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» Juraj GRADOŠ

Dnes sa na tomto mieste prihováram mnohým z vás 
poslednýkrát. Ťažko sa hľadajú slová. Veľmi dlho som roz-
mýšľal, čo napísať. Nejde tu o pár ľudí. Ani o desiatky, ale 
o stovky. A tak mi všetci, s ktorými sa stretnem na strán-
kach tohto časopisu aj v januári, dovoľte na tieto sviatky 
Narodenia Pána, aby som nasledujúce slová adresoval 
tým, ktorí už januárové vydanie časopisu nebudú držať vo 
svojich rukách.

Keď som v Jubilejnom roku 2000 prebral úlohu šéfre-
daktora v tomto časopise, bol som ucho. Doslovne. Hoci 
som už predtým toho veľa o médiách vedel, musel som 
načúvať tým múdrejším. Časom som však pochopil jednu 
dôležitú vec – bez vás to nejde. Aj keby som sa rozkrájal, 
aj keby som robil tú najlepšiu grafiku a písal tie najhlbšie 
myšlienky, ale nemal vás, bolo by to nanič. Stali ste sa 
súčasťou príbehu časopisu Slovo na dlhé roky, možno 
desaťročia. A možno niektoré rodiny od počiatku jeho 
vydávania. A za to, že ste tu boli, vám patrí môj obdiv, 
vďačnosť a úcta.

Pomáhali ste časopisu, lebo to bol váš časopis, nielen na-
šej cirkvi. Delili ste sa s nami i ostatnými čitateľmi neraz 
o svoje malé penzie a mzdy. Veď ako sa dá neobdivovať 
stará žena, ktorá si z jesenného dôchodku vydelí neraz 
biblický desiatok a použije ho na objednanie si časopisu? 
Je akoby tou ženou z evanjelia, o ktorej Ježiš povedal: 
„Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac 
ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo 
svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, 
čo mala, celé svoje živobytie.“ (Mk 12, 43 – 44) A naozaj, aj 
keď to nebola celá penzia, neraz to bolo všetko, čo mohla 
ten mesiac ušetriť. A ako napísal apoštol Pavol: „A čo 
mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas, keby som mal 
rozprávať...“ (Hebr 11, 32) o každom z vás.

V priebehu toho času, keď sme spolu tvorili spoločenstvo, 
som spoznal mnohých úžasných ľudí – vás. Vierou ste síce 
nedobýjali kráľovstvá, ale verili ste nám, a my sme mohli 
rásť, mohla rásť naša rodina čitateľov i v čase, keď ich iné 
časopisy strácali. Nevykonávali ste ľudskú spravodlivosť, 
ale podporou časopisu, každou korunou, každým eurom 
navyše ste vykonávali tú Božiu – všetci sa aj vďaka vám 
delili navzájom rovným dielom. Získavali ste prisľúbenia. 
Naozaj. A aj levom tohto sveta, ktorí revú z plného hrdla, 
ste zapchávali tlamy. Možno si to neuvedomujete, ale ako 
ste vy pomáhali nám, cez Slovo Boh pomáhal vám.

Každé lúčenie je bolestivé. I toto. No 
Boh nám dal jeden obrovský dar hneď 
na počiatku našej existencie – slobo-
du. A ja si ctím tú vašu v nádeji, že 
ostatní budú rešpektovať tú moju. 
Vaše rozhodnutie istotne bolo urobené 
preto, lebo ste sa inak rozhodnúť ne-
mohli. A ja ho, hoci to nie je pre mňa 
ani ostatných členov redakcie ľahké, 
rešpektujem. Každý máme svoju cestu 
k Bohu a bolo mi cťou a potešením 
byť súčasťou tej vašej. Mám nádej, 
že pozitívnou súčasťou. Ešte to však 
nie je koniec. Ani vašej cesty, ani tej 
mojej, ani existencie časopisu. Lebo, 
ako píše autor Listu Hebrejom, „Boh 
prichystal pre nás niečo lepšie“ (Hebr 
11, 40).
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DÔLEŽITOSŤ  
POZNaNia  
SEBa SAMÝCH
» Marek BARAN

Svätý Otec František pokračoval vo svo-
jom cykle katechéz o rozlišovaní, v kto-
rom sa zameral na potrebu sebapoznania. 
Povedal:

„Minule sme uvažovali o jeho nevyhnut-
nom prvku, ktorým je modlitba chápaná 
ako dôverný vzťah s Bohom. Dnes by som 
chcel … zdôrazniť, že dobré rozlišovanie 
si vyžaduje sebapoznanie. Istý duchovný 
autor píše takto: „Dospel som k presved-
čeniu, že najväčšou prekážkou skutoč-
ného rozlišovania (a skutočného rastu 

v modlitbe) nie je nehmatateľná priro-
dzenosť Boha, ale skutočnosť, že nepo-
známe dostatočne sami seba, a ani nech-
ceme poznať seba samých takých, akí 
skutočne sme. Takmer všetci sa skrývame 
za masku, a to nielen pred ostatnými, 
ale aj pri pohľade do zrkadla.“ (Thomas 
Green, Pšenica a kúkoľ) Všetci máme po-
kušenie maskovať sa aj sami pred sebou. 
Zabúdanie na Božiu prítomnosť v našom 
živote ide ruka v ruke s neznalosťou nás 
samých – nepoznanie Boha a nepoznanie 
seba samých – s neznalosťou vlastností 

našej osobnosti a našich najhlb-
ších túžob. Drahí bratia a sestry, 
je dôležité poznať seba samých, 
poznať heslá nášho srdca, to, 
na čo sme citlivejší, aby sme sa 
chránili pred tým, kto sa prezen-
tuje lákavými slovami, aby nami 
manipuloval, ale aj aby sme roz-
poznali, čo je pre nás skutočne 
dôležité, a odlíšili to od momen-
tálnej módy alebo krikľavých 
a povrchných sloganov. Koľko-
krát nás to, čo zaznie v nejakom 
televíznom programe, v nejakej 
reklame, chytí za srdce a vedie 

nás to tým smerom bez slobody. Buďte 
voči tomu pozorní: som slobodný alebo sa 
nechávam viesť momentálnymi pocitmi 
či momentálnymi provokáciami?

Pomôckou v tomto je spytovanie svedo-
mia, ale nehovorím o spytovaní svedo-
mia, ktoré si všetci robíme, keď ideme 
na spoveď: „Nuž zhrešil som v tomto, 
tomto a tomto...“ Nie. Hovorím o všeobec-
nom spytovaní svedomia jednotlivého 
dňa: „Čo sa udialo v mojom srdci v tento 
deň? Diali sa toľké veci... Ktoré? Prečo? 
Aké stopy zanechali v srdci?“ Praktizovať 
spytovanie svedomia, teda dobrý zvyk 
v pokoji si prejsť, čo sa v našom dni deje, 
učiac sa všímať si vo zvažovaniach a roz-
hodnutiach to, čomu pripisujeme väčšiu 
dôležitosť, čo hľadáme a prečo, a čo sme 
napokon našli. Predovšetkým učiac sa 
rozpoznávať, čo sýti moje srdce. Čo sýti 
moje srdce? Lebo jedine Pán nám môže 
dať potvrdenie našej hodnoty. Hovorí 
nám to každý deň z kríža: zomrel za nás, 
aby nám ukázal, akí sme v jeho očiach 
vzácni. Neexistuje žiadna prekážka ani 
zlyhanie, ktoré by mohli zabrániť jeho 
nežnému objatiu. Spytovanie svedomia 
veľmi pomáha, pretože takto vidíme, že 
naše srdce nie je ulica, po ktorej prejde 
čokoľvek bez nášho vedomia. Nie. Všímať 
si: Čo prebehlo dnes? Čo sa udialo? Čo 
ma nútilo zareagovať? Čo ma zarmútilo? 
Čo mi urobilo radosť? Čo bolo nepekné 
a urobil som tým zle druhým? Ale všim-
núť si priebeh pocitov, príťažlivostí vo 
svojom srdci v priebehu dňa. Nezabudni-
te na to! Minule sme hovorili o modlitbe, 
dnes hovoríme o poznaní seba samých. 
Modlitba a sebapoznanie nám umožňujú 
rásť v slobode. Je to na to, aby sme rástli 
v slobode. Sú to základné prvky kresťan-
ského života, cenné prvky pre nájdenie 
vlastného miesta v živote.“ (úryvok z ka-
techézy z 5. októbra 2022)

Pred modlitbou Anjel Pána povzbudil pápež František k uvedomeniu si 
prítomnosti Boha v každodennosti: „V evanjeliu dnešnej liturgie počujeme 
nádherný prísľub: ,Príde váš Pán.‘ (Mt 24, 42) To je základ našej nádeje, to 
je to, čo nás podopiera aj v najťažších a najbolestivejších chvíľach nášho 
života: Boh prichádza. Boh je blízko a prichádza. Nikdy na to nezabú-
dajme! Pán vždy prichádza, Pán nás navštevuje, Pán sa nám približuje 

a na konci vekov sa vráti, aby nás prijal do svojho náručia. Neprichádza 
v mimoriadnych udalostiach, ale v každodenných veciach, ukazuje sa vo 

veciach každého dňa. On je v našej každodennej práci, v tvári človeka v núdzi, 
dokonca aj vtedy, keď čelíme dňom, ktoré sa zdajú šedivé a monotónne, práve 
tam je Pán, ktorý nás volá, hovorí k nám a inšpiruje naše konanie. Ježiš nás varuje: 
existuje nebezpečenstvo, že si neuvedomíme jeho príchod a nebudeme pripravení 
na jeho návštevu. Už som spomenul slová svätého Augustína: ,Mám strach, že Pán 
pôjde okolo‘ (Serm. 88.14.13), teda bojím sa, že prejde okolo, a ja si ho nevšimnem. 
Ak si jeho príchod neuvedomujeme dnes, nebudeme pripravení ani na jeho príchod 
na konci čias. Preto, bratia a sestry, zostaňme ostražití...“ (Marek Baran)
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ViaNOČNÉ ZÁHadY
» Richard FUČKO

S príchodom tradičného predvianočného obdobia 
plného konzumného zhonu, nábožných pobožností, 
ktoré zapĺňajú obdobie Filipovky, sa znova a znova 
objavujú na diskusných fórach a v komentároch otázky 
ohľadom dátumu Kristovho narodenia. Tradične sa nájdu 
zástancovia 25. decembra, ale aj odporcovia, ktorí tvrdia, 
že rané kresťanstvo iba nalepilo svoju nálepku na sviatky 
zimy. Ako sa teda človek má zorientovať v argumentoch 
obidvoch táborov?

rOK NarOdENia
Na prvý pohľad to vyzerá ako otázka, 
ktorou sa netreba ani zaoberať. Predsa 
počítanie letopočtu vychádza z premisy 
pred Kristom a po Kristovi, takže Narode-
nie Pána by sa pochopiteľne malo sláviť 
na prelome letopočtu. Ale nie je to až 
také jednoduché. Evanjelisti Matúš a Lu-
káš opisujú udalosti Ježišovho narodenia 
v rámci historického kontextu doby – 
„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom 
Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruza-

lema mudrci od východu.“ (Mt 2, 1) Lukáš 
rámcuje narodenie Pánovho predchodcu 
Jána, ktorý bol o pol roka starší, taktiež 
do „čias judského kráľa Herodesa“ (Lk 1, 
5). Podľa bádania historikov Herodes Veľ-
ký zomrel v roku 4 pred Kristom. Matúš 
neskôr dodáva, že „keď Herodes zbadal, 
že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhne-
val a dal povraždiť v Betleheme a na jeho 
okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov 
nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudr-
cov“ (Mt 2, 16). Z tohto výpočtu vyplýva, 

že Ježiš sa mohol narodiť v judskom Bet-
leheme medzi rokmi 6 až 4 pred Kristom. 
Evanjelista Lukáš pridáva ďalší historický 
kontext začiatkom kapitoly Narodenia 
Ježiša Krista slovami: „V tých dňoch vyšiel 
rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis 
ľudu po celom svete. Tento prvý súpis 
sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. 
A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho 
mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského 
mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho 
mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo po-
chádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa 
dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, 
ktorá bola v požehnanom stave.“ (Lk 2, 
1 – 5) Cisár Augustus panoval od roku 27 
pred Kristom až do roku 14 po Kristovi. 
Jediný súpis ľudu, ktorý zahŕňal aj Judeu, 
sa konal okolo roku 6 pred Kristom pod 
správou Sentia Saturnina, aj keď niektorí 
autori sa prikláňajú k súpisu v roku 6 
po Kristovi, ktorý datuje Jozef Flavius 
v Židovských starožitnostiach a Lukáša 
obviňujú z chyby v datovaní, prípadne 
absencie slovíčka „predtým“ v spojení 
„predtým, ako Sýriu spravoval Kvirínius“. 
Všeobecne sa pridŕžajú datovania podľa 
smrti kráľa Herodesa Veľkého.

christchurchanglican.net
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POČatiE JÁNa KrStitEĽa
Archanjel Gabriel pri Zvestovaní povedal 
Panne Márii, že jej teta Alžbeta, matka 
Jána Krstiteľa, je v šiestom mesiaci. Podľa 
údajov z Lukášovho evanjelia vieme, že 
jeho otec Zachariáš pochádzal z kňazskej 
triedy Abiáša a v tom čase „prišiel rad 
na jeho triedu a on konal kňazskú službu 
pred Bohom, podľa zvyku kňazského 
úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pá-
novho chrámu a priniesť kadidlovú 
obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku 
modlilo množstvo ľudu“ (Lk 1, 8 – 9). 
Cirkevní historici i protestantskí teológo-
via vypočítali podľa Prvej knihy kroník, 
že služba tejto kňazskej triedy pripadla 
na september/október, dokonca podľa 
niektorých Zachariáš konal službu práve 
na židovský sviatok Jom Kippur, ktorý je 
pohyblivým sviatkom v týchto mesiacoch. 
Aj v súčasnom liturgickom kalendári 
slávime Počatie úctyhodného a slávneho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána 
práve 23. septembra, a jeho narodenie 
o deväť mesiacov neskôr – 24. júna. 
Panna Mária po svojich slovách „Hľa, 
služobnica Pána“ vstala a utekala pomôcť 
Alžbete. Ich stretnutie oslavujeme ako 
stretnutie Pána a Predchodcu v lonách 
matiek. Do celej tejto kalkulácie zapadá 
aj sviatok Zvestovania, ktorý si všeobec-
ná Cirkev pripomína 25. marca. Mária 
zotrvala u Alžbety tri mesiace, po ktorých 
sa narodil Ján, a ak prirátame k marcu 
deväť mesiacov, dostaneme sa k dátumu 
25. december.

SVEtLO ticHÉ a SLNKO 
NEPOraZitEĽNÉ
Častým argumentom je rímsky sviatok 
Sol Invictus, nepremožiteľného slnka. 
Prirodzený poriadok roka prinášal so 
sebou rovnodennosti, letné a zimné sl-
novraty, ktoré si všímalo ľudstvo naprieč 
svetom. Zimy boli obdobím, keď boli 
plné sýpky úrody, dobytok bol pozabíjaný 
a mušt vykvasený, takže sa konali mnohé 
oslavy. Ale rímske saturnálie sa obvykle 
začínali už 17. decembra a trvali necelý 
týždeň. Kult slnka bol roztrúsený v celom 
Rímskom impériu, v jeho centre mal dva 
chrámy, ktoré slávili sviatok zasvätenia 
v auguste. Samotný sviatok Sol Invic-
tus zaviedol až Marcus Aurelius, ktorý 
panoval od roku 270 do roku 275, takže 
necelé tri storočia po samotnom naro-
dení Mesiáša. Jeho nádejou bolo obnoviť 
zašlý lesk Ríma cez zjednotenie mnohých 
božstiev pod kult slnka, ktorému vybral 
dátum zimného slnovratu, keď sa slnko 
opäť dostáva k moci. Je pravdou, že prvá 
zaznamenaná oslava Vianoc v Ríme je až 

25. decembra 336, ale už počas 3. storočia 
sa otázkou Kristovho narodenia a umu-
čenia zaoberal Tertulián a Hipolytus 
Rímsky. Krista ako Slnko, ktoré osvietilo 
pohanov označuje nielen evanjelista 
Ján v prológu, ale aj prorok Malachiáš 
v 3. kapitole – „Vám však, ktorí sa bojíte 
môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, 
ktoré má na krídlach uzdravenie.“ Biblic-
ký poznámkový aparát udáva, že názov 
Slnko spravodlivosti sa vzťahuje na Krista 
a mal úlohu pri formovaní liturgických 
slávností Vianoc a Bohozjavenia. Toto 
pomenovanie nájdeme aj v liturgických 
spevoch vrátane Slnka spravodlivosti 
a pravdy. Najstarší liturgický spev vo 
večierni, Svetlo tiché, ospevuje Ježiša ako 
pravé svetlo – „Svetlo tiché, svätej slávy, 
nesmrteľného Otca nebeského, svätého, 
blaženého, Ježišu Kriste, keď sme prišli 
k západu slnka a videli žiaru večernú, 
ospevujeme Otca i Syna i Svätého Ducha, 
Boha. Je dôstojné preľúbeznými hlasmi 
oslavovať teba, Synu Boží, ktorý dávaš 
život celému svetu. Preto ťa celý vesmír 
velebí.“

iNtEGrÁLNY VEK
Tradičný židovský názor integrálneho 
veku tvrdí, že veľkí proroci sa počali 
a zomreli v rovnaký deň, čím prežili 
na zemi počet rokov „bez zvyšku, v celku“. 
Aj to spolu s cirkevnými otcami primälo 
historika Sexta Julia Africana v roku 221, 
aby ako dátum Ježišovho počatia určil 
25. marec, súčasný sviatok Zvestova-
nia. Vychádzal zo západného počítania 
14. nisanu, dňa Ukrižovania, čím by sa 
Narodenie, podobne ako v komentári 
Hipolyta k prorokovi Danielovi, udialo 
25. decembra. Zároveň Sextus považoval 
25. marec za začiatok celého stvorenia, 

ktoré sa zrodilo k novému životu znova 
v Kristovi. Východné počítanie 14. nisanu 
vyšlo na 6. apríla, takže sa celá Teofá-
nia – Narodenie a Bohozjavenie slávila 
6. januára. Časom došlo k vzájomnému 
ovplyvneniu tradícií a 6. január sa stal 
primárnym sviatkom Bohozjavenia 
na Jordáne, zatiaľ čo v rímskej tradícii sa 
6. januára pripomína návšteva mudrcov. 
Už v 4. storočí veľký kazateľ Ján Zlatoústy, 
konštantínopolský arcibiskup, v homílii 
vysvetľuje slávenie Narodenia Pána v de-
cembri. Arménski kresťania dodnes slávia 
veľké Bohozjavenie 6. januára.

EtYmOLÓGia ViaNOc
Môže sa zdať, že slovenské označenie 
sviatkov Narodenia Pána nie je také 
„kresťanské“ ako názvy v iných jazykoch 
– anglické Christmas – Kristova omša/
liturgia, ruské Roždestvo, talianske 
Natale – Narodenie alebo poľské Bože 
Narodzenie – Božie narodenie. Jazyko-
vedci sa zhodujú na tom, že toto slovo je 
prevzaté zo staronemeckého winnahten 
alebo z mladšieho slova weihnachten, čo 
sa v stredoveku používalo vo význame 
„k svätým nociam“. Ich pôvodný význam 
je jasný. Viac nocí, ide tu 
o posvätné noci, v ktorých 
sa slávi narodenie Boha 
a jeho príchod na ten-
to svet. Nejde iba 
o jeden predvečer 
24. decembra, ale 
celý posviatok, 
poprazdenstvo, 
až k predve-
čeru Bohoz-
javenia.

Sol Invictus  I  digitalmapsoftheancientworld.com
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PaStiEri OViEc – V ZimE?
Tradičné idylické Vianoce, v ktorých 
Perinbaba práši vankúše a Popoluška 
ikstýkrát uteká zasneženým lesom, nie 
sú niečím, čo by bolo blízke Betlehemu, 
v ktorom je sneh raritou. Podľa aktuál-
nych informácií v decembri sa teplota 
pohybuje priemerne od 7 do 14 stupňov 
Celzia, takže stále v pluse. Sneh padá 
maximálne raz za celý mesiac. Pastieri, 
ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo, 
boli pravdepodobne z niekoľko kilomet-
rov vzdialeného Jeruzalemského chrámu, 
starali sa o bezchybné baránky, ktoré boli 
určené ako obety na Paschu na ďalší rok. 
Títo pastieri boli vlastne židovskí kňazi. 
Židovská Mišna približuje, že Mesiáš 
bude ohlásený z Migdal Eder – veže stáda. 
Takáto veža sa nachádzala na poliach, 
z ktorej dozerali a strážili stádo kňazi 
zodpovední za službu pri obetných 
ovciach – museli v nej bdieť celú noc. 
Gravidita u oviec trvá približne 150 dní, 
obvykle sa začína počas júla, takže v de-
cembri prichádzajú na svet baránky a jah-
niatka. V tomto čase treba byť pri nich 
nepretržite, aby bolo o nich postarané 
od narodenia, preto boli pri nich v noci 
a bdeli. Ďalšia symbolika sa ukazuje 
v tom, že Ježiš, Baránok Boží, ktorý sníma 
hriechy sveta, prichádza na svet v tom 
istom čase ako paschálne baránky. 

taJOmNý aPOKrYF
Máriino narodenie a detstvo Sväté písmo 
nezaznamenáva, ale tradícia pozná apo-
kryf s názvom Jakubovo protoevanjelium, 
ktoré opisuje zasnúbenie, ale aj neskoršie 

putovanie Svätej rodiny do Betlehema. 
Dátum apokryf nešpecifikuje, venuje sa 
skôr otázke panenského počatia a pôrodu 
presvätej Panny. Spomína aj prenasledo-
vanie a vraždenie nemluvniat, ktorému 
sa musel vyhnúť aj Ján Krstiteľ. Alžbeta 
sa spolu s ním ukryla do hory, ktorá sa im 
otvorila. Herodes poslal sluhov k Zacha-
riášovi, ktorý bol v chráme a nevedel, kde 
je jeho syn. Nakoniec Zachariáša podľa 
apokryfu zabili, lebo sa Herodes bál, že 
jeho syn bol predpovedaný kráľ Izraela. 
Aj samotný apoštol Jakub, ktorému sa pri-
pisuje autorstvo textu, sa ukrýval podľa 
jeho slov v závere: „A ja, Jakub, ktorý som 
napísal v Jeruzaleme toto rozprávanie, 
som sa v dobe prenasledovania ukrýval 
v púšti až do tej doby, kým Herodes 
nezomrel a prenasledovanie v Jeruzaleme 
neutíchlo.“

Možno si povieme, prečo sa medzi tými 
všetkými informáciami od evanjelistov 
nenašiel riadok na „Ježišov rodný list“, 
s dátumom a pečiatkou. Keď bol priestor 
na to, aby sa opisovali skromné podmien-
ky jeho narodenia, jasle, pastieri i zviera-
tá, nenašiel by sa priestor na jednu-dve 
vety? Ak by to bolo nutné pre našu spásu, 
zaiste by sa táto veta v inšpirovaných 
evanjeliách našla. Pre nás však nie je 
dôležité, kedy presne sa Ježiš narodil. Pre 
nás je dôležité, že sa narodil, sám Boh 
sa stal človekom, vzal si ľudskú priro-
dzenosť a žil medzi nami v poslušnosti 
Otcovi, až po smrť na kríži, no ani tam sa 
jeho životopis nekončí, ale bodka smrti sa 
mení na tri bodky a pokračovanie Vzkrie-
senia. A či sa už narodil 25. decembra, 
alebo inokedy, mal by sa narodiť každý 
deň znovu a znovu v našich srdciach 
a v našich blízkych.

Na kresťanskom Východe apokryfný spis 
Narodenie Márie, dnes známy ako Jaku-
bovo protoevanjelium, poslúžil ako základ 
liturgického slávenia a ikonografického 
stvárnenia Máriinho narodenia (8. septem-
ber), Vstupu do chrámu (21. november) 
a Počatia svätou Annou (8. december). 
Uchoval mená Joachima a Anny, podie-
ľal sa na doktríne o trvalom panenstve 
a ovplyvnil aj stvárňovanie jasličiek. Spis sa 
prisudzuje apoštolovi Jakubovi mladšiemu, 
ktorý bol bratom Ježiša Krista. Pôvod-
ný text bol napísaný po grécky v druhej 
polovici 2. storočia mimo územia Palestíny. 
Terajšia grécka podoba tohto diela pochá-
dza zo 4. storočia.

Pastier s ovcami v zime  I  pixabay.com
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Komáre. „Potom Pán povedal Mojžišovi: ,Po-
vedz Áronovi: Vystri svoju palicu a udri prach 
zeme, aby sa po celej egyptskej krajine premenil 
na komáre!‘“ (Ex 8, 12) Komáre, hmyz – nech už 
je slovo použité v Biblii preložené akýmkoľvek 
spôsobom, uvedomujeme si, že to, čo sa vtedy 
stalo, mohlo pripomínať scény z katastrofických 
amerických filmov, v ktorých je človek tvárou 
v tvár nespočetnému množstvu hmyzu, včiel, 
múch, mravcov bezmocný a bezbranný. Možno 
bola táto pohroma namierená proti Gebovi (boh 
zeme, patrón vegetácie, boh hadov). Ani vedci tu 
nevidia žiadne zázraky. Rozkladajúce sa oboj-
živelníky sa stali dokonalou potravou pre hmyz 
a oblasť okolo rieky Níl bola ideálnym prostredím 
na rozmnožovanie sa komárov, najmä keď žaby – 
ich prirodzení nepriatelia – začali pomaly vymie-
rať pre nedostatok vlhkosti po výbuchu sopky. 

Muchy (ovady). „Lebo ak neprepustíš môj ľud, 
ja privediem na teba, na tvojich služobníkov, 
na tvoj ľud i na tvoje domy jedovaté muchy.“ 
(Ex 8, 17) Ako žaby postupne odumierali, začali 
sa objavovať nespočetné červy. V biblických 
komentároch možno nájsť pre túto pohromu 
rôzne termíny. Hebrejský výraz ārȏb označuje roj 
hmyzu, ktorý nevieme presne určiť. Pravdepo-
dobne išlo o bodavý hmyz. Niektorí odborníci 
prepájajú túto ranu so šiestou ranou vredov ako 
následok bodnutí. Hovorí sa o „psích muchách“, 
ktoré sa zavŕtavajú do kože ako kliešte, o „rozlič-
ných druhoch múch“ a dokonca o „divej zveri“, 
hoci moderné komentáre prekladajú tento jav 
ako „muchy“, „roje múch“. Je možné, že mor bol 
namierený proti bohu Cheprimu, uctievanému 
v podobe skarabea, často zobrazovaného s hlavou 
muchy.

Mor. „Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: ,Prepusť 
môj ľud, aby mi slúžil!‘ Lebo ak odoprieš prepus-

tiť ho a budeš ho zdržiavať, Pánova ruka bude 
na tvojom dobytku na poli, na koňoch, osloch, 
ťavách, býkoch a ovciach ako hrozná nákaza.“ 
(Ex 9, 1 – 2) Morová nákaza zvierat bola ďalším 
prirodzeným dôsledkom znečistenia životného 
prostredia. Podobná situácia nastala v 19. storočí 
po výbuchu sopky Krakatau. V tom čase vyhynuli 
aj ryby, nastala skaza, zem pokryl popol a prach. 
Zvieratá sa dusili dymom, všade bolo cítiť zápach 
zdochlín. Slovo použité v Biblii v tomto kontexte 
(hebr. deber – mor, epidémia, smrť) má skôr 
všeobecný význam a pre exegétov je ťažké zistiť, 
čo konkrétne spôsobilo smrť zvierat. Niektorí 
vidia morovú ranu ako následok šírenia bak-
térie rozmnoženými žabami v druhej rane, iní 
autori tvrdia, že tento ťažký mor mal zasiahnuť 
egyptského boha Apisa (býka) a bohyňu Hator 
(oblohu). 

Vredy. „Nato Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: 
,Naberte si plné hrste sadzí z pece! Mojžiš nech 
to potom rozsype pred očami faraóna proti nebu. 
Ony sa rozšíria ako jemný prach po celej egypt-
skej krajine a spôsobia na ľuďoch a na dobytku 
vredy a zdurené pľuzgiere po celej egyptskej 
krajine.“ (Ex 9, 8 – 9) Bolestivé vredy objavujúce 
sa po celom tele, preložené aj ako dermatitída, 
svrbenie, podráždenie, vyrážka, vred. Na iných 
miestach Biblie sa tento výraz používa na ozna-
čenie malomocenstva (Lv 13, 18) alebo kiahní. 
Mali byť morom namiereným proti Imhotepovi 
(egyptský lekár, architekt uctievaný ako boh) 
a Thótovi (boh mesiaca, mágie a lekár). Je ťažké 
si predstaviť, že by človek tvárou v tvár takejto 
katastrofe, ktorá postihla celú prírodu: rastliny 
a zvieratá, zostal nedotknutý. Rany sa objavujú aj 
na telách faraónových kňazov, veštcov i na ce-
lom Egypte. O faraónovi nie je žiadna zmienka. 
(Mária Kardis)
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5. PODPOROVAŤ CIRKEVNÉ USTANOVIZNE

Pán Ježiš chválil halier vdovy dávajúcej z mála rovnako ako 
pomazanie drahocennou nardovou masťou s cenou ročného platu 

robotníka v dome bohatého človeka. Vo všeobecnosti ľudia veľmi 
dobre vedia, čo koľko stojí, akú cenu majú jednotlivé služby a ako 
by si priali byť ohodnotení vo svojej práci aj oni sami. Preto by malo 
byť logické, aby podobné kritérium dokázali uplatňovať, aj keď ide 
o zaplatenie energií v chráme či na fare, o dobrovoľnú almužnu, 
ktorú dajú kňazovi pri vysluhovaní sviatostí či svätenín, alebo celkovo 
na zabezpečenie jeho živobytia, koľko prispejú mládežníkom či ko-
ledníkom na zorganizovanie letného tábora či na podporu misií. 

Zo strany tých, ktorí o tento znak spoločenstva a solidarity žiadajú, 
sa zaiste vyžaduje, aby boli za každý dar nielen vďační, ale aby ho aj 
správne využívali podľa vôle darcu. Každé zneužitie dôvery v tejto ob-
lasti je ťažkým hriechom, pretože poškodzuje nielen spoločenstvo, ale 
najmä vzájomnú dôveru. Oblasť štedrosti, peňazí a nakladania s nimi 
bola, je a bude delikátna – a to aj v Cirkvi, ba dalo by sa povedať, že 
najmä v Cirkvi, od ktorej sa právom očakáva vyššia uvedomelá štedrosť 
všetkých jej členov, ale aj absolútna čestnosť a transparentnosť všet-

kých, ktorí s takýmito spoločne 
zdieľanými darmi nakladajú. 
Vzájomná solidarita a podpora 
správnych vecí robia tento svet 
lepším, zlyhanie a zneužitie 
dôvery rúca stavbu dôvery a ničí 
dobré dielo. A už len na záver – ja 
viem, že Cirkev denne prezentuje 
veriacim množstvo potrieb. Nie-
kedy nie je bezprostredne hma-
tateľné, aký spätný efekt prináša 
ponúknutý dar. Existujú niektoré 
oblasti, kde je to viditeľné bez-
prostredne – je to napríklad 
oblasť tlače, mediálnych projek-
tov, mládežníckych formačných 
aktivít, ale aj podpora potrieb 
vlastného farského chrámu. Aj to 
je podpora cirkevných ustanoviz-
ní. (vladyka Cyril)
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KARÁCSONY – 
maĎarSKÉ 
ViaNOcE 
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

O tom, ako vyzerali Vianoce v južných častiach 
Slovenska obývaných ľuďmi hovoriacimi 
po maďarsky, sme sa porozprávali s dcérou 
gréckokatolíckeho kňaza a jej otcom, ktorý 
pochádza z maďarsky hovoriacej obce a v takýchto 
obciach aj istý čas pôsobil. 

Mgr. Ágnes Švábo
vá Hornyá k (40), 

učiteľka spevu 
a hud by, speváčka 

opier, operiet a muzi
kálov. Je vydatá, 

žije v Košiciach.

Mgr. Vojtech Hornyák 
(66) sa narodil v Borši, 
pôsobil vo farnostiach 

Dobrá, KošiceNad 
jazerom, Belža a Mly
ná rovce. Od r. 2018 je 

na odpočinku v Krá
ľov skom Chlmci.

Povedomie o Filipovke – šesťtýždňovom pôste 
východnej Cirkvi pred sviatkami Narodenia 
Pána – bolo na maďarskom území rozšírené 
skôr ako na Slovensku, kde sa aj medzi grécko-
katolíckymi veriacimi slávil pod vplyvom latin-
skej Cirkvi predovšetkým Advent. Poznáte aj vy 
tento pôst už od detstva a vnímali ste už vtedy 
tento rozdiel? 

Á. Š.: Áno, poznám tento pôst od detstva. V našej 
rodine sa stále zachovával, ale adventné vence sme 
nepoznali. Stále sme sa snažili zachovávať vý-
chodné tradície, v prvom rade dodržiavanie pôstu 
v stredy a v piatky a okrem toho tzv. Moleben k Na-
rodeniu Ježiša Krista z pera Gejzu Tressy. Dekorá-
cie sa nerobili, až priamo na deň sviatku, a to slama 
a jednoducho ozdobené konáre. 

Ako ste sa vy ako 
veriaca rodina, navy-
še s otcom kňazom, 
pripravovali na Vianoce 
v období neslobody 
pred novembrom 1989? 

Á. Š.: Zachovávanie 
pôstneho obdobia, t. j. 
bezmäsité stredy a piat-
ky, a liturgické slávenia. 
Vonkajškovo sa nerobili 
žiadne špecifické zvyky. 
Ľudia sa snažili vnútorne 
pripraviť na tento krásny 
sviatok. Preto je dnešná 
vonkajšková príprava 

až narúšajúca pokoj a vnútorné sústredenie sa 
na sviatok. 

