nádherné-
ho daru je potrebná istá citlivosť. Naozaj 
len ťažko vieme posúdiť, s čím sa borí 
alebo boril pár, ktorému sme práve dali 
nejakým spôsobom najavo, že by bolo 
fajn mať detí viac. Poznám ženu, ktorá 
sa roky takto trápila, lebo mala pocit, 
že je nedostatočnou matkou, ak má iba 
dve deti. Vo svojej bolesti úplne zabudla 
na fakt, že Boh je ten, kto dáva život.

Otvorenosť životu nie je len v tom, že deti 
máme, ale aj v životnom postoji, ktorý dá 
najavo, že Pán je ten najlepší „plánovač“. 
Ak bude na prvom mieste on, všetko 
bude na správnom mieste i v otázke počtu 
detí v rodine. Či je to nula, alebo desať. 
Žena, ktorá žije s Bohom, je darom nielen 
pre svoju rodinu, ale pre široké okolie.

„Svätá a cudná žena je pôvab nad pô-
vab, nijaká protihodnota sa nevyrovná 
zdržanlivej duši.“ (Sir 26, 19 – 20) (Zuzana 
Jenčušová)

na tom participovať  spoločne. Blízki svo-
jím okresávaním a učením sa počúvaniu 
a žena nacvičovaním svojej autentickosti 
spojenej s asertivitou. S pomocou counse-
lora postupne prišla na to, ako emócie po-
maly spracovávať. Ide o dlhodobý proces, 
ale dovoľte mi tu uviesť jedno pravidlo, 
ktoré pri emóciách vždy platí:

Emócia nepozná majiteľa. Vytvorí sa síce 
na základe nejakého konkrétneho pod-
netu, ale keď sa prebudí, berie so sebou 
všetko, čo jej vojde do cesty. Napríklad 
manželov hnev z práce vie zachytiť i roz-
jašené deti či nedosolenú manželkinu 
polievku. Hoci bez hnevu by to manžel 
zvládol s úsmevom, s ním sa mu situácia 
dokáže vymknúť spod kontroly.

Ako pomôcku na zvládanie korigova-
nia emócií je si ich racionálne rozložiť. 
Nikdy nie potlačiť. Nájsť si spôsob, ako 
zo seba aktuálnu emóciu dostať tak, aby 
neublížila, a keď opadne, riešiť problém. 
Rozprávať sa o tom napríklad takým-
to spôsobom: „To, čo sa stalo, ma fakt 
naštvalo, chcem vec riešiť, ale daj mi čas 
na predýchanie...“ A potom mu v pokoji 
vysvetliť, prečo to bolo preňho ťažké. 
A keď blízky nechce spolupracovať? Kaž-
dý si musí tú svoju cestu nájsť. Skúmaním 
sa navzájom sa na to dá prísť. Netreba sa 
vzdávať a hlavne v sebe nikdy nepotláčať 
zranenia!

(pokračovanie v budúcom čísle)

BIO UPRATOVANIE
Občas to bez chémie nejde. Občas je 
fajn byť šetrní k prostrediu a použiť 
certifikované ekovýrobky. A občas uro-
bí radosť ušetriť aj vlastnú peňaženku 
a pomôcť si tým, čo stojí bagateľ alebo 
to doma beztak máme. Ocot, citrón, 
sóda sú notoricky známa úderka. 
A fakt fungujú ako profesionáli😊. 
Iste máte mnohé vyskúšané. A ak 
niektoré nie, skúste. Napríklad takto: 
Plyšové hračky alebo matrace dajte 
na noc na mráz (alebo do mraznič-
ky) – zlikviduje roztoče a inú háveď. 
Ich alergiózne enzýmy síce nevyhubí 
(na to by ich bolo treba vyvariť), ale 
načas pomôže. Na pripálený hrniec na-
sypte sódu bikarbónu, prilejte trocha 
vody a chvíľu varte – pripáleniny sa od-
lepia a zvyšok už ľahko dočistíte. Sódu 
bikarbónu nasypte aj na matrace alebo 
gauč. Kefkou ju vmasírujte dovnútra, 
nechajte pôsobiť cez noc a ráno po-

vysávajte – bezpečne odstráni všetky 
pachy. Môžete ju mať aj v chladničke, 
eliminuje nežiaduce pachy aj v nej. 
Alebo tam vložte hubku namočenú 
do octu a efekt bude rovnaký. Trocha 
octu vlejte aj k saponátu do vody, 
ktorou umývate okná. Pozor, voda 
by mala mať maximálne 30 ˚C, ak je 
teplejšia, účinok saponátu sa znižuje. 
A na leštenie použite staré silonky. Si-
lonky môžete takisto navliecť na tenkú 
palicu a prejsť ňou popod chladničku 
či skrinku. Spoľahlivo zachytí všetok 
prach. A ak chcete skúsiť zaobísť sa pri 
upratovaní bez chémie, nevyhadzujte 
pomarančové či limetkové šupky. Vlož-
te ich do uzatvárateľnej nádoby, zalejte 
octom a nechajte dva týždne stáť. 
Vyrobíte si univerzálne čistidlo, ktoré 
funguje na kuchynskú linku, sporák, 
umývadlo, zrkadlá i podlahy. (Adriana 
Matoľáková)

freepik.com
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HE3K 4U  SKENuJ KÓdY 

+

PLuSY: Dostatok času na dôsledné 
plnenie si povinnosti, sebarozvoj, kariérny 
rast, finančné ocenenie lepšie ako u nás. 
Materiálne dokážem zabezpečiť rodinu. 

MíNuSY: Odlúčenie od rodiny – materi-
álne prevažuje nad vzťahovým rozmerom. 
Deti vyrastajú bez otca, nevidím pokroky, 
ktoré robia, neviem ich pochopiť. Manžel-
ka je sama na každodenné výzvy a problé-
my. Pokušenie nevery (fyzickej či citovej 
– niekto, kto je bližšie, viac chápe, viac 
pomôže, podporí). Ochladnutie vzťahov 
– zvyknem si byť sám, je pre mňa náročné 
znova sa začleniť do chodu rodiny, keď 
prídem domov (a to prehlbuje rozdele-
nie). Chlapcom chýba vzor muža (otca), 
manželka musí zastávať aj mužskú rolu 
v rodine (a to je pre ženu veľkým breme-
nom). Hádky, nepochopenie, opustenosť, 
vyčerpanosť z takejto dlhodobej situácie. 
Túžba unikať, uzatvárať sa do seba. (Katarí-
na Marčáková)

SOM DLHODOBO 
V ZAHRANIČÍ, ALE 
RODINA JE DOMA

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

V dnešnej dobe si nemožno nevšimnúť, 
že ľudia si v hojnom počte dávajú robiť 
tetovanie. Je to opak minulosti, keď 
mali v kresťanskom prostredí tetovanie 
väčšinou väzni alebo ľudia, ktorých chcel 
označiť diabol. Židia ako vyvolený národ 
boli v koncentračných táboroch tetovaní. 
Zobrali im meno a vytetovali číslo. Ale 
zlý nebol spokojný. Zaútočil na deti cez 
žuvačku, ku ktorej pribalil tetovačku. 
Nevinné dieťa má na tele obrázok a zvyká 
si na to, že na koži sa objaví niečo celkom 
pekné, ale nedal to tam Boh.

V Biblii sa o tetovaní píše len na jednom 
mieste, kde je tetovanie vyslovene zaká-
zané: „Nebudete si robiť zárezy do tela 
pre mŕtveho a nebudete sa tetovať.“ (Lv 
19, 28) Dôvodom zákazu bolo, že spolu 
s modloslužbou prenikali tieto a ďal-
šie pohanské zvyky do Izraela. Okolité 
národy mali vo zvyku tetovať si na kožu 
mená alebo symboly svojich bohov a tým 
dávať najavo, komu patria. V židovstve je 
tetovanie dodnes zakázané a tetovaný žid 
nesmie byť ani pochovaný na židovskom 
cintoríne. V islame je tetovanie satano-
vým znakom a znamením prekliatia.

Výslovne bolo tetovanie ako pohanský 
zvyk kresťanom zakázané v roku 787 
pápežom Hadriánom I. na Druhom 
nicejskom koncile. Tetovanie určite nie 
je od Boha a Boh to takto nechce ani 
vtedy, keď ide o vytetovanie kresťanského 
symbolu. Netreba predsa mať vytetované 
na tele zbožné veci, ale mať zbožné srdce 
a čistú dušu. To, že sme boli stvorení 
na Boží obraz, je vnútorná záležitosť. Telo 
je pre kresťana chrámom Ducha Svätého, 
preto mu patrí úcta a človek ho nemá 

právo ničiť a zohyzďovať (porov. 1 Kor 3, 
16; 1 Kor 6, 19).

Dnes sa veľa ľudí necháva tetovať, lebo je 
to módny trend, alebo chcú vyjadriť, že 
si so svojím telom môžu robiť, čo chcú. 
Tetovanie býva spájané so životným štý-
lom, ktorý nie je formovaný kresťanskou 
antropológiou a úctou k ľudskému telu. 
Často vedie k závislosti. Tetovanie býva 
aj súčasťou ezoterických praktík alebo 
pohanských, ba dokonca satanistických 
rituálov. Pri modlitbe za oslobodenie 
som sa stretol s tým, že sa tetovania 
držali konkrétni démoni, ktorí sa snažili 
dotyčného týmto spôsobom ovládať. 
Záležalo aj na tom, kto tetovanie robil, 
s akým úmyslom a aký symbol tetoval. 
Stretol som sa s tým, že cez tetovanie leb-
ky prišlo k privolaniu démona smrti, cez 
obraz africkej šamanskej masky démona 
šamanizmu, cez tetovanie satanského 
symbolu démonov satanizmu. Chlapec, 
z ktorého odchádzal pri modlitbe zlý 
duch, mal na tele tetovanie (nešlo o sata-
nistický symbol, iba o obyčajnú kresbu). 
Počas exorcizmu ho tetovanie pálilo ako 
oheň a chlapec by dal všetko za to, aby ho 
nemal.

Anton La Vay, autor Satanskej biblie, 
vraví, že „každé tetovanie je výrazom 
satanizmu, nech je to akýkoľvek symbol“. 
Tetovaním kresťanských symbolov sa ur-
čite nik nestane lepším kresťanom. Som 
presvedčený, že tetovanie nemá s kresťan-
stvom nič spoločné a neospravedlní sa ani 
tým, že si necháme vytetovať na svoje telo 
nejakú zbožnú vec.

(pokračovanie v budúcom čísle)
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MÁRIA PODHRADSKÁ: MUZIKA

Sólový album známej slo-
venskej gospelovej speváčky 
a interpretky detských 
skladieb Márie Podhradskej 
je úchvatným hudobným 
počinom. Album vyšiel 
v septembri 2022. Na al-
bume sa nachádza trinásť 
skladieb. Piesne sú po tex-
tovej stránke na veľmi 
vysokej úrovni. Hĺbka textov, ktoré majú náboženský 
podtón, uchvacuje poslucháča a skutočne docieli au-
torkin zámer: priniesť pokoj v tom, čo poslucháč práve 
prežíva. Po hudobnej stránke je to veľmi hodnotný 
album. Hudba dopĺňa pokojnú atmosféru textov a je 
veľmi vyvážená. Album si možno vypočuť na známych 
streamovacích platformách alebo kúpiť v kníhkupec-
tvách. (Dominik Petrík)

BOŽIDARA 
TURZONOVOVÁ (1942)

Herecká stálica Slovenského 
národného divadla sa narodila 
v bulharskej Sofii srbsko-
macedónskym rodičom. Jej 
pôvod ju fascinuje a je hrdá 
na spojitosť svojho rodu s cyri-
lo-metodskou tradíciou, keď-
že zo Solúna, mesta vieroz-
vestov Konštantína a Metoda, 
pochádzal aj jej otec. V čase, 
keď pôsobila na Univerzite sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave, sa 
zaoberala misiou Cyrila a Me-
toda a poukazovala na nut-
nosť hľadania zrozumiteľnej-
ších foriem komunikácie ich 

odkazu. Herečka v tomto roku oslávila okrúhle životné 
jubileum a ako sa vyjadrila – čo ju na starobe v dobrom 
prekvapilo, je zduchovnenie. „Čím som staršia, tým som 
duchovnejšia. Je to predovšetkým vnútorný rozmer, 
ktorý sa získava vekom, ale možno si to len u Pána Boha 
takto žehlíme. Patrím ku generácii, ktorá sa ešte pred 
vyučovaním modlila, a teraz v tom nachádzam zmysel.“

Božidara Turzonovová bola manželkou herca Jozefa Ada-
 moviča, s ktorým má dcéry Andreu a Luciu. Ako však 
s ľútosťou priznáva, v mladosti prešla skúsenosťou štyroch 
potratov, čo ňou napokon otriaslo natoľko, že pri posled-
nom – spontánnom sa jej zrútil svet. Až keď sa jej staršej 
dcére narodili štyri deti, pocítila odpustenie, akoby sa jej 
vrátili vlastné deti. Aj preto sa rozhodla verejne vystúpiť 
na podporu MUDr. Záborskej. „Žijeme dobu, keď nemá-
me nad hlavami žiaden korektor, nebo je prázdne. V star-
ších dobách mali ľudia bázeň pred Božím trestom, dnes 
to už neplatí. To nebo je prázdne.“ (Adriana Matoľáková)

