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» Juraj GRADOŠ

Asi už máte zjedené všetko vianočné pečivo a na stromček 
v komore pomaly začína sadať prach. Šatníky i poličky 
s knihami a hračkami sú akési plnšie. Vône leta a jari na-
hradili tie umelé. Váš život sa síce vracia do starých koľají, 
no s novými sľubmi, obavami a očakávaniami. Čas ukáže, 
aké boli – či iba chvíľkové, alebo trváce. 

Pomaly zabúdame, čo sme komu dali a čo od koho dostali. 
Jedno je však nadovšetko isté a stojí za to si to opakovať 
deň čo deň. Dostali sme obrovský dar. V malom dieťati 
narodenom v jaskyni, kde nebolo postele ani šatníka, kde 
neboli hračky ani knihy... a  vôňu si domyslite. V ňom 
je náš dar, v jeho narodení a slove, ktoré nám priniesol. 
Akosi sa nám dostalo až do srdca, no jemne sme si to 
uspôsobili a oklieštili na svoj ľudský spôsob. To, čo nám 
zvestoval, bola pravda o nás samých. Nič sa v tej chvíli 
nezmenilo – len sme sa dozvedeli, kto sme. Stáročia 
predtým sa to naši predkovia báli vysloviť. Bola to krehká 
túžba, ktorá sa neskôr zhmotňovala v tom najmenšom 
spoločenstve, ale stále má energiu a chuť ísť ďalej.

Rodina. To je to, čo nám povedal. Sme rodina. Ja aj ty, 
ktorý to čítaš. Ty a človek, ktorého si stretol na ulici. Sme 
bratia a sestry, a to preto, lebo Otec si nás už na počiat-
ku času vyvolil za svoje deti – z celého stvorenstva nás. 
Tento obrovský dar nás však neviaže, môžeme ho prijať 
i odmietnuť. Žiť podľa neho i proti nemu. Nič nás však 
nedokáže odlúčiť od Otcovej lásky. Iba my sami máme 
túto moc, lebo vo vzťahu nestačí iba byť milovaný. Treba 
túto lásku vedieť aj prijať. Vianoce boli časom, keď sa 
rodina zišla pokope. A každý bol iný. Odvážny odpúšťať, 
odvážny milovať, odvážny dávať. Bol to čas, keď sa diali 
v našich rodinách tie najkrajšie veci. Keď rodina ožila 
láskou jedného k druhému.

Tento svet často povie viac, než chce, a v piesňach a fil-
moch sa neraz trbliecu drahokamy. V záplave pozitív i ne-
gatív jednej piesne skupina Lojzo s Miroslavom Žbirkom 
spieva: „Každý deň budú vraj Vianoce...“ Ako deti sme 
mali túto túžbu. Chceli sme mať Vianoce každý deň a aj 
dnes sa na ne dokážeme tešiť. Tak si ich doprajme každý 
deň. Každý deň prežívajme naplno, že sme rodina. Žime 
odpustenie, lásku. Dávajme a prijímajme. Buďme štedrí 
a vďační. Nebuďme ako ľudia z tej piesne, lebo oni si to 
iba ticho šepkali po vonku. My to žime. A tak spoznáme 
skutočnú pravdu právd. Náš život nebude bájkou, ale sku-

točnosťou, kde zvíťazí česť. A tá tvrdá 
päsť, ktorá pre mnohých ľudí tohto 
sveta má viac pravdy a môže liečiť 
bôle našej doby, bude pre nás iba zlou 
spomienkou a časom, keď sa ukázali 
ozajstné skvosty medzi ľuďmi.

Tak ako? Budú dnes Vianoce aj u teba? 
Dovolíš Bohu, aby ťa aj dnes verejne 
vyhlásil za svojho syna, svoju dcéru? 
A prijmeš tento dar rodiny? S ním, so 
mnou, s ľuďmi naokolo? Brat, sestra, 
skúsme to. Vynorme sa z vôd tohto 
sveta a nadýchnime sa Ducha svojho 
Otca. Buďme odvážni.