V. H.: Po prežívaní vianočnej prípravy a sviatku 
Vianoc po roku 1989 je veľmi ťažké priniesť 
nejakú zdravú reflexiu minulosti, lebo aj spoloč-
nosť, aj spoločenské médiá sa snažia 
prevýšiť a súčasne zatlačiť do úzadia skutočné 
posolstvo Vianoc a nahradiť ho prázdnymi, 
komerčnými posolstvami ohromujúcimi ľudí. 
Preto je veľmi ťažké vykresliť skutočnú 
tvár starých Vianoc dnes. V minulosti hneď po za-
čiatku Filipovky akoby svet utíchol. Bolo cítiť, že ži-
jeme zvláštne obdobie roka. Duchom sústredenosti 
a očakávania sa naplnila atmosféra. Nie hlasné 
melódie z ampliónov, ale ticho vnútra a sústrede-
nosť boli príznačné pre komunikáciu ľudí.  

Mohli by ste nám priblížiť, ako vyzeral váš via-
nočný stôl, prípadne vianočný stôl ľudí z oblasti, 
kde ste žili?

Á. Š.: Náš vianočný stôl bol jednoduchý. Na stole 
horela sviečka a pod stolom bola slama. Keďže 
naši predkovia dodržiavali prísny pôst, aj my 
sme v tom pokračovali. Ako prvé sme mali kyslú 
kapustnicu s hubami, bobaľky s makom a orechmi 
a vyprážané ryby, ale ryby boli obaľované v cestíčku 
bez vajec, a k tomu boli varené zemiaky s olejom. 
Moja mamička pochádza z Maďarska a keď prišla 
na Slovensko, vo všetkom sa prispôsobila tunajším 
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zvykom. Ale u mamky pred príchodom na Slo-
vensko bola na vianočnom stole hubová polievka, 
halászlé, pečená ryba a tak isto bobaľky, z ktorých 
jedol každý v domácnosti, aj zvieratá. My sme už 
s manželom robili na Vianoce halászlé, ale ostatné 
jedlá máme také isté ako u mojich rodičov.

Existovali nejaké miestne tradície, ktoré ste 
dodržiavali a ktoré ste si prípadne preniesli aj 
do svojej vlastnej domácnosti a dodržiavate 
dodnes?

Á. Š.: Ako dieťa si spomínam na koledovanie, keď 
mamka s kantorom, s oteckom a miništrantmi 
začali koledovanie od určeného domu (vždy bolo 
vyhlásené, kde sa bude začínať) a išli do každého 
dvora, kde bola bránka otvorená, a pomaličky sa 
ľudia pripájali a zároveň sa striedali. Na konci ko-
ledovania sa išlo na faru a z fary potom na polnoč-
nicu do chrámu. Veľmi dojemné bolo vidieť ľudí, 
ktorí nás vítali so slzami. Jedným srdcom a duchom 
velebili Pána a vítali malého Ježiška. Milovala som 
koledovanie a celú tú atmosféru, kde bolo skutočne 
cítiť veľkú radosť a vďačnosť. Túto nádhernú tradí-
ciu sa otecko snažil zaviesť vo všetkých farnostiach, 
kde pôsobil, či už s mladými, alebo staršími. 

V. H.: Pamätám si z detstva, že sme s bratrancom 
chodili s „hviezdou“ a oznamovali 
ľuďom narodenie Spasiteľa. Bola to otáčajúca sa 
šesťcípa drevená hviezda oblepená farebným 
papierom a obrázkami svätých. Vnútri bola malá 
žiarovka na batériu, ktorá osvetľovala celú hviezdu. 
My sme spievali a hviezda sa točila. Bolo to veľmi 
milé. Deti dostávali za to odmenu. Veľmi veľký 
vnútorný zážitok prinášali tzv. pastierske hry do-
spelej mládeže. Scénka sa odohrávala v betlehem-
skej maštali, kam pastieri prichádzajú navštíviť 
novonarodeniatko a prinášajú mu dary. V scénke 
vystupoval anjel, dvaja pastieri a starý pastier, kto-
rý svoj pozdrav vždy humorne skomolil. 
Spevy a texty sú veľmi dojemné. Ďalšou veľmi pek-
nou a dojímavou tradíciou bolo koledovanie. Práve 
toto koledovanie som sa snažil obnoviť a zaviesť 
všade tam, kde som pôsobil. Dúfam, že sa to ujalo.

Spomínate si na nejaké špecifické modlitby, kto-
ré ste sa v tom čase – či už pred jedlom, alebo 
v inú časť dňa – doma modlievali?

Á. Š.: Pri vianočnom stole sedela celá rodina a vždy 
na začiatku sme zaspievali tropár a kondak sviatku, 
potom sme sa pomodlili za živých i mŕtvych, 
zaspievali koledy a poďakovali sme sa za celý rok. 
Táto tradícia sa u nás zachovala dodnes. Okrem 
toho sa robila jasličková pobožnosť v chráme, a to 
aj napriek zákazu. Vnútorný pocit a radosť zo sviat-
ku prevýšil všetok strach zo zákazu a nátlaku doby. 
Náplňou celého nášho života bola práve táto radosť 
veriacich z obdobia sviatku. V chráme a počas 
sviatkov nikto nedopustil žiadny príznak ohroze-
nosti alebo bojazlivosti. Radosť a láska Betlehema 
prenikla všetko a naplnila všetkých.

Aký je typický maďarský vianočný pozdrav 
a aká typická maďarská koleda? 

Á. Š.: Typický vianočný pozdrav je: Krisztus szü-
letik! Dicsőítsétek! A maďarské koledy sú zväčša 
preklady vianočných piesní zo staroslovienčiny, 
ako napr. Az ég és a föld (Nebo i zemľa).

Na ktorý darček od rodičov z detstva si aj dnes 
pamätáte? 

Á. Š.: Keďže otecko ako kňaz slúžil vianočné obra-
dy na štyroch miestach, u nás chodil Ježiško veľmi 
skoro. To znamená, že večeru sme mali už okolo 
14.00 hod. Pamätám si, že sme si obliekli najkrajšie 
šaty a nevedeli sa dočkať, kedy sa otecko vráti, za-
čujeme zvonenie a zamknuté dvere sa otvoria. Izba, 
kde stál vianočný stromček, bola stále zamknutá. 
Myslela som si, že stromček prinášajú a obliekajú 
anjeli, a predstavovala som si, že celý ten dej Via-
noc robia oni. A raz akoby som dokonca videla, ako 
ozdobujú. Detská predstavivosť nemá hranice, ale 
presne to bolo na tom najkrajšie. Vždy som sa tešila 
a bola som veľmi rada, že na Vianoce sa celá rodina 
zíde a spolu sa raduje.

Je niečo, čo vám dnes na slávení Vianoc z minu-
losti, z vášho detstva chýba? 

Á. Š.: Chýba mi jednoduchosť a súčasne slávnost-
nosť Vianoc, pretože médiá aj celé spoločenské 
snaženie profanizovali podstatu Vianoc a veľmi 
mi prekáža, že už vyše mesiaca pred skutočnými 
Vianocami sa zovšade ozývajú vianočné melódie. 

V. H.: Čo mi z tej doby chýba, je ticho a vážnosť 
pôstu a radosť a veľkoleposť sviatku, komunikácia 
ľudí a slávnostnosť.

S halászlé je to podobné 
ako s gulášom – čo 
región, to iné zloženie, 
ale základ je rovnaký 
– cibuľa, ryba a mletá 
červená paprika. Podáva 
sa tradične s bielym 
chlebom, ale výborne 
chutí aj s cesnakovými 
bagetami.

ViEtE, ŽE... 
Halászlé je tradičná 
maďarská rybia 
polievka zo zmesi rýb 
(najčastejšie sumcov 
a kaprov), ktorá je vďaka 
použitiu pálivej papriky 
jedným z najostrejších 
jedál európskeho 
kontinentu.
Do príchodu Turkov 
do Uhorska dnešné 
tradičné maďarské jedlá 
takmer neexistovali. 
Maďarská gastronómia 
je vlastne syntézou 
pradávnej nomádskej 
a ázijskej, stredovekej 
nemeckej, talianskej, 
slovanskej, rakúskej 
a francúzskej kuchyne.

O
pekance s orecham
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Presvätá Bohorodička!  
Raduj sa, lebo si prijala prostredníctvom anjelov radosť sveta.  

Raduj sa, ktorá si porodila svojho tvorcu a Pána.  
Raduj sa, lebo si bola uznaná za hodnú stať sa Božou Matkou. 

Duchovná brána života, najčistejšia Bohorodička, 
zbav nešťastia svojich verných, ktorí sa k tebe utiekajú, 

aby sme oslávili narodenie toho, ktorý prišiel spasiť naše duše.
Bohorodičníky na Boh je Pán z 8. hlasu
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Grebnevská ikona Bohorodičky (rus. 
Гребневская) sa svojou históriou spája 
s postavou veľkokniežaťa Demetra Janovi-
ča Donského. Keď sa knieža po slávnom 
víťazstve nad Tatármi pod vedením chána 
Mamaja na Kulikovom poli v roku 1380 
vracal do Moskvy, prechádzal cez mesto 
Grebnia nad riečkou Čira, ktorá je príto-
kom rieky Don. Tu ho s veľkými ováciami 
a radosťou privítali miestni obyvatelia, 
ktorí mu ako prejav vďaky podarovali 
ikonu Božej Matky, ktorá sa tu preslá-
vila mnohými zázrakmi a podľa miesta 
svojho prebývania dostala pomenovanie 
Grebnevská.

Po príchode do Moskvy knieža umiestnil 
ikonu v uspenskom sobore moskovské-
ho Kremľa (Katedrálny chrám Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky), kde sa nachá-
dzala okolo sto rokov, pričom ju knieža 
často brával so sebou na vojenské výpravy. 
V roku 1471 pravnuk Demetra Donského, 
veľkoknieža Ján Vasilevič III., chystajúc sa 
do boja na Novgorod, neporušil tradíciu 
svojho pradeda a na túto výpravu šiel aj 
s Grebnevskou ikonou Bohorodičky, pri-
čom dal prísľub, že ak sa výprava podarí 

a on zvíťazí, ako poďakovanie dá postaviť 
v Moskve na Lubjanke drevenú uspen-
skú cerkev. V šelonskej bitke v roku 1472 
zvíťazil a svoj sľub naplnil, a do novopo-
stavenej cerkvi umiestnil aj divotvornú 
Grebnevskú ikonu Bohorodičky, ktorú 
ozdobil striebornou pozlátenou rizou 
a vzácnymi kameňmi a uložil do drevenej 
schránky.

V roku 1612 vďaka modlitbám pred 
Grebnevskou ikonou odrazili ruskí vojaci 
nápor poľskej armády na Sretenskej ulici 
v Moskve. V roku 1654 počas panova-

nia cára Alexeja Michajloviča 
ikona prejavila svoj moc. 
Do uspenskej cerkvi v Moskve 
vtrhli zlodeji, ktorí zamýšľali 
vyniesť odtiaľ drahocenné 
liturgické náčinia, ako aj vzácne 
ozdoby ikon. Keď sa priblížili 
k divotvornej Grebnevskej 
ikone Bohorodičky a zamýšľali 
uskutočniť túto svätokrádež, 
nečakane ich zasiahol plameň 
vychádzajúci z tváre Bohoro-
dičky na ikone. Oheň spálil 
tváre niekoľkých zločincov, 
ktorí v tej chvíli upustili od svo-
jich nekalých zámerov, pričom 
jeden z nich činiac pokánie sa 
so všetkým priznal kňazovi. 
V roku 1687 zachvátil uspenskú 
cerkev veľký požiar, podľa nie-
ktorých iných zdrojov to bolo 
v roku 1612 alebo v roku 1617, 
pričom z cerkvi nebolo možné 
nič vyniesť. Keď sa podarilo 

oheň uhasiť, veľké bolo prekvapenie ve-
riacich, ktorí zistili, že divotvornej ikony 
Bohorodičky sa na rozdiel od ostatných 
ikon a vybavenia cerkvi oheň akoby zázra-
kom ani nedotkol.

Divotvorná Grebnevská ikona Bohorodič-
ky sa aj v súčasnosti nachádza na iko-
nostase naľavo od kráľovských dverí 
v uspenskej cerkvi na Lubjanke v Moskve. 
Zobrazuje Božiu Matku po pás v ikono-
grafickom type hodigitrie s dieťaťom Kris-
tom, ktorý sedí na jej pravej ruke. Svoju 
liturgickú pamiatku slávi 28. júla.

10 SLOVO  I  iKONa



MINÚTA PRE PÁNA
Každý z nás si nepochybne uvedomuje, 
ako sme počas bežného dňa neustále 
vťahovaní do víru sveta, jeho nekoneč-
ných nárokov, požiadaviek. Mnohokrát 
večer zisťujeme, ako ľahko sa nám 
mohlo stať, že svet nás „prehlušil, 
prevalcoval a pohltil“. Niežeby sme to 
chceli a plánovali, ale často sa to stáva 
nebadane. 

Aby sme boli pripravení predísť takejto 
situácii, môžeme sa vopred rozhod-
núť pre istý typ modlitby, ktorý nám 
pomôže zostať v spojení s Pánom 
aj uprostred hluku sveta. Dal by sa 
nazvať minúta pre Pána. Hovorí o tom 
Jo Crois santová, spoluzakladateľka 
Komunity blahoslavenstiev. 

Vychádza z Písma, ktoré hovorí: „Ale 
keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôr-
ky, zavri za sebou dvere a modli sa 
k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. 
A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skry-
té, ti odplatí.“ (Mt 6, 6)

Ako môže prakticky vyzerať taký 
typ modlitby? Na začiatku stojí naše 
vedomé rozhodnutie nájsť si aj počas 
dňa chvíľu pre Pána. Chvíľu, keď sa 
nakrátko (aspoň na minútu) odpojíme 
od tlaku sveta a vstúpime do Božej 
prítomnosti. Akoby sme prešli z času 
do večnosti... Nie preto, aby sme vypro-
sili požehnanie pre nás alebo našich 
blízkych, ako to robíme v strelnej mod-
litbe. Urobíme to len preto, aby sme 
vstúpili do prítomného okamihu, ktorý 
je plný Božej prítomnosti.

Ako na to? Skúsme si v priebehu dňa 
nájsť miesto, kde budeme čo najme-

nej rušení. Môžeme stáť alebo sedieť, 
môžeme zavrieť oči, postupne vstúpi-
me do komôrky svojho srdca a nechá-
me nášho Otca, aby sa na nás díval... 
Minútu zostaneme v tichu, v Božej 
prítomnosti. Nepotrebujeme o nič 
prosiť, o ničom premýšľať, nič riešiť. 
Stačí jednoducho „byť s ním“. Môžem 
si predstaviť, ako sa na mňa díva, ako 
sa na mňa usmieva, ako som v jeho 
náručí ako malé dieťa, ako má polože-
nú ruku na mojom pleci, srdci. Alebo 
si nemusím predstaviť nič. Jednoducho 
zostanem „pod Božím pohľadom“.

My darujeme Bohu jednu minútu svoj-
ho času a pozornosti. On nám „odplatí“ 
oveľa viac. Prežijeme jednu minútu 
večnosti, jednu minútu veľkej inten-
zity. Táto chvíľa môže byť pre nás ako 
manna na púšti, ktorá bude každému 
„chutiť“ inak, podľa toho, čo preží-
vame. Postupne budeme mať túžbu 
tieto minúty rozmnožiť. Budeme mať 
túžbu častejšie ochutnať Božiu dobrotu 
a nehu, ktorá sa nám chce aj týmto spô-
sobom darovať. 

Moja skúsenosť ukazuje, že po tak-
to prežitej, hoci aj krátkej chvíli sa 
budeme cítiť občerstvení, pokojnejší 
a budeme schopní vnímať realitu inými 
očami. Stále budeme vo svojej ľudskej 
každodennosti, ale dostaneme novú 
silu vniesť do mozaiky svojho sveta svoj 
kamienok dobroty a lásky. 

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý 
je Pán; šťastný človek, čo sa utieka 
k nemu.“ (Ž 34, 9) (Renáta Madzinová)

PRESTOL
Najposvätnejší predmet v cerkvi je pre-
stol, ktorý ľudovo nazývame oltár. Naša 
obradová tradícia má však preň dve oso-
bitné pomenovania. Prvé je svätý prestol. 
Prestol je staroslovienske slovo a v prekla-
de znamená trón. Na prestole, čiže na tró-
ne, tróni Kristus, a to tajomným spôso-
bom prítomný v Eucharistii a v Božom 
slove. Preto ďalšie dva predmety, ktoré 
túto prítomnosť predstavujú, sú zhoto-
vené zo vzácneho alebo prinajmenšom 
dôstojného materiálu a v krásnej podobe. 
Ide o bohostánok – kivot, kde sa ucho-
váva Eucharistia pod spôsobom chleba, 
a evanjeliár, kde je zapísané Božie slovo. 
Druhým pomenovaním je svätá trapéza. 
Trapéza je zasa grécky výraz a znamená 
stôl. Z tohto stola totiž jeme a sýtime sa 
tak Božím slovom, ktoré sa pri bohosluž-
bách číta a vysvetľuje, ako aj Pánovým 
telom a krvou, ktoré sú pre nás posilou 
na ceste do večnosti a zároveň zálohom 
budúcej blaženosti. Obidve pomenovania 
sú preto veľmi výstižné. Trapéza vystihuje 
to, čo rázne povedal Kristus satanovi pri 
pokúšaní na púšti – že človek žije nielen 
z materiálneho, pozemského chleba, 
ale aj z Božieho slova a z chleba, ktorý 
zostupuje z neba. Slovo prestol nás zasa 
upozorňuje na to, že svätyňa, v ktorej 
sa prestol, teda Boží trón, nachádza, si 
vyžaduje z našej strany najvyššiu úctu 
a že posvätení Pánovi služobníci sa v nej 
majú pohybovať a správať tak, ako sa sprá-
vame pred najvyšším vladárom a pánom. 
Pre neposvätených služobníkov – laikov 
zasa platí, že do svätyne nemajú vôbec 
vstupovať, pokiaľ nie sú poverení nejakou 
osobitnou službou. (Marko Durlák)

pxhere.com

Prestol v Livove  I   M
ária Žarnayová
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MEDZI ADAMOM A NOEMOM
» Ľuboš PAVLIŠINOVIČ

Interpretácia rodokmeňov je zvyčajne veľmi náročná. 
Samotný čitateľ Svätého písma sa tak často musí ponoriť 
hlboko do textu, aby dokázal odhaliť autorov zámer 
a funkciu samotného textu. V tomto článku sa bližšie 
pozrieme na v poradí druhý, ktorý nachádzame v piatej 
kapitole Knihy Genezis. Ide o genealógiu pozostávajúcu 
z desiatich generácií od praotca Adama cez jeho syna 
Seta až po praotca Noema a jeho synov.

Prvý verš tohto rodokmeňa sa vracia 
k téme stvorenia sveta a poznamenáva, že 
človek bol stvorený na Božiu podobu. Pri 
pozornom čítaní si môžeme všimnúť, že 
ide o zopakovanie charakteristiky z Gn 1, 
26. Toto je prvá a základná charakteris-
tika ľudskej bytosti, niečo, čo je človeku 
dané ako určujúci prvok jeho existencie. 
Verš dva pokračuje druhou charakteris-
tikou ľudí, ktorá je opäť zopakovaním, 
tentoraz Gn 1, 27. Ľudstvo je definované 
v rámci dvoch pohlaví – sú stvorení ako 
muž a žena. Hoci v samotnom rodokmeni 
sú menovaní výlučne mužskí zástupco-
via, práve táto definícia o vzájomnom 
dopĺňaní sa muža a ženy predpokladá, 
že jednotlivé generácie ľudstva fungovali 
spolu v spoločenstve. Jednotlivé mužské 
mená sú teda zastúpením čoraz širších 
komunít. Treťou charakteristikou je Božie 
požehnanie, ktoré spočinulo na Adamovi 
a Eve. Toto požehnanie prvých ľudí si 
však ľudstvo naďalej nesie so sebou a na-
ďalej sa rozširuje skrze všetky generácie. 
Poslednou charakteristikou je pomeno-
vanie ľudí. Na tomto mieste je zaujímavé 
sledovať slovnú hračku v pôvodnom 
hebrejskom jazyku. V hebrejčine sa totiž 
vlastné meno Adam, ako aj všeobecné slo-

vo ľudstvo, resp. človek vyjadrí rovnakým 
termínom, a to adam. Vetná konštrukcia 
„Boh im dal meno človek“ tak symbolizu-
je prechod od všeobecného pomenovania 
k vlastnému menu jednotlivcov ako 
súčasť konkrétnej histórie.

Vo verši Gn 5, 3 sa začína výpis samotné-
ho Adamovho rodokmeňa. Môžeme si 
všimnúť, že všetky generácie sú charak-
terizované podľa rovnakého vzorca. Prvá 
časť definuje dĺžku života muža do chvíle, 
keď sa mu narodil prvorodený syn. Druhá 
časť definuje, ako dlho ešte muž žil po na-
rodení prvorodeného s dodatkom, že sa 
mu „narodili synovia a dcéry“. Posledná, 
tretia časť vzorca definuje dĺžku celého 
života konkrétneho muža až po jeho 
smrť. Ľudský život je tak zredukovaný 
do série základných míľnikov: narodenie, 
splodenie potomstva a smrť.

V rámci celého rodokmeňa si môžeme 
všimnúť menšie variácie, ktoré obohacu-
jú biblický text. Hneď prvá sa nachádza 
v opise druhej generácie pri narodení Seta. 
Okrem tradičného vzorca text dopĺňa, že 
sa Adamovi narodil syn, „jemu podobný, 
podľa jeho obrazu a nazval ho menom 

Set“. Táto charakteristika môže zvýraz-
ňovať fakt, že Božia podoba, podľa ktorej 
bol Adam stvorený, je vpísaná do neho 
a prenáša sa aj na ďalšie generácie. 

Ďalšou osobou, ktorá sa vymyká vzorcu 
tohto rodokmeňa, je Henoch zo siedmej 
generácie. Vo verši 22 sa ako prvú špeciál-
nu informáciu dozvedáme, že Henoch krá-
čal s Bohom. Táto skutočnosť je zopako-
vaná ešte raz o dva verše neskôr. V Starom 
zákone tento výraz poukazuje na intímny 
a veľmi konkrétny vzťah. Na tomto mieste 
tak charakterizuje veľmi osobný vzťah 
medzi Henochom a Bohom, vzťah, ktorý 
je morálne a nábožensky bezchybný. Rov-
naká fráza „kráčania s Bohom“ je v Starom 
zákone použitá len u jednej ďalšej osoby, 
a to u Noema, kde je rovnako použitá pre 
charakteristiku osobného vzťahu posta-
veného na bezhraničnej dôvere a posluš-
nosti. Podobná charakteristika vzťahu sa 
nachádza v spojení s osobou Abraháma, 
ktorý „kráčal pred Bohom“ (Gn 17, 1). 
Ďalšími zaujímavými prvkami spojenými 
s postavou Henocha je dĺžka a koniec 
jeho života, ktoré sú navzájom prepojené. 
Môžeme si všimnúť, že Henochov život 
v dĺžke 365 rokov je markantne kratší ako 
u ostatných praotcov z tohto rodokmeňa. 
Špecifická dĺžka je vo svojej podstate inter-
pretáciou. Hneď na prvý pohľad je zrejmá 
podobnosť so solárnym rokom, ktorý má 
365 dní. Ale stotožňovanie tohto faktu 
s mytologickým aspektom akéhosi slneč-
ného božstva by bolo nesprávne. Vo svojej 
podstate dĺžka Henochovho života symbo-
lizuje jeden celok. Táto dĺžka totiž symbo-
lizuje plnosť života v intímnom, osobnom 
vzťahu s Bohom, ktorý nevyžaduje ani 
zlomok času navyše. Koniec jeho života je 
vyjadrený dvomi spojenými vyjadreniami 
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vo verši 24. Prvé, ktoré znie: „a nebolo ho“, 
nereflektuje, kam sa Henoch podel, čím 
zvýrazňuje nevysvetliteľný a neslýchaný 
šok z náhleho zmiznutia. Druhý výrok: 
„lebo Boh ho vzal“ dopĺňa predchádzajúci 
snažiac sa o racionalizáciu celého javu tak, 
aby bol pochopiteľný. Tieto výroky akoby 
naznačovali, že koniec Henochovho života 
nebol spojený s tradičnou smrťou, ale, 
naopak, s mystickou nesmrteľnosťou vý-
znamných Božích mužov, ktorú môžeme 
vidieť napríklad aj v osobe proroka Eliáša. 
Tradícia o priamom a bezprostrednom 
vzťahu medzi Henochom a Bohom, ako aj 
mytologicky opradený koniec jeho života 
tak podporili vznik rôznych tradícií okolo 
tejto postavy, ktoré neskôr kulminovali 

v apokalyptickej literatúre. Najznámejšou 
z nich je Prvá kniha Henochova, ktorej 
celý text sa dochoval len v etiópčine. 
V skorej kresťanskej literatúre dokonca 
nachádzame texty, ktoré očakávajú Heno-
chov príchod na zem spolu s Eliášom ešte 
pred koncom sveta.

Vo všeobecnosti tento rodokmeň, tiahnuc 
sa od Adama až po Noema, funguje 
ako spojivo medzi výraznými míľnikmi 
ľudskej histórie. Samozrejme, nerep-
rezentuje striktne exaktnú históriu, ale 
dáva možnosť zasadiť jednotlivé udalosti 
do dejinnej línie. Vymenúvaním jednotli-
vých generácií tak autor biblického textu 
nielenže vytvára pomyselný most medzi 

stvorením sveta a celosvetovou potopou, 
ale zároveň spája akt stvorenia ľudstva so 
samotnou ľudskou históriou. Týmto spô-
sobom tak zároveň začleňuje jednotlivé 
postavy do konkrétneho dejinného prie-
behu samotnej histórie ľudstva. Príbehy 
o stvorení sveta, o Henochovi, ktorý krá-
čal s Bohom, či o potope sveta tak už nie 
sú izolovanými príbehmi, ale sú súčasťou 
jedného širokého rozprávania. Navyše, 
toto rozprávanie znázorňuje človeka, 
ľudskú bytosť, ako súčasť spoločenstva. 
Človek totiž od počiatku nie je stvorením, 
ktoré existuje výlučne v individuálnom 
zmysle ako jednotlivec, ale, naopak, jeho 
existencia je vyjadrená ako článok reťaze, 
spoločenstva kráčajúceho s Bohom. 

MENÁ V RODOKMENI
Jedným zo zaujímavých prvkov tejto genealógie je výber vlast-
ných mien jednotlivcov. Tradične jednotlivé mená majú v sebe 
skrytý istý etymologický význam, ale v prípade tohto rodo-
kmeňa sú nezvyčajné ešte z ďalšieho dôvodu. Pri porovnaní 
tohto rodokmeňa Setovej línie z Gn 5 a rodokmeňov Kainovej 
línie z predchádzajúcej kapitoly Knihy Genezis si pozorný 
čitateľ hneď všimne, že po prvých troch menách Setovej línie 
v Gn 5: Adam, Set a Enos (ide o mená, ktoré zaznievajú aj 
v Gn 4, 25 – 26) nasleduje sekvencia mien, ktorá korešpon-
duje s menami z Kainovej línie zo štvrtej kapitoly. Kenan tak 
korešponduje s menom Kain, Mahalalel s Mechujael (pozn. 
transkripcia mien do slovenčiny je presnejšia v ekumenickom 
preklade než v preklade Spolku svätého Vojtecha, tradične 
označovaného ako katolícky preklad), Jered s Irad, meno He-
noch je totožné s menom Henoch z Kainovej línie, Matuzalem 
s Metušael a opäť meno Lamech je totožné v oboch rodo-
kmeňoch. Sekvencia mien je v porovnaní oboch rodokmeňov 
podobná, nie však identická. 

Táto extrémna podobnosť je pravdepodobne výsledkom toho, 
že historicky existoval jeden originálny zdroj mien, ktorý bol 
následne prevzatý tak javistickou, ako aj kňazskou tradíciou, 
ktoré vytvorili dva varianty nachádzajúce sa vo štvrtej a piatej 
kapitole Knihy Genezis, pričom nemožno tvrdiť, že by jedna 
tradícia zámerne kopírovala tú druhú. Obidva rodokmene 
totiž demonštrujú charakteristiky, ktoré naznačujú, že tieto 
genealógie boli hlbokou súčasťou konkrétnej tradície pred 
tým, ako boli včlenené do spoločného biblického textu Knihy 
Genezis. Obidva rodokmene pozostávajú z ideálneho počtu 
generácií, či už sedem v prípade Kainovho, alebo desať v prí-
pade Setovho rodokmeňa, pričom pri poslednej generácii sa 

rodokmeň rozvetvuje do troch prúdov, v prípade Noema to sú 
jeho synovia Sem, Cham a Jafet a v prípade Lamecha z Kai-
novej línie sú to jeho traja synovia Jabel, Jubal a Tubalkain. 
(Ľuboš Pavlišinovič)

Rok

Adam
Set

Enos
Lainan

Malaleel
Tared

Henoch
Matuzalem

Lamech
Noe

Enoch bol vzatý
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VEĽKÉ POVEČEriE
» Ján PAVLOVSKÝ

Zvykne sa hovoriť, že máme pred sebou najkrajšie 
obdobie roka. Vianočný čas a jeho čarovná atmosféra 
na Štedrý večer často priláka do chrámov aj ľudí, ktorí 
tam bežne neprichádzajú. Dokonca vtedy rodičia berú 
na bohoslužby aj deti, čo bol v detstve aj môj prípad. 

Po štedrej večeri, rozbaľovaní darčekov 
a zhliadnutí nejakého filmu sme počuli 
matkinu výzvu: „Obliekať sa! Ideme 
do cerkvi.“ Čoskoro som si všimol, že my 
nechodíme na polnočnú svätú omšu ako 
rímskokatolíci, ktorých je u nás väčšina, 
ale na Veľké povečerie. Vedel som, že to 
nie je svätá liturgia, keďže som nedostal 
Eucharistiu. Kňaz iba na konci požehnal 
päť veľkých bochníkov chleba (nikomu 
z nich ich však vtedy nedal ). Čo a prečo 
sa tam modlíme, mi zostalo dlho zahalené.

Slovo povečerie pochádza z cirkevnoslo-
vančiny. Je to jedna z oficiálnych nočných 
hodiniek časoslova. Názov odkazuje 
na čas jeho slávenia neskoro večer, teda 
po večierni (a po večeri), ale ešte pred 
polnočnicou. Tento spôsob modlitby 
pochádza zo zvyku otcov púšte Lavry sv. 
Sávu Osvieteného, ktorí sa po večernej 
bohoslužbe v chráme a po večeri pripra-
vovali na spánok modlitbou povečeria 

individuálne vo svojej kélii. Časom 
modlitba povečeria prešla do všeobec-
ného a spoločného slávenia ako verejná 
modlitba Cirkvi.

Povečerie poznáme malé a veľké. Obyčaj-
ne sa takmer vždy koná Malé povečerie. 
Prakticky sa však vo farnostiach neslúži. 
Veľké povečerie má kajúcny charakter 
a berie sa počas Veľkého pôstu. V jeho 
prvý týždeň sa na Veľkom povečerí 
postupne modlí aj Veľký kajúci kánon 
svätého Andreja Krétskeho rozdelený 
na štyri časti. 

Trocha skrátené Veľké povečerie sa slávi aj 
v predvečer troch významných sviatkov: 
Kristovho narodenia, Bohozjavenia 
a Zvestovania Presvätej Bohorodičke, 
ak sa sviatok slávi počas Veľkého pôstu. 
Práve tieto tri posledné sú na Slovensku 
najznámejšie, lebo sa rovnakým spôso-
bom slávia aj v našich farnostiach.

Tieto povečeria pozostávajú z troch častí, 
z ktorých každá tvorí akoby samostatnú 
bohoslužbu, pretože po nich sú vlastné 
vstupné i zakončujúce modlitby a tropáre. 
Tri časti symbolizujú Svätú Trojicu, ktorú 
prosíme o zmilovanie. Človek po západe 
slnka hodnotí uplynulý deň. Na jednej 
strane vidí, že Boh mu preukázal mnoho 
dobrodení a požehnania, na druhej strane 
vidí svoje hriechy a slabosti, do ktorých 
vedome alebo nevedome upadol. Oboje 
dolieha na jeho srdce – Božia dobrota 
i vlastná hriešnosť a nevďačnosť. Deň sa 
síce minul, ale neminuli sa pokušenia 
a pochybnosti, ktoré ho sužujú. Ako vojak 
je unavený po celodennom boji a chcel 
by si oddýchnuť, a prežívať pokoj, ale vie, 
že jeho protivník diabol nikdy nespí, ale 
„obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by 
zožral“ (1 Pt 5, 8).

Čo urobí každé dieťa, ktoré sa bojí tmy? 
Rozbehne sa do náručia svojej matky. Svä-
tý Cyprián nás učí, že Matkou kresťana je 
Cirkev. Preto v tento večer príď do cerkvi, 
kde zakúsiš spoločenstvo Cirkvi. Cirkev ťa 
v modlitbe povzbudzuje, aby si zveril svoj 
život do rúk nebeského Otca. Ukazuje ti, 
že v duchovnom zápase o svoju spásu nie 
si sám, ale môžeš prosiť o pomoc a prí-
hovor svojho anjela ochrancu a svätých, 
ktorí sa za nás neustále modlia. Osobitne 
Presvätá Bohorodička je pripravená bdieť 
nad tvojím lôžkom.