OHLÁSENÍ NA KRST
Vo svetle (alebo skôr tme) zabudnutia a nevedomosti sa mnohé nano-
vo zavádzané liturgické prvky môžu zdať neaktuálnymi. „Načo je to 
potrebné, ak sme sa bez toho vedeli zaobísť celé desaťročia?“ pýtajú sa 
ustarostení veriaci sledujúc inovácie v našich cerkvách. Jednou z naj-
menej chápaných zmien môžu byť prosby za ohlásených na krst. Kedysi 
tvorili významnú časť spoločenstva takzvaní katechumeni, slovanským 
termínom nazývaní ohlásení. Boli to ľudia, ktorí sa rozhodli zjednotiť 
sa s Kristom prostredníctvom krstu a aktuálne sa nachádzali v procese, 
keď im boli ohlasované pravdy viery. Tí ešte nemali možnosť zúčastniť sa 
na celej božskej liturgii, pretože ešte neboli naplno kresťanmi a nemohli 
teda ani prijímať Eucharistiu. Po liturgii slova boli vyprevádzaní z chrá-
mu, keď sa za nich najskôr modlili zhromaždení veriaci. Kvôli čomu je 
teda dobré modliť sa za ohlásených počas liturgií v dnešnej dobe? Veď 
množstvo dospelých katechumenov sa môže zdať zanedbateľné. Na tieto 
prosby sa však môžeme pozrieť aj vo svetle skupiny ľudí, ktorí sú v našich 
chrámoch najčastejšie krstení. Sú nimi malé deti, väčšinou nemluvňatá, 
za ktoré prijímajú rozhodnutie zjednotiť sa s Kristom ich rodičia a krstní 
rodičia. V ekténii za ohlásených sa teda môžeme vrúcne modliť aj 
za týchto kandidátov na krst a ich blízkych, aby pre nich viera nezostala 
zatvorenou knihou, ale každodenne žitou radosťou z Kristovho života. 
(otec Kyriak)
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  AKO SA SPRÁVNE  
  MODLIŤ / PRECÍTIŤ  
  MODLITBU? ČO ROBIŤ, 
AK MI MODLITBA NEPRINÁŠA 
POKOJ ? ČO KEĎ SA NEVIEM PRI 
MODLITBE SÚSTREDIŤ? (TERKA)

V prvom rade si uvedom, prečo sa ideš modliť. Je to zo strachu, z po-
vinnosti alebo z lásky? Začni sa modliť a skúšaj rôzne modlitby dovte-
dy, kým nenájdeš tú, pri ktorej ti začne „horieť srdce“. Potom prejdi 
do modlitby vlastnými slovami. Rozprávaj sa s Bohom o tom, čo prežívaš, 
čo ťa trápi, teší a po čom túžiš. 

Hlavne potrebuješ nájsť príčinu toho, čo ti spôsobuje nepokoj. S pomo-
cou svojho spovedníka alebo duchovného sprievodcu pozvi do týchto 
oblastí Božieho Svätého Ducha, ktorý odstráni nepokoj a jeho príčinu. 
Boží Duch ťa zaplaví svojím pokojom.

V prvom rade si vyber vhodné miesto na modlitbu. Nech je to miesto, 
na ktorom sa cítiš dobre a slobodne. Pred oči si postav buď kríž, obľúbe-
nú ikonu, alebo posvätenú sviecu, či lampádu, ktorej plameň ti pomôže 
sústrediť sa a uvedomiť si Božiu blízkosť. Niekomu veľmi pomáha pri 
modlitbe vôňa kadidla. (Vladimír Sekera Mikluš)
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Príbehy poslušníka Tréneri

?

Ahoj, deti, Boh nám dal päť zmyslov, ktoré nám 
pomáhajú zorientovať sa vo svete. Napríklad 
vďaka ušiam počujeme, vnímame zvuky, hlasy, 
hovorené slovo. Cez ne sa do našej mysle aj 
srdca dostávajú rozličné myšlienky, dobré 
i menej dobré. Ak ich však ako plachty plachet-
nice natočíme správnym smerom a necháme 
sa unášať vanutím správneho vetra, bezpečne sa 
doplavíme do nášho prístavu v nebi.

Uši veľmi úzko súvisia s ďalším slovom 
nášho slovníka, pretože vzniklo od slovesa 
poslúchať alebo počúvať. Slovom poslušník 
nazývame mladšieho mnícha – nováčika, 
ktorého dostane na starosť starší mních 
– starec. Ak tento mladý mních chce čo 
najrýchlejšie napredovať v duchovnom 

živote, potrebuje počúvať aj poslúchať 
svojho duchovného poradcu – trénera.

Božie slovo (aj náš blížny) nás podobne ako zrkadlo často upozorní 
na dôležité veci nášho života. Stačí sa predeň postaviť a skontrolovať, 
či nie sme ufúľaní alebo strapatí. No a keď to zistíme, potrebujeme 
použiť vodu alebo hrebeň, aby sme to napravili.
Apoštol Jakub vo svojom liste (Jak 1, 22 – 25) prirovnáva toho, kto 
Božie slovo počuje, ale nezachováva, k mužovi, čo sa síce na svoju 
tvár v zrkadle pozrie, ale keď odíde, zabudne, ako vyzeral. 
Úloha: Nájdi desať rozdielov v zrkadlovom odraze.

Ako to 
myslíš? Problém 
predsa nie je jedno 
pivo, ale opilstvo.

Zrkadlo

Dnes ti to náramne 
vyšlo...

čo ti po-
vie tvoj tréner.

Uši ušaté
Našimi ušami prejde množstvo dôležitých, menej dôleži-
tých aj vyslovene škodlivých informácií a myšlienok. Uši 
sú ako potrubie, ktoré môže privádzať do nášho vnútra 
čistú pramenistú vodu, ale aj zakalenú a otrávenú.
Úloha: Správne zoraď poprehadzované písmenká 
a odhaľ tri dôležité slová, ktoré potrebujeme neustále 
počúvať a zachovávať. 

No stále mu-
síš robiť to, 

čo ti niekto...

... 
keď 

počúvaš!

Tak to sa veľmi 
mýliš. Poslúchať 
múdrejšieho je veľmi oslobo-
dzujúce. Človek oveľa rých-
lejšie dozrieva... Ani ty by si 
nedal  gól, keby si ne-             
robil           to, ...

Nemáš problém s tým, že si 
nemôžeš robiť, čo chceš? 

Čudujem sa, že si si vô-
bec dal pohár piva. 

         Výborne! 
       Tak vidíš, 

že sa to 
dá, ...

Gól! Ako nejaký 
sluha.                Áno, 

               veľmi sa 
teším. A ako sa darí 

           tebe?

Som 
veľmi 
spokojný.

...
povie.

A B
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Príbehy poslušníka Tréneri

?

Ahoj, deti, Boh nám dal päť zmyslov, ktoré nám 
pomáhajú zorientovať sa vo svete. Napríklad 
vďaka ušiam počujeme, vnímame zvuky, hlasy, 
hovorené slovo. Cez ne sa do našej mysle aj 
srdca dostávajú rozličné myšlienky, dobré 
i menej dobré. Ak ich však ako plachty plachet-
nice natočíme správnym smerom a necháme 
sa unášať vanutím správneho vetra, bezpečne sa 
doplavíme do nášho prístavu v nebi.

Uši veľmi úzko súvisia s ďalším slovom 
nášho slovníka, pretože vzniklo od slovesa 
poslúchať alebo počúvať. Slovom poslušník 
nazývame mladšieho mnícha – nováčika, 
ktorého dostane na starosť starší mních 
– starec. Ak tento mladý mních chce čo 
najrýchlejšie napredovať v duchovnom 

živote, potrebuje počúvať aj poslúchať 
svojho duchovného poradcu – trénera.

Božie slovo (aj náš blížny) nás podobne ako zrkadlo často upozorní 
na dôležité veci nášho života. Stačí sa predeň postaviť a skontrolovať, 
či nie sme ufúľaní alebo strapatí. No a keď to zistíme, potrebujeme 
použiť vodu alebo hrebeň, aby sme to napravili.
Apoštol Jakub vo svojom liste (Jak 1, 22 – 25) prirovnáva toho, kto 
Božie slovo počuje, ale nezachováva, k mužovi, čo sa síce na svoju 
tvár v zrkadle pozrie, ale keď odíde, zabudne, ako vyzeral. 
Úloha: Nájdi desať rozdielov v zrkadlovom odraze.

Ako to 
myslíš? Problém 
predsa nie je jedno 
pivo, ale opilstvo.

Zrkadlo

Dnes ti to náramne 
vyšlo...

čo ti po-
vie tvoj tréner.

Uši ušaté
Našimi ušami prejde množstvo dôležitých, menej dôleži-
tých aj vyslovene škodlivých informácií a myšlienok. Uši 
sú ako potrubie, ktoré môže privádzať do nášho vnútra 
čistú pramenistú vodu, ale aj zakalenú a otrávenú.
Úloha: Správne zoraď poprehadzované písmenká 
a odhaľ tri dôležité slová, ktoré potrebujeme neustále 
počúvať a zachovávať. 

No stále mu-
síš robiť to, 

čo ti niekto...

... 
keď 

počúvaš!

Tak to sa veľmi 
mýliš. Poslúchať 
múdrejšieho je veľmi oslobo-
dzujúce. Človek oveľa rých-
lejšie dozrieva... Ani ty by si 
nedal  gól, keby si ne-             
robil           to, ...

Nemáš problém s tým, že si 
nemôžeš robiť, čo chceš? 

Čudujem sa, že si si vô-
bec dal pohár piva. 

         Výborne! 
       Tak vidíš, 

že sa to 
dá, ...

Gól! Ako nejaký 
sluha.                Áno, 

               veľmi sa 
teším. A ako sa darí 

           tebe?

Som 
veľmi 
spokojný.

...
povie.
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PÁPEŽSKÁ CESTA V BAHRAJNE
VATIKÁN/BAHRAJN g Pápež František strávil štyri dni, od 3. do 6. novembra, 
v Bahrajne, silno islamskom kráľovstve. Pri spätnej reflexii počas modlitby Anjel 
Pána vybral tri slová, ktoré sprevádzali nielen jeho samotnú cestu, ale aj výber tejto 
malej krajiny – dialóg, stretnutie a kráčanie. Príležitosťou na dlho vytúženú cestu 
bolo pozvanie kráľa na fórum o dialógu medzi Východom a Západom. Bahrajn, súos-
trovie zložené z mnohých ostrovov, pomôže pochopiť, že človek nesmie žiť izolovane, 
ale musí sa zbližovať. Aby bol dialóg dobrý, treba vždy vychádzať z vlastnej identity, 
uvedomovať si ju. Ale dialóg nemôže existovať bez stretnutia. V Bahrajne sa stretli 
kresťania a moslimovia túžiaci nadviazať pevnejšie vzťahy. Pápež najviac spomí-
nal na stretnutie s veľkým imámom Al-Azharu a modlitbu za mier s patriarchom 
Bartolomejom v Katedrále Notre Dame – Našej Panej Arábie. Takto prišiel k tretiemu 
slovu: kráčanie. Prvá návšteva pápeža v Bahrajne by nemala byť vnímaná ako izolo-
vaná epizóda. Je súčasťou cesty, ktorú začal svätý Ján Pavol II., keď išiel do Maroka. 
(vaticannews.sk)

PÁPEŽ SA STRETOL S VLADYKOM 
ŠEVČUKOM
UKRAJINA/VATIKÁN g Pápež František v pondelok 7. novembra prijal 
na audiencii hlavu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava Ševčuka, 
ktorý prvýkrát od začiatku vojny vo februári prekročil ukrajinské hranice. Po-
ďakoval pápežovi za všetko, čo urobil pre zastavenie vojny a sprostredkovanie 
mieru, pre oslobodenie rukojemníkov a zajatcov. Arcibiskup Ševčuk priniesol 
Svätému Otcovi ako dar úlomok ruskej míny, ktorá v marci zničila fasádu 
budovy ukrajinského gréckokatolíckeho chrámu v meste Irpin. Pápež ho 
znova ubezpečil o angažovanosti Svätej stolice za mier a povzbudil ukrajinskú 
cirkev, aby stála po boku obyvateľstva. Vladyka pápežovi odpovedal, že všetky 
gréckokatolícke ukrajinské katedrály, chrámy a kláštory sa stali centrami úk-
rytu, prijímania a humanitárnej služby. 10. novembra sa stretol aj s emeritným 
pápežom, ktorý taktiež pozorne sleduje situáciu a naďalej sa modlí za mier 
na Ukrajine. Benedikt XVI. vymenoval Ševčuka za biskupa v roku 2009 a o dva 
roky neskôr potvrdil jeho zvolenie za hlavného kyjevsko-haličského arcibisku-
pa a metropolitného kyjevského arcibiskupa. (vaticannews.sk)