DAR PRE TEBA
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TÚŽBA  
AKO KOMPAS  
PRI ROZLIŠOVANÍ
» Marek BARAN

V piatej časti cyklu katechéz o rozlišovaní 
Svätý Otec František poukázal na túžbu 
ako kompas, ktorý človeku ukazuje, či je 
v pohybe alebo stojí.

„Po modlitbe a sebapoznaní by som dnes 
chcel hovoriť o ďalšej nevyhnutnej – 
povedal by som – ingrediencii. O túžbe. 
Rozlišovanie je formou hľadania a hľada-
nie sa vždy rodí z niečoho, čo nám chýba, 
ale čo akosi poznáme, čo akoby ,vetríme‘. 
Akého druhu je toto poznanie? Duchov-
ní učitelia ho označujú pojmom túžba, 
ktorá je túžbou po plnosti, ktorá nikdy 

nenájde úplné naplnenie a je znakom 
Božej prítomnosti v nás. Túžba je teda 
kompas, ktorý mi pomáha pochopiť, kde 
som a kam smerujem, aby som pochopil, 
či stojím na mieste alebo či idem vpred. 
Osoba, ktorá nikdy po ničom netúži, je 
stojaca, azda i chorá, takmer mŕtva. Úp-
rimná túžba sa vie hlboko dotknúť strún 
nášho bytia, a preto nezhasína ani pri ťaž-
kostiach či neúspechoch. Je to, ako keď 
sme smädní. Ak nenájdeme niečo na pi-
tie, nevzdávame sa, naopak, hľadanie 
zamestnáva naše myšlienky a činy čoraz 
viac, až sme ochotní priniesť akúkoľvek 

obeť, aby sme smäd uhasili. Prekážky 
a neúspechy túžbu nepotláčajú, naopak, 
ešte viac ju v nás oživujú. Na rozdiel 
od chvíľkovej chúťky alebo emócie túžba 
pretrváva, môže trvať dokonca i dlhý čas 
a má tendenciu sa skonkretizovať. Často 
je to práve túžba, ktorá robí rozdiel medzi 
úspešným, uceleným a trvalým projektom 
a tisíckami rozmarov a dobrých úmyslov, 
ktorými je, ako sa hovorí, ,peklo vydláž-
dené‘. Áno, chcel by som, chcel..., no nič 
pre to nerobíš. Zdá sa, že doba, v ktorej 
žijeme, uprednostňuje maximálnu slobo-
du voľby, zároveň však spôsobuje zakrpa-
tenie túžby, ktorá sa redukuje na túžbu 
okamihu – neustále chceš vyhovieť všet-
kým svojim chúťkam. A musíme byť po-
zorní, aby nám túžba nezakrpatela. Sme 
bombardovaní tisíckami návrhov, projek-
tov, možností, ktoré nás môžu rozptýliť 
a nedovolia nám pokojne zhodnotiť, čo 
naozaj chceme. Mnohokrát nachádzame 
ľudí s mobilom v ruke – neustále v ňom 
niečo hľadajú, hľadia doň... Ty sa aj zasta-
víš, aby si rozmýšľal? Nie, vždy zameraný 
extrovertne, na druhých. Túžba takto 
nemôže rásť, ty žiješ v tejto chvíli, sýtiš 
sa v tomto momente, a túžba nerastie. 
Mnohí ľudia trpia, pretože nevedia, čo 
od svojho života chcú. Mnohí. Pravde-
podobne sa nikdy nedostali do kontaktu 
so svojou najhlbšou túžbou, nikdy si ju 
neuvedomili. ,Čo chceš od svojho života?‘ 
,Neviem.‘ Z toho vyplýva riziko, že človek 
strávi svoj život medzi rôznymi pokusmi 
a snahami, nikdy sa nikam nedostane 
a premárni vzácne príležitosti. Keby sa 
dnes na nás Pán obrátil s otázkou, ktorú 
položil slepcovi z Jericha: ,Čo chceš, aby 
som ti urobil?‘ (Mk 10, 51) Pomyslime 
na to, že Pán sa dnes každého jedného 
z nás pýta: ,Čo chceš, aby som ti urobil?‘ 
Čo by sme mu odpovedali? Možno by 
sme ho mohli poprosiť, aby nám pomo-
hol spoznať hlbokú túžbu po ňom, ktorú 
nám vložil do srdca sám Boh: ,Pane, daj, 
nech poznám moje túžby, nech som žena, 
muž veľkých túžob.‘ Možno nám ich Pán 
dá. I silu, aby sme ich skonkretizovali. Je 
to nesmierna milosť, základ všetkých os-
tatných – dovoliť Pánovi, aby pre nás, tak 
ako v evanjeliu, robil zázraky: ,Daj nám 
túžbu a daj jej rásť, Pane.‘ Pretože aj on 
má voči nám veľkú túžbu: chce nám dať 
účasť na plnosti svojho života.“ (úryvok 
z katechézy z 12.10.2022)