Na povzbudenie, uzdravenie a návrat po-
koja do duše ti Cirkev podáva tri tabletky 
modlitby, akoby samostatné, individuálne 
modlitby, ale predsa spojené na obraz 
Svätej Trojice. Prvá časť sa začína spevom 
šiestich žalmov (4, 6, 12, 24, 30 a 90). Tie 
ilustrujú stav kresťana, ktorý sa ukladá 
na spánok nie bez zármutku a strachu 
z dôvodu svojej hriešnosti pred Bohom: 
„Obráť sa, Pane, zachráň mi dušu. Spas 
ma, veď si milosrdný.“ (Ž 6, 5) 

Obraz smrti vystupuje pred jeho oča-
mi v stave nadchádzajúceho sna, ktorý 
sa z vôle Vládcu života a smrti ľahko 
môže zmeniť na smrteľný sen. „Zhliadni 
na mňa a vypočuj ma, Pane, Bože môj, Ve
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daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti 
nezaspal, aby nemohol povedať môj ne-
priateľ: ,Premohol som ho‘.“ (Ž 12, 3 – 5) 

Okrem toho nás znepokojujú aj úklady 
diabla, ktorý si nočný čas vyberá pre 
pokúšanie a zastrašovanie duše nočný-
mi túžbami a snami, aby uviedol dušu 
do strachu a skleslosti. Preto voláme 
na Pána: „Ty si moje útočisko a pev-
nosť moja; v tebe mám dôveru, Bože 
môj.“ ... „Lebo tvojím útočiskom je Pán, 
za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 
Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu 
stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim 
anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili 
na všetkých tvojich cestách.“ (Ž 90, 2 – 11) 

Svoju radosť a nádej v Božie milosrden-
stvo ospevujeme piesňou S nami Boh, 
čujte všetky národy a pokorte sa, lebo 
s nami Boh. Ďalej v tropároch Deň sa 
minul... vyjadrujeme vďačnosť a oslavu 
Pána za uplynulý deň. Prosíme, aby nám 
daroval bezhriešny večer a nastupujúcu 
noc bez zla a úkladov. Pre posilnenie 
svojej modlitby sa obraciame k zášti-
te Presvätej Bohorodičky a k všetkým 
svätým. Nasleduje vyznanie viery Verím 
v jedného Boha. Čítať Symbol viery 
na ranných modlitbách, na povečerí 
a polnočnici je tradíciou otcov, ktorí ho-
voria, že vieru treba zvestovať ráno i večer 
preto, „aby keď nás nájde smrť, našla nás 
pri vyznávaní“. Potom spievame tropár 
sviatku a štyridsaťkrát Pane, zmiluj sa. 
Štyridsaťkrát preto, lebo podobne ako pri 
Veľkom pôste či Filipovke, ktoré trvajú 
štyridsať dní ako desiatok roka daný Bohu 
na očistenie nášho celého života, tak šty-
ridsaťnásobným zvolaním Pane, zmiluj sa 
prosíme o posvätenie času, ktorý nám bol 
daný. Navyše touto modlitbou konáme 
pokánie za hriechy celého dňa – vedomé 

i nevedomé. Ruku na srdce, koľko zlých 
či zbytočných myšlienok, slov, pohľadov 
či skutkov vykonáme počas dňa a často sa 
nad tým ani nezamýšľame. Preto štyrid-
saťkrát čítajúc modlitbu obetujeme Bohu 
desiatok svojich dní a hodín a konáme 
tak na mnohých bohoslužbách zvolávajúc 
Božie zľutovanie na všetkých ľudí. Všetky 
uvedené myšlienky sú zhrnuté v modlitbe 
svätého Bazila Veľkého, ktorou sa zakon-
čuje prvá časť povečeria.

V druhej časti povečeria sa kresťan po-
káním túži zmieriť s Bohom a so svojím 
svedomím ešte predtým, ako sa uloží 
na svoje lôžko. Celá je naplnená kajúcimi 
modlitbami a vzdychmi. Najprv počuje-
me 50. kajúci žalm kráľa Dávida. Po ňom 
nasleduje 101. žalm, ktorý je modlitbou 
biedneho, keď je zúfalý: „Pane, vypočuj 
moju modlitbu... v deň môjho súženia 
nakloň ku mne svoj sluch“ (Ž 101, 2 – 3). 
A napokon je to modlitba judského kráľa 
Manassesa, ktorý horko oplakával vo 
väzení svoje hriechy pred Bohom: „... 
Pane, odpusť mi a nezahub ma s mojimi 
neprávosťami, ani naveky nepamätaj 
na moje nepriateľstvo a zlo a neodsúď 
ma do hlbín zeme. Veď ty si, Bože, Boh 
kajúcnikov, na mne zjav všetku svoju 

dobrotu, spas ma nehodného vo svojom 
veľkom milosrdenstve a budem ťa chváliť 
po všetky dni môjho života...“

Žalmy (69. a 142.) a Malé slávoslovie 
tvoria tretiu časť povečeria, v ktorej 
prosíme Boha o pomoc a ochranu v boji 
proti nepriateľom, ktorým sa nedokáže-
me ubrániť bez osobitnej Božej ochrany. 
V pôstnom období nasleduje po Malom 
slávosloví kánon a ďalšie modlitby, ktoré 
sa na sviatky vynechávajú. Namiesto nich 
sa tu spievajú lítijné stichiry a ekténia, 
veršové slohy, požehnanie lítijných darov 
a všetko ostatné až po prepustenie, ako 
to poznáme z Veľkej večierne s lítiou. 
Niekde sa k veľkému povečeriu po záve-
rečnom požehnaní pripája aj utiereň.

Boh je štedrý darca a tak na sviatky Kris-
tovho narodenia, Bohozjavenia či Zves-
tovania nám dáva ten najväčší dar – seba 
samého. Bohoslužba Veľkého povečeria 
nás pozýva k vďačnosti a radosti z Božích 
darov, a zároveň nám pomáha vystríhať sa 
hriechu a vábenia zlého nepriateľa, ktoré 
by nás chceli o tento dar pripraviť. Preto 
keď budeme radostne spievať „S nami 
Boh“, modlime sa, aby zostal s nami 
naveky.
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v mnohých oblastiach. Po barbarskej 
noci nasledovala cesta po rôznych tábo-
roch a väzeniach až do roku 1955. Po pre-
pustení sa zamestnal ako cestár a neskôr 
odišiel na invalidný dôchodok. Po roku 
1968 sa nielen zapájal do obnovenia 
činnosti redemptoristov, ale i do tvorby 
časopisu Slovo, a to popri pastorácii far-
ností Ďačov a Malé Zalužice. Jeho srdce 
však 28. januára 1972 v nemocnici udrelo 
naposledy. 1. februára 1972 ho v Zalu-
žiciach odprevadil do večnosti vladyka 
Vasil Hopko. Telo uložili na verejnom 
cintoríne v hrobke redemptoristov v Mi-
chalovciach. (Juraj Gradoš)

Redemptorista Ján Ďurkáň sa narodil 27. septembra 1912 v Klenove 
v roľníckej rodine. Počas štúdia na strednej škole v Prešove sa roz-
hodol stať redemptoristom. Jeho príklad nasledovali i jeho mladší 
bratia Mikuláš a Štefan, ktorý sa neskôr po rozpustení reholí oženil. 
Ján zložil rehoľné sľuby 2. augusta 1933. Vyššie štúdiá absolvoval 
v Čechách a v Ľvove. Po kňazskej vysviacke 7. júla 1939 v Michalov-
ciach z rúk biskupa Pavla sa vrátil na rok do Čiech. Pôsobil v mo-
nastieroch v Stropkove a v Michalovciach. V roku 1945 po pokuse 
založiť monastier redemptoristov v Chuste na Podkarpatsku sa 
vrátil do Michaloviec, kde sa stal redaktorom časopisu Misionár. Ten 
mal v roku 1947 i jeho zásluhou náklad tridsaťpäťtisíc kusov, a to 
v čase, keď bol veľký nedostatok papiera. Do roku 1950 sa angažoval 

JÁN ĎURKÁŇ CSSR (1912 – 1972)

MIKULÁŠ KABASILAS 

ŽIVOT V KRISTOVI (4) 
SVÄTÉ TAJOMSTVÁ  
AKO BRÁNY SPRAVODLIVOSTI (1)
Sväté tajomstvá môžeme právom nazvať 
bránami spravodlivosti (Ž 117, 19), a to 
od chvíle, keď nesmierna láska Boha 
voči ľuďom a jeho dobrota, teda Božia 
moc a spravodlivosť, urobili z nich cesty, 
po ktorých môžeme prísť do neba. V pra-
dávnych časoch, skôr než prišiel Boh, aby 
prebýval s ľuďmi, nebolo možné nájsť 
na zemi spravodlivosť. Sám Boh sa sklonil 
a zhliadol z neba, aby našiel spravodlivé-
ho človeka. Keby taký jestvoval, určite by 
nemohol zostať pred ním ukrytý. Lenže 
takého nenašiel. „Všetci poblúdili, úplne 
sa zvrhli; nikto nerobí nič dobré, ani len 

jeden jediný.“ (Ž 13, 3) Keď však zo zeme 
vzišla pravda pre ľudí, ktorí ležali v tieni 
a temnotách lži, vtedy aj spravodlivosť 
zhliadla z neba a ukázala sa ľuďom 
po prvýkrát a v plnosti, takže boli ospra-
vodlivení. Nevinný, ktorý sa nedopustil 
ničoho zlého, odpovedal za nás smrťou 
na kríži, čím zaplatil trest za naše hriechy. 
Tou smrťou sme boli najprv oslobodení 
z pút a zbavení obvinenia, takže sme sa 
stali Božími priateľmi a spravodlivými. 
Umierajúci Spasiteľ nás nielen oslobodil 
a uzmieril s Otcom, ale dal nám aj moc 
stať sa Božími synmi. On, ktorý prijatím 

tela zjednotil so sebou našu prirodzenosť, 
zjednocuje každého z nás so svojím telom 
mocou tajomstiev (sviatostí). Tak spôso-
buje, že v našich dušiach môže vzklíčiť 
spravodlivosť a jeho život. A preto je 
možné, že ľudia prostredníctvom svätých 
tajomstiev môžu poznať a plniť pravú 
spravodlivosť.

Je pravdou, že Písmo spomína mnohých 
spravodlivých a Božích priateľov ešte pred 
príchodom toho, ktorý ospravodlivuje 
a uzmieruje, ale treba vziať do úvahy, že 
boli spravodliví vzhľadom na svoju dobu 
a prípravu na budúcnosť. Boli pripravení 
bežať v ústrety spravodlivosti, len čo sa 
zjaví, a zhodiť putá, hneď ako bude zapla-
tené výkupné; pripravení vidieť, hneď ako 
sa ukáže svetlo, a zanechať predobrazy 
vo chvíli, keď sa zjaví pravda. Aj keď im 
prekážali takmer rovnaké putá a boli pod-
robení rovnakej tyranii, týmto spôsobom 
sa spravodliví predsa len líšili od nespra-
vodlivcov. Spravodliví trpeli so živým 
odmietaním otroctva a zajatia; modlili sa, 
aby ich väzenie bolo zničené a putá spretr-
hané; túžili vidieť, ako budú väzni šliapať 
po hlave tyrana, kým, naopak, nespravod-
livcom sa ich stav vôbec nezdal strašný, ba 
dokonca sa tešili z toho, že sú otroci.

Napokon aj v tých blažených dňoch, keď 
už Spasiteľ prišiel, boli niektorí, čo nepri-
jali Slnko, ktoré vzišlo nad nimi, a všetký-
mi prostriedkami sa ho snažili zhasnúť, 
robili preto všetko, lebo sa nazdávali, že 
lúč možno zatemniť. Preto keď sa zjavil 
Kráľ, tí prví boli oslobodení od nadvlády 
podsvetia, kým tí druhí ostali i naďalej 
prikovaní. (preložil Marko Durlák)
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SVÄTÝ SPIRIDON 
DIVOTVORCA
»  Dávid KOVÁČ

Svätý Spiridon, ktorého si v našom 
kalendári pripomíname 12. decembra, sa 
narodil v malej dedinke Assia na severe 
ostrova Cyprus okolo roku 270. Prvotne 
pôsobil ako pastier a bol jednoduchým, 
skromným chlapcom. Bol nečakane bys-
trý, ale ako väčšina ľudí toho času nenau-
čil sa čítať ani písať. Už v mladom veku 
miloval Cirkev, aj vďaka výchove svojich 
rodičov, ktorí boli oddaní kresťania. Pre-
javoval nadšenie z náboženstva a aj vďaka 
svojej vysokej inteligencii si bol schopný 
pamätať dlhé state zo Svätého písma. Jeho 
rodičia nechceli, aby bol tento jeho talent 
potlačený, tak mu cez miestneho kňaza 
zabezpečili školu a náboženské vzdelanie. 
Po jeho ukončení sa začiatkom 4. storočia 
stal kňazom práve v dedine, v ktorej vy-
rastal. Novokňaz bol už v tom čase ženatý 
a mal dcéru, no jeho manželka zomrela 
veľmi mladá. Po jej smrti Spiridon a jeho 
dcéra Irena, taktiež neskôr svätá, vstúpili 
do mníšskeho stavu. Po založení a vedení 
dedinskej školy, jeho oddanej pomoci ľu-
ďom a neustálej modlitbe bol ustanovený 

za biskupa Trimitunty – mesta na ostrove 
Cyprus.

V roku 325 bol na požiadavku cisára 
Konštantína Veľkého zvolaný Prvý 
nicejský snem na vyriešenie viacerých 
otázok viery. Na sneme boli prítomné 
veľké osobnosti kresťanstva, medzi nimi 
aj biskup Spiridon. Pri tejto príležitosti 
spoznal aj arcibiskupa lykijskej Myry, 
nám dnes známeho svätého Mikuláša Di-
votvorcu, s ktorým si vybudoval dlhodobé 
priateľstvo. Aj jeho prítomnosť ovplyvnila 
vyriešenie viacerých teologických otázok 
prvého ekumenického koncilu v histórii. 
Jeden z jeho hlavných zázrakov sa udial 
práve tu, keď bojoval proti Áriovi a jeho 
hlásaniu. Počas svojej argumentácie vzal 
Spiridon do ruky tehlu (alebo črepinu) 
a povedal, že aj táto tehla obsahuje v sebe 
tri osoby – vodu, oheň a zem – presne 
ako svätá Trojica – Otec, Syn a Svätý 
Duch. Ako to dopovedal, z tehly vyšľahol 
plameň, zospodu vytiekla voda a v ruke 
svätého zostal kus hliny.

Hneď ako sa vrátil z koncilu, bol zná-
my široko-ďaleko svojimi zázrakmi 
– premenil hada na zlato, aby pomohol 
chudobnému splatiť dlhy, uzdravil cisára 
a mnohé ďalšie. Po pohanskom prenasle-
dovaní Spiridon v roku 348 zomrel a bol 
pochovaný v chráme na ostrove Cyprus.

Svätého Spiridona možno spoznať na iko-
nách veľmi ľahko. Obvykle sa zobrazuje 
ako postava držiaca horiacu tehlu, z kto-
rej vyteká voda, spoznať sa dá aj vďaka 
pletenému košíku na hlave, ktorý nosil 
počas svojho celoživotného pôsobenia 
ako pastier.

Telo svätého sa počas stáročí zachovalo v celku ako nerozložené a je uložené na ostro-
ve Korfu v Grécku. Jedným z jeho zázrakov po smrti je aj fakt, že svätý stojí na vlast-
ných nohách, a preto sa na všetky slávnostné procesie po ostrove truhla s jeho telom 
nosí postojačky.

Taktiež sa radí k tzv. chodiacim svätým. Chodiaci svätí sú tí, ktorí sa aj v dnešnej 
dobe zjavujú v snoch, vykonávajú zázračné skutky či vyliečenia. Práve tí svätci majú 
poväčšine neporušené ostatky a ich obuv sa zázračne používa – preto „chodiaci”. Raz 
ročne sa na jeho ostatkoch vymieňajú papuče, ktoré sa stále zázračne nájdu schodené, 
a práve tie sú rozdelené do chrámov po celom svete. Najbližšie k nám sa dajú nájsť 
v pravoslávnom chráme na predmestí mesta Užhorod.

Vďaka stúpajúcej úcte k svätému Spri-
donovi sa už štvrtý rok slúži celonočné 
bdenie na predvečer sviatku v niekoľ-
kých chrámoch Košickej eparchie a ten-
to rok, vďaka tímu aplikácie Časoslov.
sk, sa ponúka aj modlitba molebenu 
a akatistu, zatiaľ pre vnútornú potrebu 
projektu.

 SLOVO 17



Im
el

o 
  I  p

xh
er

e.
co

m

Od LuciE dO ViaNOc 
KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC
»  Antónia HAĽKOVÁ

Slávenie vianočných sviatkov je význam-
nou súčasťou života kresťanov. Príprava 
na Vianoce sa v byzantskom obrade 
začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa – 
nazýva sa preto Filipovka. Toto štyrid-
saťdňové pôstne obdobie je duchovnou 
prípravou veriacich na slávenie sviatkov 
Narodenia Pána a Bohozjavenia. 

Štedrý deň bol vždy dňom, keď sa ľudia 
po štyridsiatich dňoch ticha a pokoja 
schádzali za jedným stolom a s čistým 
srdcom slávili najkrajšie sviatky. Sú-
časťou kresťanských Vianoc je teda aj 
predvianočná spoveď, ktorá má ľudí 
motivovať k tomu, aby si navzájom 
odpustili, aby sa zmierili a udobrili, lebo 
v tom spočíva skutočná podstata vianoč-
nej radosti. Po štedrovečernej večeri sa 
spievali vianočné piesne, rodiny očakávali 
koledníkov alebo išli zavinšovať suse-
dom a príbuzným šťastie, zdravie a Božie 
požehnanie. Pred večerou sa dodržiaval 
celodenný pôst, nejedli sa mäsité pokrmy. 
Štedrovečerné jedlá sa líšili nielen podľa 
regiónov, ale aj podľa vierovyznania, ale 
ryba ako symbol Ježiša Krista bola všade 
typickým pôstnym jedlom.

Hoci sa Vianoce v posledných rokoch stali 
komerčnou záležitosťou, mnohé rodiny 
vnímajú ich posolstvo vo svojej podstate 
a dodržujú tradičné zvyky, ako je predvia-
nočná svätá spoveď, stavanie betlehemov 

so Svätou rodinou, modlitba pri štedrove-
černom stole, čítanie úryvkov zo Svätého 
písma pripomínajúcich udalosti, ktoré 
bezprostredne predchádzali Ježišovmu 
narodeniu. Krásnym zvykom je delenie 
jedla hlavou rodiny a požehnanie kaž-
dého člena rodiny znakom kríža na čelo. 
Po večeri koledovanie a návšteva blízkych 
príbuzných, susedov či priateľov.

Je dôležité odlišovať kresťanské a pohan-
ské zvyky, keďže vianočné sviatky sú aj 
obdobím mágie, povier a poverčivých 
skutkov, ktoré by mali zabezpečiť dobrú 
úrodu, zdravie a bohatstvo. Tieto povery 
sú v rozpore s kresťanskou vierou, no 
aj napriek tomu si doteraz nachádzajú 
miesto v živote mnohých kresťanov. 
Povera je falošná a prevrátená viera, ktorá 
pripisuje magickú moc určitým prakti-
kám, skrze ktoré sa človek chráni pred 
zlými silami a nešťastím vo svojom živote. 
Poverčivý človek porušuje prvé Božie pri-
kázanie, pretože si vytvára modlu, ktorú 
si ctí a spolieha sa na jej moc, pričom verí, 
že jeho šťastie a osobný úspech závisia 
od toho, ako dobre sa mu podarí chrániť 
pred zlými silami. 

Vianočné dni boli vždy považované za ide-
álne obdobie na veštbu do budúcnosti, 
do ktorej bolo možné nielen nahliadnuť, 
ale ju aj ovplyvniť. Dni od Lucie do Vianoc 
sa považovali za tzv. stridžie dni: „Od Lu-

cie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“ 
Deň na Luciu bol považovaný za najkratší 
deň v roku, naopak, noc bola najdlhšia. 
Rozšírené bolo presvedčenie, že práve 
počas tejto noci mali všetky zlé sily najväč-
šiu moc. Ženy v tento deň nevykonávali 
domáce práce a nenavštevovali iné dvory 
zo strachu z bosoráctva. S vianočným 
obdobím sú spojené aj mnohé pranostiky 
ako: Katarína na ľade – Vianoce na blate 
alebo Katarína na blate – Vianoce na ľade. 
Biele Vianoce, zelená Veľká noc. Keď je 
hus na Vianoce v blate, Jozef bude na ľade. 
Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň, po Via-
nociach krátka nitka, dlhší deň. Na Via-
noce blato, na Veľkú noc sneh. Pranostiky 
sú súčasťou ľudovej slovesnosti a vznikli 
na základe pozorovania prírodných javov, 
ktoré následne ľudia zovšeobecnili, a pre-
to ich treba odlišovať od povier.

Slovenská história je vo všeobecnosti 
bohatá na zvyky a tradície vychádzajúce 
z povier, kresťanskej viery a prostredia, 
v ktorom ľudia žili. Je pekné zachovávať 
tradície predkov, ale rovnako dôležité je 
nezabúdať, že každý úkon či vyrieknuté 
slovo majú moc aj v duchovnej sfére. 
V ten najkrajší čas, keď Christos ražda-
jetsja, pripravme mu miesto nielen pri 
štedrovečernom stole, ale aj vo svojom 
srdci, a nedajme priestor zlu, ktoré sa 
tlačí do našich životov skrze pohanské 
zvyky a povery.
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BOH DÁVA  
V HOJNEJ MIERE 
AKO NÁS BOH OBDARIL DEŤMI  
NAPRIEK NAŠEJ NEPLODNOSTI

» Magdaléna a Ján RUSIŇÁKOVCI

„Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vr-
chovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)

Keď sme sa pred šestnástimi rokmi pri-
pravovali na prijatie sviatosti manželstva, 
rozprávali sme sa o tom, koľko detí by 
sme chceli mať. Obaja s manželom sme 
túžili po veľkej rodine, v ktorej by malo 
každé dieťa brata i sestru. Sami totiž po-
chádzame z väčších rodín a vnímali sme 
to ako dar a najlepšiu investíciu našich 
rodičov. 

Po svadbe sme sa nemali kam ponáhľať, 
lebo sme sa brali mladí a v očiach tohto 
sveta sme mali na rodinu ešte kopu času. 
Dieťatko však ani po roku, ani po dvoch 
neprichádzalo. Otázky blízkych sa mno-
žili, naša netrpezlivosť narastala, a tak 
sme začali hľadať odpovede. Absolvovali 
sme nejaké lekárske vyšetrenia, gyneko-
logické operácie a s obrovským smútkom 
sme si vypočuli lekársky verdikt: „Nejaká 

šanca na tehotenstvo by tam možno bola, 
ale nevieme vám to zaručiť. Odporúčame 
vám radšej umelé oplodnenie.“

To pre nás, samozrejme, neprichádzalo 
do úvahy. Nechceli sme stvoriť bábätká 
na sterilnom sklíčku, vybrať si najlepšiu 
verziu v ponuke a ostatné nechať čakať 
na svoju šancu niekde v mrazničke. Ale 
žiť v bludnom kruhu snaženia, čakania 
a každomesačného trápenia ďalších dvad-
sať rokov nám takisto nedávalo zmysel. 

Čo vám budeme hovoriť – bolo to zdr-
vujúce. Náš sen o rodine sa postupne 
rozpadal. „Bože, čo od nás chceš? Prečo 
si to dopustil? A čo máme teraz robiť?“ 
pýtali sme sa v modlitbe. Po istom čase 
sme sa rozhodli pre adopciu. 

„Prečo ste to vzdali?“ nazdávali sa niekto-
rí. Nie, nevzdali sme to – stále sme verili 
a veríme, že Bohu nič nie je nemožné. 

Sára predsa počala syna Izáka ako deväť-
desiatročná starena, a to nebola jediná, čo 
sa v pokročilom veku stala matkou. Prečo 
teda strácať nádej? 

„A ak Boh nechce, aby ste sa stali rodič-
mi?“ pýtali sa ďalší. To by predsa išiel sám 
proti sebe! On je Otec a chce, aby sme mu 
boli podobní. Povoláva nás k otcovstvu 
a materstvu, k obetovaniu svojho pohod-
lia pre iných. V obetavej službe kňazov, 
rehoľných sestier, učiteľov, lekárov, 
pracujúcich otcov a starostlivých matiek 
zjavuje ľuďom svoju bezpodmienečnú 
lásku. 

„Nebojíte sa, či budete vedieť milovať 
cudzie dieťa?“ Hm. Takú skúsenosť už 
predsa máme! Občas nie je jednoduché 
milovať dieťa svojej svokry – má svoje 
muchy, diametrálne odlišnú povahu, iné 
návyky aj predstavy o živote. Je dospelý, 
má vlastnú hlavu, už sa nedá prevycho-
vať. Ale je to krásne a stojí to za to. Neve-
ríme, že s láskou k dieťaťu je to inak.

Boh nám po šiestich rokoch manžel-
stva vytúžené dieťa daroval. Števko mal 
tri mesiace, keď z nás spravil šťastných 
rodičov. Potom sme štyri roky čakali 
na dievčatko. Prišli hneď dve – ročné dvo-
jičky Agátka a Beátka. Dali nám poriadne 
zabrať! Stále sme však túžili ešte po jed-
nom malom, voňavom bábätku. To k nám 
prišlo až nedávno, po vypočutí mnohých 
detských modlitieb, ktoré volali po ma-
ličkom bračekovi. Je to náš niekoľkotýž-
dňový zázrak Timotejko, v ktorom Boh 
naplnil sny detí aj dospelých. Kiež by cítil, 
aký bol vždy chcený a milovaný!

Boh nás obdarúva v hojnej miere podľa 
svojho prísľubu – „mieru dobrú, natla-
čenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú 
do lona“ (Lk 6, 38). Ničím sme si to neza-
slúžili, je to dar. Nijako mu to neodplatí-
me, našou odpoveďou môže byť len naša 
skromná chvála. 

Takto sa Boh dáva aj na Vianoce – v chu-
dobnom dieťati nám dáva všetko požeh-
nanie pre život i pre večnosť. Dáva možno 
inak, ako si myslíme, že by bolo pre nás 
najlepšie. Často však dáva viac, než si vie-
me predstaviť. Stačí ho prijať a vykročiť 
s ním do nových dní. 

Prajeme vám odvážne Vianoce! 
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ViaNOČNÁ KaPELa, 
BEZDOMOVEC A PES
» Alexandra MATOĽÁKOVÁ

Ruky? S vonkajším svetom spojené cez dotyk s obliečkou. 
Nohy? Nechajú sa zvádzať zemskou príťažlivosťou. Hlava? 
V zvieracej kazajke. Duša? Na Tribeči. Nechám viečka 
spokojne padnúť. Len nech si oddýchnu. Nech si všetci 
oddýchneme. Od vesmíru a jeho starostí. Aspoň chvíľu ho 
nedržme na pleciach. 

Cez okenné sklo sa predral umelý sve-
telný lúč pouličnej lampy a ťahá ma späť 
na nohy. Tie, ktoré koketujú s gravitáciou. 
Pod nohami pocítim dlážku. Blížim sa 
k oknu. Je vzdialené stovky kilometrov. 
Pred našou bránkou stojí opitý sused 
a pchá nám do schránky noviny z celej 
ulice. Fajčí pritom jednu marlborku 
za druhou a špaky odhadzuje do snehu. 
O chvíľu sa naňho vyvalí otec s lopatou 
na odhŕňanie snehu a bude sa naňho 
zaháňať dovtedy, kým na seba nestih-
nú vychrliť všetky nadávky a vyhrážky 
zozbierané z celého roka. Alebo kým (ako 
každý rok) nezhodia celú našu vianočnú 
výzdobu. Svetielkujúce umelé cencúle 
visiace z odkvapovej rímsy, meter a pol 
vysokého obludného LED snehuliaka 
a nakoniec všetky lampáše s betlehem-
ským svetlom z Amazonu, dômyselne 
zoradené na múriku pred vchodovými 
dvermi.

Na okenný parapet mi priletí havran. 
Totálne mi znemožní výhľad na ulicu. 
Klopem na sklo, nech vypadne, no má 
ma v paži. Len tak v tričku otvorím okno 
a rukami tápam vo vzduchu. Havran si 
sadne na strom oproti. 

Zavriem okno. Je mi príjemne teplo. 
Vonku začne snežiť. Drobné snehové 
ratolesti sa približujú k zemi. Sadajú mi 
na parapet. Cupkajú jedna za druhou. Ich 
harmonický pohyb narušia pazúriky hav-
rana. Zas. Sedí ešte bližšie ako predtým, 
dostatočne spokojný so svojou znovu zís-
kanou pozíciou. Z ulice sa ozýva vianočná 
zvonkohra. Jedným skokom, ktorý moje 

telo prekvapí natoľko, že sa moja tvár 
takmer pobozká s dlážkou, sa dostanem 
k skrini. Schytím prvý vešiak, čo mi príde 
pod ruku. Pastelové šaty z polyesteru su-
rovo strhnem a len tak s vešiakom v ruke 
sa vrhám k oknu. Otrasný čierny vták mi 
venuje nechápavý pohľad. Hlavu nakloní 
jemne do strany a čaká, čo urobím.

Vianočná hudba vonku naberá na inten-
zite. Narodil sa Kristus Pán prehlušuje aj 
tlkot môjho srdca. Vešiak letí priamočia-
rou trajektóriou za chvostom vtáka, no 
rozličná rýchlosť zabráni ich stretu. 

Telo mi striasa zimou. V rozhádzanom 
bunkri na šaty vydolujem starý kožuch 
z umelej srsti nejakého zvieraťa, ktoré 
neviem identifikovať. Na nohy si natiah-
nem hnedé ošúchané kozačky z výpre-
daja. Kľučka od dverí sa pod náporom 
zanedbateľnej sily poddá a ja opúšťam 
svoju izbu. Dvere sa za mnou zabuchnú. 
Už niet cesty späť.

Zmysly mi zachváti vôňa škoricového 
latté, vianočného punču a korenia. Vo 
vzduchu sa nesie ťažká, sladká aróma 
sprevádzaná ostrým zvukom zvonkohier 
a otrepaných vianočných hitov z deväť-
desiatych rokov. Mestské smreky hrajú 
všetkými farbami od červenej až po ne-
prirodzenú zelenú. Ľudia okolo mňa 
splývajú do nepriehľadnej, ničím a nikým 
nekontrolovateľnej masy, ktorá plieni 
námestie. Trhoví predavači sa snažia deň 
pred Štedrým dňom predať posledný to-
var. Ponúkajú drevené soľničkové sovičky 
a sliepočky, peňaženky a opasky z pravej 

kože, gýčo-
vé vyšívané 
obrusy 
aj umelé 
stromčeky 
rôznych tvarov a veľkostí. Majú akciu. 
Za dva vianočné stromčeky tretí zdarma. 
Predstava troch ozdobených, v rade stoja-
cich vianočných stromov v obývačke ma 
donúti k pobavenému úškľabku.

Na pódiu vedľa drevených jasličiek 
hrá živá kapela, ktorú nikto nesleduje. 
Jej hudbu úplne prehlušujú vianočné 
pesničky z reproduktorov. Aby som 
zachytila aspoň tichú melódiu, musím 
sa priblížiť celkom k pódiu. Nie je to 
ťažké. Okrem mňa sleduje koncert len 
jeden bezdomovec s fľašou lacného čuča, 
ktorý sa evidentne vykašľal na emočné 
vydieranie nakupujúcich, (prekvapivo 
triezvo) si uvedomujúc absenciu ich 
súcitu, a ešte jeden pes, ktorý bez pohybu 
sedí na mieste a pohľad upiera na hrajúcu 
kapelu.

Keď ma frontman skupiny zbadá, s ne-
skrývanou radosťou mi zamáva. Očividne 
sa vďaka mne cíti aspoň trocha menej 
zbytočne. Zo svojich posledných zásob 
vydolujem úsmev.

Keď skupina dohrá, ostanem stáť pred 
pódiom a sledujem, ako členovia dôklad-
ne ukladajú nástroje do puzdier, akoby 
práve odohrali koncert pre vypredaný 
štadión. Pes a bezdomovec odišli.

„Ahoj, myslím, že svoju jedinú fanúšičku 
smieme pozvať na vianočný punč.“

Myknem plecami. Ani som nevedela, že 
máme v meste takú útulnú kaviareň. 
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„Ako vidím, nevyhľadávate len podujatia 
bez obecenstva, ale aj kaviarne bez hostí.“

Hudobníci sa zasmejú.

„A ty zas dávaš prednosť neúspešným 
kapelám pred vianočnými klasikami 
Marie Carey.“

„Zlá hudba na zlú náladu. Kto by si kazil 
hudbu zlými pocitmi?“

„Vieš, čo sa hovorí?“

„V hudobných kruhoch?“

„Medzi nami. Ak tvoríš skladbu, musíš 
najprv zložiť základný beat, zvuk alebo 
rytmus, potom k tomu pridáš melódiu. 

Intenzita beatu je rôznorodá. Môže byť 
výrazná alebo tvoriť iba jemný podmaz 
skladby. Háčik je v tom, že musíš presne 
odhadnúť, aká veľká má byť tá intenzita. 
Ak je beat príliš slabý, skladba je nudná, 
nikoho nezaujme, no keď je beat príliš 
silný, zničí to celú skladbu. Hovorí sa 
tomu prepálenie.“

„Čo tým chceš povedať?“ 

„Že skladba môže byť dobrá, menej dobrá 
alebo zlá, ale ak ju prepáliš, je koniec. 
Z piesne sa stane len nezmyselný, otravný 
zhluk zvukov, ktorý ťa najprv možno 
zaujme, ale potom z teba akoby vysaje 
všetku energiu a ty sa cítiš ohučaná 
a prázdna.“

„Chápem, človek je niekedy ako tá sklad-
ba.“

„Áno, snaží sa zvýšiť intenzitu vlastného 
beatu, aby zaujal, ale ak prekročí istú hra-
nicu, prepáli sa, a tým zničí nielen seba, 
ale aj ľudí vo svojej blízkosti. A prepálená 
skladba sa už nedá zachrániť.“

Horúci punč mi popáli pery. Kaviareň 
je vianočne vyzdobená, na stoloch horí 
vonná sviečka a šíri sladkú škoricovo-jabl-
kovú vôňu po celej miestnosti. Na oknách 
visia drobné žiarovky s teplým bielym 
svetlom.