SAN ANTONIO, USA g Medzinárodná 
asociácia katolíckeho rodinného života 
(NACFLM), ktorá slúži katolíckym biskup-
stvám pri predmanželskej príprave a sprevá-
dzaní manželov už viac ako štyridsať rokov, 
zorganizovala 18. októbra trojdňovú konfe-
renciu v San Antoniu v Texase. Po prvýkrát 
v histórii sa na nej zúčastnili aj delegáti Epar-
chie Parma – vladyka Milan Lach, otec Lukáš 
Mitro a otec František Fedorišin. Konferencia 
zahŕňala všetky aspekty spoločného života 
od prípravy na manželstvo až po sprevádza-
nie manželov v kríze, migrácii i bolestiach 
rozvodov. (Eparchy of Parma)

VATIKÁN g V pondelok 24. októbra sa 
pápež František stretol s kňazmi a semina-
ristami študujúcimi v Ríme. Vysvetlil im, 
že rast nastáva práve v situáciách nerovno-
váhy, v ktorých človek obstojí len s oporou 
v Pánovi. Zdôraznil potrebu ostražitosti pri 
používaní moderných médií. Prítomným 
bohoslovcom zodpovedal desať otázok 
týkajúcich sa kňazskej služby a sprevádzania. 
(tkkbs.sk)

VATIKÁN g Svätý Otec v tweete z 10. no vem-
bra označil svätých za tých, ktorí nepochádza-
jú z akéhosi „paralelného sveta“. Sú to veriaci 
uprostred každodennosti rodiny, štúdia, prá-
ce, spoločenského, hospodárskeho a politické-
ho života. Vo všetkých týchto prostrediach sú 
nebojácne činní v plnení Božej vôle.
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PATRIARCHA 
BARTOLOMEJ SA 
STRETOL S KRÁĽOM 
KAROLOM III.
ANGLICKO g Na konci svojej viacdňovej 
návštevy Anglicka sa ekumenický patriarcha 
Bartolomej stretol s kráľom Karolom III. 
Podľa informačného portálu Orthodox Times 
konštantínopolský patriarcha opäť vyjadril 
sústrasť k úmrtiu kráľovnej Alžbety. Barto-
lomej bol od piatka 21. októbra v Londýne 
na pastoračnej návšteve. Pohnútkou jeho 
cesty bolo 100. výročie archieparchie Thy-
ateira a Veľká Británia. Patriarcha navštívil 
grécko-pravoslávne farnosti, slávil bohosluž-
by a predsedal aj benefičným podujatiam. 
V Anglicku, Škótsku, Walese, Severnom 
Írsku a Írsku v súčasnosti existuje približne 
110 gréckych pravoslávnych farností a niekoľ-
ko monastierov. Na čele tejto miestnej cirkvi 
stojí arcibiskup Nikitas (Lioulia), ktorý sídli 
v Londýne. (lumen.sk)
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LITURGIE SVÄTÉHO JAKUBA V KATEDRÁLACH
Počas predposledného októbrového 
víkendu mali veriaci možnosť sláviť 
starobylú Liturgiu sv. Jakuba. V sobotu 
22. októbra ju v prešovskej katedrále 
slávil vladyka Peter Rusnák, o deň ne-
skôr, v nedeľu večer, vladyka Cyril Vasiľ 
v košickej katedrále. 

Táto liturgia má mnohé odlišnosti oproti 
súčasnej známej podoby svätej liturgie. 
Liturgia katechumenov prebieha v pries-
tore pred ikonostasom, relatívne v strede 
chrámovej lode, kde je umiestnený stojan 
na evanjeliár, apoštolár a knihu proroc-

kých čítaní. Tu sa počas liturgie slova 
sústreďujú kňazi a diakoni. Čítania sú zo-
radené z hľadiska dejín spásy. Číta sa text 
zo Starého zákona, evanjelium a potom 
čítanie z apoštolských listov. Po čítaniach 
nasleduje homília, ktorú prednáša biskup 
sediac na stolci na vyvýšenom mieste. 
Liturgia veriacich alebo liturgia Eucharis-
tie prebieha na prestole za ikonostasom, 
pôvodná prax však aj túto časť bohosluž-
by umiestňuje doprostred chrámu.

Vladyka Peter v homílii hovoril o ľud-
ských predsudkoch. Ich pôvod je v zle, 

ktoré zasieva diabol do človeka, a tým mu 
bráni v realizácii. Vladyka Cyril pomysel-
ne pokračoval, prítomným pripomenul, 
akú veľkú moc má slovo, obzvlášť to, 
ktoré je vyslovené v hneve, bez premýšľa-
nia, a často narobí málo osohu. 

Podľa starobylej tradície sa Eucharistia 
na Liturgii sv. Jakuba rozdáva osobitne, 
teda najprv veriaci prijíma len Kristovo 
telo a potom osobitne len Kristovu krv. 
Priamy televízny prenos oboch slávení 
vysielala TV Logos a TV Zemplín. (ISPA, 
TSKE)

KŇAZSKÝ DEŇ 
KOŠICKEJ 
EPARCHIE
KOŠICE g V priestoroch ko-
šického eparchiálneho úradu sa 
25. októbra uskutočnil Kňazský 
deň Košickej eparchie. Jeho ústred-
nou témou boli úpravy slávenia 
svätej liturgie v Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Otec arcibis-
kup Cyril Vasiľ kňazom priblížil 
dôvod liturgických úprav. Následne 
vystúpil so svojou prednáškou otec 
Marcel Gajdoš, predseda liturgickej 
komisie Košickej eparchie, ktorý 
detailnejšie priblížil už spomenuté 
liturgické úpravy ako prinavrátenie 
liturgických prvkov. Vladyka Cyril 
pozval kňazov k praktizovaniu 
aliturgických dní v období Veľkého 
pôstu. Poukázal aj na skutočnosť, 
že aliturgické dni neznamenajú 
dni bez liturgie, sú to dni bez 
eucharistického slávenia, ale s inou 
formou verejnej liturgie (večiereň, 
utiereň). (TSKE)

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
O SYNODALITE
BRATISLAVA g Hlavné mesto Slovenska hostilo 21. októbra medzinárodnú konferenciu 
o synodalite. Konala sa v aule Benedikta XVI. na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohoslo-
veckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným hosťom konferencie bol generálny 
sekretár medzinárodnej teologickej komisie Piero Coda, ktorý pracuje v teologickej komisii 
synodality vo Vatikáne. Mons. Coda v príhovore uviedol, že synoda vzbudila v Cirkvi veľký 
záujem. Zo stoštrnástich biskupských konferencií vo svete prišli záverečné správy zo všetkých 
okrem dvoch. Taktiež prítomným vysvetlil, aká bola cesta synodality od Druhého vatikánskeho 
koncilu po dnešok. Na konferencii vystúpil aj Ľudovít Pokojný, farár zo Záhorskej Bystrice, 
ktorý hovoril o pastoračnom aspekte synodality. Vyzdvihol dôležitosť spoznávania Druhého va-
tikánskeho koncilu, ktorý sa teraz aktualizuje v životoch veriacich, šesťdesiat rokov po uskutoč-
není, vo vzájomnom načúvaní a viere vo Svätého Ducha. Hostia z Poľska a Talianska sa zamerali 
na synodálnu obnovu života a poslanie Cirkvi z pohľadu myslenia, spirituality a komunikácie. 
(lumen.sk)

Sl
av

om
ír

 G
er

eg

Pe
te

r K
ub

ič
ka

Ti
m

ot
ej

 P
al

oč
ko

SLOVO24



BRATISLAVA g Začiatkom októbra sa Gréc-
kokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča 
z Vranova nad Topľou-Čemerného zúčastnil 
na 8. ročníku Medzinárodného festivalu Bra-
tislava Cantat II. 2022 v Bratislave. Chrámový 
zbor mal možnosť predviesť svoju tvorbu 
medzi zbormi zo Slovenska, Česka, Estónska, 
Maďarska a zároveň veľmi úspešne repre-
zentovať seba, mesto Vranov nad Topľou 
a Prešovský samosprávny kraj na medziná-
rodnom podujatí, keďže v kategórií byzant-
ská sakrálna hudba si odniesol striebro. (D. 
Kohanová)

SLOVENSKO g V utorok 18. októbra sa deti 
na celom svete zjednotili v modlitbe ruženca. 
Do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec, 
ktorú organizuje pápežská nadácia ACN – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, sa zapojili farnosti, 
školy, škôlky, rodiny vo viac ako 140 krajinách 
na všetkých kontinentoch. Podľa predbež-
ných údajov je krajinou s druhým najvyšším 
počtom účastníkov práve Slovensko. Do ini-
ciatívy sa zapojili mnohé gréckokatolícke 
cirkevné školy, farností a o 19.00 h prostred-
níctvom vysielania aj kaplnka v priestoroch 
Košickej eparchie. (ACN)

PREŠOV/ĽUTINA g Viac ako štyridsiati štu-
denti Gréckokatolíckej teologickej fakulty sa 
19. októbra 2022 vybrali spolu s prodekanom 
otcom Petrom Tirpákom a s otcom Martinom 
Tkáčom na púť do mariánskej svätyne v Ľuti-

VÍKEND S VLADYKOM MILANOM
VEĽKÁ TRŇA/ČERHOV g Počas dvoch víkendových dní, 22. – 23. októbra, 
strávili veriaci farnosti Veľká Tŕňa a filiálky Čerhov príjemný čas s emeritným 
vladykom Milanom Chauturom pri príležitosti dvoch jedinečných udalos-
tí. Prvou udalosťou bolo posvätenie vynovenej obecnej zvonice a nového 
zvona vo filiálke Čerhov a druhou posvätenie starej storočnej čaše vo farskom 
chráme vo Veľkej Tŕni. Z pôvodnej drevenej konštrukcie boli zvony presunuté 
do novopostavenej železno-plechovej zvonice v polovici 80. rokov 20. storo-
čia. Novoposvätený, štvrtý zvon s priemerom 698 mm je odliaty z bronzu, váži 
200 kg. Hornú časť zdobí latinský nápis a vinúci sa ornament viniča. V dolnej 
časti zvona je odliatok Madony s dieťaťom v náručí s krédom Jána Pavla II. To-
tus Tuus – Celý tvoj. Na záver posvätenia zvonice sa vladyka nakrátko prihovo-
ril prítomným veriacim a nasledovala krátka pobožnosť vo vedľajšej Kaplnke 
Matky ustavičnej pomoci. V nedeľu, na začiatku slávnostnej svätej liturgie, 
vladyka Milan slávnostne posvätil storočnú čašu, ktorá sa bude používať pri 
bohoslužbách vo farskom Chráme Najsvätejšej Trojice. (Marek Iľko)
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POSVIACKA 
KOMUNITNÉHO 
CENTRA 
JAKUBANY g V „misijnú“ nedeľu 
23. októbra, na sviatok svätého apoš-
tola Jakuba, navštívil farnosť Jakubany 
vladyka Peter Rusnák. Posvätil novú 
budovu komunitného centra, ktoré je 
zasvätené blahoslavenému Zefirínovi, 
prvému rómskemu mučeníkovi. Pri 
tejto príležitosti posvätil aj bohostá-
nok, evanjeliár a bohoslužobné 
nádoby. V homílii vladyka Peter 
povzbudil prítomných, aby neboli ako 
boháč z podobenstva a nemysleli iba 
na seba, ale aby boli otvorení a vní-
maví na Krista, prítomného v každom 
človeku. Veriacich pozval a povzbudil, 
aby prichádzali na toto miesto, pretože 
bez nich by to bola iba prázdna budo-
va. Vďaky sa na záver dostalo nielen 
vladykovi, ale aj všetkým darcom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k vy-
budovaniu tohto diela. (Peter Ščerba)

ANIMÁTORI BUDOVALI SPOLOČENSTVO 
AJ NA VÍKENDE MOBILIZÁCIE

JUSKOVA VOĽA g 21. 
– 23. októbra sa v Grécko-
katolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli 
stretli animátori na víkende 
mobilizácie. Medzi približ-
ne tridsiatimi účastníkmi 
boli absolventi z rôznych 
ročníkov Archieparchiálnej 
školy animátora dobrovoľ-
níka (AŠAD), medzi nimi 
aj manželské páry, niektoré 

aj s deťmi, ako aj mladí, ktorí navštevujú AŠAD v tomto školskom roku. Cieľom víkendov 
mobilizácie je ponúknuť absolventom AŠAD následnú formáciu, možnosť stretnúť sa, 
oddýchnuť si, budovať spoločenstvo medzi sebou navzájom, a tak prelamovať ľady medzi 
staršími a mladšími generáciami animátorov.