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky pápež Fran-
tišek povzbudil voliť si dobro a chrániť si ho: „Dnes nás Božie slovo učí 
ďalšej dôležitej veci: že uchovanie si našej krásy nás čosi stojí, vyžaduje 
si zápas. Zo skúsenosti vieme, akú námahu to stojí voliť si dobro, stojí to 
námahu chrániť si to dobro, ktoré je v nás. Pomyslime na to, koľkokrát 
sme ho premárnili tým, že sme podľahli vábeniu zla, chytráčili sme pre 

sebecký zisk alebo sme spravili niečo, čo nám poškvrnilo srdce. Alebo aj 
márnili čas na veci zbytočné a škodlivé, napríklad odkladali modlitbu so slo-

vami „dnes nemôžem“ alebo sme tým, ktorí nás potrebovali, povedali „nemô-
žem“, hoci sme mohli. Tvárou v tvár tomu všetkému však dnes máme dobrú správu: 
Mária, jediné bezhriešne ľudské stvorenie v dejinách, je s nami v tomto boji, je 
nám sestrou a predovšetkým Matkou. A my, ktorí si len s námahou volíme dobro, 
sa jej môžeme zveriť. Zverením sa, zasvätením sa Panne Márii jej hovoríme: „Drž 
ma za ruku, Matka, veď ma, s tebou budem mať viac sily v boji proti zlu, s tebou 
znovu objavím svoju pôvodnú krásu.“ (Marek Baran)
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NaJMOcNEJŠÍ Žid
» Juraj GRADOŠ

Židia sú už stáročia súčasťou nášho života. Pred 
holokaustom asi nebolo obce, kde by neboli. Najčastejšie 
boli obchodníkmi, ale často aj lekármi. A neskôr, keď 
väčšina z nich Slovensko dobrovoľne či nedobrovoľne 
opustila, ostali súčasťou našej tradície. Platí to aj dnes, 
a to nielen v rovine múdrostí, komentárov a vtipov. 
Napriek tomu aj medzi nami existujú ľudia, ktorí ich 
vedome či podvedome nenávidia. A keďže veľmi radi 
zovšeobecňujeme, tak nenávidíme každého žida i Žida. 
A teda aj toho najmocnejšieho.

Často si to neuvedomujeme, ale pri pod-
robnom čítaní alebo počúvaní Božieho 
slova, najmä evanjelií, sa nám vytvára 
obraz nie kresťanstva, ale židovstva. 
Evanjelium nie je o kresťanoch, ale o ži-
doch a Hebrejoch, čo je iné pomenovanie 
pre Židov, aby sa dalo lepšie rozlíšiť medzi 
etnickou a náboženskou príslušnosťou. 
V prípade evanjelií však väčšina opisova-
ných osôb v tom nevidela rozdiel, lebo 

ich národnosť a náboženská príslušnosť 
boli vždy spájané s Božím vyvolením a iba 
malá hŕstka židov pochádzala z iných 
národov (prozelyti) a, naopak, málo Heb-
rejov nevyznávalo židovské náboženstvo.