„Ale veď predsa môžete nahrať novú 
skladbu.“

Položím šálku s nápojom naspäť na stôl.

„Presne o to ide. Vždy môžeš začať od-
znova. Bez ohľadu na to, koľko prepále-
ných skladieb vydáš, vždy môžeš vytvoriť 
novú skladbu, ktorá bude iná ako tie 
predošlé. Počet predošlých prepálených 
skladieb nemá žiaden vplyv na tvoju novú 
skladbu.“

Zvonku sa ozýva krik blázniacich sa detí.

„A jedného dňa sa ti to podarí. A keď sa 
ti podarí, bude ti úplne jedno, koľko ľudí 
počúva tvoju hudbu a či je to napríklad 
len hluchý bezdomovec a jedno depresív-
ne dievča v otrasnom kožuchu.“

„A pes.“

„A pes.“

„Pretože tá skladba sama osebe ťa naplní. 
Obecenstvo potrebujú iba ľudia, ktorí si 
nie sú istí tým, čo robia.“

Decembrový mráz príjemne kontrastuje 
s ťažkým, teplým vzduchom v kaviarni. 
Na nos mi dopadne malá snehová vločka. 
Usmejem sa. Vytiahnem mobil z vrecka 
a vymažem všetky pesničky zo svojho 
playlistu. Z hrdla sa mi vyderie zvlášt-
ny zvuk, ktorý zďaleka pripomína môj 
hlas. Prsty sa samy sformujú do útvaru, 
ako keď človek lúska. Nohy sa odlepia 
od zasneženej cesty a začnú podupkávať. 
V hlave sa mi začína formovať melódia.

Srdce mi na chvíľu zovrie. Na streche 
katedrály zbadám sedieť havrana. Keď ma 
zbadá, nakloní čiernu hlávku do strany 
a chvíľu na mňa hľadí. Potom roztiahne 
čierne krídla a odletí do tmy.
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IKONOSTAS V CERKVI SV. CYRILA A METODA 
V SPIŠSKEJ BELEJ

Po nežnej revolúcii sa na mnohých mies-
tach rozbehla výstavba nových chrámov. 
Bol to aj prípad v meste Spišská Belá. 
Gréckokatolícki veriaci sa sem postupne 
prisťahovali z bližších i vzdialenejších 
obcí. Rovnako tu našli svoj domov aj 
ľudia vracajúci sa z bývalého Sovietske-
ho zväzu. Veriaci žijúci v tomto meste 
nemali svoju cerkev, kde by sa mohli 
stretávať na modlitbách, prijímať svia-
tosti a sväteniny. V roku 1996 mitroforný 
protojerej a kanonik otec Sergej Kovč 
sa vo vyššom veku podujal na výstavbu 
nového chrámu, ktorý mal byť zasvätený 
sv. Cyrilovi a Metodovi. Sväté liturgie sa 
v ňom začali slúžiť po niekoľkých rokoch, 
aj keď chrám ešte nebol dokončený. 
Posvätený bol až vladykom Milanom 
Lachom SJ na sviatok patrónov chrámu 
5. júla 2017, čo bolo až dvadsaťjeden rokov 
od začiatku stavby.

V tom období v cerkvi chýbal ikonostas. 
Na provizórnych drevených konštruk-
ciách boli upevnené ikony, ktoré sym-
bolizovali základný rad. Boli to však iba 
papierové ikony nalepené na drevotries-
ke. Aj keď sa o zhotovení ikonostasu 
hovorilo už dávnejšie, realizácia sa začala 
až v roku 2018.

Ide o jednoduchý ikonostas skladajúci 
sa z dvoch radov ikon. Nad základným 
radom ikon, ktoré oddeľujú cárske a dia-
konské dvere, nájdeme v tvaroch poloblú-
kov rad apoštolov. Na vrchole ikonostasu 

sa vypína trojramenný kríž, pod ktorým 
je umiestnená ikona Poslednej večere.

Robustná konštrukcia v prírodnom 
dubovom vyhotovení nie je zlátená, ale je 
ozdobená vyfrézovanými drážkami tma-
vej farby. Ladí s analojmi umiestnenými 
v lodi chrámu.

Konštrukcia ikonostasu bola postavená 
21. decembra 2018. Stolárske práce vyko-
nal p. Vladimír Lešundák so svojimi po-
mocníkmi. Autorom ikon je p. Miroslav 

Mindek. V priebehu niekoľkých týždňov 
bola osadená ako prvá ikona Poslednej 
večere. Následne, symbolicky v predvečer 
sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodič-
ke, boli ikony tohto sviatku umiestnené 
na cárske dvere. Potom boli osadené 
ikony diakonov sv. Štefana a Romana 
Sladkopevca na diakonské dvere. V ďalšej 
etape boli doplnené ikony z radu apošto-
lov a napokon bol ikonostas zakončený 
základným radom. Ikony základného 
radu boli dodané 3. apríla 2020 a nahradi-
li dovtedajšie provizórne ikony. Ikonostas 
bol dokončený počas prvej vlny pandémie 
koronavírusu Covid-19. Z tohto dôvodu sa 
ešte neuskutočnila jeho posviacka.

Vybudovaním ikonostasu sa dovŕšila 
ďalšia etapa pri skrášľovaní a zveľaďovaní 
Božieho chrámu, ktorý v nedeľu navšte-
vuje 25 – 30 veriacich. Aj v tomto diele 
možno badať konanie Božích zázrakov, 
že pri takom malom počte veriacich sa 
dokázalo zbudovať veľké dielo. Na jeho 
realizáciu finančne prispelo mesto Spiš-
ská Belá sumou štyritisíc eur, Gréckoka-
tolícke arcibiskupstvo Prešov sumou tisíc 
eur a zvyšok bol financovaný milodarmi 
od veriacich oboch katolíckych obradov 
žijúcich v tomto meste i z iných kútov 
Slovenska. Rovnako nemožno nespome-
núť aj veľkú obetu a nadchnutie sa pre 
ikonostas zo strany miestnych veriacich. 
(Ján Bočkaj)
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HĽADÁME PRIATEĽA SLOVA – MODLITEBNÍKA, 
ktorý sa bude pravidelne poslednú nedeľu v mesiaci modliť

posvätný ruženec za redaktorov a dobrodincov časopisu.
viac na casopisslovo.sk/priatelia/

Priateľ časopisu

„Lebo chlapček sa nám narodil,  
daný je nám syn...  

Jeho vláda bude veľká a pokoj bude  
bez konca... odteraz až naveky.“

Iz 9, 5 – 6

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA 
JUDr. STANISLAV KAŠČÁK, s. r. o.

PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO
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IKONOSTAS V CERKVI NAJSVÄTEJŠIEHO 
SRDCA SPASITEĽA V SABINOVE

V Sabinove, v chráme zasvätenom Naj-
svätejšiemu Srdcu Spasiteľa, kde okrem 
iného slávil sväté liturgie ešte ako kaplán 
teraz už blahoslavený Pavol Peter Gojdič, 
je ikonostas pomerne krátko. Túžba 
po ikonostase bola v srdciach kňazov 
a veriacich tejto farnosti veľmi dlho. Túto 
túžbu sa podarilo uskutočniť až počas pô-
sobenia otca Jaroslava Matoľáka. Posvä-
tený bol otcom arcibiskupom metropoli-
tom Jánom Babjakom SJ počas odpustovej 
slávnosti 13. júna 2010.

Autorom projektu ikonostasu, ako aj 
samotných ikon je Angelika Birošová 
Nedoroščíková. Ikonostas obsahuje zá-
kladný rad ikon, teda ikonu sv. Mikuláša, 
Presvätej Bohorodičky v náručí s Ježišom, 
ikonu samotného Krista a ikonu chrámo-

vého sviatku. Na cárskych dverách sú iko-
ny evanjelistov – Matúša, Marka, Lukáša 
a Jána a nad nimi dvojikona Zvestovania 
Presvätej Bohorodičke. Na diakonských 
dverách sú ikony archanjela Michala a ar-
chanjela Gabriela. Nad cárskymi dverami 
je ikona Krista Pantokratora – Vševládcu. 
Vedľa nej sú sprava a zľava ikony sv. apoš-
tolov a nad ňou ikona ukrižovania Krista. 
Zaujímavým spôsobom je riešená ikona 
chrámového sviatku – Najsvätejšieho 
Srdca Spasiteľa. Na návrh vladyku Petra 
Rusnáka ikona pozostáva z výjavu štyroch 
evanjeliových udalostí, pri ktorých sa veľ-
mi zjavne prejavila Božia láska k človeku. 
Je to ukrižovanie Krista, stretnutie Krista 
so Samaritánkou, narodenie Ježiša Krista 
a vzkriesenie Lazára. V dolnej časti ikony 

je v cirkevnoslovanskom jazyku napí-
saný úvod z prepustenia sviatku Srdca 
Ježišovho.

Samotné ikony sú písané technikou – 
vaječná tempera na drevo s kriedovým 
podkladom. Zlato na ikonách je dvadsať-
tri a trištvrte karátové a ikony sú lakované 
damarovým lakom.

Konštrukcia ikonostasu je drevená a jej 
autorom je Pavol Sučko. Podľa samotné-
ho autora technologicky pomerne nároč-
ný bol horný diel ikonostasu a vyžadoval 
si majstrovskú zručnosť. Na konštrukciu 
bolo použité dubové drevo morené 
do tmavého odtieňa a vystriekané poly-
uretánovým lakom.

Autorom rezieb, ktoré dopĺňajú krásu 
ikonostasu, je umelecký stolár – rezbár 
Jaroslav Bujňák. Tie sú vyrobené z lipo-
vého dreva a obtiahnuté dvadsaťštyrika-
rátovým zlatom. Podklad je z polimentu 
a rezba sa dá leštiť achátovým kameňom. 
Rezby, pozostávajúce z rôznych umelec-
kých ornamentov, klasov a hrozna okrem 
lemovania niektorých ikon či vyplnenia 
prázdnych častí medzi ikonami a dreve-
nou konštrukciou zakrývajú aj konzoly, 
ktoré sú kvôli stabilite ikonostasu zapus-
tené do múrov chrámu.

Za toto dielo patrí vďaka v prvom rade 
Bohu, autorom, spomínanému kňazovi 
farnosti otcovi Jaroslavovi Matoľákovi, 
ako aj veriacim farnosti Sabinov, ktorí 
finančne pokryli výdavky spojené s týmto 
nádherným dielom. Osobitné poďakova-
nie patrí bývalému kurátorovi a kantorovi, 
nedávno zomrelému pánovi Michalovi Se-
mančíkovi, ktorý sa pričinil o to, že máme 
v našej cerkvi ikonostas. (Slavomír Palfi)

MIKULÁŠ IDE K NÁM
Spojiť rodiny pri spoločnom trávení času, zábave či spoznáva-
ní života svätého Mikuláša je hlavným cieľom novej spolo-
čenskej hry z dielne Košickej eparchie. Hra chce povzbudiť k nasledovaniu 
životných postojov a hodnôt, ktorým svätý Mikuláš zasvätil celý svoj život. 
Aj preto je vekové ohraničenie jej hráčov neobmedzené.

Cena: 16,90 eura + prípadné poštovné

Túto hru možno nájsť na internetovom obchode aetos.sk, v kamenných 
predajniach obchodu Ekumena v Košiciach (Mäsiarska 2) a v Prešove 
(Hlavná 1), ako aj vo farnostiach Košickej eparchie.
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ZVEStuJEm VÁM 
VEĽKÚ radOSŤ
» Adriana MATOĽÁKOVÁ 

„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude pat
riť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste naro
dil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Táto historická pravda zachytená 
v slovách evanjelistu Lukáša dala vznik sviatkom spája
júcim vyše dve miliardy kresťanov naprieč celým svetom. 
I keď reálne udalosti sú dnes romantizované a pokryté 
nánosom vyfabrikovanej vianočnej idylky, kreativita ľudo
vej zbožnosti zostáva napriek dominancii nablýskaných 
reklám stále veľmi hlboká. Pozývame vás na sondu do sú
časných predvianočných a vianočných osláv v európskych 
krajinách, kde máme priateľov, ktorí nám ochotne priblížili 
Vianoce svojho detstva a svojej domoviny.

PríPraVNÉ OBdOBiE
Hoci niekoľkotýždňové obdobie pred 
narodením Ježiša Krista je predovšetkým 
časom duchovnej prípravy a pokánia, 
jeho vonkajšou manifestáciou sú aj 
radostné stretávania s priateľmi na via-
nočných trhoch a viditeľnými symbolmi 
adventný veniec, adventný kalendár či 
adventné sviece rozšírené takmer v každej 
európskej krajine. Pochádzajú prevažne 

zo škandinávskych krajín a Nemecka. 
Adventný veniec vymyslel v roku 1839 
nemecký evanjelický pastor Johann Hen-
rich Wichern, ktorý viedol v Hamburgu 
útulok a sociálny domov pre chudobné 
a opustené deti. Keď sa ho deti neustále 
vypytovali, koľko času ostáva do Vianoc, 
rozhodol sa zostrojiť im pre lepšiu pred-
stavivosť drevený kruh s dvadsiatimi ten-
kými sviečkami symbolizujúcimi všedné 

dni a štyrmi hrubými symbolizujúcimi 
nedele. V zjednodušenej podobe sa ča-
som rozšíril do celého kresťanského sveta 
a používa sa v rôznych verziách dodnes. 
Niektoré zo symbolov však neprekroči-
li hranice krajín svojho vzniku a ostali 
ako špecifiká typické pre danú krajinu 
či oblasť, čím prinášajú svetu pestrosť 
a exkluzívnu krásu jedinečnosti.

V oblasti východného Nemecka, kde žijú 
v mestečku Bergisch Gladbach Katarina 
a Dieter Luchtovci, je dodnes živá tradícia 
stavania vianočných pyramíd (Weinachts-
pyramide). Ide o tradičný drevený kolotoč 
s ľudovými a kresťanskými motívmi 
a otočnou vrtuľkou poháňanou teplom 
zo sviečky. Pochádza z krušnohorskej 
oblasti, kde ich chudobné deti baníkov 
dostávali ako vianočný dar. Rotácia cez 
teplo sviec je prevzatá z baníckej techno-
lógie šachtových systémov. Malé vianočné 
pyramídy, ktoré sú dnes súčasťou takmer 
každej miestnej domácnosti, pôsobia 
magicky – sviečky sa zapália a kolotoč sa 
začne pomaly roztáčať.

V Taliansku sa vianočné obdobie začína 
8. decembra sviatkom Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie. V tento deň pri-
chádza pápež v skorých popoludňajších 
hodinách na námestie Piazza di Spagna, 
kde kladie kvety k soche Božej Matky 
na vrchole stĺpa pred kostolom, čím sym-
bolicky otvára vianočné oslavy v Ríme aj 
celom Taliansku. 

Sicílčan Rino La Placa žije v Ríme so 
svojou slovenskou manželkou Jankou, 
pochádzajúcou z Tichého Potoka, a ich 
dvoma synmi. Ich sviatky sú tak zmesou 
talianskych, slovenských a sicílskych 
tradícií. „Na Sicílii je veľmi významným 
13. december, sviatok svätej Lucie, patrón-
ky mesta Syrakúzy. Palermo a Syrakúzy 
si v tento deň pripomínajú hladomory, 
ktoré postihli mestá v rokoch 1646 a 1763. 
Obyvatelia Palerma vyčerpaní hladom sa 
modlili k svätej, aby im priniesla zásoby 
obilia, ktorých bolo v meste málo. Zrazu 
vletela počas omše do katedrály biela 
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holubica a hlas oznámil príchod lode 
naloženej obilím do prístavu. Stal sa 
zázrak. Vyhladovaní ľudia sa nezdržiavali 
mletím pšenice, ale jedli ju priamo, len 
uvarenú a omastenú olejom. Toto jedlo 
sa dnes nazýva cuccia a obyvatelia Sicílie 
ju po stáročia jedávajú v tento deň, keď 
sa z úcty k zázračnej udalosti zdržujú 
konzumácie škrobových potravín, najmä 
chleba a cestovín. Alternatívou sú okrem 
cuccie strukoviny, ryža a zelenina.“  

V Taliansku je mimoriadne silná tradícia 
betlehemov, ktoré majú mnoho variantov 
a pôsobia veľmi sugestívne nielen na ná-
mestiach, v kostoloch, ale aj v bežných 
domácnostiach. „Betlehemy v slovenských 
kostoloch, na ktoré sa chodia pozerať celé 
dediny, sú niekedy len slabou imitáciou 
toho, čo si vo svojej obývačke dokáže 
zostrojiť Talian s vášňou pre betlehemy. 
Betlehemy sú skrátka vážna vec a v Ta-
liansku majú dlhú tradíciu siahajúcu až 
k sv. Františkovi z Assisi,“ poznamenáva 
Rino. Do moderných betlehemov sa neraz 
umiestňujú aj postavičky futbalistov, poli-
tikov či iných súčasných celebrít.

Jonathan Horden z Cambridgu, otec 
dvoch dospelých dcér, nám ochotne pri-
bližuje tradície Vianoc vo Veľkej Británii. 
„Počas Adventu sú v britských kostoloch 
dve špeciálne bohoslužby. Tá prvá je 
hlavne pre deti, ktoré počas nej ozdobujú 
takzvaný Christingle orange – pomaranč 
ozdobený červenou stužkou, sušeným 
ovocím a sviečkou. Pomaranč symbolizuje 
svet, červená stužka Kristovu krv, sušené 
ovocie Božiu štedrosť a sviečka svetlo 
sveta, ktorým je Kristus. Na takto ozdo-
bených pomarančoch deti zapália sviecu 
a položia ich vedľa oltára ako dekoráciu. 
Druhou bohoslužbou je tzv. Carol service, 
ktorá je mimoriadne obľúbená nielen 
medzi kresťanmi. Ľudia počas nej spie-
vajú tradičné piesne ako Hark the Herald 
Angels Sing alebo Away in a Manger a po-
medzi to sa číta vianočný príbeh od an-
jelovho zvestovania po narodenie Ježiša. 

V niektorých starších chrámoch sa tieto 
bohoslužby konajú iba pri svetle sviečok, 
čo vytvára naozaj magickú atmosféru.“

„V Grécku sa sviatky Kristovho narodenia 
– Christújena začínajú tak ako u nás sviat-
kom sv. Filipa, teda Filipovkou,“ hovorí 
pani Iveta Perdikisová, ktorá spoznala 
Vianoce v Grécku vďaka svojmu manže-
lovi Grékovi. „Po sviatku sv. Mikuláša si 
Gréci začínajú ozdobovať domy. Na os-
trovoch bola kedysi tradícia ozdobovania 
drevenej loďky namiesto stromčeka 
a niekde je zachovaná až doteraz. Gréci 
majú radi bohatú výzdobu, všetko je plné 
farieb, lesklé a sviatočné. Týždeň pred 
sviatkami začínajú gazdinky pripravovať 
koláče, tradičné sú melumakárona a ku-
rabiédes. Sú to úžasné koláče plné medu, 
orechov a mandlí.

Takisto pečú chlieb, ktorý sa nazýva 
Christúpsomo (Kristov chlieb). Ten sa 
krája 25. decembra a podáva sa na sviatoč-
nom stole.“

24. dEcEmBEr
„24. december (Christmas Eve) sa 
na Britských ostrovoch nijako špeciálne 
neoslavuje a je to bežný pracovný deň,“ 
hovorí Jonathan, „akurát ľudia obvykle 
končievajú v práci skôr, aby mohli ces-
tovať za rodinou a pripraviť sa na Via-
noce. Pred polnocou potom chodievajú 
na polnočnú omšu, aby tak mohli začať 
samotné Vianoce priamo v kostole.“ 
„Veľa rodičov chystá deťom predvia-
nočnú darčekovú škatuľu, v ktorej je 
vianočné pyžamo, balíček so surovinami 
na prípravu horúcej čokolády a obľúbené 
dobroty,“ dodáva Lucia Watkinsonová, 
Slovenka žijúca v anglickom Sandhurste. 
Zvyšok vianočných tradícií je viac-menej 
ovplyvnený pohanskými zvykmi a mo-
derným novopohanstvom: „Deti pred 
spaním pripravia tanier pre Santa Clausa 
s tradičným vianočným koláčikom (mince 
pie), pohárom mlieka a mrkvou pre soby. 
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Potom si zavesia plátennú čižmu na krb 
alebo na dvere s nádejou, že im Santa 
počas noci donesie darčeky.“ 

Aj v Španielsku, v jeho severnom regió-
ne Baskicko, ktorého zvyky nám opísal 
Xabier Gorriti Barruetabeňa, sa Štedrý 
deň spája s mýtickou postavou. Olentzero 
(v preklade: čas blahobytu) je znázorňo-
vaný ako veľký, osamotený uhliar, žijúci 
v horách, ktorý schádza do dedín a ohla-
suje narodenie Ježiša. Je oblečený v čiernej 
krátkej tunike, tmavých nohaviciach s vl-
neným opaskom a čiapkou. Jeho sprievod, 
v ktorom sa nachádzajú pastieri a iné po-
stavy v tradičných krojoch, sa prechádza 
po uliciach, želá ľuďom šťastné Vianoce 
a žiada od nich štedrosť na začatie oslavy 
Vianoc. A to všetko prostredníctvom 
tradičných vianočných piesní. „Olentze-
ro je posledná postava predkresťanskej 
baskickej tradície, žiaľ, vinou globalizácie 
sa stále viac spája s postavou Santa Clausa 
a preberá jeho funkciu donášky darčekov,“ 
smutne konštatuje Xabi. 

Na viacerých miestach Európy je Štedrý 
deň naplnený hudbou. Katarina Luchtová 
opisuje, ako v nemeckom Bergischlande 
v tento deň dopoludnia na každej veži 
trúbia trubači na pozaunách na znak 
toho, že podobné trúbky mali aj anjeli, 
ktorí rozchýrili do sveta zvesť o tom, že sa 
narodil Spasiteľ. V Ríme sú zas po desať-
ročia typickou postavou Vianoc a sviatoč-
ného obdobia gajdoši. „Na námestí Piazza 
Navona, mieste hlavného vianočného trhu 
v Ríme, ich nájdete veľké množstvo a ďalší 
sa túlajú po rôznych častiach Ríma a hrajú 

tradičné melódie ako Tu 
scendi dalle stelle a ďalšie 
vianočné piesne,“ hovorí 
Rino.

Štedrá večera v prímor-
ských krajinách pozostáva 
najmä z rýb a zeleniny. 
„Na našom stole zvyčajne 
nikdy nie je núdza o pred-
jedlá, ktorých základom 
sú krevety, marinované 
ančovičky, marinovaný 
losos, vyprážaná treska. 
Menu zvyčajne pokračuje 
prvým chodom – špage-
tami s mušľami, fregolou 
s morskými plodmi a dru-
hým chodom vždy z rýb 
– pečenou rybou, šalátom 
z chobotnice a zemiakmi 
alebo slaným koláčom 
z tresky. Samozrejme, 
všetko v sprievode dobrého 
bieleho vína. Večera sa 
končí otvorením pandora alebo panettone 
(sú to koláče podobné slovenskej bábovke, 
ale z kysnutého cesta) a klasickým torrone 
(niečo ako turecký med), ktoré ležia 
na stole zabalené v slávnostnom obale. 
Na Vianoce u nás nikdy nesmú chýbať ani 
typické slovenské medovníky. Manželka 
ich pripravuje a zdobí so synmi už pár 
týždňov pred Vianocami.“ 

V Španielsku sa nedá hovoriť o jedinom 
tradičnom vianočnom menu, lebo sa 
veľakrát obmedzovalo na zužitkovanie 
plodov prostredia, akým mohlo byť more, 
blízkosť riek a podobne. Medzi typické 
jedlá patrí cesnaková polievka (hustá 
polievka, kde sa zužitkoval chlieb s vy-
vareným cesnakom a slaninou), rybacia 
polievka (podobná cesnakovej, ale s vyva-
renými rybami), varená kapusta (posled-
ná čerstvá zelenina sezóny), slimáky v pa-
radajkovej omáčke s paprikou a slaninou, 
angulas (úhorie ikry) a huby (opekané 
na panvici alebo zmiešané v praženici) 
a ako zákusok opekané gaštany, ovčí syr 
s dulovým želé a orechmi a intxaursalsa 
(sladký orechový puding). 

SViatKY NarOdENia PÁNa
Ústredný deň vianočného slávenia − 
25. december je v európskych krajinách 
podobný a skladá sa z návštevy chrámu, 
slávnostného obeda a oddychu s rodinou 
a najbližšími priateľmi. Ako však hovorí 
Svätý Otec František v katechéze z roku 
2018, „v našich časoch sme svedkami 
istého druhu potierania podstaty Vianoc. 

V mene akéhosi falošného rešpektu, ktorý 
nie je kresťanský a za ktorým sa často 
ukrýva snaha vytlačiť vieru na okraj, sa 
z tohto sviatku odstraňuje akákoľvek sú-
vislosť s Ježišovým narodením“. Jeho slová 
potvrdzuje aj Katarina: „Tu u nás už pol-
nočné omše nie sú, sú už len vo veľkých 
mestách, napríklad v katedrále v Kolíne. 
U nás je už celkovo málo omší, niekedy už 
nebývajú ani v nedeľu. 25. a 26. decembra 
sú síce obchody a firmy zavreté, ale sú 
otvorené reštaurácie. Je to vnímané skôr 
ako štátny sviatok, nie cirkevný.“

„V našej rodine začíname vianočný deň 
koláčom plneným bravčovým mäsom 
(pork pie) na raňajky. Nie je to však 
zvykom v celom Anglicku − skôr si o nás 
ľudia myslia, že sme divní J −, no je to 
starobylý zvyk z malého regiónu, odkiaľ 
pochádzam,“ pokračuje Jonathan. „Tra-
dičné vianočné menu pozostáva z pečenej 
morky, pečených zemiakov, zeleniny, klo-
básy obalenej slaninou (pigs in blankets), 
vianočnej plnky, brusnicového džemu 
a polevy (gravy). A to všetko s veľkým 
množstvom vína, samozrejme.“ „Na via-
nočnom stole nesmú chýbať Christmas 
crackers – žartovná výbušná kapsľa, v kto-
rej sa ukrýva papierová koruna, lístok so 
žartom a malá hračka. Každý člen rodiny 
chytí kapsľu za jeden koniec a ťahá, kým 
sa kapsľa neotvorí. Členovia rodiny sa 
potom bavia počas obeda žartmi,“ dodáva 
Lucia. „Po obede sa podáva tradičný via-
nočný puding a vianočný koláč. Hlavnou 
ingredienciou v týchto pochúťkach je tzv. 
mincemeat (mleté mäso). Hoci názov ob-G
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sahuje mäso, nemá to s ním nič spoločné. 
Je to vyrobené zo sušeného ovocia, ako sú 
hrozienka, marhule a jablká. Dezerty sa 
podávajú s tradičným maslom s príchuťou 
brandy alebo pudingom.“ Vianočný obed 
býva servírovaný trocha neskôr, niektoré 
rodiny začínali obedovať až po tradičnom 
televíznom prejave kráľovnej o tretej 
popoludní. Tohto roka sa po vyše se-
demdesiatich rokoch prvýkrát prihovorí 
namiesto kráľovnej kráľ Karol generácii, 
ktorá si už ani iného monarchu ako krá-
ľovnú Alžbetu nepamätá.

Rovnako ako v Anglicku aj deti v Taliansku 
si nachádzajú darčeky 25. decembra ráno. 
Prinesie im ich Babbo Natale. „Zvyčajne 
im donesie oblečenie a hračky,“ hovorí 
Rino. „Nám dospelým väčšinou gastrono-
mické darčeky a oblečenie. Po rozbalení 
darčekov sa ide na slávnostnú svätú omšu. 
Po návrate si zasadneme spolu so známy-
mi a priateľmi za stôl na vianočný obed. 
Pripravujeme rôzne jednohubky, prvým 
chodom sú u nás lasagne alebo tortellini 
so smotanou a šunkou alebo paradajkovou 
omáčkou. Druhý chod predstavuje pečené 
mäso v rúre a na záver vždy klasický 
taliansky dezert pandoro, torrone a veľa 
sušeného ovocia, vlašské orechy, lieskové 
oriešky a arašidy. Manželka potom chystá 
aj kapustnicu a zemiakový šalát – sú to 
dve jedlá, ktorých sa nikdy nevzdá. Máme 
trošku problémy nájsť tu v Ríme kyslú 
kapustu, ale hľadáme ju vo všetkých poľ-
ských obchodoch, až kým ju nenájdeme. 
Po obede upraceme stôl, dáme si dobrú 
kávu a pokračujeme spolu v hraní binga 
alebo kariet.“

Iveta Perdikisová spomína, že Gréci sú 
v tento deň veľmi radostní, veselí a hluč-
ní. „25. decembra ide rodina na sviatoč-
nú svätú liturgiu, ľudia sa usmievajú, 
pozdravujú sa pozdravom Chronia polá 
− Kalá christújena. Ak má niekto v rodine 

niekoho s menom Christo, hovoria: 
Na chierese to onoma su, čo znamená: teš 
sa zo svojho mena.

Slávnostný stôl je pripravený od skorého 
rána a nesmú na ňom chýbať orechy, 
med a dobré víno. Na väčšine sviatočných 
stolov sa nachádza aj granátové jablko 
ako symbol začiatku novej etapy života. 
To sa takisto často nosí porcelánové alebo 
drevené ako dar pri návšteve rodiny.

Sviatočné jedlo pozostáva z plnenej 
morky alebo na ražni opekaného prasiat-
ka. Prílohou sú zemiaky pečené v rúre 
a čerstvý zeleninový šalát s olivami, po-
liaty šťavou z citróna a olivovým olejom. 
K tomu sa podáva aj Kristov chlieb, ktorý 
som spomínala. Pri stole je pospolu veľa 
ľudí, sú trochu hluční, ale milí. Smejú sa, 
rozprávajú − mnohokrát všetci naraz.

Deti si spod stromčeka vyberajú darčeky 
a rozdávajú ich aj dospelým. V niekto-
rých častiach Grécka si dávajú darčeky aj 
na Nový rok.“ 

Dvakrát dostávajú podľa slov Xabiera 
darčeky aj v Španielsku. „V Baskicku sa 
hovorí, že 25. decembra nosí darčeky 
Olentzero a 6. januára Traja králi. Traja 
králi nosia darčeky v noci po tom, ako 
každé mesto a dedina usporiada svoj 
vlastný trojkráľový sprievod v predvečer 
ich sviatku.“ 

Nech sú však tradície a jedlá akokoľvek 
rozmanité, v skutočnosti sú udalosti 
Ježišovho narodenia a posolstvo, ktoré 
prináša, jedinými skutočnými Vianocami. 
Ak je v centre on, potom všetky svetielka, 
tradície, zvuky a jedlá dostávajú zmysel. 
„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)

PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ 2023

Knižný kalendár 
na rok 2023 je 
osobitne venovaný 
životu a poézii 
svätej Terézie 
z Lisieux, od ktorej 
narodenia uplynie 
stopäťdesiat rokov. 
Príspevok hema-
tologičky i biblistu 
pripomína výročie 
objaviteľa krvných skupín Jana Janské-
ho. Pútnik svätovojtešský predstavuje aj 
jubilujúcich verbistov, ktorí na Slovensko 
zavítali pred sto rokmi; zaostruje na lite-
rárny skvost Manzoniho román Snúbenci, 
reportér Pavol Kall pozýva spoznávať 
ručnú výrobu papiera a historik Róbert 
Letz ponúka reflexiu o troch desaťročiach 
samostatného Slovenska. Publicistické 
a duchovné texty sprevádzajú básne 
slovenských i zahraničných poetov a krás-
nymi ilustráciami prispela aj akademic-
ká maliarka Táňa Svatošová-Cipárová. 
V čísle si na svoje prídu aj deti a lúštitelia, 
gazdinky potešia recepty a tipy našich 
predkov zo starých Pútnikov. (Martina 
Jokelová Ťuchová)

VYKÚPENÁ LÁSKA (2022)

S Angel sa život nemaznal, už v detstve 
bola predaná a nútená k prostitúcii. Iný 
život nikdy nepoznala, a to sa na nej pod-
písalo − stala sa z nej chladná a odmeraná 
osoba. Keď Angel zazrie Michael, zaľúbi 
sa do nej a rozhodne sa zmeniť a získať 
jej srdce. Akokoľvek komicky to vyzerá, 
Michael začína Angel dvoriť, snažiac sa ju 
spoznať a ukázať jej aj iný život. Násled-
ne po brutálnom napadnutí Angel berie 
k sebe domov a požiada ju o ruku. Nikto 
ani samotná Angel nechápe, ako môže 
milovať niekoho, ako je ona, ale to Micha-
elovi nebráni, aby sa snažil svoju lásku 
každý deň dokazovať. Podarí sa láske 
uzdraviť srdce, ktoré bolo okolnosťami ži-
vota úplne rozbité? (Slavomír Gereg ml.)

Štedrovečerný stôl v Rím
e  I   Archív R. La Placu
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pexels.com, Brett Jordan

ViaNOČNÉ FiLmY iNaK
O SEKULÁRNYCH VIANOCIACH V TELEVÍZII
» Jozef MERGEŠ

Zhruba od polovice novembra sa na televíznych 
obrazovkách čoraz častejšie objavujú prvé vianočné 
reklamy, prvé vianočné posolstvá a s nimi aj prvé vianočné 
filmy: Vianoce na piaty pokus, V rytme Vianoc, Vianoce 
s princom, Na Vianoce s rodinou, Vysnívané Vianoce, 
Znovunájdené kúzlo Vianoc, Najkrajšia vianočná tradícia. 
To sú len niektoré z množstva pomerne vrúcnych 
vianočných filmov, ktoré si diváci mohli na televíznych 
obrazovkách pozrieť už v novembri tohto roka. 