Hosťom prvého zo štyroch plánovaných víkendov mobilizácie bola psychologička Mária 
Mojžišová, ktorá účastníkom priblížila tému Syndróm vyhorenia, jeho príznaky a prevencia. 
Okrem vzdelávania mali účastníci možnosť spovede, duchovného rozhovoru aj osobného 
rozhovoru s psychologičkou. Bol aj čas na zábavu, hry, rozhovory medzi sebou navzájom, 
skupinky a nechýbal ani moment slávenia svätých liturgií a spoločných modlitieb. (Viktória 
Žolnová)
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ne. Duchovní otcovia sa pútnikom prihovorili 
v katechéze a homílii počas slávenia svätej 
liturgie. Študenti mali možnosť prezrieť 
si miniskanzen replík drevených chrámov. 
Cieľom púte bolo stráviť spoločný deň v mod-
litbe, v dobrých rozhovorov a spoločne sa 
povzbudiť na ceste života. (P. Ferenc)

PREŠOV g Štvrtok 20. októbra bol výni-
močným dňom pre prvákov prešovského 
seminára Blažeja Rebjáka, Slavomíra Gerega, 
Tobiáša Greška a Štefana Vaška. V tento deň 
boli slávnostne prijatí do bratského spo-
ločenstva bohoslovcov gréckokatolíckeho 
seminára. Slávnosť pokračovala molebenom 
k patrónovi seminára, bl. biskupovi Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi, následne spoločnou veče-
rou a večerným programom v aule, ktorého 
hviezdami boli práve prváci. (GKS)

KUROV g Gréckokatolíka farnosť Kurov slá-
vila odpustovú slávnosť na počesť sv. apoštola 
a evanjelistu Lukáša 23. októbra. Slovom sa 
prihovoril páter Tomáš Regeš CSsR, rehoľný 
kňaz zo susednej gaboltovskej farnosti. V ho-
mílii prirovnal život sv. apoštola a evanjelistu 
Lukáša k zrnu hodenému do zeme, ktoré 
prináša úrodu. Úprimné poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa zapojili do materiálnej 
i duchovnej obnovy našej farnosti, keďže 
odpustu predchádzali opravy chrámového 
okolia. (M. Gavala)

POPRAD g Humanitárna pomoc z Nemec-
ka pre centrá podpory na východe Sloven-
ska bola privezená v pondelok 24. októbra 
do Popradu. Kamión pomoci vyslali zástup-
covia občianskeho združenia Younge leute 
helfen (Mladí ľudia pomáhajú). Organizácia 
funguje už tridsať rokov a vznikla ako reakcia 
na kritické udalosti v bývalej Juhoslávii. 
Pomoc sa cez Centrum podpory Prešov bude 
ďalej distribuovať ukrajinským odídencom. 
(GKCH PO – centrum podpory Prešov)

TREBIŠOV g Po dlhých dvoch rokoch pan-
demických opatrení sa 27. októbra uskutočnil 
metodický deň pedagógov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košickej eparchie. Stretnutie sa uskutočnilo 
v priestoroch kinosály v Trebišove a spojilo 
vyše 190 pozvaných učiteľov a hostí. Službu 
lektorov a metodikov prijali Eva Rušinová 
SDB a kňaz Peter Naňo SDB. Stretnutie po-
kračovalo striedavým slovom hostí o pohľade 
na mladého človeka v stupňoch jeho vývoja 
ako chlapca a dievčaťa. (K. Knap)

NACINA VES g Košickí arcibiskupi Cyril 
Vasiľ a Bernard Bober požehnali vo štvrtok 
27. októbra na návšteve v rímskokatolíc-
kej Farnosti Všetkých svätých Nacina Ves 
novú krížovú cestu so sv. Jánom Pavlom ll. 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
VO FARNOSTI PORÁČ
PORÁČ g V nedeľu 23. októbra navštívil vladyka Cyril Vasiľ pri príležitosti 
slávenia odpustovej slávnosti farnosť Poráč. Počas svojej návštevy vladyka 
posvätil aj obnovený exteriér. Otec arcibiskup v homílii, vychádzajúc z po-
dobenstva o boháčovi a Lazárovi, upriamil pozornosť veriacich na dôležitosť 
všímania si potrieb druhých, a to nielen v materiálnej, ale i v duchovnej rovi-
ne. Ilustroval to na príklade života sv. Cyrila a Metoda, ktorí priniesli s vierou 
aj kult k sv. Demetrovi, patrónovi chrámu. V závere slávnosti vladyka Cyril 
poďakoval všetkým dobrodincom a rovnako celému farskému spoločenstvu 
pri obnove najstaršej cerkvi (1775) v Spišskonovoveskom protopresbyteráte 
a povzbudil k budovaniu vzájomných vzťahov a živému prežívaniu viery. 
(Milan Gábor)

ODPUSTOVÁ POSVIACKA 
IKONOSTASU
BUKOVCE g Vladyka Peter Rusnák slávil v nedeľu 30. októbra v gréckokato-
líckej farnosti Bukovce odpustovú slávnosť spojenú s posviackou ikonostasu. 
Nedeľnej slávnosti predchádzala duchovná príprava cez svedectvo manželov 
Kačurakovcov o farských evanjelizačných bunkách (v stredu), vo štvrtok sa 
farská mládež s kňazmi Petrom Calkom a Miroslavom Baranom zúčastnili 
na koncerte Godzone tour v Prešove, v piatok otec Jozef Maretta predniesol 
homíliu a po nej katechézu na tému Diabol kradne maličkých a v sobotu otec 
Ján Vasiľ svedčil o službe v tejto farnosti a vysluhoval sviatosť pomazania 
chorých. V homílii vladyka Peter položil otázku: „Koľko ťa stojí viera? Dvetisíc 
svíň alebo viac? Za koľko sa my, ľudia tohto sveta, zriekneme Ježiša Krista? 
Koľko ti stačí? Ježiš sa ťa nikdy nezriekne. Jeho to stálo život. Lebo Boh má 
takú lásku k človeku, že dal za nás svojho Syna. Mám cenu Božieho Syna.“ 
Otec Peter Calko na záver vyjadril vďaku dobrotivému Bohu za dobrodincov 
a ochotných ľudí pri fyzických aj duchovných námahách pre spásu našich 
duší. (Peter Calko)
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Jednotlivé zastavenia umiestnené na veľkých 
balvanoch pred vinohradmi dala postaviť 
spolu s kaplnkou zasvätenou sv. Jánovi Pav-
lovi II. rodina Jevčákovcov, oslovená životom 
a duchovnosťou svätého pápeža. Je voľne 
prístupná pri ceste, ktorá spája filiálne obce 
Lesné a Suché. (J. Fabian)

SOBRANCE g V piatok 28. októbra sa 
v Sobranskom protopresbyteráte uskutočnilo 
stretnutie detí a mládeže SOPKA – Sobrance 
pre Krista. Na karneval všetkých svätých bol 
vstupenkou kostým nejakého svätého či svä-
tej. Žiadne ježibaby, čerti ani iné strašidelné 
bytosti. Cieľom bolo poukázať na to, že svätý 
môže byť ktokoľvek. Deti hneď pri vstupe 
odpovedali na otázku, či chcú byť sväté. Ich 
mená boli pripnuté na stenu potenciálnych 
svätých s názvom Svätých je ako hviezd 
na nebi, buď jednou z nich. (M. Cinkaničová)

SLOVENSKO g Koncom októbra predseda 
Konferencie biskupov Slovenska arcibis-
kup Bernard Bober zablahoželal všetkým 
zvoleným predsedom samosprávnych krajov, 
primátorom, starostom a poslancom a záro-
veň všetkým, ktorí prišli k volebným urnám 
a prejavili záujem o rozvoj a nový impulz. 
Pozval veriacich Slovenska k modlitbe 
za tých, ktorí sa rozhodli, že budú zastupo-
vať občanov na miestnej či krajskej úrovni. 
V mene slovenských biskupov im vyprosoval 
požehnanie a svetlo Svätého Ducha, aby pa-
mätali najmä na spoločné dobro. (TK KBS)

SLOVENSKO g Farnosť Dobrého pastiera 
v spolupráci s Pastoračným fondom Žilinskej 
diecézy spustila začiatkom novembra apli-
káciu pre mobilné telefóny s názvom Lectio 
divina. V aplikácii je aj možnosť vytvárať si 
vlastné poznámky, zoradené podľa dátumu 
vytvorenia. Lectio divina spočíva v dlhšom 
zotrvaní nad biblickým textom, ktorý sa 
opätovne číta, ba takmer „prežúva“, s cieľom 
vyťažiť z neho takpovediac „šťavu“, ktorá živí 
konkrétny život. Viac informácií možno nájsť 
na stránke www.lectiodivina.sk. (TK KBS)

SIGORD g 4. a 5. novembra 2022 sa v Kraj-
skom centre rómskej misie na Sigorde Savore 
Sigord konalo ďalšie školenie pastoračných 
pracovníkov, kňazov, sestričiek a spolupracu-
júcich dobrovoľníkov. Téma školenia bola Krá-
čame spolu ďalej. V programe boli prednášky 
a aktivity zamerané na vzájomné spoznávanie 
sa, na prepájanie a budovanie vzťahov. Na ško-
lení sa zúčastnilo viac ako štyridsať služobní-
kov, ktorí osobné stretnutia po dvoch rokoch 
odmlky veľmi vítajú. (R. Ocilková)

MICHALOVCE g V prvú novembrovú sobo-
tu zaplnili lavice baziliky minor v Michalov-
ciach mariánski ctitelia, ktorí prišli na prog-

ZOMREL OTEC 
VASIĽ DACEJ
Otec Vasiľ Dacej sa narodil 3. januára 1934 vo 
Výrave rodičom Štefanovi a Anastázii, rod. Ro-
háčovej. Po ukončení národnej a meštianskej 
školy vo Výrave pokračoval v štúdiu na gymná-
ziách v Humennom a v Prešove. V čase, keď už 
bola Gréckokatolícka cirkev postavená mimo 
zákona, študoval na Pravoslávnej bohoslovec-
kej fakulte v Prešove, ktorú ukončil v roku 1955. 
Po uzavretí sviatostného manželstva s Margitou Ondovou prijal v Michalovciach 
11. marca 1956 kňazskú vysviacku. Následne pôsobil vo farnostiach Falkušovce, 
Jovsa, Nový Ruskov a Sečovce. Pán Boh im požehnal dve deti, synov Kristiána 
a Daniela. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi pôsobil ako správca vo farností 
Vislanka (1969 – 1971),  Slavkovce (1971 – 1974), Podhoroď (1974 – 1978 ) a Helc-
manovce (1978 – 1980). 

Otec Vasiľ patril medzi kňazov, ktorí pripravovali veriacich okolo Trebišova a Se-
čoviec na návrat do Gréckokatolíckej cirkvi. 10. apríla 1968 vystúpil aj na zhro-
maždení gréckokatolíckych kňazov v Košiciach. Blahoslavený biskup Vasiľ Hop-
ko sa o ňom vtedy veľmi pekne vyjadril. V roku 1970 bol otec Vasiľ vymenovaný 
ordinárom Jánom Hirkom za titulárneho dekana a v roku 1998 za titulárneho 
arcidekana. Bolo to uznanie za jeho snaživú a obetavú prácu v Pánovej vinici.

Svoju nesmrteľnú dušu odovzdal svojmu Stvoriteľovi zaopatrený sviatosťami  
31. októbra 2022 vo veku 88 rokov a v 67. roku kňazstva. Večná mu pamiatka!

KŇAZSKÝ DEŇ BRATISLAVSKEJ 
EPARCHIE
BRATISLAVA g Vo štvrtok 3. novembra sa na Eparchiálnom úrade v Bratislave 
konal kňazský deň. Po úvodnej modlitbe tretej hodinky všetkých privítal vla-
dyka Peter Rusnák, osobitne privítal a predstavil nového diakona Milana Syrny, 
ktorý bude vykonávať diakonskú službu v Žiline. V duchovnom zamyslení vla-
dyka poukázal na to, že v súčasnosti sa spoločnosť i Cirkev nachádzajú na kri-
žovatke a úlohou je nájsť tú pravú cestu. Podľa vladyku nájsť tú správnu cestu 
znamená hľadať ju podľa evanjelia, podľa Kristovho ducha. O tom, ako začať 
a rozbehnúť činnosť charity vo farnosti, hovoril niekdajší generálny sekretár 
Slovenskej katolíckej charity Ing. Erich Hulman s manželkou Katarínou. V dis-
kusii sa kňazi dotkli viacerých tém súvisiacich s pastoračnou starostlivosťou či 
liturgickým slávením. V súvislosti s pastoráciou mládeže otec Andrej Škoviera 
informoval o Eparchiálnej animátorskej škole, ktorá sa v eparchii rozbehne 
v najbližšom čase. Kňazský deň vyvrcholil spoločným slávením božskej liturgie 
v katedrále, ktorému predsedal vladyka Peter Rusnák. (Stanislav Gábor)

St
an

is
la

v 
G

áb
or

Ar
ch

ív
 ro

di
ny

 D
ac

ej
ov

co
v

 SLOVO 27



ram fatimskej soboty. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil arcibiskup Cyril Vasiľ. Na záver 
pri relikviári blaženého mučeníka Metoda 
Dominika Trčku CSsR vladyka pripomenul, 
že deň pred fatimskou sobotou, 4. novem-
bra, si pripomenula miestna cirkev výročie 
blahorečenia mučeníkov vladyku Pavla Petra 
Gojdiča a redemptoristu Trčku z roku 2001. 
(R. Fučko)