A tak si môžeme v pravde, i keď možno 
netradične, povedať, že apoštoli neboli 
kresťanmi, ale židmi. Aj Jozef a Mária boli 
židmi. A rovnako ako apoštoli boli všetci 

Hebrejmi. Vynára sa však otázka: A čo 
bol, či skôr stále je, Ježiš Kristus? U nás 
je obyčajou, že dieťa zdedí svoju etnic-
kú príslušnosť po matke a náboženskú 
po otcovi. Ale pre Hebrejov v Ježišových 
časoch to bolo to isté, a tak aj tu každé 
dieťa židovky Márie bolo židom a Hebre-
jom. Rovnako aj Ježiš naozaj patril do vy-
voleného židovského národa. A nielen 
patril, ale keďže veríme, že je živý, tak 
vždy patrí. Boh si vyvolil tento národ už 
tisícročia pred jeho narodením práve pre 
tento okamih, pre jeho narodenie.

JEŽiŠOVO dEtStVO
A čo nám hovorí o Ježišovi Písmo? 
Po narodení bol na ôsmy deň obrezaný 
a dostal meno presne podľa predpisov 
Tóry. Týmto aktom, ako hovorí Písmo, bol 
začlenený do vyvoleného národa podob-
ne, ako nás krst robí členmi našej cirkvi. 
Meno, ktoré prijal, nebolo Ježiš. Je to iba 
náš slovenský prepis tohto mena. Jeho 
meno bolo Ješua. Naša Biblia toto meno 
v Starom zákone prekladá ako Jozue. 

 [;WXOYE
JEŠUAISUS

JEZUS ISUS
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Znamená to „Boh je spása“. Túto udalosť si 
pripomíname 1. januára.

Na štyridsiaty deň od pôrodu sa konalo 
očistenie matky. Vtedy malo byť prine-
sené jednoročné jahňa na spaľovanú 
obeť a holub alebo hrdlička na obeť 
za hriech. To sa malo udiať v Jeruzalem-
skom chráme. Aj vďaka filmom, ktoré sa 
často opierajú o Matúšovo evanjelium, 
si myslíme, že krátko po pôrode Mária 
s Jozefom utiekli do Egypta. Evanjelista 
Lukáš však zapísal, že „keď uplynuli pod-
ľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, 
priniesli ho (Ježiša) do Jeruzalema, aby 
ho predstavili Pánovi, ako je napísané 
v Pánovom zákone: ,Všetko mužské-
ho rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi,‘ a aby obetovali, ako 
káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva 
holúbky“ (Lk 2, 22 – 24). Jozef s Máriou 
však boli mimo svojho domova a nepatrili 
k bohatšej židovskej spoločnosti. Skôr 
k tým chudobnejším, a práve preto nepri-
niesli jahňa, ale ako je napísané v Knihe 
Levitikus: „Keby však jeho imanie nesta-
čilo na ovcu, nech prinesie ako pokánie 
za svoje previnenie dve hrdličky alebo dva 
holúbky, jedno na obetu za hriech, druhé 
na celostnú žertvu“ (Lv 5, 7). Navyše opi-
sované predstavenie Pánovi bolo vlastne 
zasvätením Ježiša, pretože bol prvoro-
deným Máriiným dieťaťom. My si tento 
sviatok pripomíname 2. februára.

Posledná spomienka na Ježišovo detstvo 
sa viaže s Jeruzalemským chrámom. I keď 
táto udalosť nemá svoj vlastný sviatok, je 
zrejmé, že obaja Ježišovi rodičia sa snažili 
po príchode z Egypta sláviť veľkonočného 
baránka, teda sviatok Paschy, v Jeruzale-
me alebo v jeho okolí. Keď Ježiš dovŕšil 
dvanásty rok, vzali tam aj Ježiša. Tento 
údaj je z pohľadu Ježišovho židovstva 
veľmi dôležitý. Keď totiž židovský chla-
pec dosiahne trinásť rokov, urobia z neho 
„syna prikázania“ a dovolia mu v synagóge 
(alebo chráme) čítať zo zvitku. Tento 
sviatok nesie pomenovanie bar micva. 
Je zrejmé, že táto návšteva v chráme 
predchádzala tomuto sviatku. Aj preto 
učitelia v chráme „žasli nad jeho rozum-
nosťou a odpoveďami“ (Lk 2, 47). Pre 
Ježiša bola bar micva okamih, keď prijal 
na seba plnosť zodpovednosti za svoje 
konanie, ktoré malo byť v súlade s Božím 
zákonom.