Čo to však vlastne ten vianočný film je? 
Nuž, v súčasnosti sa zdá, že v prostredí 
mainstreamových médií stačí na via-
nočný film vianočný stromček, vianočné 
svetielka, nejaké to vianočné imelo a veľa, 
veľa vianočnej pohody. Na prvý pohľad 
sa tak môže zdať, že jediným kritériom 
na určenie vianočného filmu je atribút 
„vianočnosti“. Poďme si však prostredníc-
tvom charakteristiky vianočných filmov 

bežne vysielaných v slovenských televí-
ziách ozrejmiť, čo za takýto atribút dnes 
vlastne považujeme.

Vianočný film určite nie je žáner. Síce 
ako množina filmov istého typu vykazuje 
určité charakteristiky, ktoré sú platné pre 
väčšie množstvo filmov, no napriek tomu 
sa možno domnievať, že vianočný film 
je charakteristický skôr svojím časovým 

a priestorovým zasadením do štruktú-
ry iných filmových žánrov. Príbeh sa 
odohráva, resp. vrcholí v čase vianočných 
sviatkov, priestorovo je preň typické ma-
lomesto, rodinný dom či z iných dôvodov 
útulné, vyzdobené a pre divákov dobre 
známe, často aj všedné, no teplé prostre-
die. Toto prostredie, nie nepodobné pro-
strediu, v ktorom sami žijeme, pomáha 
vianočným filmom docieliť určitú mieru 
autentickosti, no najmä civilnosti. Väč-
šinou sme totiž vo vianočných filmoch 
svedkami osudov postáv reprezentujúcich 
obyčajných ľudí, ktorí nám nápadne 
pripomínajú nás samých, prípadne nás 
takých, akými sa chceme stať alebo akými 
sa túžime vidieť – ide prevažne o jedno-
duché, nestrojené a prirodzené postavy, 
ktoré hľadajú prostriedok na zaplnenie 
prázdnych šuplíkov svojho života. 

V tomto zmysle sú vianočné filmy 
filmami o hľadaní úplnosti, o postavách 
túžiacich po celistvosti, po naplnení 
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svojich najskromnejších túžob či ambici-
óznych snov. Vo filmoch V rytme Vianoc 
a Na Vianoce s rodinou sa postavy usilujú 
o nahratie hudobného albumu (čo ich, 
resp. ich rodinu napokon zbližuje). Vo 
filme Vianoce na piaty pokus sa postavy 
usilujú o nájdenie strateného psa, vo fil-
me Znovunájdené kúzlo Vianoc sa hlavná 
postava usiluje nájsť nostalgicky cenné, 
omylom vyhodené vianočné ozdoby 
svojej starej mamy. Vo filme Najkrajšia 
vianočná tradícia postavy pripravujú 
jedinečnú vianočnú oslavu pre dievčatko, 
ktoré prišlo pred časom o mamu. A napo-
kon, vo filme Vysnívané Vianoce sa hlavná 
ženská postava musí rozhodnúť, ktorému 
z dvoch mužov daruje svoje srdce. 

Vianočný film vo všeobecnosti pôsobí 
väčšinou ako podklad pre iný filmový 
žáner. Niektoré z vianočných filmov teda 
môžu inklinovať k žánru hudobných 
filmov, kde sa pocity postáv vyjadrujú 
piesňou alebo sa tu reprezentuje svet 
hudobnej brandže. Iné zo spomenutých 
zas disponujú výraznou pátracou dejovou 
líniou známou z detektívneho žánru. 
Ďalšie filmy možno vďaka budovaniu 
súcitu diváka s hlavnou postavou označiť 
za filmové melodrámy. Veľká väčšina 
vianočných filmov sa však vďaka často sa 
vyskytujúcej ústrednej zápletke zamilo-
vanosti približuje k žánru romantických 
filmov, resp. romantických komédií. 
Postavy v týchto filmoch spolu spočiatku 
nevychádzajú práve najlepšie, niekedy sa 
priam nenávidia, ale z nejakých príčin sú 
odkázané na spoluprácu, čo ich napokon 
citovo zbližuje. A všetci dobre vieme, 
že takéto zázraky sa dejú práve a jedine 
v čase Vianoc. 

Okrem túžby po úplnosti a celistvosti 
vianočné filmy často pracujú aj s motívom 
návratu. Paradoxne, jedným z najzná-
mejších vianočných filmov o návrate 
domov k manželke a deťom sa stal akčný 
dobrodružný trhák Smrtonosná pasca. 
Práve tento film svojho času inicioval 
diskusiu o charaktere vianočných filmov, 
o ich význame, tvare a mieste v kultúre. 
A napokon, práve tento film azda najvý-
raznejšie poukazuje na ambivalentnosť 
slovného spojenia „vianočný film“. Ak je 
totiž vianočným filmom každý film, ktorý 
sa odohráva počas Vianoc, potom zaň 
musíme považovať aj spomínanú klasiku 
s Bruceom Willisom. Tento film v kultúre 
zrejme najopulentnejšie demonštruje 
často zdôrazňovaný koncept vianočného 
návratu, podľa ktorého ak už žiadne iné 
obdobie, tak aspoň Vianoce máme stráviť 
so svojou rodinou, a to skutočne za každú 

cenu. Azda nie je náhoda, že práve v roku 
uvedenia daného filmu (1988) naspieval 
Chris Rea zrejme svoju najznámejšiu 
skladbu Driving Home for Christmas, 
v ktorej spieva o vianočnom návrate 
na „holy ground“, teda svätú zem (rodina, 
symbolicky vo význame nebies).

Podobne povrchným, nie nutne v ne-
gatívnom zmysle, vianočným filmom je 
aj každoročne vysielaná dobrodružná 
vianočná komédia Sám doma. Povrchným 
preto, lebo samotný príbeh nie je bytost-
ne viazaný na obdobie Vianoc. S Vianoca-
mi ho viac než príbeh spájajú kulisy, rek-
vizity a kostýmy pripomínajúce vianočný 
čas: svetielka, vianočná výzdoba, vianoč-
ný stromček, darčeky pod ním, ihličie, 
sneh, kostýmy so zimnými či vianočnými 
motívmi. Jednoducho povedané, keby 
sa tento príbeh odohrával v lete, už by 
o ňom v tomto článku nebolo prečo písať. 
Táto vlastnosť vianočných filmov však 
nie je vonkoncom ojedinelá, je priam ich 
výraznou črtou. Veď predsa o vianočných 
filmoch by sa dalo písať vo viacerých, aj 
bytostne „nevianočných“ kontextoch: 
na jednej strane existujú filmy ironizujúce 
či parodizujúce ducha Vianoc – spome-
niem aspoň filmy Krampus: choď do čerta 
a Santa je úchyl, na druhej strane filmy 
rozprávajúce príbehy o záchrane „vianoč-
ného ducha“, ale aj príbehy o znovuna-
vrátení dôležitosti a dôstojnosti človeka 
– tu napríklad spomeniem vynikajúcu 
americkú vianočnú klasiku s názvom 
Život je krásny. 

Vianočné filmy teda tvoria pomerne 
rozvetvenú množinu diel bez možnosti 
dostatočne úplnej definície. S Vianoca-
mi sú dané filmy spojené kvalitatívne 
rôznorodými lepidlami, zdôrazňujú však 
relatívne uzavreté hodnoty. Menovať tak 
môžeme lásku, šťastie, rodinu, morálku, 
priateľstvo, úprimnosť, dobré vzťahy, ná-
vrat alebo príklon k dobru, porozumenie, 
kompromis, nádej, vieru v ľudskosť, dob-
ro človeka a pod. To sú všetko dozaista 
cnostné kvality – veď napokon, vianočné 
filmy často zobrazujú materialisticky 
zmýšľajúce postavy, ktoré postupne pod 
tlakom okolností objavujú alebo nachá-
dzajú stratené dobro. Toto dobro má 
viacero podôb: môže to byť akýsi duch 
Vianoc, potreba vianočného zázraku, 
potreba žitia v spolužití a všeobecne aj 
preformátovanie negatívnych vlastností, 
napríklad prechod od cynickosti k ľud-
skosti, od pokryteckosti k úprimnosti. 

Tie vianočné filmy, o ktorých bola v tomto 
článku reč, však len zriedkavo hovoria 

o príbehu narodenia Krista, len veľmi 
okrajovo sa v nich zobrazujú cirkevné 
obrady, v podstate je z nich vyňatá aj 
viera v Boha, zmysel Filipovky či Adventu 
a kresťanský význam vianočného obdo-
bia. Dôvodov možno menovať viacero: 
filmy evokujúce kresťanský rozmer 
Vianoc, ako sú napríklad Štvrtý kráľ alebo 
Príbeh zrodenia, sú vysielané takmer 
výlučne priamo počas trvania vianočných 
sviatkov, lebo v daných dňoch sa to z hľa-
diska programovej štruktúry televízneho 
vysielania dramaturgicky hodí. Namiesto 
cirkevno-kresťanskej tradície sa tak vo 
väčšine vianočných filmov posilňuje 
skôr sekulárna vízia Vianoc, ktorá síce 
reprezentuje cnostné ľudské hodnoty, 
ale bez účasti cirkevného života. Do istej 
miery to možno vysvetliť aj masovosťou 
daných filmov, ktorá mieri na globálne 
západné publikum. Sekulárny charakter 
vianočného filmu má potenciál osloviť 
rovnako ateistov, ako aj veriacich, pretože 
obom týmto spoločenským skupinám 
ide v konečnom dôsledku o to isté. 
O vianočné zblíženie sa, o porozumenie, 
o dobro a o koniec alebo aspoň prerušenie 
všetkých hádok. Vianočné filmy, nech už 
sú akokoľvek sentimentálne či „rozpráv-
kové“, ak už pre nič iné, sú obohacujúce 
aspoň vďaka tomu, že materialistický 
duch a túžba po mamone v nich zákonite 
podľahne tlaku ľudskej dobroty, odvahy 
a dobrosrdečnosti. Veď ani na tej Popo-
luške vlastne nič vianočné nie je, ale keď 
sa vysiela na Štedrý večer, akoby sme v nej 
čaro Vianoc predsa len našli. Tak ako šaty 
v oriešku.
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Mami, zapamätaj si mená mo-
jich bábik a plyšových hračiek 
a popros ma, nech ti o nich 
rozprávam.

Mami, netlač ma do žiadneho 
vzťahu iba preto, aby som bola 
populárna.

Mami, dávaj mi zodpovednosť 
skôr, než dospejem. Urobím 
chyby, samozrejme, ale niekedy 
ťa aj v dobrom prekvapím.

Oci, nauč ma nebáť sa chlap-
cov a pre istotu aj to, ako sa im 
mám postaviť.

Oci, nemysli si, že kupovanie 
kopačiek bude jednoduchšie 
alebo lacnejšie ako kupovanie 
iných mojich topánok.

Oci, nezabudni, že tvoj vplyv 
na mňa je obrovský. Spôsob, 
akým vedieš tvoj život, má 
priamy dosah na môj život.

EMÓCIA NEPOZNÁ 
MAJITEĽA
» Mária NEMČÍKOVÁ

V minulom čísle som písala o žene, ktorá 
sa usilovala prispôsobovať a vyhovieť svoj-
mu okoliu. V mladosti žila v bezpečnej, až 
hyperprotektívnej rodine, v ktorej nezaží-
vala vážnejšie útoky, a tak nepotrebovala 
chrániť svoje prežívanie, svoje emócie, 
sebahodnotu. Žila spokojný, harmonický 
život. Nemusela sa vyrovnávať s ťažkými 
situáciami. Zmenilo sa to však v čase jej 
osamostatnenia. Ľudia ju síce mali radi, 
no boli vo svojej podstate tvrdší, menej 
empatickí či ochraňujúci. A keďže žena 
nevedela chodiť v tvrdšom prostredí zdra-
vým spôsobom (správnou asertivitou), jej 
okolie ju chtiac či nechtiac neustále zra-
ňovalo. Dospelo to k tomu, že žena začala 
svoje pocity zakrývať a postupne stále 
viac potláčať. Stále si vravela, že sa k nim 
vráti a urovná si ich vo svojom vnútri aj 
s blízkymi, ale nenachádzala na to čas ani 

pochopenie zvonka. A tak pomaly svoje 
emocionálne prežívanie zatvrdzovala.

Ale potlačované emočné prežívanie sa 
nedá z človeka vymazať, najmä ak je spo-
jené s krivdou či zranením. A tak sa tieto 
vnútorné nespracované záležitosti začali 
predierať na povrch v podobe panických 
záchvatov. Na prvý pohľad v nich ona 
ani jej blízki nevideli logickú súvislosť, 
no postupom času s odbornou pomocou 
zistila, že je za tým jej dlhoročné potlačo-
vanie emocionálneho prežívania.

Začala preto pracovať na vlastnom uzdra-
vovaní. Ako na to? V prvom kroku sa 
rozhodla, že bude vnímať, čo cíti, keď je 
súčasťou rôznych situácií. Najprv necítila 
takmer nič. Mala akoby blok, že nesmie 
nič do seba ani zo seba pustiť, lebo nemá 
silu, nemá právo, nemá oporu... No po-

stupne sa jej začínalo akoby rozvidnievať. 
Pritom ju však sprevádzali pocity strachu, 
že to, čo v sebe nájde, bude pre ňu príliš 
ťažké. A často aj bolo. Na druhej strane 
ju tieto pocity vniesli do reality, opäť za-
čínala cítiť, že nie je vo svojom živote len 
pozorovateľ, ale svoj život naozaj prežíva.

V druhom kroku začala pomenovávať, čo 
cíti. To, čo ju zarážalo, bola prevaha nega-
tívnych emócií. Tie sa predierali na po-
vrch rýchlejšie. Začala mať pocity viny. 
Zrazu videla, koľko negatívneho v nej je, 
ako to s ňou máva. Na druhej strane však 
postupne začala pociťovať slobodu niečo 
zo seba dostať, povedať, vyjadriť – mož-
nosť emocionálne dýchať.

Keď sa jej podarilo odblokovať svoje 
srdce, nastal prelom. A nový problém. 
Zatúžila sa prejavovať navonok. A keďže 
to roky nerobila, nevedela to ovládať. 
V niektorých situáciách sa cítila ako di-
kobraz, ktorý strieľa okolo seba ostne po-
citov, ktoré často zasiahli nesprávny cieľ, 
či zazneli príliš bolestivo. Často vybucho-
vala pre maličkosti. Prípadne sa priveľmi 
prejavovala pozitívnou náklonnosťou. To 
ju potom trápilo, vnímala svoje reakcie 
ako neopodstatnené či prehnané.

V tejto situácii jej dal odborník veľmi dô-
ležité vysvetlenie: Emócia nepozná maji-
teľa. Hoci zranenia a traumy sú v človeku 
vytvorené na základe nejakej skúsenosti, 
ich prežívanie možno oddeliť či prideliť 
inej skutočnosti. Ak sa napríklad niekto 
nahnevá v práci, ale nedá to na povrch, 
veľmi ľahko sa stane, že celý náklad 
hnevu padne na jeho blízkych po prícho-
de domov. Celú situáciu totiž vníma cez 
vnútorné okuliare hnevu. Keby prišiel 
domov s iným nábojom, situáciu doma by 
vnímal či vyhodnotil úplne inak.

Oci, čítaj mi každý večer. Milu-
jem čas, ktorý tráviš pri mne.

Oci, ak si uvedomíš, že na mňa, 
trénera alebo rozhodcu kričíš, 
vezmi si na zápas knihu. Bude 
lepšie, keď tam iba budeš, ako 
by si mal kričať a strápňovať ma.

Oci, daj jasne a citlivo vedieť 
mojim kamarátom, že alkohol 
a drogy nie sú v našom dome 
vítané.

Mami, prvých päť rokov budem 
potrebovať poobedňajší oddych. 
I ty ho budeš potrebovať.

Mami, najväčší dar, ktorý mi 
môžeš dať, je dodať mi silu, 
aby som riešil svoje vlastné 
problémy.

Mami, nebuď prekvapená, ak ti 
predstavím svoje dievča ako svo-
ju budúcu ženu. A najmä ak sa 
bude záhadne podobať na teba.

freepik.com
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ČAS VIANOČNÝ 
 „Aj vám hovorím: Robte si priateľov 
z nespravodlivej mamony, aby, keď sa 
pominie, prijali vás do večných stanov.“ 
(Lk 16, 9)

Viem, že výklad tohto citátu môže byť rôz-
ny, ale v súvislosti s Vianocami mi evokuje 
návod, ako ich prežiť. Žijeme v kultúre, 
kde je veľmi ťažké zabudnúť na všetky 
materiálne veci počnúc darčekmi a blika-
júcimi svetielkami a končiac voňavým per-
níkom od babky. Robiac si z nich priateľov 
nám však pomôže, aby sme mali dostatok 
energie na to, čo je podstatné. 

Musím povedať, že mi roky trvalo, kým 
som od niektorých vecí upustila. Išlo to 
postupne a keď sa obzriem dozadu, je mi 
ľúto, že som to neurobila skôr, že som si 
nedala povedať, že jeden zákusok je naozaj 
dosť, že drobné pečivo nemusí byť zhoto-
vené dva dni pred Vianocami, že vynecha-
nie tradičného jedla nemusí znamenať 
žiadnu katastrofu. Všetky dobre vieme, 
kde niekedy zbytočne tlačíme na pílu.

Pri myšlienke, že na nás hľadí Pán a s ús-
mevom nám vraví, že všetko je márnosť, 
cítim voči týmto veciam úžasnú slobodu. 
Keď som mala niekedy desať vecí, ktoré 
museli byť na Vianoce tip-top, dnes ich je 
sotva päť a bude ich stále menej. 

Musím sa priznať, že aj ja mám niečo, 
čoho za zatiaľ neviem vzdať. Balenie 
darčekov a ich zdobenie jedľovými 
vetvičkami a imelom. Pri našej rodine 
je to niekoľko hodín práce. Hoci to už 
nerobím v noci pred Štedrým dňom, stále 
je to niečo, čo by som mohla „pustiť“, ale 
neviem. 

Verím, že raz príde čas a budem slobodná 
natoľko, aby na Vianoce bolo moje srdce 
plne k dispozícii Bohu, aby mu v prícho-
de neprekážala žiadna vetvička. (Zuzana 
Jenčušová)

Žene táto rada pomohla pochopiť, že má 
oddeľovať emocionálny náboj od obsa-
hu bez toho, aby jedno či druhé v sebe 
potlačovala. V prvom rade sa treba 
vyrovnať s emóciou. Nájsť si spôsob, ako 
ju dostať zo seba von, aby čo najmenej 
zranila okolie, ktoré môže, ale nemusí byť 
jej príčinou. Pomenovať ju, pochopiť, čo 
ju nahnevalo, zranilo. Žene pri počiatoč-
ných náročných situáciách pomáhal kus 
papiera, v ktorom si predstavila, že je 
skrytá bolesť či krivda, ktorú prežíva. Ten 
roztrhala na márne kúsky. Spôsobov je 
mnoho – od tých jednoduchších „papie-
rikových“ cez fyzické vybitie či vzdialenie 
sa od situácie až po psychoterapeutické 
sedenia. To, čo je dôležité, je uvedomiť si, 
že emóciu sa snažíme vypustiť, a nie ju 

v sebe živiť. Po vypustení emócie môžeme 
problém racionálne riešiť.

Každý v sebe máme odtienky prežívania, 
životných situácií, ktoré nás ovplyvňujú. 
Ako nám môže pomôcť tento konkrétny 
príklad? Pri problémoch s emóciami 
je veľmi nápomocné pracovať na se-
bapoznaní tak, ako sa o to pokúšala 
žena – odpovedať si na otázky, čo cítim 
a prežívam, prečo to tak vo mne je a čo 
potrebujem, aby som svoj život s práve 
tými blízkymi, ktorých mám, dokázal/-a 
naplno žiť a nie tlmene či nespracovane 
prežívať. Cesta k zdraviu vedie cez seba-
poznanie a prevzatie zodpovednosti za to.

(dokončenie z minulého čísla)

VIANOČNÝ STÔL
V predvečer Narodenia Pána je azda 
domáci stôl najštedrejší. Množstvo 
jedál, ktoré sa naň dostane, lahodí 
nielen jazyku, ale často i očiam. Na -
priek tomu sa na ňom istotne nájde 
miesto na niečo dekoratívne, čo môže 
skrášľovať tento stôl aj od začiatku 
Filipovky. Príkladom toho sú malé de-
koratívne svietniky, ktoré sa zapaľujú 
postupne na začiatku každého týždňa 
Filipovky. Na ich výrobu vám postačia 
hrubšie rovné vetvičky, stuha ideálne 
z prírodného materiálu, sklenená 
nádoba, sviečka a suchý ozdobný ma-
teriál – kúsky bylín, kvetov... Vetvičky 
i stuhu je ideálne spájať tavnou pišto-
ľou, pretože spoj je tak hneď pevný. 
Ak máte doma veľký sklenený pohár 
či iný priehľadný sklenený predmet, 
naplňte ho zvyšnými vianočnými 
guľami a otočte hore dnom. Naň 
môžete z kartónu oblepeného látkou 

a ďalších „zbytočností“ vyrobiť pekný 
svietnik. Ak ho neprilepíte, môžete 
tento aranžmán postupne meniť. 
Biele byliny alebo suché vetvičky 
nastriekané bielou farbou umiestni-
te do fliaš, ktoré ozdobíte kúskami 
starých záclon. Na ich prilepenie 
však použite radšej lepidlo, napr. 
Herkules. Zimnú atmosféru docielite, 
ak bielou farbou natriete aj okraje 
borovicových šišiek. Ak máte doma 
prebytočné svetelné reťaze a znesiete 
ich pri stole, i tie tam môžete využiť. 
Nebojte sa experimentovať. Materiály, 
ktoré sa na to dajú využiť, by inak 
skončili v koši. Myslite však na to, že 
všetky časti výzdoby budú súčasťou 
celku, a tak zvoľte obdobné mate-
riály a vhodné farby. Ak to budete 
robiť s láskou, i vaša rodina uvíta oku 
lahodnejší vianočný stôl. (Marika 
Zimovčáková, Juraj Gradoš)

freepik.com

Juraj Gradoš

 SLOVO 31



HE3K 4U  SKENuJ KÓdY 

+

PLuSY: Som ochotný tvrdo pracovať 
na svojom intelektuálnom aj charakte-
rovom rozvoji. Chcem rozvíjať svoje dary 
a talenty. Chcem robiť to, čo ma baví. Sna-
ha niečo dosiahnuť ma vedie k rozlišovaniu 
toho, čo je podstatné. Učím sa prekoná-
vať prekážky, na ktoré by som si v inom 
prípade netrúfol. Môžem priniesť do sveta 
veľa požehnania a pomáhať mnohým, ak 
budem mať postoj štedrosti.

míNuSY: Je tu riziko, že popri snahe o ús-
pech nebudem mať čas na rodinu. Úspech 
ma môže zaslepiť natoľko, že opustím 
Boha (budem robiť kompromisy a posúvať 
hranice). Môžem sa stať otrokom názorov 
ľudí a snažiť sa príliš každému vyhovieť či 
zapáčiť. Ľudská závisť a posudzovanie ma 
môžu priviesť k nedôvere a strachu z ľudí. 
Môžem sa stať otrokom uznania a peňazí. 
Nebezpečenstvo egoizmu a pýchy (že si 
vystačím sám, všetko zvládnem a nepotre-
bujem iných).

CHCEM BYŤ 
ÚSPEŠNÝ

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

Zákaz tetovania je jednoznačný. Židovskí 
exegéti hovoria celkom jasne: „Ide o ne-
odstrániteľné znamenia vykonané na tele 
pomocou ihly, ktoré zostanú viditeľné 
navždy.“ (Raši: Komentár Wajikra 19, 28)

Grécky preklad Starého zákona, ktorý 
bol vyhotovený niekoľko storočí pred 
Kristom, používa výraz στικτ pochá-
dzajúci od slova στιζώ (pichnúť). Takže 
niet nijakých pochýb o tom, že Boh 
hovorí o zákaze tetovania. Ja osobne som 
presvedčený, že sa to týka aj tzv. piercin-
gu (prepichovania perí, jazyka, pupka 
a pod.). Tieto praktiky sa Bohu nepáčia.

Nie je to náhoda, že hneď vedľa zákazu 
tetovania je uvedený príkaz o svätyni. 
Svätý Pavol nám, posväteným Kristovou 
krvou, hovorí: „Neviete, že ste Boží chrám 
a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by 
teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. 
Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“ 
(1 Kor 3, 16 – 17) Je zrejmé, že vypicho-
vanie a vypaľovanie rôznych znamení 
na pokožku alebo piercing sú poškodzo-
vaním tela. Ide o porušenie prvého pri-
kázania – najsvätejší Boh chce prebývať 
v nás a neželá si, aby sme ničili svoje telo, 
ktoré je jeho chrámom.

„Dobré a čisté svedomie osvecuje úprim-
ná viera. Lebo láska vychádza zároveň, 
z čistého srdca, dobrého svedomia a úp-
rimnej viery.“ (1 Tim 1, 5) Môžeme azda 
hovoriť o dobrom a čistom svedomí, keď 
znetvorujeme svoje telo, ktoré Boh stvoril 
s veľkou láskou a ktoré Kristus vykúpil 
svojou krvou?

Ježiš Kristus, Boh, ktorý sa stal človekom, 
posvätil ľudské telo svojím vtelením. 
Nikdy nedovolil, aby sme na svoje telo 
tetovali znamenia. Nik z apoštolov si 
neznetvoril telo tetovaním. V Novom 
zákone sa o tetovaní a piercingu vôbec 
nehovorí, pretože bolo nemysliteľné, aby 
Kristov učeník vykonával tieto pohanské 
praktiky. Koho napodobňujeme, keď si 
na telo dávame neodstrániteľné tetova-
nie alebo keď si prepichujeme uši, pery, 
pupok? Nerobia to vari „celebrity“, ktoré 
žijú nemravne a ktoré zmyselnosť vyzdvi-
hujú nad lásku? Je to vec morálky, čistoty 
srdca a viery. Sú vari potetované hviezdy 
z časopisov a televízie hodné napodobňo-
vania? Pochybujem o tom. Preto sa vám 
chcem prihovoriť slovami svätého Jána: 
„Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto 
robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha 
nevidel.“ (3 Jn 1, 11) Kňaz Peter R. Scott 
píše: „Prikázanie nepoškodzovať svoje 
telo sa v Písme uvádza spolu s ďalšími 
zakázanými praktikami, ako sú radenie sa 
s veštcami, vykladanie snov, zneuctenie 
vlastnej dcéry nabádaním ju k prostitúcii. 
Ide teda o vzburu proti nadprirodzenému 
poriadku, pretože tetovanie charakterizu-
je postoj človeka, ktorý si nárokuje právo 
robiť si, čo sa mu zachce, a neuctieva 
svojho Spasiteľa...“ „Preto, milovaní, keď 
toto očakávate, usilujte sa, aby vás [Ježiš] 
našiel nepoškvrnených a bez úhony, v po-
koji.“ (2 Pt 3, 14) Takisto nepoškvrnených 
neodstrániteľnými symbolmi a zname-
niami, ktoré sme si vedome a dobrovoľne 
umiestnili na telo.

(dokončenie z minulého čísla)

fr
ee

pi
k.

co
m

2
TETOVANIE.  

PrEČO 
NiE?

SLOVO32



JANAIS: DVE TVÁRE

Slovenská speváčka a skla-
dateľka Jana Kothajová, 
známa pod pseudonymom 
Janais, vydáva svoj už piaty 
štúdiový album. V ňom, tak 
ako hovorí aj jeho názov, 
poukazuje na dve tváre svo-
jej tvorby. Janais má blízko 
tak k pop music, ako aj 
k folklóru, a tieto dve tváre 
sa ukazujú v albume. Ale ide aj o druhú tvár jej tvor-
by, ktorú zobrazuje jej gitarista a producent – manžel 
Peter. Na albume nájdeme desať skladieb. Medzi nimi 
nájdeme skladby v spolupráci s Tomášom Buranov-
ským, Martinom Husovským, ale aj so ženským zborom 
Milpošanska. Na albume si nájdeme aj niekoľko rusín-
skych, resp. ukrajinských skladieb. Album si môžete 
vypočuť alebo zakúpiť na známych streamovacích 
platformách a e-shopoch. (Dominik Petrík)

RÓBERT  
LEWANDOWSKI (1988)

Aktuálne najúspešnejší poľský 
futbalista začínal svoju karié-
ru v neznámych treťoligových 
kluboch, odkiaľ sa postupne 
dostal cez Borussiu Dortmund 
a Bayern Mníchov na svoje 
súčasné pôsobisko v FC Bar-
celona. Talentovaný chlapec 
začínal v ťažkých podmien-
kach, ale s veľkými snami, 
podporovanými oboma rodič-
mi. „Všetko podriadili môjmu 
futbalu. Ostatní ich považova-
li za bláznov a pýtali sa, prečo 
to robia. Nikdy nepovedali, 
že chcú mať zo mňa profíka, 

ktorý bude zarábať veľké peniaze. Robili to kvôli môjmu 
snu a láske k hre. Môj otec bol človek, ktorý vybavil 
u kňaza, aby sa omša začala o polhodinu skôr a trvala 
o desať minút menej, aby som stihol zápas,“ spomína 
na svoje začiatky Róbert. Keď mu ako šestnásťročnému 
otec zomrel a krátko nato utrpel ťažké zranenie kolena, 
zdalo sa, že jeho sen o futbale sa navždy rozplynul. „Bol 
som v takom zlom stave, že som nedokázal behať. Moji 
rovesníci hrali v Bayerne Mníchov či Manchestri United. 
Ja som sa pokúšal v tretej poľskej lige rozpamätať, ako 
sa behá.“ Odhodlanie a viera v Boha mu pomohli kráčať 
za snom ďalej. Športovec, ktorý je dnes v Poľsku veľvys-
lancom kampane Nehanbím sa za Ježiša, poznamenal, 
že sa mu podarilo uspieť vďaka modlitbe a rozhovorom 
s Bohom. Je katolíkom a hovorí, že vie, že Boh nad ním 
bdie. V roku 2020 bol Róbert Lewandowski vyhlásený 
za najlepšieho futbalistu sveta. (Adriana Matoľáková)

BOŽIA SLÁVA
Určitú, aj keď nie výraznú časť liturgického roka sa navzájom pozdra-
vujeme pozdravom: Christos raždajetsja, na ktorý odpovedáme slovami 
Slavite jeho. Sú to začiatočné slová kánona sviatku Narodenia Pána, 
ktorý však nespievame len počas slávenia samotného sviatku, ale aj 
vopred, počas prípravy naň. Tento pozdrav by sme mohli preložiť veľmi 
jednoducho: Kristus sa rodí. A odpoveď: Oslavujte ho. Otázkou je, akým 
spôsobom môžeme patrične osláviť Ježiša Krista, ktorý prichádza nená-
padne na tento svet. Tu nám svoju pomoc podáva prostredníctvom svo-
jich spisov svätý Irenej z Lyonu, ktorý žil v 2. storočí po Kristovi. Tento 
hieromučeník hovorí, že slávou Boha je žijúci človek. V krátkom výroku 
je ukrytá veľká múdrosť, lebo nás pozýva, aby sme na pozdrav Christos 
raždajetsja odpovedali nielen svojimi slovami, ale predovšetkým svojím 
životom. Často je ľahšie vzdať Bohu slávu len slovom. Keď však príde 
k skutkom a životu ako takému, nie vždy nám to ide jednoducho a pri-
rodzene. Počas tohtoročných sviatkov si teda žiadajme od Boha ako dar 
to, aby sme ho vedeli oslavovať nielen svojimi slovami, ale predovšetkým 
svojím životom. A to je vlastne to, čím prišiel na tento svet zažiariť Ježiš 
Kristus – byť chodiacou oslavou svojho Otca. (otec Kyriak)
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  VLADYKA MILAN, AKO  
  STE PREŽÍVALI VIANOCE  
  AKO DIEŤA A AKO ICH 
PREŽÍVATE TERAZ? (JURAJ)

Vianoce som prežíval v kruhu svojej rodiny aj na všetkých našich boho-
službách v cerkvi v Ľubici. Spomínam si na radostnú atmosféru, keď sme 
nacvičovali jasličkovú pobožnosť a zdobili stromčeky v cerkvi, neskôr 
vystupovali a spievali koledy. K Vianociam patrili aj tradičné návštevy 
rodiny. Boli sme spolu a hoci sme doma nedostávali drahé darčeky, bol 
to pre mňa krásny čas, lebo som prežíval radosť z príchodu Božieho 
Syna na svet. Po štedrej večeri sme doma rozbalili darčeky a potom sme 
s otcom, ktorý pochádzal z Osturne, spievali staroslovienske koledy. Pri-
znám sa, rád som spieval. Otec nás dokonca naučil vinšovať v osturnian-
skom dialekte, čo som využíval ako betlehemec, keď sme často v mraze 
chodili od domu do domu. Nikdy sme sa nezabudli s darmi podeliť 
a časť sme vždy dali na cerkev. Práve v schopnosti deliť sa vidím aj jedno 
z tajomstiev Vianoc. Deliť sa nielen s hmotnými dobrami, ale i s časom 
a radosťou. A čím sme sa s ňou viac delili, tým sme ju mali väčšiu.

S Vianocami je spojený aj sneh. Na potoku za domom sme mali provi-
zórne klzisko a na starých korčuliach s hokejkou po bratovi som tam 
odohral nejeden hokejový zápas :-D. Nechýbalo ani sánkovanie. Jedno-
ducho, ak som nebol v cerkvi, zvyčajne som bol s kamarátmi vonku.