SOBRANCE g V sobotu 5. novembra 2022 
v Sobranciach požehnali hrobové miesto 
pre deti, ktoré zomreli pred narodením. 
Na cintoríne sa zišli gréckokatolícki veriaci 
spoločne s rímskokatolíckymi veriacimi, ktorí 
boli iniciátormi tejto udalosti. Na požehnaní 
sa zúčastnili sobranskí dekani – Jozef Kellö 
a Anton Matina, ako aj Dušan Škurla, hlavný 
koordinátor Apoštolátu ochrany života 
v Košickej arcidiecéze. Na záver otec Anton 
vyjadril vďaku autorke myšlienky Alžbete 
Kušnírovej s manželom a všetkým dobrodin-
com. (TK KBS) 

SLOVENSKO g Takmer 170 školských tašiek 
za viac ako 4 600 eur venovala Slovenská 
katolícka charita 8. novembra deťom zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia. V taškách 
našli deti školské pomôcky ako peračníky, 
gumy či pravítka. Školákom zo znevýhodne-
ného prostredia týmto spôsobom pomohli 
aj v Rožňave, Prešove, Kežmarku, Poprade, 
Žiline, Nitre či v Bratislave. (Slovenská kato-
lícka charita)

JUSKOVA VOĽA g V Gréckokatolíckom 
mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli 
sa konalo 8. novembra posledné zasadnutie 
rady pre mládež a univerzity KBS v tom-
to roku. Zúčastnilo sa na ňom 27 členov. 
Na stretnutí sa predstavila príprava a orga-
nizácia na Svetové dni mládeže, hodnotilo 
sa uplynulé Národné stretnutie mládeže T22 
a ostatné aktivity spolupracujúcich organizá-
cií, a stav mládeže na Slovensku. Najbližšie 
zasadnutie rady pre mládež sa uskutoční 
v februári 2023 v Pútnickom dome Anky 
Kolesárovej v Obišovciach. (rada pre mládež 
a univerzity KBS)

KOŠICE g Na prvé výročie kreovania syno-
dálneho tímu Košickej eparchie, 8. novem-
bra, sa jeho členovia stretli v priestoroch 
Múzea samizdatu v Košiciach. Biblické roz-
jímanie predniesol Zdeno Jenčuš, člen tímu. 
Na stretnutie prijal pozvanie aj vladyka Cyril 
Vasiľ, ktorý v príhovore zdôraznil, že ľudia sú 
povolaní pretvárať svet, nie ovládať ho. Koor-
dinátor Michal Hospodár oboznámil členov 
tímu s procedurálnymi i obsahovými témami 
synodálnej cesty. Nasledovala diskusia 
a modlitba za jednotu a zodpovednosť v práci 
pre dobro celej eparchie. (M. Hospodár)

POSVIACKA EXTERIÉRU CHRÁMU 
V STANČI
STANČA g Odpustová slávnosť spojená s posviackou exteriéru chrámu 
v Stanči sa konala 6. novembra. Archijerejskú svätú liturgiu v priamom 
prenose RTVS slávil arcibiskup Cyril Vasiľ. Po posviacke obnoveného von-
kajšku vstúpil so sprievodom do chrámu, uprostred ktorého sa po vstupných 
modlitbách obliekal do všetkých bohoslužobných biskupských rúch. Vladyka 
Cyril v homílii priblížil prítomným i divákom STV 2 históriu anjelov a katolíc-
kej náuky o nich, podloženú biblickými textami a ranou tradíciou. Vystríhal 
ich pred rôznymi spôsobmi, ktorými sa človek môže dostať cez ezoteriku 
do kontaktu s anjelmi, ale s tými padlými. Na záver sa vladykovi poďakoval 
otec Peter Babinčák. Veľkú vďaku vyjadril aj všetkým dobrodincom, ktorí sa 
pričinili o opravu a obnovu exteriéru chrámu. (Richard Fučko)

OBNOVENÝ MOBILIÁR V OSTURNI
OSTURŇA g Pri príležitosti odpustovej slávnosti svätého archanjela Micha-
la navštívil zamagurskú farnosť Osturňa 6. novembra vladyka Peter Rusnák. 
Po posvätení nového oplotenia okolo chrámu, obnoveného ikonostasu, žer-
tveníka, sedesu a chrámových lavíc v chráme pokračovala slávnosť slúžením 
svätej liturgie za účasti pozvaných gréckokatolíckych i rímskokatolíckych 
kňazov. Vladyka Peter v homílii v nadväznosti na Božie slovo poukázal na dô-
ležitosť dotyku. Máme sa dotknúť Ježiša s vierou a, naopak, máme dovoliť 
Ježišovi, aby sa nás dotkol svojou láskou. Slávnosť sprevádzal aj spev mladých 
z Osturne a skrášlili ju aj mnohí veriaci v krásnych tradičných osturnianskych 
krojoch. Na záver sa otec Miroslav Demjanovič, správca farnosti Osturňa, 
poďakoval prítomným kňazom, všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pomáhali, darcom a dobrodincom, ako aj tým, ktorí svojimi modlitbami 
sprevádzali toto Božie dielo. Taktiež sa poďakoval vladykovi Petrovi za posvä-
tenie chrámu a za slávenie Eucharistie. Vladyka v závere poďakoval všetkým 
prítomným za ich službu a pomocnú ruku pre farnosť. (Miroslav Demjanovič)
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PONdELOK
28. november
Prepodobný mučeník Štefan Nový
Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti 
prináša pokoj! (Lk 19, 42)
Byť v správnom čase na správnom mieste 
si želá každý človek. Nie je ľahké spoznať 
kľúčovú chvíľu svojho života. Boh už celé 
generácie svoj ľud pripravoval na tento 
okamih. Farizeji vedeli recitovať tieto 
proroctvá, ale ich pýcha im zaslepila oči. 
A ako spoznám, že Ježiš stojí predo mnou? 
Ježiš nám našepkáva: „Čo dobrého ste uro-
bili jednému z mojich najmenších bratov, 
to ste urobili pre mňa.“ Sv. Izidor Pelúzský 
hovorí: „Veľká je výška pokory a hlboká 
priepasť pýchy. Preto radím vám milovať 
prvé, aby ste nepadli do druhého.“ Židia 
boli pyšní na Jeruzalem, a čo ostalo s tej 
pýchy? Múr nárekov.
Liturgia: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 
37 – 44, zač. 97; každ. antifóny; menl. časti 
z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

utOrOK
29. november
Mučeník Paramon
Môj dom bude domom modlitby. 
(Lk 19, 46)
Ježiš chodil mnohokrát do Jeruzalemské-
ho chrámu a neurobil tak ako v dnešnom 
evanjeliu, aby vyhadzoval predavačov 
dobytka a peňazomencom prevracal stoly. 
Prečo? Všetko, čo konal pred ľudom, malo 
dôležitý význam. On je učiteľ a my sme 
jeho žiaci. Ježišovi nikdy nejde o stavby, 
ale o človeka. Keď hovorí: „Zborte tento 
chrám a za tri dni ho postavím“, nehovorí 
o Jeruzalemskom chráme, ale o chrá-
me svojho tela. Nenaznášali sme aj my 
do svojho chrámu množstvo neporiadku 
a haraburdia? Čo s tým urobíme? Nechá-
me to tak? Nie. Urobíme to, čo sme už 
dávno mali urobiť. Urobíme si spytovanie 
svedomia a pôjdeme na svätú spoveď. 
Pane Ježišu, prosím, pomôž mám.
Liturgia: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 
45 – 48, zač. 98 každ. antifóny; menl. časti 
z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

StrEda
30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný
Hľa, Boží Baránok. (Jn 1, 36)
Svätý Andrej bol horlivým čakateľom 
na Mesiáša. Keď Ján Krstiteľ vydal svedec-
tvo o Ježišovi, nelenil a išiel za Ježišom. 
Vyplatilo sa, lebo u Ježiša získal presved-
čenie, že on je ten Mesiáš, ktorý má prísť. 
Andrej uveril v Ježiša a nenechal si to pre 
seba, ale privádza za Ježišom aj svojho 
brata Šimona, aby ho aj on spoznal a uve-

ril. Úprimne sa teší, že jeho brat si vytvoril 
blízky vzťah k Ježišovi. Ako je dobré, keď 
bratia žijú pospolu. Ako je dobré, keď pri-
vádzame svojich blížnych k Bohu a vieme 
sa z toho aj úprimne tešiť. Našou snahou 
nemá byť iba naša spása, ale i spása našich 
blížnych. Buďme tí, cez ktorých prúdi 
Božia milosť a jeho požehnanie. 
Liturgia: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 
1 – 8, zač. 99 (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 
131; Jn 1, 35 – 51, zač. 4 (apoštolovi) predob-
razujúce antifóny; menlivé časti apoštolovi 
Andrejovi (HS: 309; PZ: 284; HP: 300)

ŠtVrtOK
1. december
Prorok Nahum
Čo im teda urobí pán vinice? (Lk 20, 15)
V Starom zákone ide prorok Nátan za krá-
ľom Dávidom potom, čo kráľ spáchal veľ-
ký hriech, keď sa ulakomil na ženu Uriáša, 
a hovorí mu príbeh. Dávid sa veľmi rozčúli 
nad zlým správaním muža z príbehu. Pro-
rok mu pripomína, že Dávid je ten muž, 
ktorý sa zle zachoval. Keď čítame dnešné 
evanjelium, sme pohoršení zlým správa-
ním vinohradníkov a neuvedomujeme si, 
že sa správame podobne. Koľkokrát sme 
od seba odohnali ľudí, ktorí nás napomí-
nali, a kameňovali sme ich nadávkami? 
Oni nám chceli dobre, a my sme to nech-
celi prijať. Boli sme zatvrdnutí. Vstúpme si 
do svedomia a urobme pokánie ako Dávid, 
aby nám nebolo vzaté vyvolenie od Boha.
Liturgia: Tit 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 
18, zač. 100; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiatOK
2. december
Prorok Habakuk
Smieme platiť cisárovi daň či nie? 
(Lk 20, 22)
Boli by sme najradšej, keby sme si boli 
sami pánmi a nemuseli nikomu nič dávať, 
ale vieme, že nežijeme sami na ostro-
ve a nič nezávisí iba od nás. Keď niečo 
robíme, dúfame, že sa to podarí, a čakáme 
požehnanie svojej práce od Boha. No ne-
mali by sme zabudnúť Bohu poďakovať. Je 
dobré, keď ideme do mesta a v zime je od-
hrnutý sneh a upratané na uliciach. To sú 
výdobytky fungujúcej spoločnosti. Možno 
si pamätáme, ako Ježiš povedal Pilátovi, že 
by nemal nad ním žiadnu moc, keby mu 
to nebolo dané zhora. Tu vidíme, že Boh 
necháva ľudí, aby spravovali jeho ľud. Čiže 
verejná služba je Bohom daná. Ešte stále 
rozmýšľame, či platiť dane, alebo, či si 
nájdeme čas na modlitbu?
Liturgia: Tít 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 
– 26, zač. 101; každodenné antifóny; men-

livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
3. december
Prorok Sofoniáš
Aj vy buďte pripravení... (Lk 12, 40)
Počul som raz o skúsenosti horolezca, kto-
rý sa vybral do hôr. Bol to deň ako každý 
iný. Keď začal liezť a bol už v poriadnej 
výške, zrazu sa šmykol a začal padať. Ani 
na um mu nezišlo, aby ľutoval svoje hrie-
chy, len inštinktívne hýbal rukami, aby sa 
zachytil. Dopadlo to dobre. Táto skúsenosť 
pre tohto horolezca bola veľmi dôležitá, 
aby bol vždy pripravený na stretnutie s ne-
beským Otcom. Mnoho ľudí, aj kresťanov, 
radšej na to nemyslí, nechcú sa znepoko-
jovať, ale Ježiš nám dnes hovorí: „Blažení 
sluhovia, ktorých Pán pri svojom príchode 
nájde bdieť.“ Ako my prežívame svoje dni? 
Možno si hovoríme, že bude dosť času 
na dôchodku. Len aby to tak bolo.
Liturgia: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 
40, zač. 67 (radové); každ. antifóny; menl. 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
4. december
26. nedeľa po Päťdesiatnici 
Veľkomučenica Barbora
... išlo oproti nemu desať malomocných... 
(Lk 17, 12)
Malomocenstvo je pomerne vážna cho-
roba, ktorá sa efektívne začala liečiť až 
v novoveku. Je to infekčná choroba a na-
kazený musel byť izolovaný od zdravých 
ľudí. Chorí ľudia nosili zvonček, aby sa 
zdraví ľudia chorým vyhli. Ľudia v minu-
losti zomierali na túto chorobu osamotení 
od svojich blízkych. Možno nám to pripo-
menulo covidové obdobie, keď sa mnohí 
ľudia nemohli rozlúčiť so svojimi chorými 
blízkymi v nemocniciach, kde zomierali. 
Poznáme však aj duchovné malomocen-
stvo, keď sme málo mocní (schopní) mi-
lovať Boha či blížneho. To vedie k rozpadu 
vzťahov. Stávame sa necitlivými na po-
trebu vzájomnej blízkosti. Sme chladní 
a izolujeme sa. Naučili sme sa vystačiť si 
sami, bez cudzej pomoci. 
Telesné malomocenstvo spôsobuje 
baktéria, ktorá sa šíri v organizme aj roky 
a človek si to nemusí ani všimnúť. Du-
chovné malomocenstvo – hriech, sebectvo 
a pýcha takisto môžu v nás prebývať roky 
a my si to neuvedomujeme alebo nech-
ceme uvedomiť. S baktériami a vírusmi 
už vie účinne bojovať lekárska veda. 
Hriech, sebectvo a pýchu účinne poráža 
Ježiš Kristus na kríži. V jednej kresťanskej 
piesni spievame, že kríž je znakom spásy. 
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Zahľaďme sa na ukrižovaného Ježiša Krista 
a učme sa múdrosti Boha, ktorý si vybral 
práve kríž ako prostriedok uzdravenia duší 
a spásu ľudstva.
Liturgia: Ef 5, 8b – 19; zač. 229 (z 26. ne-
dele); Lk 17, 12 – 19, zač. 85 (z 29. nedele); 
predobr antifóny a blaženstvá; menlivé 
časti z 1. hlasu (HS: 143; PZ: 99; HP: 100)