JEŽiŠOVO VErEJNé 
VYStÚPENiE
Sväté písmo o období medzi Ježišovým 
dvanástym rokom a verejným vystúpe-

ním mlčí. Kým okolnosti jeho narodenia 
dokazovali, že je synom Dávidovým, teraz 
je dôležité niečo iné. Ale i tak sa v Písme 
dozvedáme niečo o jeho zvykoch. Azda 
tým najmenej počudovania hodným je 
zvyk ísť v sobotu na bohoslužby do syna-
gógy (Lk 4, 16). A nielen to. Rešpektoval 
aj ostatné židovské sviatky. Okrem Sviat-
ku nekvasených chlebov (Pesach) to bol 
aj Sukkot – sviatok stánkov (Jn 7, 2 – 14) 
či Chanuka – slávnosť posvätenia chrámu 
(Jn 10, 22 – 23). Všeobecne bol židovským 
spoločenstvom prijímaný za jedného 
z nich. Dokonca ho mnohí označovali 
za učiteľa, rabína. Nikde v evanjeliách 
nie je Ježiš vynímaný z národa a viery, 
do ktorej sa narodil. A nikdy sa ho ani 
sám nezrieka – dokonca ani na kríži.

JEŽiŠOVO OBLEČENiE
Ježišov odev azda najčastejšie vnímame 
v okamihoch, keď mu ho vzali, teda 
keď ho mučili a ukrižovali. Ale na iných 
miestach Písma sú odkazy na jeho oble-
čenie. Jedným z nich je okamih, keď sa 
istá žena, ktorá už dvanásť rokov trpela 
na krvotok, rozhodla dotknúť sa jeho 
odevu. Presnejšie obruby jeho odevu (Mt 
9, 20). Židovský odev bol vlastne vonkajší 
plášť, pod ktorým bola tunika. Tá, o ktorú 
vojaci hádzali pod krížom lós (Jn 19, 23 – 
24). O tomto plášti povedal Boh Mojži-
šovi: „Hovor Izraelitom a povedz im, aby 
si urobili na okrajoch plášťa kystky – oni 
aj ich potomci –, a na každú kystku nech 
pripevnia šnúru z belasého purpuru. 
Kyst ky vám budú slúžiť na to, že keď 
na ne pozriete, spomeniete si na Pánove 
príkazy, že ich máte plniť, aby ste nena-
sledovali žiadosti svojho srdca a svojich 

očí, ktoré by vás viedli, ale aby ste pamä-
tali na všetky moje príkazy a nasledovali 
ich a aby ste takto boli svätí pre svojho 
Boha.“ (Nm 15, 38 – 40) Kystky sú strapce, 
ktoré plnili úlohu ozdobného zakončenia 
aj napríklad odevu. Aj dnes na rohoch 
„plášťa“, ktorý židia používajú pri modlit-
be, sa nachádzajú takéto strapce.

Druhý prvok, ktorý bol a aj dnes je sú-
časťou odevu žida, najmä keď sa modlí, 
sú remienky. Ich použitie súvisí s prvým 
a hlavným Božím prikázaním. A Ježiš ho 