„S nami Boh, razumijte jazycy“ – tento spev je pre mňa symbolom 
Narodenia Pána. Znamenalo a znamená to pre mňa, že Boh je s nami. Aj 
teraz. Neopúšťa nás ani v týchto ťažkých časoch. Ako biskup v Spojených 
štátoch sa snažím odovzdávať tajomstvo Vianoc ľuďom cez ohlasovanie 
tejto zvesti. Teším sa na ne rovnako, ako keď som bol dieťa. Forma sa 
zmenila, obsah nie. Inak by sme neboli verní tomu posolstvu. Aj teraz 
trávim Štedrý večer v kruhu rodiny, ktorá ma pozvala k sebe domov. 
Väčšinou je to kňazská rodina, a tak sa prispôsobujem jej zvykom. No 
nikdy sa nestalo, aby na stole chýbali oplátky s medom či kapustnica bez 
klobásy. Jeme jedlá, ktoré poznáme zo Slovenska, lebo väčšina našich 
gréckokatolíkov má korene pod Karpatami. Napriek tomu koledy na tra-
dičné nápevy spievame už aj po anglicky, aby sme ich priblížili aj iným 
veriacim. (vladyka Milan Lach SJ)
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Príbehy poslušníka Moje telo

Hm

Ahoj, deti, pamäť je pre človeka veľkým darom.
Aj radostné, aj ťažké chvíle a skúsenosti, 
ktoré sme zažili v minulosti, nám pomáhajú 
napredovať. Cez ne sa učíme byť opatrní, 
zvedaví, silnejší, súcitnejší... No podobne ako 
svaly aj pamäť potrebuje pravidelné cvičenie – 
tréning. Potrebujeme si pripomínať a oživiť to, 
čo sme zažili, aby spomienky po čase nezapadli 
prachom a nezabudli sme na to, čo je dôležité.

Aj počas svätej liturgie si neustále oživujeme 
spomienku na veľké Božie diela – stvorenie 
a vykúpenie. Grécke slovo anafora znášho 
slovníka pomenúva skupinu modlitieb, ktoré 
sa modlíme na svätej liturgii. Tie nám pripo-
mínajú, kto je náš Boh a kto sme my, ale aj to, 
čo pre nás urobil a neustále robí. No nielen to, 

prenášajú nás priamo do tajomstva, v ktorom 
sa z chleba a vína stáva telo a krv nášho Pána.

Niektoré časti anafory sa modlí kňaz, iné zasa Boží ľud. V našom obrade 
sa začína zvolaním Stojme dôstojne a v bázni, pozorne vnímajme... 
a končí sa prosbami a zvolaním po speve Dôstojné je. Najstaršou časťou je 
modlitba vďaky a slová premenenia, ktoré vyslovil 
sám Ježiš Kristus pri Poslednej večeri. 
Úloha: Anaforu môžeme rozdeliť na 
osem častí. Pokús sa ich usporia-
dať tak, ako nasledujú vo svätej 
liturgii.

Skús sa ho na 
to opýtať.

Osminky

To bolo veľmi 
zvláštne.

                              A ako
 je prítomný

v chlebe a víne, tak je 
prítomný aj v mojom vnútri.

Slovo a skutok
Pred slovami premenenia kňaz v modlitbe povie jeden 
z najznámejších citátov Nového zákona: „Ty si tak 
miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ 
(porov. Jn 3, 16) A potom pokračuje tým, čo Ježiš robil  
počas Poslednej večere.
Úloha: Správne doplň slovesá do vety modlitby kňaza.

?
Otče...Nerozumiem 

prečo.
 Toto je moje telo...       Preniká ma bázeň pri 

     slovách premenenia, pretože 
na to, aby mohol Boh zostúpiť
do týchto darov,  musel najprv 

vstúpiť do môjho života...

Čo bolo 
zvláštne?

Nevšimli 
ste si, 
ako otec 
Andrej 
plakal?

1
2

3
45

6

7
8

Eucharistická spomienka 

Premenenie 

Modlitba anamnézy

Doxológia 

Modlitba vďaky

Epikléza

Eucharistický dialóg

Serafínska pieseň

V tú noc, 
keď ... vydaný,

ba keď sám seba ... za život sveta, 
... chlieb do svojich svätých, prečistých 

a nepoškvrnených rúk, 
... vďaky, ..., ..., ... ho

a ... svojim svätým učeníkom 
a apoštolom, ...

vzdal, hovoriac, vzal, bol, požeh-
nal, lámal, posvätil, dával, vydal
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NOVÝ PREFEKT DIKASTÉRIA PRE VÝCHODNÉ CIRKVI
VATIKÁN g Svätý 
Otec František vy-
menoval 21. novem-
bra nového prefekta 
Dikastéria pre 
východné cirkvi 
Mons. Claudia Gu-
gerottiho, doteraj-
šieho apoštolského 
nuncia vo Veľkej 
Británii. Úrad 
prevezme po argen-
tínskom kardinálovi 
Mons. Leonardovi 
Sandrim, ktorý 
na čele tohto 
dikastéria pôsobil 
v rokoch 2007 – 
2022.

Dikastérium pre východné cirkvi je dikastériom Rímskej kúrie 
a jeho úlohou je starať sa o 23 východných cirkví zjednotených 
s Apoštolským stolcom. Bolo založené v roku 1917 a nieslo názov 
Kongregácia pre východné cirkvi. Pápež František apoštolskou 

konštitúciou Praedicate evangelium k 5. júnu tohto roka zmenil 
názov kongregácie na Dikastérium pre východné cirkvi.

Claudio Gugerotti sa narodil vo Verone v Taliansku 7. októbra 
1955 a za kňaza bol vysvätený 29. mája 1982. Vyštudoval východ-
né jazyky a literatúru a liturgiku. V rokoch 1981 – 1984 vyučoval 
patristiku na Teologickom inštitúte San Zeno vo Verone a v ro-
koch 1982 – 1985 teológiu a východnú liturgiku na Inštitúte 
ekumenických štúdií vo Verone. Od roku 1985 pôsobil v Rímskej 
kúrii na Kongregácii pre východné cirkvi. 17. decembra 1997 bol 
vymenovaný za podsekretára tejto kongregácie. Vyučoval aj pat-
ristiku a arménsky jazyk a literatúru na Pápežskom východnom 
inštitúte (PIO) v Ríme. 

Siedmeho decembra 2001 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval 
za apoštolského nuncia v Gruzínsku a Arménsku, ako aj za titu-
lárneho arcibiskupa z Ravella. 13. decembra k jeho vymenovaniu 
pribudol aj úrad apoštolského nuncia v Azerbajdžane. Biskupské 
svätenie prijal z rúk pápeža Jána Pavla II. 6. januára 2002. 15. júla 
2011 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za apoštolského nuncia 
v Bielorusku. Tento úrad zastával viac ako štyri roky, aby ho ná-
sledne pápež František 13. novembra 2015 vymenoval za apoštol-
ského nuncia na Ukrajine, kde pôsobil až do roku 2020. Štvrtého 
júla 2020 ho pápež František vymenoval za apoštolského nuncia 
vo Veľkej Británii. (ISPA)

AMERICKÝ BEH OKOLO VATIKÁNU
VATIKÁN g Viac ako stotridsať seminaristov, kňazov a študentov vyštar-
tovalo 24. novembra na 13. ročník Poklusu Dňa vďakyvzdania okolo hraníc 
Vatikánu. Je to jediný päťkilometrový beh, v ktorom bežci obehnú územie 
jedného štátu. Beh sa začínal pri bránach Severoamerického pápežského 
kolégia a pokračoval smerom na Vatikánsky vŕšok, popri dvanásťmetrových 
múroch, ktoré chránia vatikánske záhrady, popred Svätopeterské námestie 
a naspäť na kopec Janiculum ku kolégiu. Prvé tri miesta patrili seminaristom, 
zlato si odniesol Michael Maloney z Arcidiecézy svätého Paula v Minneapo-
lise, ktorý v Ríme študuje už tretí rok a jeho obľúbenou bežeckou trasou je 
práve mestský park Villa Doria Pamphili na Janicule.

Zakladateľom tejto tradície bol v roku 2009 seminarista z Colorada Springs, 
teraz už otec Jim Baron, ktorý chcel pripomenúť Američanom aj na starom 
kontinente kúsok domova. Tento poklus počas uplynulej dekády do seba za-
komponoval aj beh v kostýmoch, medzi ktorými okrem tradičných moriakov 
pobehuje aj prorok Mojžiš s horiacim krom. (catholicnewsagency.com)

OHIO, USA g Mníšska komunita Krista Že-
nícha prijala medzi seba 20. novembra ďalšiu 
mníšku. Počas večierne sviatku Vstupu Pre-
svätej Bohorodičky prijala Olivia mníšskym 
podstrihom vladyku Milana Lacha aj nové 
rehoľné meno – stala sa z nej Onufria, zaha-
lená mníšskym rúchom, závojom a tradičnou 
čiapkou, skufiou. (christthebridegroom.org)

VATIKÁN g Pápež František vymenoval 
26. no vembra za nového apoštolského nuncia 
pri Európskej únii arcibiskupa Noëla Treanora, 
ktorý bol doteraz biskupom írskej diecézy 
Down and Connor. Na poste nuncia nadviaže 
na Alda Giordana, ktorý pred rokom zomrel. 
(tkkbs.sk)

TALIANSKO g Podľa oficiálnej kandidatúry 
26. novembra sa kult svätého Januára a zázrak 
s jeho krvou v Neapole majú stať nehmotným 
kultúrnym dedičstvom UNESCO. Vysušená 
krv mučeníka v sklenenej ampulke sa trikrát 
ročne skvapalní. Ak sa zázrak neudeje, 
Neapol čania to považujú za zlé znamenie. 
(lumen.sk)

VATIKÁN g Pápež František v tvíte 
z 28. novembra vyzval veriacich, aby zo seba 
v období očakávania Vianoc striasli strnulosť 
a rozpoznali Božiu prítomnosť v každoden-
ných situáciách. Ak si človek neuvedomí jeho 
príchod dnes, nebude pripravený ani na kon-
ci časov. (vaticannews.va)
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StrEtNutia 
mLadýcH  
NA KRISTA KRÁĽA
» Richard FUČKO – Erik HRABČÁK

Ešte v roku 2020 sa rozhodol pápež František po vypočutí 
viacerých mienok kompetentných pre pastoráciu mládeže 
presunúť od roku 2021 diecézne slávenie stretnutí mládeže 
z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa. V centre zostáva 
tajomstvo Ježiša Krista, Vykupiteľa človeka, ako to 
vždy zdôrazňoval svätý Ján Pavol II., iniciátor a patrón 
Svetových dní mládeže. Keďže rok 2021 bol poznačený 
dištančnosťou, stretnutia neprebiehali tak, ako boli 
naplánované, takže až tento rok sa podarilo uskutočniť 
stretnutia s biskupmi bez obmedzení počtu účastníkov 
a z tváre do tváre, ako vrchol Týždňa Cirkvi pre mládež.

SmE mi
Celý kráľovský víkend sviatku Krista Krá-
ľa od 18. do 20. novembra sa pre mladých 
Košickej eparchie niesol v hesle My SME 
MI, keďže Stretnutie mladých eparchie sa 
konalo práve v okresnom meste východ-
ného Slovenska – Michalovciach.

Uzimených mladých po dlhej ceste zo 
všetkých kútov eparchie privítalo Gym-
názium Pavla Horova, kde ich čakala 
registrácia, po ktorej sa odobrali do tried, 
ktoré sa im na dva dni stali ubytovňou. 
Dlho očakávaná večera spojila nielen 
starých známych, ale rozdelila mladých 
do siedmich skupiniek, v ktorých spoz-
nali nových kamošov. Nasledoval večerný 
otvárací ceremoniál plný tanca, spevu, 
drámy a modlitby. Motívom celého víken-
du bola Panna Mária, keďže pápež pre 
tieto stretnutia vybral citát: „Mária vstala 
a ponáhľala sa“ (porov. Lk 1, 39). Súčasťou 
programu bola aj iniciatíva mladej líderky 
Marianny Cinkaničovej Je to aj tvoja 
vec, v ktorej mladým predstavila sedem 
sfér, v ktorých sa mladý kresťan môže 
angažovať, a to nielen modlitbou – sú 

nimi Cirkev, Rodina, Vzdelanie, Umenie, 
Média, Politika a Financie. Iniciatíva vyvr-
cholila modlitbou za Michalovce – srdce 
Zemplína, v ktorej sa každá zo skupiniek 
modlila radostný ruženec za jednu zo 
sfér, kráčajúc ulicami mesta. Nakoniec 
sa všetky stretli pred Kaplnkou svätého 
Antona Paduánskeho na Hrádku, kopci 
uprostred Michaloviec, ktorý symbolicky 
pripomínal cestu Márie, ktorá sa ponáh-
ľala do hôr Ain Karemu pomôcť Alžbete. 
Na tomto vrchu prosili Máriu, patrónku 
Zemplína, modlitbou molebenu pred 
plačúcou ikonou z Klokočova. Po návrate 
ich čakala modlitba polnočnice v provi-
zórnej kaplnke postavenej v telocvični 
gymnázia.

V sobotu ráno navštívili mladých prví 
hostia – otec Martin Mekel a jeho tím 
z Gréckokatolíckej rómskej misie. V kate-
chéze sa dotkli svojej pastoračnej náplne, 
ilustrujúc, ako môže mať každý srdce 
otvorené pre toho druhého, bez ohľadu 
na farbu pleti alebo zázemie. Kateché-
zu obohatili krátkym filmom z dielne 
Divadla inšpirovaného Kristom v spolu-Ar
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práci s TV LUX. Nechýbali ani rómske 
gospelové piesne a svedectvá služobníkov 
Rómskej misie. Potom sa mladí – slepí 
pútnici so šatkami na očiach vybrali 
na dobrodružnú cestu do Klokočova, kde 
im kňazi „vrátili zrak“ priamo pred kloko-
čovskou ikonou. Následne ich privítal 
vladyka Milan Chautur, emeritný košický 
biskup, ktorí s nimi slávil archijerejskú 
svätú liturgiu a prihovoril sa im v homílii. 
Vyzval prítomných, aby sa nebáli angažo-
vať v živote miestnej cirkvi, pretože mladé 
srdce je horlivé a plné elánu, ktorý dokáže 
dodať nové sily vyhoreným farnostiam. 
Po obede v školskej jedálni gymnázia 
nasledovalo tzv. poobedie angažovanosti. 
Každý si mohol vybrať miesto, na kto-
rom toto poobedie strávi. Pestrý výber 
zahŕňal IPčko – psychologickú pomoc 
intervenčného tímu, ktorý prezentoval 
svoju prácu s Ukrajincami, ktorí utekajú 
pred vojnou; miestny FS Zemplín taktiež 
otvoril svoje dvere návštevníkom, ktorí 
mohli takto na vlastnej koži okúsiť kúsok 
zemplínskeho folklóru; milovníci kultúry 
a histórie si prišli na svoje v Zemplínskom 
múzeu; iní mohli spoznať, čo ukrývajú 
kláštorne múry redemptoristov a sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie; 
špeciálne formy pastorácie s praktickou 
ukážkou ponúkli hosťom na zimnom 
štadióne aj vojenskom útvare 22. mecha-
nizovaného práporu. Aby vzácnych hostí 
nebolo málo, pozvanie na veľkú večie-
reň v michalovskom farskom chráme 
prijal vladyka Peter Rusnák, bratislavský 
eparchiálny biskup a apoštolský ad-
ministrátor Prešovskej archieparchie. 
Vladyku následne priamo v telocvični 
posadili do kresla Páter Peter podcastu. 
Otec Peter Paľovčík v priamom prenose 
tvoril podcast „naživo“, za účasti mladých 
a hostí. Okrem klasických otázok padli aj 
otázky ohľadom kňazskej či biskupskej 
služby, rozlišovania povolania a modlitby. 
Večer doplnila spevom Dáša Kostovčíko-
vá s kapelou, ktorá predstavila tradičnú 
tvorbu i známe piesne z modlitebných 
knižiek – naspievané trochu inak. Zvyšok 
večera vyplnili rôzne spoločné tance, hry 
a aktivity.

Akousi predzvesťou Nedele Krista Kráľa 
bola modlitba Malého povečeria, ktorú 
sa pred polnocou mladí modlili v mi-
chalovskej bazilike minor. Počas mod-
litby zazneli aj prosby mladých, ktoré 
mali možnosť písať na papieriky počas 
celého dňa. Pred odchodom zo sviečkami 
presvetlenej baziliky do tmavých ulíc 
mesta dostal každý požehnanie na dobrú 
noc, pred ktorým zaznelo evanjelium 
z nadchádzajúcej Nedele Krista Kráľa, 

ktorého zvesť mala mladých sprevádzať 
celou cestou až do spacákov. Liturgickým 
vrcholom nedele bola archijerejská svätá 
liturgia v bazilike, ktorú slúžil arcibiskup 
Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup. 
Mladí zaplnili nielen lavice na liturgii 
o 11:00 h, ale aj chór, z ktorého sprevádza-
li liturgiu spevom a piesňami. Prítomným 
vladyka v homílii ukázal význam oslavy 
Krista ako Kráľa, jeho históriu ako odpo-
veď pápeža Pia XI. na ideologické smery 
v roku 1925, vzrastajúce na troskách 
monarchií. Oslava Krista ako Kráľa bola 
tŕňom v oku mocných, ktorí tento sviatok 
chceli násilne potlačiť, ale dosiahli pravý 
opak – vytvorili mučeníkov Krista Kráľa. 
Vladykovi za jeho slová a osobnú prí-
tomnosť na záver poďakoval otec Milan 
Kmec, predseda rady pre mládež Košickej 
eparchie. Poďakoval aj otcom redemp-
toristom, ktorí mládeži otvorili dvere 
svojho kláštora i baziliky.

Bodkou za celým kráľovským víkendom 
i Týždňom Cirkvi pre mládež bol program 
v mestskom kultúrnom stredisku, ktorý 
si pre hostí pripravili mladí z Michalov-
ského dekanátu. Dramatickým pásmom 
predstavili publiku odpovede na otázku 
Čo ak?, ktorou zodpovedali, ako by asi 
vyzeral svet, ak by Mária nepovedala áno, 
ak by Jozef neuveril slovu anjela, čo ak si 
človek vyvolí svoj plán a pohrdne Božím. 
Na záver pozvali na pódium otca Maroša 
Rinika, michalovského dekana, ktorý 
poďakoval všetkým hosťom, ale najmä 
michalovskej mládeži, o ktorú sa pasto-
račne stará otec Emil Zorvan, za prípravu 
celého programu, ktorý ho veľmi oslovil. 
Otázku Čo ak? kládol aj sám sebe, najmä 
počas rozlišovania povolania do kňazstva 
a počas sťahovania naprieč farnosťami. 
Symbolickú pochodeň SME odovzdali 
zástupcovia Michaloviec do rúk mládeže 
dekanátu Spišská Nová Ves, v ktorej sa 
bude konať kráľovský víkend v roku 2023. 
(Richard Fučko)

NEdEĽa KriSta KrÁĽa 
V maLcOVE
Stretnutie, ktoré sa konalo v Nedeľu 
Krista Kráľa, začali slávením svätej bož-
skej liturgie za sprievodu mládežníckeho 
zboru z Kružlova a Malcova. Po liturgii 
vladyka Peter odovzdal absolventské listy 
a osvedčenia absolventom Archiepar-
chiálnej školy animátora dobrovoľníka 
v odbore animátor skupinky, mediálnom 
odbore aj ikonopiseckom odbore.

Ďalší program si pripravili mladí z Barde-
jovského a Hrabského dekanátu, ktorý sa 

niesol v téme posolstva pápeža Františka: 
„Mária hneď vstala a ponáhľala sa“ (porov. 
Lk 1, 39). Mladí veľmi výstižne vystihli 
uponáhľanosť doby v krátkych scénkach 
a svedectvách. Kňazi a animátori sa zapo-
tili v súťaži 5 proti 5. V debate si animá-
tori vyskúšali vladyku Petra „grilovačkou“ 
a dozvedeli sa zaujímavosti z jeho detstva 
a života.

V závere bolo vyhlásené miesto nasledu-
júceho stretnutia, ktoré sa uskutoční 
vo farnosti Prešov-Sekčov. Vladyka 
Peter udelil záverečné požehna-
nie a mladí sa rozišli domov 
plní zážitkov zo spoločné-
ho stretnutia a stretnu-
tia s Ježišom. (Erik 
Hrabčák)

 Ivana a Peter M
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StO rOKOV PÔSOBENIA  
SESTIER BaZiLiÁNOK 
NA SLOVENSKU
» Josifa Helena ŠIMOVÁ OSBM

Aj keď sa Prešovská eparchia už pred prvou svetovou 
vojnou, za biskupa Jána Váliho, teda už dlhší čas, 
pripravovala na otvorenie monastiera sestier baziliánok, 
ich príchod bol skôr zhoda náhod. 

Mukačevská eparchia krátko po vojne 
oslovila sestry baziliánky z Ivanofran-
kovska na Haliči, aby prišli do Užhorodu. 
Chceli, aby mládež a hlavne dievčatá 
mali dobrý vzor a dostali slušnú výchovu. 
V roku 1922 päť odhodlaných haličských 
sestier z Ivanofrankovska, kde boli sestry 
veľmi aktívne a rástli počtom, prišli 
do národnostne vzdialeného Užhorodu. 

V Užhorode v budove, ktorú mali sestry 
dostať, bolo ubytované vojsko. To prišlo 
vhod prešovskému vikárovi Mons. Mi-
kulášovi Russnákovi. On pozval sestry 
do Prešova. Tu už mali sestry pripravenú 
budovu a nachystanú prácu. Mukačevská 
eparchia a sestry súhlasili, aby nejaký 
čas, kým sa situácia v Užhorode nezmení, 
pracovali v Prešove. Sestry pricestovali 
do Prešova vlakom 25. augusta 1922. Tu 
ich predstavitelia Cirkvi i národa sláv-
nostne privítali.

Dôležitú úlohu pri príchode sestier 
do Prešova zohrala matka Magdaléna Hu-
meňuková, ktorá bola predstavenou, uči-
teľkou i vychovávateľkou a mala zdravého 
misijného ducha. Odvážne i zodpovedne 
zvažovala každý nový krok. Silný duch 
matky Magdalény, láskavé srdce a dôvera 
v Božiu prozreteľnosť sa prejavovali aj pri 
počiatočných problémoch. „Hori imijim 
serdca – Hore srdcia“ bolo jej heslo a tak-
to povzbudzovala aj svoje štyri spoluses-
try. Blízkosť Eucharistie bola najväčším 
útočiskom a podporou v radostnom, ale 
i ťažkom období. Púť do Ľutiny bola pr-
vým krokom a prosbou o Božie požehna-
nie a ochranu Božej Matky. 

Hlavnou úlohou sestier bolo vedenie inter-
nátu, do ktorého sa už mesiac po príchode 
sestier prihlásilo štyridsať študentiek. 
Veľkú podporu získali sestry aj v mimo-
cirkevných ustanovizniach, a to hlavne 

v členkách Zväzu ruských žien, ktoré ich 

aj finančne podporovali. Sestry sa pustili 
do práce a spolu s nimi pripravovali diva-
delné predstavenia na sviatky. Jedna zo 
sestier vyučovala aj na štátnej škole. 

Prvé roky boli poznačené radosťami, ale 
i starosťami a bolesťou. Jedna z prvých 
sestier Vasilija Hlibovická, dcéra grécko-
katolíckeho kňaza z dediny Bošiv v Haliči, 
ťažko ochorela a napriek liečbe a sta-
rostlivosti biskupa Gojdiča mladá a plná 
entuziazmu zomrela v povesti svätosti. 
Je pochovaná na prešovskom mestskom 
cintoríne medzi spolusestrami, ďaleko 
od rodného kraja. Ukrytá fialka je názov 
knihy o jej živote. 

Likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi sa za-
čala likvidáciou kláštorov. Už od februára 
1949 boli sestry vyšetrované a v auguste 
museli odovzdať kľúče od internátu. 
20. marca 1950 museli opustiť Prešov. 
Obdobie vyhnanstva sestry prežili 
na západnom Slovensku v sústreďovacích 
táboroch, továrňach a táboroch nútených 
prác. Sestry to nezlomilo. Každú situáciu 
vedeli využiť na dobro. Z učiteliek sa stali 
zdravotné sestry. Ťažká práca v továrni sa 
stala pre mladé sestry radostnou. Kto nosí 
Boha v srdci, žiadne zlo mu neuškodí. 
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Obdobie po roku 1968 bolo radostné nie-
len pre Gréckokatolícku cirkev, ale aj pre 
sestry baziliánky. Hoci nemali dovolenú 
verejnú činnosť, mladšie sa mohli vrátiť 
na východné Slovensko, do Bardejova. Aj 
keď mohli pracovať iba s postihnutými 
deťmi, mohli mať účasť na liturgických 
sláveniach svojej byzantskej cirkvi. 
S nami Boh, razumijte narody. 

Ešte počas totality začali sestry viesť tajný 
noviciát. Do veľkej miery im pomáhali 
kňazi, hlavne otec M. Potaš OSBM. Hoci 
bolo toto obdobie pod kontrolou tajnej po-
lície, bolo plodné na nové povolania. Ses-
try popri svojich rôznorodých zamestna-
niach žili v malých skupinkách, stretávali 
sa na modlitbách a robili apoštolát medzi 
mládežou. Organizovali púte, jedno-
dňové duchovné obnovy, niekoľkodňové 
duchovné cvičenia, učili mládež duchovné 
piesne a organizovali stretká a duchovné 
programy k cirkevným slávnostiam. 

Po nežnej revolúcii sa nám otvorili dvere 
dokorán. Potrebovali sme sa na to odbor-
ne pripraviť. Sestry začali študovať doma 
i v zahraničí. Začali vyučovať nábožen-
stvo na školách. Po štyridsiatich rokoch 
sa mohli vrátiť do Prešova. Všetky sestry, 
ktoré ešte žili v charitných domovoch, sa 
presťahovali do monastierov na východ-
nom Slovensku. Otvorili strednú zdravot-
nícku školu, ktorú vedú doteraz. 

K otvoreniu školy došlo z Božej prozre-
teľnosti. Bolo to na púti do Ríma, kam 

cestovali autobusom z vďačnosti za slo-
bodu po rokoch totality. Slovo dalo slovo, 
pozitívna politická situácia a nemalý 
entuziazmus zo slobody ich odbremenil 
od obáv z ťažkostí a škola a jej vedenie 
bolo naplánované cestou. Otvorenie školy 
sa uskutočnilo niekoľko mesiacov po púti. 

Sestry sú verné aj prvotnej úlohe, pre 
ktorú prišli pred sto rokmi do Prešova. 
Pri Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila 
Veľkého vedú internát pre študentky. 
Vychovávateľstvo nie je ľahká práca, ale 
má dlhodobé účinky. Veria, že dievčatám 
zostávajú iba pekné spomienky. 

Žijeme tridsať rokov v slobode, ale každá 
doba prináša nové výzvy. Provincia Matky 
Božej otvorila náruč ženám a mužom, 

ktorí chcú zdieľať duchovnosť a do znač-
nej miery aj spôsob života sv. Bazila 
Veľkého cez spoločenstvo spoločníkov sv. 
Bazila Veľkého. Je to laické spoločenstvo, 
ale dôležité pre dnešného človeka, ktorý 
potrebuje niekam patriť a cítiť, že niekto 
sa za neho modlí. 

Súčasná situácia je nastavená tak, že ses-
try pokračujú v už spomínaných misiách. 
Pribudol apoštolát opatrovania starších 
ľudí, ktorí vo svojej starobe potrebujú 
pomoc, podporu a nežné slovo útechy. 

Tento rok si s vďakou Bohu a radosťou 
v srdci pripomíname sto rokov od prícho-
du prvých päť sestier baziliánok do Prešo-
va. Naša vďaka patrí každému a všetkým, 
ktorí nám počas celého obdobia pomá-
hali, ktorí sa za nás modlili a duchovne 
nás podporovali, ktorí sa nás v ťažkých 
chvíľach zastali, ktorí s nami zdieľali 
radosti i starosti, ktorých možno ani 
nepoznáme, a vie o nich iba sám Pán Boh. 
Nech Pán odmení každému podľa jeho 
milosrdného dobrodenia a Matka Božia, 
ktorá je ochrankyňou našej provincie, 
chráni všetkých svojím omoforom. Hori 
imijim serdca!

Dni komunity 2018  I  Archív OSBM

Obliečka  I  Archív OSBMÚstav sociálnej starostlivosti pre mládež v Bardejove  I  Archív OSBM
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ČERVENÁ STREDA
Rôzne chrámy, kultúrne pamiatky 
a ďalšie budovy naprieč slovenskými 
regiónmi nasvietili v stredu 23. novem-
bra červeným svetlom, aby sa pridali k ti-
sícom ďalších na celom svete od Bogoty 
cez Paríž až po košickú katedrálu, ba až 
po malé farnosti na Zemplíne. 

Iniciatíva Červená streda poukazuje 
na porušovanie náboženskej slobody 
vo svete. Sloboda vierovyznania ako 
jedno zo základných ľudských práv ani 
v roku 2022 nie je samozrejmosťou – až 

67 % svetovej populácie žije v krajinách, 
kde sa sloboda vierovyznania porušuje. 
V mnohých prípadoch ľudia pre svoju 
vieru umierajú. Na tieto skutočnosti 
upozorňuje medzinárodná pápežská 
nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. 
Červená streda je najväčšou osvetovou 
kampaňou nadácie. Na Slovensku sa 
iniciatíva konala po štvrtýkrát, tento rok 
s najvyššou účasťou. Načerveno svietili 
aj katedrály a mnohé chrámy v Koši-
ciach, Žiline, Trnave či Nitre. Zapojili sa 
aj mestá ako Poprad, Bardejov či Sabi-

nov. V Ružomberku sa do červenej farby 
zahalila budova Katolíckej univerzity. 
V ďalších mestách a obciach sa konali 
výstavy, bohoslužby, sprievody či mod-
litby na podporu trpiacich.

Medzinárodné prieskumy vrátane zistení 
nadácie ACN dokazujú, že najväčší útlak 
pre svoju vieru zažívajú práve kresťania 
– ide až o 300 miliónov, teda každého 
siedmeho kresťana na svete. Denne pre 
svoju vieru zomiera jedenásť kresťanov. 
(TK KBS, cervenastreda.sk)

ANIMÁTORSKÁ 
ŠKOLA 
BRATISLAVSKEJ 
EPARCHIE
MELČICE-LIESKOVÉ g Prvý víkend 
Animátorskej školy Bratislavskej epar-
chie sa uskutočnil od 11. do 13. novem-
bra 2022 vo Františkánskom duchov-
nom centre v Melčiciach-Lieskovom, 
ktoré spravujú sestry františkánky 
Premenenia. Úvodná časť stretnutia 
patrila krátkej duchovnej obnove 
na tému Povolanie a služba. Na stret-
nutí, ktoré viedli otec Andrej Škoviera 
s manželkou Teréziou, sa zúčastnilo 
deväť z dvanástich prihlásených účast-
níkov. Program pozostával z rozjímaní, 
katechéz, slávenia božskej liturgie, 
večierne a ďalších modlitieb. Jeho 
súčasťou boli aj aktivity na budovanie 
spoločenstva a prehĺbenie jednotli-
vých tém víkendu. Toto všetko ešte 
umocnilo prostredie bývalého kaštieľa, 
pohostinnosť, láskavý a priateľský 
prístup sestier. (Andrej Škoviera)

210. VÝROČIE POSVÄTENIA CHRÁMU 
HRABOVČÍK g V nedeľu 13. novembra sa vo farnosti Hrabovčík uskutočnila odpustová 
slávnosť, na ktorú prijal pozvanie vladyka Peter Rusnák. Celá slávnosť sa niesla v duchu 
210. výročia posvätenia chrámu a zároveň pri tomto výročí vladyka Peter posvätil obnovený 
exteriér zrekonštruovaného chrámu. V homílii vladyka Peter vychádzajúc z nedeľného 
evanjelia pozval všetkých k tomu najdôležitejšiemu v živote kresťana – k láske a milosrden-
stvu. Povzbudil zhromaždený Boží ľud k tomu, aby sa v kresťanskom živote neuspokojili 
len so splnením zákona, ale aby dovolili milosrdnému Samaritánovi, ktorým je Ježiš Kristus, 
dotknúť sa ich rán a vnútra. Nemajú sa báť ísť a robiť podobne. Na záver liturgie sa vladykovi 
Petrovi, všetkým prítomným kňazom a veriacim poďakoval Marek Baran, domáci kňaz, 
za ich prítomnosť a spoločenstvo. Duchovným otcom pôsobiacim vo farnosti v minulosti 
taktiež vyjadril vďaku za ich úsilie a starostlivosť o farnosť. Súčasťou slávnosti bolo aj oce-
nenie členov farskej rady, ktorým vladyka daroval pamätnú medailu a list za ich dlhoročnú 
obetavú službu vo farnosti. (Marek Baran)
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DRIENICA g V utorok 8. novembra bola 
pri svätej liturgii slávnostne uvedená Farská 
charita Drienica. Stala sa tak 15. farskou 
charitou v Prešovskej archieparchii. V prí-
hovore farár farnosti Pavol Vaľko vyzdvihol 
úlohu každého kresťana, a to „zviditeľňovať 
neviditeľné“, to znamená svojím životom, 
postojmi a skutkami zviditeľňovať v tomto 
svete neviditeľného Boha. (A. Vaľková)

KOŠICE g V rámci projektu Cerkov s mo-
lodyma sa na internáte TUKE uskutočnila 
8. novembra cirkevnoslovanská liturgia s čí-
taniami a kázňou po rusínsky. Slávil ju otec 
František Krajňák z Obščestva svjataho Joana 
Krestiteľa, ktorý v rámci prednášky priblížil, 
ako vznikali preklady liturgických textov 
a Nového zákona do rusínskeho jazyka. Všet-
ky akcie tohto projektu sú vysielané online 
na sociálnej sieti a dostupné aj zo záznamu. 
(A. Zamutovská)

JUSKOVA VOĽA g 11. – 13. novembra sa 
uskutočnil v poradí druhý víkend AŠAD, 
na ktorom sa zúčastnilo osemdesiatpäť 
mladých. Lektormi víkendu boli otec Štefan 
Paločko a Ivana Strelcová. Účastníci mali ako 
vždy okrem vzdelávania a formácie v spolo-
čenstve čas aj na spoločnú či osobnú modlit-
bu, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, 
ako aj zahrať si rôzne hry a spoznávať sa tak 
navzájom. (V. Žolnová)

DVADSIATY ROČNÍK MEMORIÁLU
STROPKOV g V nedeľu 20. novembra sa v Chráme svätých Cyrila a Metoda 
v Stropkove konal už jubilejný 20. ročník stropkovského Metodovho memo-
riálu, čiže prehliadky cirkevných speváckych zborov. Organizátorom tohto 
Metodovho memoriálu je mesto Stropkov a redemptoristi – kláštor Stropkov. 
Memoriál sa každoročne koná v novembri na pamiatku blaženého mučeníka 
Metoda Dominika Trčku CSsR. Samotný memoriál sa začal popoludní o 15.00 
h. Po úvodnom slove otca Jozefa Jurčenka, predstaveného stropkovského 
kláštora, sa ako prvý predstavil miestny chrámový mládežnícky spevácky 
zbor. Po ňom vystúpili zbor ZUŠ F. Veselého zo Stropkova, Katedrálny zbor sv. 
Cyrila a Metoda z Košíc aj novovzniknutý kňazský Zbor sv. Jána Damaského 
z Prešova. Ako posledný vystúpil Zbor svätého Jozefa z Michaloviec. Po ďa-
kovnom príhovore otca Metoda Lukačika, viceprovinciálneho predstaveného 
redemptoristov michalovskej viceprovincie, si predstavitelia jednotlivých zbo-
rov odniesli kytice, pamätné listy a vecný dar. V samotnom závere memoriálu 
všetky zbory spoločne zaspievali vianočnú koledu V Viflejemi novina. (Jozef 
Troja)
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SVIATOK 
PATRÓNA ŠKOLY
PREŠOV g Pre žiakov, učiteľov 
a pracovníkov Spojenej školy bl. 
biskupa Gojdiča je 4. november 
slávnostným dňom. Je to dátum 
beatifikácie patróna školy. Slávnosť 
poctil svojou prítomnosťou aj 
vladyka Peter Rusnák. Na oslavu sa 
škola náležite pripravila – žiačka 
8. A triedy Ester Fudalyová napísala 
scenár divadelného pásma, ktoré si 
ôsmaci spolu so svojimi mladšími 
spolužiakmi naštudovali a predviedli. 
Žiaci podali presvedčivé výkony, všetci 
prítomní mohli precítiť utrpenie 
patróna počas prenasledovania 
i väznenia komunistickým režimom. 
Po slávnostnej akadémii nasledovala 
svätá liturgia, ktorú svojím spevom 
sprevádzal školský zbor. Vladyka 
Peter v príhovore vyzval prítomných 
k napĺňaniu slov evanjelia v ich 
životoch. (Jana Tirpáková)

ODPUSTOVÁ OSLAVA PATRÓNOV

KOŠICE g V nedeľu 13. novembra slávila Farnosť bl. hieromučeníkov Pavla P. Gojdiča a Me-
toda D. Trčku v Košiciach na sídlisku Ťahanovce odpustovú slávnosť svojich patrónov.