Dušan Cipka

PONdELOK
5. december
Prepodobný Sáva Posvätený
A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých... 
(Lk 20, 38)
Mať zdravie, dobrú prácu, milujúcu 
rodinu, úspech, obdiv, dostatok financií 
alebo jednoducho šťastný život je azda sen 
každého človeka. Len málokto by potom 
netúžil. Večná pravda, že náš Stvoriteľ 
je Bohom života, sa odzrkadľuje v našej 
každodennej túžbe nielen prežívať svoje 
dni na zemi, ale mať život plný hojnosti. 
Nech táto túžba po živote nie je zahmlená 
hriechom, cez ktorý mylne napĺňame svoje 
túžby, ale nájdime skrze toho, ktorý do nás 
vložil dych života, pravý pokoj a radosť.
Liturgia: Hebr 3, 5 – 11. 17 – 19, zač. 308; Lk 
20, 27 – 44, zač. 102 (radové); Gal 5, 22 – 6, 
2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (pre-
podobnému); predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; menlivé časti Sávovi (HS: 314; 
PZ: 289; HP: 301)

utOrOK
6. december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca
Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Bo-
žie kráľovstvo. (Lk, 6, 20)
Konečne je to tu! Svätý Mikuláš, čas 
sladkých prekvapení, darčekov, šťastia. Ten 
pocit, že aj Vianoce sú blízko. Ktoré dieťa 
by sa netešilo a – povedzme si pravdu – aj 
dospelého poteší čas pokoja a prekvapení. 
Už len vymyslieť, čím prekvapiť svojich 
najbližších. No priznajme si, nie je nič 
jednoduchšie, ako kúpiť darček, sladkosť 
a obdarovať. Dokážeme zájsť aj trochu 
ďalej? Venovať svoj čas, rozhovor, vypočuť. 
Prestať sa zháňať za tým pominuteľným, 
ale stať sa chudobným a rozdať seba? 
Učme sa od nášho majstra Ježiša Krista. 
On sa stal chudobným a rozdal nám celé-
ho seba, celý svoj život, aby nám ukázal, 
že aj tam, kde navonok nič nie je, v tom 
tichu, pokore, chudobe môžeme nájsť 
Božie kráľovstvo.
Liturgia: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 
19, zač. 106 (radové); Hebr 13, 17 – 21, zač. 
335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Mikulášovi); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti Mikulášovi (HS: 315; PZ: 290; 
HP: 303)

StrEda
7. december
Biskup Ambróz
Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane 
kameň na kameni, všetko bude zborené. 
(Lk 21, 6) 
Okrem budovania materiálnych vecí bu-
dujeme aj vzťahy. No len ťažko rozmýšľa-
me o konci toho, čo sme v živote dosiahli, 
či už je to materiálna, alebo nemateriálna 
vec. Nemyslíme na stratu, ale buduje-
me a budujeme. Celý život sa za niečím 
ženieme, akoby koniec ani nemal nastať. 
Kristus dnešným slovom nepozýva človeka 
k pasivite, ale práveže opačne – k zobude-
niu sa. Začnime byť aktívni, budujme to, 
čo nepominie, a to je láska podľa vzoru 
nášho Učiteľa.
Liturgia: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 21, 
5 – 7. 10 – 11. 20 - 24, zač. 104; každodenné 
antifóny; menlivé časti zo stredy (HS: 156; 
PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
8. december
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou 
Annou
Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádo-
bou, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo 
vchádzajú, videli svetlo. (Lk 8, 16)
Okolnosti posledných dní vyzerajú, akoby 
niekto naozaj prikryl nádobu dobrých 
skutkov. Všade negativizmus, smutné 
správy, neochota, nešťastia. Kde nájsť 
riešenia, odpovede? Môžeme ich hľadať 
aj v dnešnom sviatku. Počatie Presvätej 
Bohorodičky je jedným z dielikov veľkej 
skladačky, z ktorej vzišiel Kristus. Ale aj 
to najväčšie dobro, ktoré prišlo na svet, 
„človek ukryl do tmavého hrobu“. Svet-
lo vzkriesenia je však silnejšie ako smrť 
a ponúka sa aj tebe. Chceš byť aj ty časťou 
tejto skladačky? Ak máš pocit, že si sám, 
že zlo premáha tento svet, neboj sa, po-
núkni seba Kristovi, nie si sám, si súčasťou 
tajomného Kristovho tela.
Liturgia: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 
28 – 33, zač. 107 (radové); Gal 4, 22b – 31, 
zač. 210b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Počatiu); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti z Počatia; prikázaný sviatok, 
myrovanie (HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

PiatOK
9. december
Prepodobný Patapios
Všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu 
do chrámu počúvať ho. (Lk 21, 38)
Budík už zvonil dávno, zaspal si, nestíhaš, 
všade chaos, utekáš do práce, cestou trúbiš 
v kolóne a rýchlo vykladáš deti pred ško-
lou. Možno si sa nenašiel v tomto príbehu, 

ale podobný chaos prežíval už každý z nás. 
Treba však spomaliť, zastaviť sa, nájsť si 
čas. Áno, čas, ktorý nenájdeme vo výklade 
– musíme si ho zobrať zo svojho dňa. Daj-
me ho Bohu a doprajme svojej duši pokoj. 
Ľud, ktorý sa skoro ráno hrnul k Ježišovi, 
nám môže byť príkladom.
Liturgia: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 
37 – 22, 8, zač. 108; každodenné antifó-
ny; menlivé časti z piatka; zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 159; PZ: 114 ; HP: 114)

SOBOta
10. december
Mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf
K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 
Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme 
a vmiesi do troch mier múky, až sa všet-
ko prekvasí. (Lk 13, 20 – 21)
Ako malý chlapec som obdivoval, ako 
mama pripravovala cesto na koláče, ktoré 
sa pekne dvíhalo spod pokrievky. Tento 
obraz rastu je fascinujúci. Pre niekoho 
možno maličkosť, ale aj takúto vec si Boh 
použil ako prirovnanie k Božiemu kráľov-
stvu. Téma rastu je pre kresťana dôležitá. 
Všímaj si svoj duchovný život. Rastie alebo 
upadá? Nevzdávaj to, zver svoje cesty, plá-
ny Bohu a sleduj, ako s ním všetko rastie.
Liturgia: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72; každodenné anifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
11. december
Nedeľa svätých praotcov
„Poďte, už je všetko pripravené.“ A naraz 
sa začali všetci vyhovárať. (Lk 14, 17 – 18)
Kto by nešiel? Všetko je pripravené. 
Hostina, zábava pre vás, pre teba. Ako je 
možné, že to niekto odmietne? Jednodu-
cho. Aj my sme už zažili nechuť, situáciu, 
keď sme netúžili po stretnutí. A to vtedy, 
ak ide o niekoho, s kým sa necítime dobre, 
koho nepoznáme alebo keď prichádzame 
do novej spoločnosti. Môže sa niekto pri 
Bohu cítiť zle? Áno, človek, ktorý uverí 
klamstvu diabla, že Boh ťa núti žiť v otroc-
tve. Ak nedovolíš Bohu preniknúť do svoj-
ho srdca, ak odmietaš znova a znova jeho 
pozvanie, veľmi ľahko sa ocitneš v situácii, 
keď odmietneš aj jeho život. Je pre teba 
cudzí, lebo si ho nespoznal. Neurobme 
takúto chybu, spoznávajme Boha, dvere sú 
otvorené dokorán.
Liturgia: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 
16 – 24, zač. 76; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z 2. hlasu a praotcom, 
Sláva, I teraz, kondak praotcom; proki-
men, Aleluja a pričasten praotcom (HS: 
144, 319; PZ: 97, 294 ; HP: 98, 308)
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PONdELOK
12. december
Prepodobný Spiridon Divotvorca
Prečo toto pokolenie žiada znamenie? 
(Mk 8, 12)
Americkí vedci zistili, že... Tento výrok 
sme už počuli aspoň tisíckrát. Niekto sa 
nad tým pousmeje alebo vymyslí vtip. 
Pravdou je, že naozaj potrebujeme dôkazy. 
Kupujeme si niečo nové a čítame recenzie, 
pýtame sa niekoho skúseného. Chceme 
dôkaz, že sa to oplatí. Človek ako duchov-
ná bytosť túži po niečom viac, bohužiaľ, 
túžba po znamení je značne ovplyvnená, 
a túžime po zázrakoch, po fascinujúcich 
veciach. Láska, ktorá každý deň klope 
na naše srdcia, láska, ktorá rozbila kameň 
hrobu, ponúka oveľa viac ako adrenalínový 
zážitok či video s miliardou zahliadnutí, 
ponúka ti večný život. Prihovára sa ti 
v tichu a v pravde, neklame o sebe a ne-
potrebuje zavádzať. Táto pravda je taká 
dôležitá, že si nedovolí klamať. Okús ju 
na vlastnom živote.
Liturgia: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 
21, zač. 33 (radové); každ. antifóny; menl. 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

utOrOK
13. december
Mučeníci Eustratios a spol.
Vidíš niečo? (Mk 8, 23)
Sto ľudí, sto chutí. Všetci to dobre pozná-
me. Môžeme vidieť film s priateľmi a kaž-
dého osloví niečo iné. Prežívame rovnakú 
alebo podobnú situáciu, a predsa sa nájdu 
odlišné názory. Máme obrovský dar vidieť, 
spoznávať krásu sveta, a predsa existujú 
ľudia, ktorí napriek tomuto daru vidieť 
dobro spoznávajú iba zlo, všímajú si nega-
tívne veci, nevedia oceniť krásu či dobrý 
skutok. Je veľmi potrebné, aby sa Kristus 
dotýkal našej schopnosti vidieť, spoznávať, 
iba on dokáže v tebe obnoviť túto schop-
nosť. Pozerať sa na svet očami lásky.
Liturgia: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; 
Mk 8, 22 – 26, zač. 34 (radové); Ef 6, 10 – 
17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (muče-
níkom) predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá; menlivé časti mučeníkom (HS: 320; 
PZ: 295; HP: 307)

StrEda
14. december
Mučeníci Tyros a spol.
Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš 
zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. (Mk 
8, 33)
Som dobrý človek, nikoho som nezabil, 
na nikoho sa nehnevám, pomodlím sa 
aj doma, Boh je predsa všade a spoveď 
nepotrebujem, veď sú aj horší. Túto alebo 

podobnú vetu sme už počuli. Ani Peter ni-
koho nezabil, bol dokonca apoštolom, no 
napriek tomu ho Kristus nazve satanom. 
Peter nechcel vidieť Božiu vôľu. To bol 
problém. Je super, ak nie som vrah, zlodej, 
ak konám dobré skutky, ale hľadám Božiu 
vôľu? Zamýšľam sa nad svojím životom? 
Pýtam sa Boha, či som na správnom 
mieste? Prijmi toto slovo a vydaj sa ďalej 
z miesta, na ktorom stojíš, hľadaj Boží 
plán pre svoj život.
Liturgia: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36; každ. antifóny; menlivé časti 
zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠtVrtOK
15. december
Arcibiskup Štefan Vyznávač
Oni si toto slovo zapamätali a jeden dru-
hého sa vypytovali, čo znamená „vstať 
z mŕtvych“. (Mk 9, 10)
Ako deti sme v školských laviciach neraz 
vystrájali, nepočúvali, až nám uniklo, čo 
pani učiteľka vysvetľovala. Potom nastal 
šepot a potichu sme zisťovali, aká je úloha, 
ktorú máme robiť. No nikto sa neodvážil 
opýtať ešte raz. Ľudia z evanjelia majú 
pred sebou Krista, no predsa sa ho nikto 
neopýta, čo znamená „vstať z mŕtvych“. 
Rovnako ako deti v škole, ktoré majú pred 
sebou učiteľku, pýtajú sa seba samých. 
Nerobme podobnú chybu, zájdime za Ježi-
šom. Majstra máme pred sebou, a napriek 
tomu hľadáme život tam, kde nie je. Ježiš 
je vzkriesenie, iba pri ňom nájdeš odpoveď 
na svoje otázky.
Liturgia: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 
9, 10 – 16, zač. 39; každodenné antifóny; 
menlivé časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; 
HP: 113)

PiatOK
16. december
Prorok Aggeus
Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom 
mene, mňa prijíma. (Mk 9, 37)
Za mojich stredoškolských čias bolo 
raritou, aby niekto pustil sadnúť staršieho 
človeka cestou v autobuse na svoje miesto. 
Neviem, ako je to dnes, no predpokladám, 
že sa toho veľa nezmenilo a, bohužiaľ, 
zrejme aj zhoršilo. Je to také typické 
nevšimnúť si „obyčajného“ človeka. Kristus 
nám dnes ukazuje, že v každom máme 
vidieť obrovský poklad. Vianočné sviatky 
sa pomaly blížia. Ježiško ako malé dieťa 
prijíma túto úlohu „obyčajného“ človeka 
a ako Kráľ sa narodí v jaskyni, pretože 
prichádza v tichu a skromne, nikto si to 
neváži. Neurobme rovnakú chybu, buďme 
otvorení pre každého. Snažme sa vidieť 
v ľuďoch dôstojnosť, ktorú nám dal Boh.