Židovský m
už s pokrytou hlavou a plášťom

 so strapcam
i  I   pxhere.com
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odliaci sa židovský chlapec s rem
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poznal (Mt 22, 36 – 40) – „Počuj, Izrael, 
Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš 
milovať Pána, svojho Boha, celým svojím 
srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou silou.“ (Dt 6, 4 – 5) Boh chcel, 
aby na tieto slová židia mysleli neustále, 
aby boli v ich srdciach a aby ich naučili 
svojich potomkov. Nebola to iba súčasť 
modlitby v určený čas, ale mala to byť 
myšlienka sprevádzajúca celý deň. Preto 
nariadil židom priviazať si tieto slová 
ako znamenie na ruku či na čelo a napí-
sať na veraje a dvere domu (Dt 6, 8 – 9). 
A práve tieto remienky použil Ježiš na vy-
tvorenie biča, ktorým všetkých predava-
čov vyhnal z chrámu so slovami: „Nerobte 
z domu môjho Otca tržnicu!“ (Jn 2, 
15 – 16) Úloha týchto remienkov bolo 
v príkrom rozpore s tým, čomu sa oni 
venovali v chráme. Vtedy im pripomenul 
Božie slová zaznamenané v Knihe proro-
ka Izaiáša: „Veď môj dom sa bude volať 
domom modlitby pre všetky národy!“ (Iz 
46, 7) a to, čo z neho oni robili – lotrovský 
pelech (Mt 21, 13; Mk 11, 17; Lk 19, 46).

NEPriJÍMaNiE JEŽiŠOVHO 
ŽidOVStVa
Kým v prvotných časoch bolo pre žido-
kresťanov i pohanokresťanov Ježišovo 
židovstvo niečím prirodzeným, časom sa 
aj vďaka Cirkvi židovstvo stalo opovrhnu-
tiahodným a Židia boli prenasledovaní. 
Vyplývalo to najmä z obvinenia Židov 
za Ježišovu smrť (Mt 27, 25) a postupné-
ho zväčšovania počtu pohanokresťanov 
v Cirkvi na úkor tých zo židovstva. Svätý 
Ignác napríklad označil tých, čo slávia 
Paschu podľa židovského kalendára 
(súčasne so židmi), za spoluúčastných 
na Ježišovom odsúdení a smrti. Tento po-
stoj postupne viedol naozaj až k nenávis-
ti, ktorá je zaznamenaná aj u cirkevných 
otcov. Svätý Euzébius hovorí o prekliatí 
židov, svätý Ján Zlatoústy priamo o svojej 
nenávisti k nim a k ich synagógam, 
ba svätý Hieronym túto nenávisť priamo 
prisudzuje samému Bohu. A keďže Cirkev 
bola vnímaná ako nový Boží ľud, ten starý 
akoby už ním nebol. Toto negatívne vní-
manie židovstva viedlo nielen k mnohým 
perzekúciám Židov, ale aj k tradíciám, 
ktorými sa riadime ešte aj dnes. Azda tým 
najviditeľnejším je slávenie Paschy. Vše-
obecný koncil v Nicei v roku 325 zakázal 
spoločné slávenie Paschy, a tak sa dodnes 
kresťanská Pascha slávi v inom termíne 
ako židovská. Podobný postoj platil o so-
bote. Koncil v Laodicei priamo vyzýva, 
aby sa v sobotu pracovalo. Podobne ako 
v prvom prípade sa slávenie soboty spája-
lo s údelom prekliatych židov. Postupne 

boli zakázané manželstvá medzi kres-
ťanmi a židmi, dodržiavanie židovských 
predpisov, prijímanie darov od nich. Tých, 
čo to nerešpektovali, vyhnali z Cirkvi. 

Nenávisť bola často odôvodnená počína-
ním Judáša a veľkňazov a zovšeobecnená 
na všetkých židov. Jej sila sa ukázala 
v temnom stredoveku, keď ešte pred 
honom na čarodejnice a bosorky boli židia 
v Ríme popravovaní a upaľovaní. Podobne 
si počínali aj križiaci. V roku 1099 pri do-
býjaní Jeruzalema usmrtili skoro 170-tisíc 
miestnych židov a moslimov. V samotnom 
meste podpálili veľkú synagógu, do ktorej 
predtým nahnali miestnych židov. Ich po-
čínanie dnes vnímame prudko v kontraste 
s ich vlastnými slovami, ktoré spievali ob-
chádzajúc horiacu modlitebňu – „Kriste, 
uctievame ťa“. Tieto masakry pokračovali 
v Európe s požehnaním pápežov i kráľov 
ďalšie stáročia. Okrádanie, vyháňanie, 
búranie synagóg, smrť a ich upaľovanie 
nájdeme azda v každej krajine na našom 
kontinente. Ani reformácia nemala iný 
postoj k židom. Ak bol niekto kresťanom, 
musel ich nenávidieť za to, že „nám zabili 
Krista Pána“.