Nedeľná slávnosť bola vyvrcholením trojdňovej duchovnej obnovy, počas ktorej veriacich 
svojím duchovným slovom sprevádzal redemptorista Miroslav Bujdoš. Hlavným celebran-
tom nedeľnej svätej liturgie bol vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný torontský biskup. 
Pri tejto príležitosti vladyka v homílii poukazujúc na evanjelium o milosrdnom Samaritá-
novi pripomenul, že Boh vždy do životov veriacich posiela ľudí, ktorí ich potrebujú, a je len 
na nich, či na toto volanie budú odpovedať. Rovnako na príklade patrónov farnosti vyzdvi-
hol aj samotný spôsob života týchto blahoslavených, ktorý bol veľkou oslavou lásky k Bohu 
a blížnemu. Ich konkrétne skutky lásky majú byť povzbudením pre každého, pochopiac, 
že ak v duchovnom živote bude chýbať láska, nič to neosoží. V závere poďakoval miestny 
farár otec Martin Mikula celému farskému spoločenstvu, ktoré následne zakončilo slávnosť 
sprievodom okolo chrámu a farským obedom. (Veronika Marcinová)
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JUSKOVA VOĽA g Spoločenstvo SKALA 
využilo voľný deň 17. novembra na ďalší 
stupeň duchovnej obnovy pre svojich členov. 
V mládežníckom centre Bárka na Juskovej 
Voli sa stretlo dvanásť rodín, aby v čase od 16. 
– 19. novembra prežilo spoločnú radosť z Bo-
žieho dotyku i vzájomnej blízkosti. Duchov-
nú obnovu o pripravenosti kňazov i laikov 
na službu iným viedol líder spoločenstva otec 
Peter Horváth s manželkou a tímom šiestich 
spolupracovníkov. (M. Hospodár)

SLOVENSKO g Vďaka spolupráci žilin-
skej Farnosti Dobrého pastiera s Farnosťou 
Pokrovu v Košiciach-Nad jazerom a redak-
ciou gréckokatolíckeho časopisu Slovo sú 
od 21. novembra do mobilnej aplikácie Lectio 
divina pridané aj gréckokatolícke liturgické 
texty. Tým sa aplikácia stáva duchovným 
prínosom pre katolíkov obidvoch cirkví 
na Slovensku a v zahraničí. (V. Varga)

ČEMERNÉ g V sobotu 26. novembra sa us-
kutočnilo stretnutie miništrantov Čemernian-
skeho protopresbyterátu. Program sa začal 
modlitbou Molebenu k blahoslavenému Pav-
lovi Petrovi Gojdičovi a následne katechézou 
otca Matúša Sejku na tému Miništrant, rytier 
samého Boha. Miništranti vo svojich skupin-
kách s animátormi, bohoslovcami i kňazmi 
rozprávali o tom, ako ich Boh vedie a pozýva 
do služby miništrovania. (P. Maľarčík)

PREŠOV g Utorok 15. novembra sa stal ma-
lým míľnikom pre druhákov Tobiáša Maňka 
a Pavla Obraza, a seminaristu pastoračného 
ročníka Benjamína Ančočíka. Pred večernou 
svätou liturgiou im vladykovia Peter Rusnák 
a Cyril Vasiľ odovzdali podriasnik. (M. Tažik)

PREŠOV/UKRAJINA g Dodávka humani-
tárnej pomoci smerovala v utorok 15. novem-
bra z Prešova na Ukrajinu. GKCH PO pod-
porila charitné centrum v Užhorode, keďže 
dochádzajú základné potraviny a hygienické 
pomôcky. Očakávajú, že mnohí ľudia budú 
hľadať úkryt v Zakarpatsku, preto sa v Užho-
rode na to pripravujú. Východ Ukrajiny je to-
tiž oveľa chladnejší, priemerná teplota v zime 
sa pohybuje okolo mínus -15 °C. (GKCH PO – 
centrum podpory Prešov)

PREŠOV g Združenie exallievov Dona 
Bosca usporiadalo 19. novembra v Prešove 
konferenciu s názvom More a pobrežie: 
Zdolanie stresu, úzkosti a smútku. Účastník-
mi konferencie boli ľudia z rôznych orga-
nizácií na východe Slovenska. Koordinátor 
centra podpory Štefan Pacák prezentoval, 
ako sa Gréckokatolícka charita Prešov venuje 
odídencom z Ukrajiny od vypuknutia vojno-
vého konfliktu až doteraz. (GKCH PO – cen-
trum podpory Prešov)

NOVÝ DIAKON V PREŠOVSKEJ 
ARCHIEPARCHII
PREŠOV g V pondelok 21. novembra slávil v Chráme Povýšenia sv. Kríža 
na prešovskom sídlisku Sekčov vladyka Peter Rusnák archijerejskú svä-
tú liturgiu, pri ktorej udelil diakonskú vysviacku Ľubomírovi Vozňakovi, 
pracovníkovi Gréckokatolíckej charity v Prešove. V homílii hovoril o milých 
uvádzačoch v divadle. Pozval svätenca, aby bol podobným „uvádzačom“, ktorý 
bude svojím osobným životom a službou Bohu ukazovať veriacim, aký dobrý 
je Boh, ktorý zomrel za každého človeka a má pre každého pripravené miesto 
v nebeskom kráľovstve. V závere poďakoval diakon Ľubomír Bohu, vladykovi, 
manželke a deťom, ako aj kňazom, ktorí ho počas jeho duchovnej cesty viedli 
až do tohto momentu prijatia diakonátu. Prešovská archieparchia sa týmto 
svätením rozšírila už o tretieho stáleho diakona. (Michal Pavlišinovič)

METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV
PREŠOV g Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešov organizo-
val v piatok 25. novembra 2022 metodický deň pre všetkých pedagogických 
zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti arci-
biskupstva, ktorý sa niesol sa v duchu myšlienky Vytvor vhodnú atmosféru. 
Program pre vyše sto prítomných pedagógov sa začal v kaplnke svätou litur-
giou, ktorú pre nich slávil vladyka Peter Rusnák. V príhovore ocenil dôležité 
a nezastupiteľné poslanie učiteľov cirkevných škôl a povzbudil ich v tom, že 
ak skutočne uveria v Božiu lásku, budú z nej môcť neustále čerpať silu a múd-
rosť vo svojej službe. Po svätej liturgii nasledoval motivačný príhovor riaditeľa 
školského úradu Damiána Saraku a po ňom nasledoval blok troch prednášok 
– Michal Irsák predniesol energickú prednášku na tému Učiteľ – protagonista 
prvej línie (Ako napĺňať učiteľské poslanie a vidieť jeho ovocie), za ním nasle-
doval Valentín Lucák s aktuálnou prednáškou na tému Kresťansko-psycho-
logický pohľad na homosexualitu a záverečnou témou bola Výchova v digitál-
nom svete, ktorú predniesla Barbora Okruhľanská. (Eva Sopková)
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PONdELOK
19. december
Mučeník Bonifác
S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď 
bol skúšaný... (Hebr 11, 17)
Väčšinu dejín ľudstva Boh nebol príjem-
nou a milovanou postavou. Preto sa každé 
zjavenie Boha začína slovami: „Nebojte 
sa!“ Pretože ľudia sa vždy Boha báli. Keď sa 
na scéne zjavil, väčšina ľudí to považovala 
za zlú správu. „Kto musí zomrieť ? Kto bude 
potrestaný?“ Ľudstvo spočiatku neočaká-
valo od Boha lásku. Dokonca aj dnes má 
väčšina ľudí pocit, že Božia láska a pozor-
nosť musia byť zaslúžené, čo neraz vedie 
k hlbokému odmietnutiu Boha. Abrahám 
bol prvý, kto sa nechal vtiahnuť do vzťahu 
s Bohom a zakúsil, že Boh je láska.
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; 
Mk 9, 42 – 50, 1, zač. 42; každodenné 
antif.; menlivé časti z pondelka (HS: 154; 
PZ: 108; HP: 110)

utOrOK
20. december
Hieromučeník Ignác Bohonositeľ 
Obdobie pred sviatkom Narodenia 
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista
Milosť nech je s vami... (Hebr 13, 25)
Za dvetisíc rokov od vtelenia Boha v Kris-
tovi sa toho veľa nezmenilo. Strach je 
stále hlboko zakorenený v nás a zmeniť 
to môže jedine Boh. Náš strach nás vedie 
k tomu, aby sme sa snažili Boha nakloniť si 
namiesto toho, aby sme ho milovali. Preto 
prichádza ako dieťa, aby sme ho mohli 
prijať a mať s ním úprimný vzťah. Príchod 
Boha v podobe dieťaťa je neuveriteľne 
dobrou správou.
Liturgia: Hebr. 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; predobraz. antif. 
a blažen.; tropár a kondak z obdobia pred 
sviatkom; ostatné z dňa (HS: 323, 155; PZ: 
298, 109; HP: 311, 110)

StrEda
21. december
Mučenica Juliána
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar 
je zhora, zostupuje od Otca svetiel... 
(Jak 1, 16)
Úžasný zázrak zjavenia Boha je, že Boh je 
úplne iný, ako sme si mysleli, a je oveľa lep-
ší, ako sme si predstavovali. Boh nie je len 
zvláštnejší, ako si myslíme, on je zvláštnej-
ší, ako si dokážeme predstaviť. V Písme sa 
neustále opakujú o Bohu slová: milosrdný, 
milostivý, verný, zhovievavý, láskavý. Takto 
ho zakúsil izraelský ľud a takto sa dal spoz-
nať Ježiš. Každému z nás trvá istý čas, kým 
to spoznáme a načerpáme z toho silu.

Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44; predobraz. antif. a blažen.; tropár 
a kondak z obdobia pred sviatkom; ostatné 
z dňa (HS: 323, 157; PZ: 298, 111; HP: 311, 112)

ŠtVrtOK
22. december
Veľkomučenica Anastázia
... kto sa zahľadí do dokonalého zákona 
slobody a vytrvá, ten bude blahoslave
ný... (Jak 2, 25)
Bez vnútorného zážitku s Bohom, ktorý 
je milosrdný, milostivý, verný, zhovievavý 
a láskavý, bude naše náboženstvo len ná-
ukou, ktorá nás nikdy neurobí šťastnými. 
Preto je tu pozvanie na vnútornú cestu 
v našom srdci, kde sme najviac zraniteľ-
nými, kde trpíme. Každý z nás má v sebe 
skrýšu, do ktorej nechodieva, lebo vie, že 
by to nezvládol uniesť. Sú tam odložené 
všetky naše nezvládnuté situácie, neodo-
vzdané hriechy. Je to maštaľ, v ktorej sa 
rodí Kristus. Práve tam máme možnosť 
prísť k úžasu nad Bohom, ktorý sa do toho 
všetkého slobodne vtelil. Preto sa narodil, 
aby sme tam mohli vstúpiť spolu s ním.
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 
– 27, zač. 45; predobraz. antif. a blažen.; 
tropár a kondak z obdobia pred sviatkom; 
ostatné z dňa (HS: 323, 158; PZ: 298, 112; 
HP: 311, 113)

PiatOK
23. december
Desať krétskych mučeníkov
Preto ich vydá až do času, keď rodička 
porodí... (Mich 5, 2)
Sú knihy s priliehavými názvami: Päť dní, 
ktoré zmenia vaše deti, Sedem krokov 
k efektívnemu životu a pod. Dobre sa 
počúva, že stačí málo a príde nejaká dlho 
očakávaná zmena. Samozrejme, zmena 
tých druhých alebo zmena vonkajších 
okolností. Tak by sme si to všetci priali. Ale 
Biblia nám prináša inú zvesť. Ak zmena, 
tak mňa, tak vnútri. A na to nám Boh 
daroval aj tieto sviatky, ktoré prichádzajú 
opäť v pravom čase.
aliturgický deň: zdržanlivosť od mäsa; 
kráľovské hodinky. Čítania na kráľovských 
hodinkách: 1. Mich 5, 1 – 3; Hebr 1, 1 – 12, 
zač. 303; Mt 1, 18 – 25, zač. 2; 3. Bar 3, 36 – 4, 
4; Gal 3, 23 – 29, zač. 208; Lk 2, 1 – 20, zač. 5; 
6. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 1, 10 – 2, 
3, zač. 304; Mt 2, 1 – 12, zač. 3; 9. Iz 9, 5 – 6; 
Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4

SOBOta
24. december
Predvečer Kristovho narodenia 
Mučenica Eugénia

Pane, je málo tých, čo budú spasení? 
(Lk 13, 23)
Tak ako nás Biblia sprevádza rôzny-
mi textami a postupne odkrýva Božiu 
záchranu človeka, tak aj my sami potre-
bujeme čas na to, aby sme sa preniesli cez 
dvojtvárnosť, posudzovanie, obviňovanie, 
ktorými je prerastený náš život. Je toho 
dosť, čo sme zdedili a vypestovali vplyvom 
sebectva, strachu a predstavy, že si raz za-
slúžime nebo. Väčšinu času sa človek pred 
Bohom skrýva, uteká alebo pretvaruje. 
Bohu vďaka, že do toho vstupuje Boh a od-
haľuje nás. Ide mu o trvalú lásku a nedáva 
priestor na namýšľanie si. Mať pred očami 
jedno i druhé: svoje poblúdenie i bezpod-
mienečnú Božiu lásku.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho (ráno): 
Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 29, zač. 
72; predobraz. antif. a blažen.; menlivé 
časti z Predvečera Narodenia; zdržanli-
vosť od mäsa (HS: 324; PZ: 299; HP: 312)

NEdEĽa
25. december
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Ako mudrci zbadali hviezdu, nesmierne 
sa zaradovali. (Mt 2, 10)
Ak chceme život prežívať naplno, potre-
bujeme sa stretnúť nielen s pozitívnymi 
vecami, ale musíme byť ochotní skusovať 
aj negatívne stránky života. Nesnažiť sa 
vyhýbať realite, neodmietať ju, neupred-
nostňovať istotu a známe veci. Nie. Bola 
to riskantná cesta mudrcov, na ktorú ich 
vytiahla hviezda. Radosť, ktorú prežili, im 
dovolila otvoriť pokladnice ako predobraz 
toho, že raz Bohu darujeme všetko, ako sa 
nám on celý daroval.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Gal 4, 4 – 7, 
zač. 209; Mt 2, 1 – 12, zač. 3; menlivé časti 
zo sviatku; prikázaný sviatok; myrovanie 
(HS: 325; PZ: 300; HP: 313)

PONdELOK
26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke 
Spravodliví Jozef Snúbenec, kráľ Dávid 
a Jakub, Boží brat
Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku. 
(Mt 2, 13)
Po zrútení lietadla našli záchranári v lie-
tadle dievčatko, ktoré jeho matka objala, 
predtým ako havarovali. Zázrak bol v tom, 
že dievča nemalo ani škrabanec. Také 
bezpečné bolo toto matkino objatie a viera 
v záchranu dieťaťa. Ježiš v objatí Jozefa 
a Márie bol zachránený pred prenasle-
dovaním. Sme v objatí Boha, ktorý nás 
zachraňuje v našom utrpení.
Liturgia: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306 (Zhro-
maždeniu); Gal 1, 11 – 19, zač. 200 (nedeľa 
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po Narodení); Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (Zhro-
maždeniu aj nedele po Narodení); predob-
raz. antif. a blažen.; po vchode ... z Panny 
narodený ...; tropár Narodenia a Spravodli-
vým, Sláva, kondak Spravodlivým, I teraz, 
zo Zhromaždenia; prokimen, Aleluja a pri-
časten zo Zhromaždenia a Spravodlivým, 
namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos utierne sviatku; prikázaný sviatok 
(HS: 328, 330; PZ: 304, 306; HP: 317, 321)

utOrOK
27. december
Apoštol, prvomučeník a archidiakon 
Štefan
Vidím otvorené nebo... (Sk 7, 56)
Toto bol jeden z Ježišových prísľubov 
učeníkom, keď ich povolával k nasledo-
vaniu: „Uvidíte otvorené nebo a Božích 
anjelov zostupovať a vystupovať na Syna 
človeka.“ Prvý mučeník Cirkvi Štefan 
uvidel otvorené nebo, keď ho kameňovali. 
Jeho tvár žiarila ako tvár anjela. Podobne 
ako Kristus na kríži vyslovil slová: „Pane, 
nezapočítaj im tento hriech.“ A narodil sa 
pre nebo, ktoré uvidel.
Liturgia: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, 
zač. 50 (radové); Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, 
zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač. 87 (svätému); 
predobraz. antif. a blažen.; po vchode ... 
z Panny narodený...; tropár z Narodenia 
a Štefanovi, Sláva, kondak Štefanovi, 
I teraz, kondak z Narodenia; prokimen, 
Aleluja a pričasten z Narodenia a Štefano-
vi; namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a 9. irmos z utierne sviatku (HS: 332; PZ: 
308; HP: 318)

StrEda
28. december
20 000 nikomédskych mučeníkov
Človek skrotil aj krotí všetky druhy 
zveri, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. 
(Jak 3, 7)
Môžeme mať ten najkrajší dom v lese, 
postavený v skutočnom tichu, ale ak 
máme televíziu, internet alebo mobil, hluk 
naplní celý náš domov. Potrebujeme sa ob-
rátiť dovnútra. To je začiatok duchovnosti. 
Chýba nám vnútorný pohľad na seba, 
na druhých, na život. Ak si budeme každý 
deň pestovať svoj priestor na ticho, objaví-
me Boha. Ktosi povedal: „21. storočie bude 
storočím duchovným alebo nebude vôbec.“ 
Alebo bude posvätné ticho našou životnou 
prioritou, alebo sa zničíme.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 
26, zač. 51; predobraz. antif. a blažen. (ale-
bo prvá a druhá antifóna sviatku a tretia 
každodenná s refrénom sviatku); vchod: 
... z Panny narodený, ostatné menl. časti 
z Narodenia (HS: 326; PZ: 302; HP: 315)

ŠtVrtOK
29. december
Sväté deti povraždené v Betleheme
Herodes sa veľmi rozhneval a dal po
vraždiť... (Mt 2, 16)
Napoleon povedal: „Iba ľudia Ducha môžu 
zmeniť veci, my ostatní ich len presúvame 
z miesta na miesto.“ Boh je dostatočne 
trpezlivý na to, aby počkal na skutočnú 
zmenu, a dostatočne mocný na to, aby 
vedel, že zmena príde. My ostatní sa uspo-
kojíme s tým, že „preusporiadame stoličky 
na Titanicu“. Ľudia ako Herodes si myslia, 
že problémy sa dajú vyriešiť pôsobením 
vonkajšej sily. Božie slovo nám ukazuje, že 
existujú duchovné sily, ktoré veci nemenia, 
ale premieňajú. Modlitba a počúvanie 
Božieho slova sú jedny z nich.
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27 
– 33, zač. 52 (radové); 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 
180; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (sv. deťom); antifó-
ny a vchod ako 28. decembra, prokimen, 
Aleluja a pričasten z Narodenia a svätým 
deťom (HS: 334; PZ: 310; HP: 323)

PiatOK
30. december
Mučenica Anýzia
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa ka
meňom uholným. (Mk 12, 10)
Ľudia v ranom štádiu viery obľubujú citáty 
z Božieho slova: Boh sa za všetko pomstí. 
Boh vykoná spravodlivosť. Boh neverných 
so zločincami zavrhne a pod. Priťahuje ich 
všetko, čo je spojené s odplatou, han-
bou, vylúčením tých „nesprávnych ľudí“, 
mysliac si, že náboženstvo je o udržiavaní 
kontroly nad svetom. Boli by radi, keby 
Boh bol policajtom na nebi a mal pod 
kontrolou všetkých ostatných. Takto sme 
úplne nepripravení prijať Ježiša, Božieho 
Syna. Bude pre nás sklamaním. Boh nič 
od človeka nevyžaduje, ale chce darovať, 
lebo miluje. „Daj mi svoje hriechy,“ počul 
svätý Hieronym v jaskyni v Betleheme, 
keď sa modlil počas noci na sviatok Božie-
ho narodenia.
Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53; menlivé časti ako 
28. decembra; voľnica (HS: 326; PZ: 302; 
HP: 315)

SOBOta
31. december
Zakonč. sviatku Kristovho Narodenia
Mnohí išli za ním a on ich všetkých uzdra
vil. (Mt 12, 15)
Vidíme, aké revolučné je evanjelium 
zjavené v Ježišovi. Zrazu máme Boha, 
ktorý je všetko, len nie policajt. Tento Boh 
nachádza milosť pre tých, ktorí porušu-
jú zákon, nachádza život a slobodu pre 

malomocných a hriešnikov, ktorí nemajú 
dobrú povesť. Preto o ňom Izaiáš predpo-
vedal: „Nebude sa škriepiť, nebude kričať... 
Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik 
nedohasí...“ S ľútosťou musíme povedať, 
že väčšina kresťanov sa ešte musí zúčastniť 
na tejto božskej revolúcii, aby sme došli 
k premene nášho zmýšľania.
Liturgia: 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12, 
15b – 21, zač. 46b (sobota po Narodení); 
menlivé časti ako 28. decembra (HS: 326; 
PZ: 302; HP: 315)

NEdEĽa
1. január
Obrezanie Pána. Nedeľa pred Osvie-
tením 
Arcibiskup Bazil Veľký
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu 
chodníky! (Mk 1, 3)
V ťažkých životných situáciách sme krok 
od osvietenia alebo zúfalstva. Hranica 
medzi nimi je veľmi tenká. Bez viery v Bo-
žiu lásku ideme do negativizmu, s vierou 
ideme ku vzkrieseniu. To, čoho sa bojíme, 
čo nás obmedzuje, ponižuje, znečisťuje, 
ničí a zabíja, to Boh premení a vzkriesi. 
Aj v týchto prichádzajúcich sviatkoch je 
na ceste k nám.
Liturgia sv. Bazila Veľkého: Kol 2, 8 – 
12, zač. 254; Lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač. 6 
(Obrezanie); 2 Tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 
1, 1 – 8, zač. 1 (nedeľa pred Osvietením); 
predobraz. antif. a blažen.; nedeľný vchod; 
tropár z 5. hlasu, z Obrezania a Bazilovi; 
Sláva, kondak Bazilovi, I teraz, zo sviatku; 
prokimen, Aleluja a pričasten z nedele pred 
Osvietením a Bazilovi; namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, Milostiplná (HS: 148, 
325, 338; PZ: 101, 313, 315; HP: 102, 325, 327)

PONdELOK
2. január
Rímsky pápež Silvester
Poslali k nemu niekoľko farizejov a he
rodiánov, aby ho podchytili v reči. 
(Mk 12, 13)
Ježiš sa stretával s provokáciami a nepria-
teľstvom, ktoré ho priviedli až k opuste-
niu a zrade, rovnako ako je to aj v našich 
ľudských životoch. Stotožňuje sa tak 
s nami v najťažších okolnostiach. Ak sa už 
chytíme do pasce a zažijeme bezmocnosť 
a útlak, volajme k nemu, ktorý bol pokúša-
ný a zvíťazil nad ľudskou zlobou. Za vyslo-
bodenie z nášho zármutku, hnevu a núdze 
modlime sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa!
Liturgia: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12, 
13 – 17, zač. 54; predobraz. antif. a blažen; 
menl. časti z obdobia pred sviatkom; 
ostatné z pondelka (HS: 339, 154; PZ: 316, 
108; HP: 328, 109)
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utOrOK
3. január
Prorok Malachiáš
Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo 
ani Božiu moc? (Mk 12, 24)
V Skutkoch apoštolov sa Svätý Duch nazý-
va dynamis (moc). „Ale keď zostúpi na vás 
Svätý Duch, dostanete silu a budete mi 
svedkami... až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8) 
„Sám Duch spolu s naším duchom dosved-
čuje, že sme Božie deti.“ (Rim 8, 16) Cieľom 
kresťanstva je otvoriť sa tomuto poznaniu 
a moci prijatej od Boha, ako to vidíme 
v deň Zostúpenia Svätého Ducha. Rovnako 
ako Bohorodičke, aj nám sa má „stať podľa 
jeho slova“ a budeme čerpať silu z obrov-
ského daru Božej moci, ktorou je láska.
Liturgia: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 
18 – 27, zač. 55; predobraz. antif. a blažen.; 
menlivé časti z obdobia pred sviatkom; 
ostatné z utorka (HS: 339, 155; PZ: 316, 109; 
HP: 328, 110)

StrEda
4. január
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. 
(Mk 12, 34b)
Nemôžeme dosiahnuť Božiu prítomnosť, 
pretože v nej už úplne sme. Čo nám chýba, 
je uvedomenie si toho. Málo si uvedomu-
jeme, že Boh nás udržiava v existencii kaž-
dým nádychom. Zakaždým, keď sa znova 
nadýchneme, uvedomme si, že Boh si nás 
znovu povoláva k životu, ako to nádherne 
vyjadril vo svojom hymne apoštol Pavol 
(Ef 1, 4 – 9). Nemáme sa k tomu sami 
dopracovať. Potrebujeme sa však odnaučiť 
niektoré veci o Bohu, a najmä musíme 
opustiť akúkoľvek myšlienku, že sme boli 
vôbec niekedy od neho oddelení.
Liturgia: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 
– 37, zač, 56; predobraz. antif. a blažen.; 
menlivé časti z obdobia pred sviatkom; 
ostatné zo stredy (HS: 339, 156; PZ: 316, 111; 
HP: 328, 112)

ŠtVrtOK
5. január
Predvečer Osvietenia 
Mučeníci Teopempt a Teonas
A každé telo uvidí Božiu spásu. (Lk 3, 6)
Aby sme si uvedomili Božiu prítomnosť 
v živote, musíme prijať to, čo je v našej kul-
túre úspechu ťažké prijať: „Som hriešnik, 
som slabý.“ Učitelia múdrosti z mnohých 
tradícií uznali, že my ľudia prirodzene 
nevidíme; musíme sa naučiť, ako vidieť. 
Zbaviť sa ilúzií a pretvárky, aby sme mohli 
byť stále otvorenejší Božej milosti. Chce-
me získať vedomosti alebo dosiahnuť lep-
šiu morálku, alebo sa naučiť lepšie správať, 

a to z nás má urobiť lepšie bytosti. Máme 
mentalitu „odmena za zásluhy“. Uctieva-
me úspech. Veríme, že dostaneme to, čo si 
zaslúžime, na čom tvrdo pracujeme a čoho 
sme hodní. Je pre nás ťažké zmýšľať iným 
spôsobom. Zažiť radikálnu milosť od Boha 
je ako žiť v inom svete. Nie je to svet, v kto-
rom sa snažím prinútiť Boha, aby si ma 
všimol a mal ma rád. Nie je to svet, v kto-
rom sa usilujem o duchovný úspech. Nie 
je to hra na zločin a trest. Mnoho veria-
cich sa bojí takejto predstavy. Namiesto 
toho chceme Boha kvôli spoločenskému 
poriadku a náboženstvo kvôli sociálnej 
kontrole. Boha nemožno vidieť cez takú 
malú a špinavú šošovku. Preto potrebuje-
me osvietenie, aby sme videli spásu.
Čítania na kráľovských hodinkách: 1. Iz 35, 
1 – 10; Sk 13, 25 – 33a, zač. 33; Mt 3, 1 – 11, zač. 
5; 3. Iz 1, 16 – 20; Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Mk 1, 1 
– 8, zač. 1; 6. Iz 12, 3 – 6, Rim 6, 3 – 11, zač. 91; 
Mk 1, 9 – 15, zač. 2; 9. Iz 49, 8 – 15; Tít 2, 11 – 
14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 3, 13 – 17, zač. 6.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou: 
Parémie: I. Gn 1, 1 – 13; II. Ex 14, 15 – 18. 21 
– 23. 27 – 29a; III. Ex 15, 22 – 16, 1a; IV. Joz 
3, 7 – 8. 15 – 17; V. 2 Kr 2, 6 – 14; VI. 2 Kr 5, 
9 – 14; VII. Iz 1, 16 – 20; VIII. Gn 32, 2b – 11a; 
IX. Ex 2, 5 – 10; X. Sdc 6, 36 – 40; XI. 1 Kr 18, 
30 – 39; XII. 2 Kr 2, 19 – 22; XIII. Iz 49, 8 – 
15. Svätý Bože; 1 Kor 9, 19 - 27, zač. 143; Lk 3, 
1 – 18, zač. 9; namiesto Dôstojné je sa spieva 
Z teba, Milostiplná; zdržanlivosť od mäsa 
s pôstom (HS: 339; PZ: 317; HP: 329)

PiatOK
6. január
Sväté Bohozjavenie
Toto je môj milovaný Syn... (Mt 3, 17)
Ak Boha hľadáme len zo strachu, viny ale-
bo hanby, veľmi ďaleko nezájdeme. Musí-
me začať niečím, čo nás ponorí do hĺbky 
našej vlastnej bytosti. To je to, čo znamená 
slovo krst, „byť ponorený do...“. Pri každom 
krste zaznelo, že sme milované Božie 
deti. Kým nevieme, že sme milovaní, sme 
plní pochybností, že nemáme pre svet 
žiadnu dobrú správu. Skús sa dnes pozrieť 
do zrkadla a tomu, koho tam uvidíš, ohlás 
radostnú zvesť dnešného sviatku: „Boh je 
tvoj Otec. Miluje ťa a mal by si tomu veriť.“ 
Jediným účelom evanjelia je oznamovať 
túto večnú pravdu. Naša misia je pokúsiť 
sa zopakovať a rozozvučať to večné Božie 
posolstvo, ktorým sa začína všetko dobré 
na tejto zemi – ste milované Božie deti! 
Niet väčšieho titulu, ako keď ti Boh povie: 
„Ty si môj, ty si moja.“
Liturgia: Tit 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 
3, 13 – 17, zač. 6; menlivé časti zo sviatku; 
voľnica; prikázaný sviatok; myrovanie 
(HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

SOBOta
7. január
Sobota po Osvietení 
Zhromaždenie k sv. Jánovi Krstiteľovi
A ja som to videl a vydávam svedectvo, 
že toto je Boží Syn. (Jn 1, 34)
Ak si urobíte zoznam ľudí, ktorí sa priamo 
podieľali na Ježišovej smrti, zistíte, že 
išlo predovšetkým o náboženskú eli-
tu – veľkňazi, zákonníci a starší ľudu. 
Zhromaždenie, ktoré vydávalo svedectvo 
na odsúdenie Krista a objednalo si jeho 
smrť. Zaujímavé je zhromaždenie, ktoré 
Ježiša vyhľadávalo a svedčilo o jeho milo-
srdenstve. Boli v ňom hriešnici ako Mária 
Magdaléna, mýtnik Zachej a mnohí chorí, 
nečistí a stratení. Svedectvo o láske Boha, 
ktorý sníma hriechy sveta, treba stále ohla-
sovať a zhromažďovať tak zástup veriacich 
v Božieho Syna.
Liturgia: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, 
zač. 3 (Jánovi); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 
1 – 11, zač. 7 (sobota po Osvietení) predob-
raz. antif. a blažen.; vchod: ... Ján ťa pokrstil 
v Jordáne...; tropár zo sviatku a zo Zhro-
maždenia, Sláva, kondak Zhromaždenia, 
I teraz, kondak Bohozjavenia; ostatné zo 
sviatku a Zhromaždenia; namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos z utierne 
sviatku (HS: 347; PZ: 324; HP: 334)

NEdEĽa
8. január
Nedeľa po Osvietení 
Prepodobný Juraj Chozebita
Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom 
kraji smrti. (Mt 4, 16)
Náboženstvo je plné ľudí, ktorí sa boja 
pekla; skutočný zmysel spirituality 
najlepšie pochopia tí, ktorí si peklom 
prešli; okúsili utrpenie prostredníctvom 
životných ťažkostí. Utrpenie privádza 
k osvieteniu a k premene zmýšľania. Ak 
sa ocitneme na okraji života, nie sme 
stredobodom udalostí, ale skôr tí, ktorí to 
nezvládli, sme omnoho pripravenejší prijať 
od Boha potrebnú milosť. Preto sa v Písme 
opakuje tá istá skutočnosť: Boh prichádza, 
aby povolal národ otrokov, neplodné man-
želské páry, odmietnutých synov, stratené 
prípady. Večná pravda, ktorou Boh osve-
cuje človeka, je, že „oživuje mŕtvych a volá 
k bytiu to, čoho niet“ (Rim 4, 17).
Liturgia: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 
12 – 17, zač. 8; predobraz. antif. a blažen.; 
nedeľný vchod; tropár 6. hlasu a zo sviat-
ku; Sláva kondak z hlasu, I teraz, kondak 
zo sviatku; prokimen, Aleluja a pričasten 
z Nedele po Bohozjavení a zo sviatku; na-
miesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a 9. 
irmos z utierne sviatku (HS: 149, 345; PZ: 
103, 323; HP: 104, 336)

Radovan Kuzmiak
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TETRAPAK
Patrí medzi moderné a ekologicky najprijateľnejšie 
obaly na skladovanie rozličných nápojov. Aj preto sa 
tetrapaky stali neoddeliteľnou súčasťou našich do-
mácností. Popri klasickej recyklácii, keď ich pripojíme 
k triedenému odpadu, sa môžeme pustiť aj do ich 
upcyklácie. Ide o vhodnejší pojem na pomenovanie 
činnosti, pri ktorej nepotrebnú vec spracujeme a dáme 
jej využitiu novú náplň.