Liturgia: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 
33 – 41, zač. 41; každodenné antifóny; men-
livé časti z piatka; zdržanlivosť od mäsa 
(HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOta
17. december
Prorok Daniel
„Slobodno v sobotu uzdravovať či nie?“ 
Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho 
a prepustil. (Lk 14, 3 – 4)
Je prirodzené, že si vyberáme ľahšiu cestu. 
Je to jednoduchšie, načo si robiť problémy. 
Mlčíme pri hriechu iných, mlčíme, ak 
niekto slabší potrebuje pomoc, bojíme sa 
výsmechu v partii či zhoršenia situácie 
v práci. Zvykli sme si dať pokoj a mať 
pokoj. Ale za akú cenu? Kristus sa tej ceny 
nebál. Dnes sú to farizeji a zákonníci, 
ktorí mlčia, ale v srdciach stroja úklady. 
Cena človeka je vysoká a Boh sa nebojí ju 
podstúpiť. Ak aj ty mlčíš, neboj sa, Boh 
bojuje aj o teba, nevzdáva to. Tak ako sa 
Kristus nebál, neboj sa ani ty. Nazberaj od-
vahu a vykroč na jeho cestu. Aj teba dnes 
volá. Neboj sa ponížiť, „lebo každý, kto sa 
povyšuje, bude ponížený, a kto a ponižuje, 
bude povýšený“. 
Liturgia: Ef 5, 1 – 8, zač. 228; Lk 14, 1 – 11, 
zač. 74 (radové); Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 
13, 18 – 29, zač. 72 (sob. pred Nar.); každo-
denné antifóny; menlivé časti zo soboty 
(HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
18. december
Nedeľa svätých otcov
Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidov-
ho, syna Abrahámovho. (Mt 1, 1)
Nikto sa len tak neobjavil, všetci máme 
rodinu, kam patríme, na koho sa podobá-
me, dokonca máme aj podobné vlastnosti. 
Nevyberáme si, komu sa narodíme ani 
kedy. Boh si zvolil spôsob, ako nás zachrá-
niť, práve tým, že sa rozhodol stať sa člove-
kom, jedným z nás. Aká obrovská pokora – 
prísť medzi nás hriešnych ľudí. Boh sa stal 
človekom, aby nám ukázal, ako máme byť 
ľuďmi, pretože aj to sme už zabudli – byť 
obyčajným, milujúcim človekom. Chceme 
byť ako Boh, dokonca väčší ako Boh, a pri-
tom nevieme v sebe zachovať ani ľudskosť. 
Pozrime sa tieto sviatky na Ježiša, učme sa 
od neho, máme v ňom vzor, ktorý nie je 
vzdialený, je tu blízko nás, jedným z nás.
Liturgia: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, 
zač. 328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1; predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá; tropár z 3. hlasu 
a otcom; Sláva, I teraz, kondak Otcom; 
prokimen a Aleluja, pričasten otcom (HS: 
145, 321; PZ: 99, 296; HP: 100, 309)

Michal Vasiľ
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„НЕ ПЛАЧ!“, — 
СЛОВА ГОСПОДА 
CЬОГОДНІ 
ДО КОЖНОГО 
УКРАЇНЦЯ
Христове «Не плач» — це не просто слова 
людської потіхи. Разом з цим Господь 
Бог звертається до нас сьогодні в Україні, 
щоб усунути саму причину нашого болю 
і плачу.

Це Боже слово змальовує нам Господа як 
джерело життя, тепле, любляче джерело 
життя, яке рухається з людиною. Джерело, 
яким є Ісус Христос, саме шукає тих, хто 
спраглий. У своєму Сині Бог Отець силою 
і діянням Святого Духа простягає руку тій 
людині, яка вже опустила свої руки.

Господь бачить глибину болю і страждан-
ня людини. Христос проявляє глибоке 
співстраждання, емпатію, яка бере болі 
і страждання на себе, яка впроваджує жит-
тєдайну дорогу Бога, що повертає життя 
тому, хто лежить як мертвий.

Тобто Христос, звертаючись до матері 
словами „не плач“, усуває саму причину 
її плачу, — ця драматична подія в один 
момент змінює свій зміст, бо з похоронної 
процесії перетворюється на тріумф життя.

«Господи, сьогодні наша Україна є запла-
каною вдовою. Прийди до неї, прийди до 
нас. Покажи нам силу Твого триденного 
воскресіння і Твоєї перемоги над смертю. 
Господи, перетвори наш смуток на радість. 
Бо Ти це обіцяв своїм дітям на Тайній 
вечері. Господи, простягни нам свою 
життєдайну десницю. Будь Ти автором, 
джерелом, силою нашого життя, стійкості 
і перемоги. Допоможи нам сьогодні разом 
із мешканцями того міста Наїн сказати: 
дійсно, Бог навідався до народу свого». 
(Блаженніший Святослав).

ОБРАНО ЄПИСКОПА-ПОМІЧНИКА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 
АРХИЄПАРХІЇ УГКЦ

КИЇВ g Сорокарічний отець 
Микола Семенишин стане 
наймолодшим єпископом 
в Українській Греко-Като-
лицькій Церкві. 27 жовтня 
2022 року у Ватикані Синод 
Єпископів УГКЦ обрав отця 
Миколу Семенишина єпи-
скопом-помічником Іва-
но-Франківської архиєпархії 
УГКЦ, якому Святіший Отець 
Франциск дав свою згоду, при-
значивши йому титулярний 
осідок Юнки Мавританської.

Народився 29 травня 1982 року 
в селі Глибоке Богородчан-

ського району Івано-Франківської області. Від 1 вересня 2017 року — ду-
хівник Київської Трьохсвятительської духовної семінарії. (Департамент 
інформації УГКЦ)

ДЛЯ КИЇВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ 
УГКЦ ОБРАНО ЄПИСКОПА-
ПОМІЧНИКА
КИЇВ g 3 листопада 2022 року 
у Ватикані Синод Єписко-
пів УГКЦ обрав отця Андрія 
Хім’яка єпископом-помічником 
Київської архиєпархії УГКЦ, 
якому Святіший Отець Фран-
циск дав свою згоду, призна-
чивши йому титулярний осідок 
Куйкула.

Народився 13 квітня 1981 року 
в м. Львові. У 2005–2008 ро-
ках — у Папському східному 
інституті в Римі на факультеті 
східних церковних наук, здобув-
ши науковий ступінь ліценціата 
богослов’я. У вересні 2009 року 
розпочав працювати в Секретаріаті Синоду Єпископів як помічник вла-
дики Богдана Дзюраха, Секретаря Синоду Єпископів, а від вересня 2016 
року — як заступник Секретаря Синоду Єпископів. Від квітня 2021 року 
виконував обов’язки Секретаря Синоду Єпископів.

Від 2014 року — викладач Київської Трьохсвятительської духовної семі-
нарії. (Департамент інформації УГКЦ)
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KONTAKTY PRE POMOC UKRAJINCOM NA SLOVENSKU:
jeromonach Pantelejmon Peter Gerbery (KE) +421 908 183 304 
sestra Alžbeta Anna Gerberyová SNPM (KE) +421 907 911 688 
subdiakon Štefan Pacák ml. (PO)  +421 909 250 622
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OZNAM REDAKCIE

Oznamujeme všetkým čitateľom, že nasledu-
júce číslo časopisu Slovo vyjde 18. decembra 
2022.

VÝHERCOVIA

V októbrovom losovaní bola zo štyridsiatich 
dvoch riešení vylosovaná pani Kvetoslava 
Vrábľová z Korunkovej.

JUBILEÁ KŇAZOV

Milan Kuzmiak – 29. november – 60 rokov 
života; Rudolf Hreňo – 1. december – 50 
rokov života; Juraj Rak – 5. december – 60 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja i blahaja lita.

BLAHOŽELÁME

 

29. novembra 2022 sa do-
žíva náš veriaci a kurátor 
Mikuláš Feldman, ktorý sa 
už mnoho rokov aktívne 
zúčastňuje na práci v našej 
gréckokatolíckej farnos-
ti, životného jubilea 85 
rokov. K tomuto jubileu mu želajú veriaci 
farnosti Michalovce aj otec dekan Maroš 
Riník a členovia farskej rady, aby sa v dobrom 
zdraví a službe Cirkvi dožil ďalšieho životné-
ho jubilea. Od nebeského Otca vyprosujeme 
mnohaja i blahaja lita.

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – december

50 rokov: MUDr. Mikuláš Barna, Košice; Peter 
Tokár, Soľ
60 rokov: Milan Hadari, Kožuchov; Jana Kešo-
vá, Humenné; Anna Semufová, Michalovce
70 rokov: Mária Bačíková, Kamenná Poruba; 
Anna Holinková, Rakovec nad Ondavou; 
Mikuláš Mojžiš, Ďačov; Anna Smoligová, 
Miňovce; Anton Štofa, Košice
75 rokov: Eva Godžáková, Hažín nad Ciro-
chou; Mária Nadubinská, Trebišov; Anna 
Tatárová, Davidov; Mgr. Helena Veselá, Košice
80 rokov: Alžbeta Bajužiková, Dúbravka; 
Mgr. Andrej Lakatoš, Vranov nad Topľou; 
Ružena Lešová, Nižné Nemecké; PhDr. Tibor 
Volčko, Sirník
85 rokov: Helena Berešová, Novosad; Helena 
Fašková, Košice; Andrej Fedor, Dvorianky; 
Anna Fedorová, Záhor; Eva Pagáčová, Barde-
jov; Margita Semešová, Ložín
90 rokov: MUDr. Imrich Benický, Palín

Oznamy

Distribúcia knižných kalendárov a podielovej 
knihy pre členov nášho cyrilo-metodského 
spolku prebieha vo farnostiach. Knižný 

kalendár si možno zakúpiť aj v predajniach 
Petra v Prešove a Ekumena v Prešove a Koši-
ciach, a vo Svidníku. 

Spolok chystá pri príležitosti 250. výročia 
Viedenskej synody púť záujemcov o cirkev-
nú históriu do Viedne. Púť sa uskutoční 20. 
apríla 2023 s bohatým programom. 

3. januára 2023 sa v Košiciach uskutoční 
spomienka na Mgr. Pavla Kušníra, bývalého 
redaktora Slova a inej cirkevnej tlače. Svätá 
liturgia bude v košickej katedrále o 17.00 
hodine a po nej bude stretnutie s archijere-
jom Cyrilom pri agapé v priestoroch BÚ. 