Getá či povinné hviezdy na odeve, ktoré 
zaviedol Adolf Hitler v prvej polovici 
dvadsiateho storočia, boli iba zopako-
vaním príkazov Lateránskeho koncilu 
(1179). Sám Hitler odôvodňoval svoju ne-
návisť voči židom spismi Martina Luthera 
už od roku 1920 a aj jeho prívrženci sa 
nimi bránili na Norimberskom procese.

Napriek tejto všeobecne prijímanej 
a rozširovanej nenávisti sa aj v minulosti 
našli takí pápeži a cirkevní otcovia, ktorí 
sa zastávali židov. Učiteľ Cirkvi svätý Ber-
nard z Clairvaux ich považoval za kosti 
a telo Mesiáša a útok na nich vnímal ako 
útok na Boha. Izidor Sevilský ako pred 
ním Gregor Veľký odmietali krst židov, 
ak bol nanútený. Ale až veľké utrpenie 
Hebrejov počas druhej svetovej vojny 
spôsobilo veľké obrátenie postoja Cirkvi 
voči židovstvu. Svätý Ján XXIII. sa o nich 
pred smrťou vyjadril ako o prvorodených 
bratoch. Sám pápež počas vojny zachránil 
stovky Židov pred nacistickými plynový-
mi komorami. Ukrýval ich v delegatúre, 
v kláštoroch, u priateľov a snažil sa ich 
dostať do bezpečia. Keď pôsobil v Is-
tanbule ako pápežský legát, priplávala 
tam loď z Nemecka so stovkami židov-
ských detí. Turci ich chceli poslať naspäť 
do Nemecka do koncentračných táborov. 
Nakoniec aj v spolupráci s miestnymi 
Nemcami sa loď dostala do neutrálnej 
krajiny.

Práve Druhý vatikánsky koncil, ktorý 
zvolal tento pápež, ako prvý z koncilov 
označil dovtedajšie nenávistné názory 
na židovstvo za chybné. Pápež koncilu, 
ako sa niekedy označuje Ján Pavol II., ten-
to nový pohľad na židov uvádzal priamo 
do praxe. Ako prvý pápež sa v roku 1986 
priateľsky stretol s rabínom v rímskej 
synagóge. V Jubilejnom roku 2000 ako 
prvý pápež sa modlil pred Múrom náre-
kov v Jeruzaleme a verejne sa ospravedlnil 
židovskému národu za všetky chyby 
a utrpenie, ktoré mu Cirkev i kresťania 
všeobecne spôsobili. Jeruzalem a Múr 
nárekov po ňom navštívili aj ďalší pápeži 
– Benedikt XVI. v roku 2009 a František 
v roku 2014. Pred nimi však Svätú zem 
navštívil v roku 1964 aj Pavol VI., ale to 
bolo v čase, keď Vatikán ešte neuznával 
existenciu štátu Izrael.