Ak si chcete vyskúšať ich možnosti, stačí odložiť 
niekoľko škatúľ od mlieka alebo džúsu a ideme na to. 
Začneme tým, čo využijeme v najbližšom čase. Najprv 
by to mohli byť jednoduché a nápadité kŕmidlá pre 
malých operencov (1). Stačí škatuľa, drevená palička, 
motúzok a niečo na dotvorenie. Nezabudnime ich 
nakoniec naplniť niečím do zobáčika. Alebo si môžeme 
vyrobiť krásne, originálne vyrezávané alebo vystrihova-
né lampášiky na vytvorenie intímnej vianočnej atmo-
sféry (2). Po vyrezaní lampášik nafarbime a do okienok 
z vnútornej strany vlepme priesvitný hodvábny papier. 
Niečo sa popri tom zvýši aj na jednoduché vianočné 
ozdôbky (3). Okrem toho si z tetrapakov môžeme vy-
robiť aj výborné a pomerne odolné škatuľky, nádobky 
na perá alebo triediace priehradky na rôzne drobné 
odevy alebo predmety v zásuvkách (4). Stačí trocha 
predstavivosti, ostré nožnice, dobré lepidlo a zopár 
hárkov farebného papiera alebo zvyškov textílií.

No a na záver, trocha v predstihu, si z nich veľmi jedno-
ducho môžeme pripraviť podlhovasté kvetináčiky (5) 
na predpestovanie sadeníc do svojej záhradky (napr. už 
vo februári sa povenujme zelerom). (Dada Kolesárová)

IMELO BIELE
Imelo biele je poloparazitický ker rastúci 
na ihličnatých a listnatých stromoch s vý-
nimkou dubov. Rastie v zimných mesiacoch 
od decembra do februára. Vyrastá z konárov 
stromov ako stonka až 50 cm. Na konci 
konárikov vyrastajú listy spolu s drobnými 
kvetmi. Plody sú okrúhle, biele a jedovaté. 
V zimných mesiacoch zbierame vňať, čiže 
listy so stonkou, ktoré sušíme v tieni do tep-
loty 45 stupňov. Zle vysušené imelo sčernie.

Imelo znižuje krvný tlak. Zabraňuje krvá-
caniu z maternice a z nosa. Odporúča sa 
pri dlhodobej menštruácii a krvácajúcich 

hemoroidoch. Odstraňuje pocit návalov krvi 
do hlavy, najmä v klimaktériu. Podporuje 
činnosť pankreasu aj funkcie štítnej žľazy. 
Dobre pomáha aj pri rakovine žalúdka, 
epilepsii, štítnej žľaze, ženskej a mužskej 
neplodnosti. Pri kŕčových žilách a vredoch 
predkolenia možno odporučiť omývanie, 
prípadne kúpele nôh. Imelo patrí medzi 
mierne jedovaté rastliny, preto ho užívame 
veľmi opatrne.

Čaj: Sušené lístky bieleho imela zalejete vria-
cou vodou a necháte vylúhovať ako v prípade 
iných bylinkových čajov. (Kristián Čintala)
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OVOCIE MANŽELSTVA
Jeseň sa nám okrem krásnych farieb lesov iste 
spája aj so zberom úrody. Zbierame plody svojej 
práce, námahy a potu. Po čase obetovanom 
práci v záhrade sa tešíme niekedy viac a niekedy 
možno menej, no ďakujeme Pánovi, ktorý dáva 
vzrast, že nám požehnal. Aj v manželstve je 
priam nevyhnutné sýtiť sa ovocím zo spoločného 
stromu. Čo je tým ovocím? No skôr je namieste 
otázka, aké je ovocie nášho manželstva.

Vlado: Ovocie je len také, aký je strom. Ak 
venujem stromu čas a starám sa oň tak, že na jar 
orežem neúrodné konáre, môže sa zdať, že mu 
ubližujem, a možno aj zaslzí, ale v konečnom dô-
sledku mu pomáham a sústreďujem jeho miazgu do konárov, ktoré prinesú 
úrodu.

Katka: Súhlasím… Občas sa stáva, že mám pocit, že bojujeme proti sebe, 
keď sa zbavujeme toho, na čom nám záležalo. Časom však chápem, že ak sa 
snažíme žiť s Pánom, on sám je ten záhradník, ktorý vie, čo robí. Aké ovocie 
by mal prinášať dobrý strom manželstva?

Vlado: Určite by to malo byť ovocie Ducha, o ktorom hovorí Božie slovo. 
Teda láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, mier-
nosť a sebaovládanie (zdržanlivosť). Myslím si, že sa potrebujeme pozrieť aj 
do nášho manželstva, aké je tam ovocie.

Katka: Áno, uvedomujem si, že často namiesto ovocia pokoja ponúkam 
nepokoj, namiesto lásky hnev, ovocie radosti vymením za smútok či depre-
siu..., že napriek túžbe či snahe sýtiť svet okolo mňa dobrým ovocím často 
zlyhám.

Vlado: To zase ja ako chlap by som mal čo povedať o svojom sebaovládaní, 
miernosti, zhovievavosti, vernosti v slove, ktoré som povedal či dal. Koľ-
kokrát toto ovocie odsekávam aj s konármi. Odsekávam ratolesti, ktoré by 
mohli priniesť ovocie.

Katka: Vidím, že zas a znova je kľúčové pozrieť sa v pravde do svojho srdca. 
Verím, že ak aj túto našu neschopnosť ponúkať dobré ovocie odovzdáme 
Bohu, on spraví, čo treba, a postará sa ako najdokonalejší záhradník. Veď 
on vie, ako sa o náš strom postarať a čo odseknúť, čo obviazať či podoprieť. 
A som si istá, že je schopný dať pôde aj potrebnú výživu, aby naše srdcia 
zmäkli a začali sme oberať ovocie, ktoré do nášho manželstva potrebujeme.

Vlado: No to je jediná cesta. Opäť a znovu zveriť naše manželstvo do správy 
toho najlepšieho vinohradníka. Nech každú našu ratolesť, ktorá neprináša 
ovocie alebo prináša zlé ovocie (ako na stromoch zvyknú byť tzv. mumifiko-
vané plody, ktoré vedia nakaziť aj zdravé plody), nech odsekáva. No na dru-
hej strane zasa nech ratolesti, ktoré prinášajú ovocie, čistí, aby prinášali viac 
dobrého ovocia.

Katka: Tak poďme spolu do tejto výzvy. Lebo ja túžim, aby naše manželstvo 
bolo stromom, ktorý nielen rastie do výšky, ale aj prináša ovocie, ktoré nasý-
ti mnohých... A ty si prvý, ktorému chcem dopriať dobré ovocie.

Pane, pozývame ťa nanovo, aby si sa stal záhradníkom nášho manželského 
stromu. Dávame ti plné právo orezávať, strihať, podopierať či obväzovať 
jeho konáre. Prosíme ťa, vylieč aj pôdu nášho srdca, aby sme sa každý 
deň rozhodli nasycovať manžela/-ku len tým najlepším ovocím. Daj nám 
milosť, aby potom aj naše deti a ostatní, ktorých pošleš pod jeho vetvy, boli 
občerstvení už len pohľadom naň. Sprav nás svedectvom o tvojej trpezlivej 
láske a starostlivosti o rast nášho manželstva. Amen. 

Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom 
a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí. (Mt 12, 33)

ČO MI POMÔŽE CHRÁNIŤ SA ZLA?

Pravidlá duchovného života sa podobajú na tie, 
ktoré žijeme v hmotnom svete. Nebezpečen-
stvo priamych aj skrytých útokov nás sprevádza 
na oboch cestách. Vojna, zabíjanie, lúpeže, ale 
aj úrazy a choroby, hádky, preklínania, závis-
losti... Niekedy veľmi presne vieme určiť, čo 
nám zlo spôsobuje, a niekedy nie. Dôležitých je 
však niekoľko vecí. Po prvé rozvážnosť. Nejde 
o prehnanú opatrnosť či bojazlivosť, ale o triezve 
zváženie rizika a následkov, rozlišovanie a správne 
rozhodovanie. Teda rozum je prvou pomôckou. 
Druhou je srdce. Zlo sa nezmestí na miesto, ktoré 
je naplnené láskou. Neprenikne na územie pokory 
odpustenia, milosrdenstva, spravodlivosti, ktoré 
sú jej konkrétnymi prejavmi. Ďalšou pomôckou 
je pokánie. Podobá sa sobotnému upratovaniu, 
vďaka ktorému sa obnovuje čistota nášho domu. 
Na pomoc nám prichádza aj Boh sám, ktorý zjavil 
svoje zákony v Desatore. Sú ako GPS, ktoré nás 
upozorní na správny smer. Aj sýtenie sa Božím 
slovom nás robí odolnejšími a v Eucharistii mocná 
Božia prítomnosť v nás bojuje proti zlu úplne vý-
nimočným spôsobom. K nej sa pripája aj mystické 
telo Krista – Cirkev. Bratia a sestry sú naším zr-
kadlom, povzbudením aj modlitebným zázemím 
počas nepriateľských útokov. (Dada Kolesárová)

ETIKETA CESTOVANIA 2

Cestovanie vo vlaku má niektoré špecifiká. A aj 
keď je vo vlakoch o niečo viac miesta ako v iných 
dopravných prostriedkoch, neoslobodzuje nás to 
od dodržiavania spoločenských pravidiel. O to 
viac, že sú prejavom zdvorilosti aj lásky k blíž-
nym. Takže si zhrnieme zopár postrehov z ciest. 
Zásada bezpečnosti hovorí, že do vlaku nastu-
puje ako prvá žena, ale vystupuje muž. A ten aj 
pomáha žene s batožinou. Verím, že ešte vždy sa 
nájdu džentlmeni s dostatočnou silou. Batožinu 
umiestňujeme do priestoru nad hlavami. Vždy 
sa radšej dvakrát presvedčme, či je dobre zabez-
pečená, aby nespôsobila úraz spolucestujúcim. 
Pri príchode i odchode nezabudnime pozdraviť. 
Musíme si uvedomiť, že všetci, ktorí sa nachá-
dzajú s nami v kupé, túžia cestovať čo najkul-
túrnejšie a najpohodlnejšie. V prípade, že sa 
počas cestovania potrebujeme postaviť a prejsť 
sa, otvoriť okno, odtiahnuť záves, zapáliť svetlo, 
opýtame sa ostatných, či im to neprekáža. Ak 
musíme telefonovať, radšej vyjdime na chodbič-
ku, ostatní určite netúžia počuť všetko, o čom sa 
rozprávame. Aj všetko ostatné, čo potrebujeme 
urobiť, napr. jesť alebo pracovať s notebookom, 
robme tak, aby sme nevyrušovali a neobmedzo-
vali ostatných. Možno sa počas svojich ciest radi 
zoznamujeme s novými ľuďmi. Nikdy však neza-
budnime hlasitosť svojej konverzácie prispôsobiť 
situácii. Ak vidíme, že niekto by si radšej čítal 
alebo si potrebuje odpočinúť, odložme zozna-
movanie na vhodnejší čas. (Dada Kolesárová)
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БОЖЕ, ДЕ ТИ? 
Питання, де є Бог, мучить, пече кожного 
українця, який сьогодні шукає сенсу 
в найбільш божевільній дійсності — 
у війні. Де є Бог, коли на нас падає бомба? 
Це питання кожен ставить собі, коли 
бачить тих, що постраждали від цієї війни, 
тих, у кого ворог забрав рідних, тих, у кого 
на очах згоріла його хата, а в тій хаті — усе 
попереднє життя. Питаєш: Боже, де Ти?

І Бог через притчу про багача і Лазаря 
відповідає: Я є там, де ніхто не сподівався 
Мене побачити. Ті, що сьогодні 
закривають перед нами свої серця та уми, 
думаючи, що вершать долі всього світу, — 
не хочуть дати Богові й крихти своєї уваги. 

І коли ми сьогодні хочемо запитати 
себе, у чому наша сила стійкості та 
непереможності України, яка дивує весь 
світ, — Бог і сьогодні присутній у своєму 
Лазареві! Тому ми смерті не боїмося — 
Христос її переміг і воскрес із мертвих. 
Нас приймуть обійми Небесного Отця як 
його улюблених дітей. А ті, що сьогодні не 
хочуть бачити руку України, яка стукає до 
сердець і умів світового співтовариства, не 
отримають колись і того бажаного пальця 
Лазаря, який би прохолодив їх язик серед 
вічних пекельних страждань і мук (пор. 
Лк. 16, 24). Нам, як Божому народові, треба 
лише зуміти гідно це прожити.

Україна стоїть і перемагає саме тому, 
що молиться. Україна стоїть і перемагає 
Божою силою. Моліться за нас! Побачите: 
ми вистоїмо, переможемо, бо рука Божа 
тягнеться сьогодні до світу через Україну, 
через український народ, через його 
видиму долю, історичну місію в минулому, 
сучасному і майбутньому. Амінь. 
(Блаженніший Святослав).

БЛАЖЕННІШИЙ СВЯТОСЛАВ 
ЗУСТРІВСЯ ІЗ СВЯТІШИМ ОТЦЕМ 
ФРАНЦИСКОМ
ВАТИКАН g Блаженніший Святослав приїхав до Рима, щоб «принести 
до серця християнського світу біль і страждання українського народу», 
і в понеділок, 7 листопада, Блаженніший Святослав зустрівся із 
Святішим Отцем у Ватикані. Папа Франциск під час розмови висловив 
свою близькість із «багатостраждальним українським народом» та 
запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях. Він також 
звернувся із проханням до духовенства УГКЦ «продовжувати жертовне 
служіння в євангельському дусі найбільш потребуючим та постраждалим 
внаслідок війни». (Департамент інформації УГКЦ)

ПОДАРУНОК ПАПІ — РИЗИ 
З РОЗП’ЯТТЯМ ІСУСА ХРИСТА
РИМ g Перед початком ІІ Міжнародної асамблеї вищих настоятелів 
УГКЦ, 9 листопада, монахи і монахині взяли участь у загальній аудієнції 
Святішого Отця Франциска, на завершення якої вручили Папі подарунок 
— ризи з розп’яттям Ісуса Христа і багатостраждальною Україною.

На літургійних ризах латинського обряду, які виготовили сестри 
Воплоченого Слова, зображено хрест із розп’ятим на ньому Ісусом 
Христом. Над ним — символічні обриси Церкви. Обабіч напис — «ECCLE-
SIA MARTYR» (Церква-мучениця). Голгофа, на якій стоїть хрест, немовби 
проростає із залитої кров’ю України. Нижче від контуру карти України на 
руках у двох ангелів зображено чашу, у яку стікає кров мучеників.

Сестра Марія, настоятелька Згромадження сестер Воплоченого Слова, 
які й робили цей подарунок, розповіла, що зображення на ризах має на 
меті показати українську Церкву як Церкву мучеників. (Департамент 
інформації УГКЦ)
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OZNAM REDAKCIE

Oznamujeme všetkým čitateľom, že nasle-
dujúce číslo časopisu Slovo vyjde 8. januára 
2023.

POĎAKOVANIE REDAKCIE

Jedno sychravé redakčné ráno nás všet-
kých prekvapil poštový kuriér, ktorý nám 
okrem obvyklej zásielky nového čísla Slova 
doniesol aj veľký balík s nápisom krehké. 
Odosielateľkou bola pani Marta z Vernára, 
ktorá o rok oslávi osemdesiatku. Celú redak-
ciu potešila domácim vianočným perníkom. 
Otca šéfredaktora Juraja obzvlášť potešili 
povzbudivé slová čitateľky k jeho úvodníku 
z čísla 15 v sprievodnom liste.
V mene celej redakcie vyslovujeme pani Mar-
te veľké ďakujeme a Pán Boh zaplať za váš 
dar i modlitby.

JUBILEÁ KŇAZOV

Michal Zorvan, st. – 22. december – 60 rokov 
života; Vasiľ Feckanič – 26. december – 70 
rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja i blahaja lita.

BLAHOŽELÁME

Milý náš duchovný otec Michal Zorvan, 
koncom mesiaca december sa všetci tešíme 
na sviatok Narodenia Pána Ježiša, ale tohto 
roka máme ešte jeden dôvod na radosť. Tým 
je vaše životné jubileum 60 rokov, ktoré 
oslávite 22. decembra. Pri tejto pri príležitos-
ti vám chceme z úprimných sŕdc zablahoželať 
a poďakovať sa vám za všetko, čo pre nás 
a našu farnosť robíte a čo ste pre nás urobili. 
V prvom rade ďakujeme Pánu Bohu za dar 
vašej prítomnosti medzi nami. Ďakujeme 
vám za horlivé ohlasovanie Božieho slova, 
pastoračnú starostlivosť, osobný príklad 
kresťanského života a trpezlivosť, ktorú 
preukazujete. Do ďalších rokov vám prajeme 
milosti, dobré zdravie, aby ste nás potešovali 
pekným slovom, posmeľovali slabých vo vie-
re, vlievali nádej chorým a opusteným. Nech 
vás Pán Boh požehnáva, posilňuje na vašej 
kňazskej ceste i v osobnom živote, nech vás 
Presvätá Bohorodička ochraňuje a Svätý 
Duch vedie vaše kroky, aby ste v Pánovej 
vinici slúžili na mnohé a blahé roky. Nech 

nad vami bdie svätý Michal, patrón nášho 
chrámu, a chráni vás od zlého. 

Pre našu farnosť Beloveža je vianočný čas 
významný aj tým, že 26. decembra sa dožíva 
životného jubilea 70 rokov aj náš bývalý du-
chovný otec Vasiľ Feckanič. Pri tejto príleži-
tosti aj pre vás vyprosujeme od Všemohúce-
ho hojnosť milostí. S láskou spomíname, ako 
ste sa svojou obetavou službou starali o našu 
vieru. Boli ste a naďalej pre nás zostávate 
dobrým, láskavým otcom a obetavým pria-
teľom s veľkým srdcom, na ktorého sme sa 
mohli a naďalej môžeme obrátiť v akýchkoľ-
vek potrebách. Prajeme vám, nech vás Boh 
štedro obdarúva svojou milosťou, aby ste 
spolu so svojou rodinou v zdraví, porozumení 
a láske prežívali ďalšie roky života.

vaši veriaci z farnosti Beloveža
Mnohaja i blahaja lita!

SPOMÍNAME

 

19. decembra si pripome-
nieme 20. výročie úmrtia 
otca Mikuláša Sigetiho, 
ktorý odišiel do domu 
Pánovho v 82. roku života 
a 57. roku kňazstva. Navž-
dy ostáva v našich srdciach 

a modlitbách. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami. 

Blaženyj pokoj i vičnaja jemu pamjať! 
s láskou a úctou deti, vnúčatá  

a pravnúčatá s rodinami

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

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, šty-
rikrát nocľah v hoteli LUX*** s polpenziou, 
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. Jaku-
ba, Podbrdo, Križevac, Cenacolo, Goran, Oáza 
pokoja: božské liturgie, adorácie, pobožnosti, 
Zadar: Chrám Panny Márie, sv. Simeona 
Bohopríjemcu, sv. Donáta, sv. Mikuláša, sv. 
Anastázie, božská liturgia. Nástupná trasa: 
06.45 Veľké Kapušany, 07.20 Michalovce, 
08.00 Vranov nad Topľou, 08.00 Trebišov, 
09.00 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
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 M O B R A Z A Y P M O K L S Ú B O R
 A E I L I S Ú T É A V Z Ý V S R K A
 V I O L A U D N T Ľ R T N R Y A O N
 A K N L A T R E Y B L A N A L D K I
 N A T C O Á O C K Y V S P B M A R T
 Ú A I L K P Z K S A K O Y S J Á E A
 M D S Í O L D E J I N Y K O P V S P
 U A L M M E L B L O L N V I Á L A I
 M H N A O E O A R E L U C Z M N A Y
 U Í L I N L T K P L N R E Í A O D V
 K E J I M U A R I I A I O T C D N T
 M O D L A S A P O T P A N N A E O O
 N Y T Á M R O F S A T E L A P Y R K

Legenda: ATLAS, BLANA, BLATO, BRADA, CENTY, CÍ-
CER, CIPÁR, DEKAN, DROZD, ELITA, FAUNA, FORMÁ-
TY, JEDLO, KIMONO, KOMPY, KOTVY, LEPRA, MAĽBY, 
MASLO, METRO, MODLA, OBJAV, OBRAZ, OCTAN, 
OKRES, ORLOJ, OSMINA, OZNAM, PALETA, PANNA, 
PATINA, POETA, POKYN, POMNÍK, PONORKA, SELE-
NIDY, SILUETA, SITNO, SMOLA, SPARA, SPLAV, STARCI, 
SÚBOR, SVRAB, TANAP, TOPAS, UDICA, UHLIAR, 
UHLÍK, ÚNAVA, ÚSILIE, VIOLA, VOJAK, VYDRA, VÝZVA, 
ZADOK, ZÁVET, ZELENINA, ZVYKY.

Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky

Správne riešenia z čísla 21: Krížovka: Vznešený 
výhonok z koreňa Jesseho. Osemsmerovka: Život nie je 
dokonalý, ale úžasný.

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

Pomôcky: 
Aba, Lodi, 

Kiara, 
Lorcha, 
Madu
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Blížia sa najpoetickejšie sviatky roku, 
sviatky vianočné, ktoré oslavujeme nielen 
v chráme, ale aj v lone našich kresťan-
ských rodín, pri domácom rodinnom 
krbe.

Vianoce sú sviatkami pokoja! Pokoj – mir 
– pax – najkrajšie slovo v ľudskom slovní-
ku. Po svete rozoslali milióny vianočných 
pozdravov a všetky obsahovali jediné 
najzákladnejšie želanie. P o k o j. Toto že-
lanie bolo vyslovené prvý raz pri narodení 
Toho, ktorého vo vianočných sviatkoch 
oslavujeme a nad ktorého zrodením bet-
lehemskí anjeli radostne spievali: „Sláva 
na výsostiach Bohu a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.“ Tento pokoj ponúka 
Betlehemské Dieťa celému svetu, všetkým 
časom, všetkým ľuďom...

Vianoce sú sviatkami lásky! Najkrajší 
román o ozajstnej láske napísal sám Boh. 
A nie je to román vymyslený, ale román 
skutočnosti! Všetko, čo Boh pre teba 
vykonal, môže vysvetliť iba láska.

Ešte ťa nebolo a už na teba myslel. 
Pripravil ti miesto pekné, veľké, 
jasné, zakvitnuté, ovešané naj-
rozmanitejšími plodmi. Dal nám 
celú zem. Dal nám celý svet. Dal 
každému z nás život a dal život 
krásny, plný veľkých príležitostí 
a veľkých skutočností!

Právom obdivujeme prvotnú Cir-
kev, ale nám nemôže ísť len o návrat 
ku kresťanstvu apoštolských čias. Naše 
úsilia musia smerovať ku kresťanstvu 
budúcnosti... Nesmieme sa dívať s nedô-
verou a nepriateľstvom voči evolúcii sveta 
a dospievaniu ľudstva. Keď si uvedomíme 
priepasť medzi Cirkvou a dnešným mo-
derným svetom, musíme cítiť povinnosť 
urobiť všetko možné, aby Cirkev mohla 
ešte lepšie plniť svoje poslanie. Môžeme 
si plným právom osvojiť slová Teilharda 
de Chardina: „Ak by sme opustili miesto, 
ktoré nám Pán Boh určil vo výstavbe 
svojej Cirkvi, nijako by sme nepodporili 
evolúciu vesmíru, ale by sme ju zradili.“

Božský Spasiteľ v tomto vianočnom čase 
znovu k nám všetkým volá: Buďte svorní-
kom spájajúcim všetky národy a všetkých 
ľudí bez rozdielu. Pričiňte sa o pokoj vo 
svojej duši, medzi sebou navzájom a neste 
ho s uvedomelou hrdosťou do celého 
sveta! (Augustín Leukánič, Slovo 12/1972, 
s. 2)
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ZO ŽIVOTA
„Ja tomu vôbec, ale vôbec, nerozumiem. 
Ako môžeš celú dovolenku presedieť 
v krčme?“ vyčíta Mara Ferovi. 
„No vidíš, nerozumieš tomu a furt do toho 
kecáš!“

Svokra volá neveste: „Tak ako sa má môj 
synáčik?“ 
„Pije, hrá automaty, nepracuje a trápi ma!“ 
„Môj zlatý, ta len žeby nepochorel...“ 

Študentka volá matke z internátu: 
„Mami, už mám chlapca.“ 
„A je to aspoň nejaký inžinier?“ 
„Neblázni, veď má ešte len dva mesiace.“

Počas svadobného obradu ženích po fará-
rových slovách zbledne a pýta sa: 
„Ako ste to povedali? Dokedy???“

Hovorí dcéra otcovi: „Tatu, možem vas 
poboškac?“ 
„Peneži nemam, mama už boškala...“

„Pán hostinský, hrá tu hudba aj na želanie 
zákazníkov?“ 
„Áno, hrá.“ 
„Tak kým sa navečeriam, nech hrajú 
mariáš.“

Blondínka v autoškole. Po hodine jazdy 
inštruktor hovorí: „Slečna, vystúpte si, vy 
ste rodená chodkyňa.“

AJ TAK PRÍDE
Po rokoch sme na prepravu na miesto 
určenia použili prostriedok mestskej 
hromadnej dopravy. Manžel sa prepra-
vuje zásadne autom, nemá teda priamu 
skúsenosť s týmto spôsobom cestovania. 
Otázky typu koľko stojí lístok, prečo ide-
me tak zavčasu, či nenastúpime do tro-
lejbusu, som hrdinsky ignorovala. Áno, 
ideme trochu včaššie, aby sme si chvíľu 
postáli na zastávke. Áno, ešte počkáme, 
autobus príde o dve minúty, už ho vidno 
medzi domami a nie, nebude výhodnejšie 
označiť si dva desaťminútové lístky, ozna-
číš si jeden polhodinový a hotovo.

Pôvodným dôvodom opustenia bytu 
v neskorých popoludňajších hodinách 
bola zdravotná prechádzka. Tvorivo sme 
ju spojili s výmenou koláčov. Dcéra piekla 
bublaninu, ja škoricové slimáky so slaným 
karamelom. Po jej odchode z rodičovské-
ho domu som si ešte nezvykla na menšie 
dávky surovín, nuž stále pečiem na veľ-
kom plechu a dojedáme mnohí mnoho. 
Aj v nedeľu, aj v pondelok, aj dlhšie. 

V piatok sa začali v našom meste via-
nočné trhy. Kedy sme na nejakých boli? 
Aj pred pandémiou sme sa vyhýbali 
veľkým skupinám ľudí. V dave sa cítim 
nepríjemne, prílišný hluk a blízkosť 
cudzích ľudí mi prekáža. Ako opísať tú 
množinu ľudských bytostí bez použitia 
klišé? Budú mobilní operátori prepočí-
tavať množstvo tlačiacich sa záujemcov 
v rade na kúsok kysnutého cesta za päť 

eur? Alebo nás niekto zazrel pri vylievaní 
zvyšného punču do mestskej kanalizá-
cie? Ako vravievala moja babka, bolo 
tam viac ľudí ako národa… Raz darmo, 
ekonomické oddelenia firiem zachvátila 
panika, lebo kalendárny rok sa prehupol 
do posledného kvartálu. Vianočné trhy 
umožnia aspoň čiastočne navýšiť príjmy. 
Čiapky, medovina, varené víno, klobása, 
punč… Zabudla som na niečo? Ani nie, 
veď ani na budúci rok sa nechystám prísť. 
Nemám prečo. My z minulého tisícročia 
už mnohé veci vnímame inak.

Keď teda super- a hyperobchody odvezú 
na skládku posledný septembrový tovar 
a škrtnutím jedinej zápalky pripália svieč-
ku v halloweenskej tekvici a dušičkovom 
i adventnom venci, médiá začnú opako-
vať modálne slovesá. Odrazu je tu toľko 
vecí, ktoré si smieme, máme, môžeme, 
chceme, ba až musíme dožičiť práve po-
čas adventu, že je najlepšie urobiť pravý 
opak. Vypnúť telku, poometať pavučiny 
z domácej knižnice a čakať. Pred narode-
ním dieťaťa je najťažší posledný mesiac. 
Dni preratúvame na hodiny a minúty, 
mamičku v očakávaní denne bombardu-
jeme telefonátmi.

Teraz sa pripravujeme na príchod 
Božieho Syna. Prichádza presne podľa 
stanoveného grafikonu. Príde vo vopred 
určenom čase, s jasným projektom života, 
s dlhodobým cieľom pre celé ľudstvo. 
(Marta Gromošová)
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň: svätá liturgia (10.00 h; 18.00 h) 
17.30 Akatist k svätému Mikulášovi (Št) 
17.45 Deviaty čas (Po – St a Pi) 

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

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
25.12. Svätá liturgia vo sviatok Narodenia 
podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista (06.00 h, 08.00 h csl.); Mole-
ben k bl. Metodovi (17.00 h); svätá liturgia 
s modlitbami za uzdravenie (18.00 h)
05.01. Večiereň s Liturgiou svätého Bazila 
Veľkého spojená s jordánskym svätením 
vody (17.00 h) 
07.01. Fatimská sobota (09.30 h)

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

25.12. Polnočná svätá liturgia (00.00 h)
01.01. Polnočná ďakovná svätá liturgia 
(00.00 h) 
07.01. Fatimská sobota (09.30 h)
08.01. Malá púť: akatist a ruženec (09.00 h), 
svätá liturgia (10.30 h)

centrumsigord.sk, 0903 983 316 – 7
20. – 22.01. Kurz Rút. Ide o evanjelizačný 
kurz pre manželov, ktorého zmyslom je 
posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov.
02. – 05.02. 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.
24. – 26.02. Nový život. Na tento kurz je 
pozvaný každý, kto sa túži nanovo naro-
diť vo Svätom Duchu, obnoviť svoj vzťah 
s Ježišom a Cirkvou. Počas krátkeho víkendu 
konania kurzu môže človek získať odpovede 
na otázky: Kto ma má neustále rád? Kto mi 
naozaj ubližuje? Kto je jediným rozmotaním 
mojich problémov? Kto ma môže mnohému 
naučiť? Kto na mňa čaká v Cirkvi?

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

Komunitný dom Záborské
Nedele a sviatky 09.30 Svätá liturgia
Štvrtok 18.00 Večer chvál a modlitieb 
za uzdravenie (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 
Pravidelne mesačne: ŠS: 777; KS: 0558 
Jednorazovo: ŠS: 2700; KS: 0558 

    ĎAKUJEME 

6. decembra 2022 uzatvárame mož-
nosť získať za podporu časopisu v sume 
minimálne 5 eur niektorú zo zaujímavých 
vecných cien: 
1x  maľovaná kópia  

 
„Veselo zaplesajte!

Lebo teraz 
sa približuje spása: 
Ježiš sa z Panny 
narodí v meste

Betleheme."
 (Kánon utierne  Predsviatku Narodenia)

Požehnané a veselé prežitie
sviatkov Narodenia Pána 

a plnosť Božieho požehnania 
v novom roku 2023 

všetkým čitateľom a priateľom
vyprosuje

redakcia
časopisu 

Slovo