OZNAMY

Gréckokatolícke spoločenstvo vo farnosti 
Sedliská vás od 28. decembra 2022 do 3. 
januára 2023 pozýva na silvestrovskú púť 
do Medžugoria. 
Cena púte: 260,- eur (autobus Mercedes, 
štyrikrát nocľah v hoteli LUX*** s polpenzi-
ou, dve minúty od námestia) 
Hosť púte: otec Ľuboslav Petričko, špirituál 
kňazského seminára v Prešove 
Program púte: Szentkút: mariánske pútnické 
miesto uzdravenia nemého chlapca pri mi-
lostivom prameni, bazilika a božská liturgia. 
Budapešť: Bazilika sv. Štefana, vianočné 
trhy, Szilkatemplom, Medžugorie: Chrám 

sv. Jakuba, Podbrdo, Križevac, Cenacolo, 
Goran, Oáza pokoja: božské liturgie, adorácie, 
pobožnosti, Zadar: Chrám Panny Márie, sv. 
Simeona Bohopríjemcu, sv. Donáta, sv. Miku-
láša, sv. Anastázie, božská liturgia. Nástupná 
trasa: 6:45 Veľké Kapušany, 7:20 Michalovce, 
8:00 Vranov nad Topľou, 8:00 Trebišov, 9:00 
Košice, 19:00 Budapešť 
Prihlášky: otec Ľubomír Novák, tel.: 
0907 353 021

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 
Prispievateľa, ktorý na účet Slova bude pravidelne 

mesačne prispievať sumou aspoň 10 eur.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priatel casopisu, ˇ

Viac informácií vám poskytneme na týchto kontaktoch:
redakcia@casopisslovo.sk     051 / 756 26 42     0911 711 263
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 K P H A Ť Ý V O Č E R V Y K P Á Y
 U L I C A N S Í R A N I M A S L O
 R E K M E N E P Z I N O K R O I H
 T U N E L N V I K Á R Á P K T L O
 S Š A D E I B A K P S O Š O A D T
 B L A H O P E R O Z L U B V K A A
 A S O T Y P O K Á N I E A O L T B
 P L S G I E U K O N N N P M T E Y
 A I Y T A T O C D E A U U I R A R
 S R A H A N S I E U L D P O D A E
 C F E N O N U O D A N A H A K L F
 E L E I C M Y I I M I G R A N T O
 K C M A M U T O Č E S T N O S Ť J

Legenda: AUDIT, BATOH, BIEDA, BLAHO, BRÁNA, 
CIELE, ČERVY, ČESTNOSŤ, DEDIČ, EPITAF, FARMA, 
HLAVA, HOREB, IMIGRANT, INDIUM, KAHAN, 
KMENE, KOPULA, KOPYTO, LEPIDLO, MAMUT, 
MASLO, MIERA, MLIEKO, MOHYLA, OFERY, OR-
KÁN, PASCE, POKUTA, POLNOC, PSOTA, ROBOT, 
SÍRAN, SLINA, SLOGAN, SNAHA, STANY, STRUK, 
ŠKOLY, TALMUD, TANEC, TUNEL, ULICA, VIKÁR, 
VÝŤAH, ZÁKON, ZINOK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 30 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 20: Biblická doplňovačka: 
Kto sadí stromy, ten miluje nielen seba. Osemsme-
rovka: Božie zázraky sú súčasťou nášho života.

Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo inzercia@casopisslovo.sk.
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BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
Stačí vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratku knihy, číslo 
kapitoly, číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu. 

REDEMPTOR HOMINIS – 
VYKUPITEĽ ČLOVEKA
Päť mesiacov po svojom príchode 
do Ríma Ján Pavol II. 4. marca 1979 vydal 
svoju prvú encykliku. Encyklika sa začína 
slovami Redemptor hominis – Vykupiteľ 
človeka. Je dokumentom, ktorý pápež 
adresoval všetkým veriacim Katolíckej 
cirkvi, ale aj ľuďom dobrej vôle. Ide 
o encykliku, ktorá sa ako prvá venuje 
kresťanskej antropológii. Ján Pavol II. 
o nej napísal: „Mal to byť veľký hymnus 
radosti zo skutočnosti, že človek je vykú-
pený Kristom.“ Toto vykúpenie je spojené 
s veľkou dôstojnosťou, ktorú človek má. 
A poslaním Cirkvi je služba práve tomuto 
človekovi. Je tradíciou, že každý nový 
pápež na začiatku svojho pontifikátu 
predstaví svoj program v takomto doku-
mente. Pápež v tejto encyklike predsta-
vuje veľmi široké angažovanie sa Cirkvi 
vo svete. Zmieňuje sa v nej o sociálnej 
spravodlivosti, dodržiavaní ľudských práv, 
náboženskej slobode, solidarite s chudob-
nými. Píše o pokoncilovej obnove Cirkvi, 

o jednote kres-
ťanov a o dia-
lógu s inými 
náboženstvami. 
Encyklika ponú-
ka perspektívu 
prípravy Cirkvi 
na Veľké jubile-
um roku 2000. 
Komentátori 
tejto encykliky 
sú fascinovaní 
vyjadrením 
toho, že pravda 
o ľudskej 
dôstojnosti dosahuje svoju plnosť len vo 
svetle pravdy o Ježišovi Kristovi. Svetu, 
ktorý stratil vieru v rozvoj a ktorý už 
nevkladá nádej do budúcnosti, Ján Pavol 
II. ohlasuje pravdu o zmysle udalostí, 
ktoré sa uskutočňujú v Ježišovi Kristovi. 
Pritom zdôrazňuje, že Cirkev sa na jednej 
strane stáva strážkyňou slobody, ktorá 

určuje skutočnú 
dôstojnosť ľudskej 
osoby, a na druhej 
strane je sociál-
nym subjektom 
zodpovednosti 
za Božiu pravdu. 
Hlavným motívom 
encykliky je výrok: 
Človek je cestou 
Cirkvi. Cirkev má 
hľadať človeka, 
má kráčať po jeho 
cestách. Z poh-
ľadu Cirkvi treba 

rozpoznať ľudské utrpenie, opísať jeho 
príčiny, mechanizmy jeho zlyhania 
a hľadať spôsoby na odstránenie utrpenia. 
Krátky čas, v ktorom tento dokument 
vznikol, poukazuje na to, že pápež v ňom 
vyjadril svoje základné predstavy o Cirkvi 
a o svojom poslaní v nej, ktoré si priniesol 
z Krakova. (Miroslav Dancák)
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LEGENDA: A: Jer 31, 3, 4; Iz 15, 6, 15; B: Mt 22, 2, 5; 1 Sol 5, 13, 8; C: Zach 
10, 9, 8; Iz 18, 7, 4; D: Lk 21, 3, 9; 1 Sol 5, 9, 12; E: Lk 8, 42, 5; F: Dt 28, 
49, 18; G: 2 Kr 20, 4, 5; H: Lk 22, 15, 7; Lk 18, 12, 8; I: Sk 22, 16, 5; 1 Kor 9, 
25, 5; J: Kol 1, 25, 4; Sk 16, 21, 8; K: 2 Tim 1, 3, 1; Zjv 18, 21, 6; L: Hebr 9, 
24, 1; Gn 32, 33, 6; M: 1 Pt 3, 16, 3; Rim 8, 5, 7; N: Ef 4, 30, 2; O: Lk 8, 3, 
15; P: Zjv 2, 7, 5; Iz 18, 1, 4.
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O SVOKRÁCH
Leží svokra na smrteľnej posteli, pozerá 
von oknom a vraví: „Pozri sa, Jožko, aký 
je vonku krásny deň, ako nádherne svieti 
slniečko. To sa človeku ani umrieť nech-
ce.“ Zať pribehne k oknu, zatiahne závesy 
a hovorí: „Mama, nerozptyľujte sa.“

Zamestnanec hovorí nadriadenému: 
„Pán vedúci, chcel by som ísť na svokrin 
pohreb.“ 
„A kto by nechcel?“

Rodina sa vezie autom, muž šoféruje. 
Žena ho ustavične napomína: 
„Pomalšie!“, svokra zasa: „Rýchlejšie!“ 
Napokon to muža dopáli a rozčúlene sa 
pýta: „Tak sa konečne dohodnite! Kto 
vlastne riadi auto – ty alebo tvoja matka?“

„Si protivný,“ vyčíta manželka mužovi. 
„Moja mamička je u nás už týždeň a ty ju 
nikam nezavedieš.“ 
„A načo?“ ohradí sa muž. „Šak zovšadiaľ 
sa vráti.“

„Ociii, prečo strieľaš na babku?“ 
„Niekomu babka, niekomu svokra!“

„Kúpil som dcérke husle. Myslel som si, 
že ju to privedie k hudbe, ale nejako to 
nepomohlo.“ 
„To poznám. Tiež som raz kúpil svokre 
kufor...“

KEĎ RAJ NIE JE STÁLE RAJOM
Aha, raj! Alebo možno ani nie...

„A neurobila by si nám šoférku?“ pýta sa 
ma moja mladšia sestra. Dá sa na takú 
ponuku povedať nie? Jasne, že nedá. 
Veľmi rada. A zvlášť, keď ju mám aj s jej 
kamarátom viesť na kresťanské podujatie. 
V tomto mi ide v mojich šľapajach, veď 
na takú Bystrú budú do smrti tie najkraj-
šie spomienky. Teraz to je „len“ jedno-
dňovka, stretnutie mladých s biskupom. 

Ktorý šofér pozná Humenné, vie, že majú 
aj taký dopravný kumšt, akým je naprík-
lad nadjazd. Práve sa cezeň valíme, keď 
sestra, sediaca vzadu, s radosťou vyhŕk-
ne: „Aha, pozri, čo tam je! Rýchlo, to si 
musíme odfotiť!“ ťahá za rukáv svojho 
spolusediaceho. Hm? Čo tam je? „Eden, 
Maja, Eden! Presne ako je pomenovanie 
nášho spoločenstva! Chápeš? A ešte aj so 
srdiečkom,  paráda, to musím cvaknúť 
a ukázať na stretku!“ chŕli horiac rados-
ťou. Mňa, naopak, zamrazilo. Vekový 
rozdiel sa opäť raz prejavuje. „Ehm... 
Moja...“ začínam pomaly. Špekulujem, 
ako to povedať. „Nemusíš si to fotiť. Rad-
šej nie,“ opatrne vysvetľujem. „Ako nie? 
Prečo? Veď chápeš, aké super, že naše 
spoločenstvo Eden a ešte i so srdiečkom 
tu nájde svoj názov?“ nerozumie mi. Och, 
ako dobre. Teda, pre ňu. Pre mňa o to 
ťažšie. „Anďelku, ale vieš, ono to nie je 
taký Eden, ako je vaše spoločenstvo. Vieš, 
čo je eden? Raj. A vaše spoločenstvo je 
rajským spoločenstvom, len toto tu teda 
má od toho na hony ďaleko,“ vykoktávam 
sa. Zbytočne. Nevinnej duši nedochádza.  

Štartujem si mozgové bunky. „Toto tu 
nie je naozajstný raj. Toto tu je len taká 
pokazená podoba akože raja. 

Ono to svojím spôsobom aj raj naozaj 
je, dotyk neba – viem, o čom hovorím, 
ale raj, len keď je v manželstve. A nie 
niekde mimo neho. V tomto Edene majú 
tú podobu raja už strašne pokrivenú,“ 
vykoktávam sa červenajúc. Trápne mi je 
za seba, za ňu aj za ne, tie duše zúfalé 
tam v tom „edene“.  Bezmocne pozriem 
do späťáka na ďalšieho závozníka. V jeho 
užasnutom výraze a rozšírených zrenič-
kách badám, že pochopil. Bingo!  Darmo, 
je to stále chlap. „Maja má asi pravdu, 
nemusíš to vôbec fotiť,“ obráti sa k nej. 
Niečo jej pošepká. Šokovane na neho 
pozrie. Okej. Už pochopila tiež. Odľahne 
mi. Ako je ťažko vysvetľovať nepoškvr-
nenej duši, že tento humenský „eden“ je 
novodobou „úschovňou“ pre neviestky... 
S hanbou si  uvedomím, že táto vedo-
mosť ešte z čias vysokoškolských takisto 
nepatrí k výkladným skutočnostiam, čo 
by mali zaberať moju myseľ. Človeku sa 
medzi pšenicu často pripletie  aj plno kú-
koľa. Dobre, že poznať „len“ názov a nie 
útroby tohto miesta. Ale raz darmo, vek, 
rozhľad, životné skúsenosti a momenty 
poznania, keď „padajú lupene z očí“, nie 
je možné z hlavy ani života šmahom ruky 
vymazať. Tíško závidím tej mojej milej 
vzadu sediacej nevinnej duši. A mysľou 
mi s ďalšími kilometrami prebieha ono 
biblické: „Čistým je všetko čisté.“ (Mária 
Dudová-Bašistová)
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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)

03.12. Fatimská sobota: posvätný ruženec 
(09.15 h); svätá liturgia (10.00 h)
11.12. Svätá liturgia za uzdravenie a oslo-
bodenie (17.00 h)

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
03.12. Fatimská sobota (09:30 h)
16.12. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)

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

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

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
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 

6. decembra 2022 uzatvárame mož-
nosť získať za podporu časopisu v sume 
minimálne 5 eur niektorú zo zaujímavých 
vecných cien: 
1x  maľovaná kópia  
 klokočovskej ikony v cene 348 eur 
2x  kniha Ikony anjelov v cene 33 eur 
3x  kniha Komixová Biblia v cene 30,50 eura 
4x kniha Odvážny plán v cene 14,90 eura 

Navyše knihu Ikony anjelov získa aj ten 
darca, ktorý prispeje najvyššou sumou nad 
rámec minimálneho príspevku.
  
    Ďakujeme.

KLOKOČOV
P Ú T N I C K É  C E N T R U M

PODPORTE TENTO PROJEKT

www.klokocov2020.sk

Klokočov je najznámejšie pútnické miesto 
gréckokatolíkov na Zemplíne. V roku 2020 oslá-
vil 350. výročie zázraku slzenia ikony Presvätej 
Bohorodičky. Gréckokatolícka eparchia Košice 
sa rozhodla na tomto mieste  vybudovať pútnic-
ké centrum, aby tu všetci našli primerané záze-
mie  a pastoračnú starostlivosť.

Ďakujeme vám za podporu tohto  projektu.
Svoj príspevok môžete zaslať na účet:
Košická eparchia
Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice

SK57 0200 0000 0030 2148 6453
Variabilný symbol:

777