MESiÁNSKi Židia
Vďaka postoju Cirkvi sa existencia 
prvotnej židokresťanskej vetvy skončila 
v bolesti a utrpení. Ak sa žid chcel stať 
kresťanom, musel konvertovať. Koncom 
19. storočia  vo Veľkej Británii vzniklo 
Spoločenstvo hebrejských kresťanov. 
Postupne sa pre židov, ktorí prijali ako 
mesiáša Ježiša (Ješuu), začal používať 
výraz „mesiánski Židia“ a aj ich židovstvo 
alebo judaizmus boli označované za me-
siánske. Práve v tomto období sa zrodila 
aj myšlienka návratu Židov do zasľúbenej 
krajiny (erec Jisrael). Prvá židokresťanská 
obec bola založená v roku 1882 v mol-
davskom Kišineve. Nazývali sa Obcou 
mesiánskych židov, synov Novej zmluvy. 
V roku 1915 tieto myšlienky prenikli 
do Ameriky a v roku 1925 dostali medzi-
národný charakter. Počas holokaustu na-
cisti nevnímali rozdiely medzi tradičnými 
a mesiánskymi židmi a tak mnohí skonči-
li v plynových komorách. Pretransformo-
vanie „hebrejského kresťanstva“ do „me-
siánskeho židovstva“ nastalo na prelome 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. 
storočia priamo v Izraeli. Dnes žije v Izra-
eli niekoľko tisíc mesiánskych židov v asi 
sto spoločenstvách. Tie zachovávajú plnú 
židovskú identitu, slávia židovské sviatky, 
dodržujú pôsty, ale uverili v Mesiáša 
Ješuu, čo im navždy zmenilo život. V nich 
sa znovuzrodila prvotná Cirkev apoštolov, 
obnovil sa zničený a zabudnutý svet, kto-
rého súčasťou bola Ježišova matka Mária, 
jeho apoštoli a učeníci, a ak veríme, že 
stále žije, tak aj on sám. Ježiš sa tak už 
dvetisíc rokov ukazuje nielen ako Boží 
Syn a Mesiáš, ale i najmocnejší žid a Heb-
rej, aký kedy chodil po našej zemi.
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Krupobitie. „Ak budeš aj naďalej 
zdržiavať môj ľud a neprepustíš ho, 
zajtra o tejto hodine zošlem veľký 
ľadovec, aký ešte v Egypte nebol 
odvtedy, čo trvá, až podnes. A teraz 
sa rýchlo postaraj o svoj dobytok 
a o všetko, čo máš na poli! Lebo všet-
ko, ľudia, dobytok, čo bude na poli 
a nebude utiahnuté pod strechu, za-
hynie, keď sa na nich spustí ľadovec.“ 
(Ex 9, 17 – 19) V tejto zemepisnej šírke 
bolo krupobitie pomerne nezvyčaj-
ným javom, takže tento opis musel 
na čitateľov urobiť veľký dojem. 
O to viac, že krúpy mali mať značnú 
veľkosť. Takéto javy nás neohromujú, 
ale Izraelitom mohli naháňať strach. 
Vedci pripúšťajú, že sa to mohlo stať. 
Už spomínaný výbuch sopky, kamene 
a prach vymrštené na oblohu mohli 
zatieniť slnko do takej miery, že došlo 
k ochladeniu a zmene klímy. Za tých-
to podmienok by bolo krupobitie 
prirodzené. Rana krupobitia mohla 
byť namierená proti bohyni oblohy 
Nut (jedna z najstarších astrálnych 
božstiev Egypta).

Kobylky. „Tu rozkázal Pán Mojži-
šovi: ,Vystri ruku ponad egyptskú 
krajinu ku kobylkám, aby sa dosta-
vili na egyptskú zem a aby zožrali 
všetky rastliny v krajine, všetko, čo 
ešte ponechal ľadovec.‘“ (Ex 10, 12). 
Africká kobylka je hmyz dlhý asi 5 až 
7 cm s rozpätím krídel do 12 cm. Mrak 
hmyzu (vedci odhadujú, že môže mať 
až bilión jedincov) spôsobuje obrovs-
kú deštrukciu. Ten, ktorý je opísaný 
v egyptskej rane, pravdepodobne 

zjedol všetko, čo zostalo po krupobití. 
Egyptu hrozí hladomor. Dôsledkom 
toho faraón trochu ustúpi – dovolí 
odísť len mladým izraelským mužom 
– ženy, deti a starci musia zostať. 
S tým však Mojžiš nemôže súhlasiť. 
Tentoraz sa Boh Izraelitov zoslaním 
kobyliek postaví proti egyptskému 
bohu Sétovi, ktorý je stelesnením 
ničivej sily. Hoci je ťažké nájsť priamu 
súvislosť s výbuchom sopky v tejto 
epidémii, niektorí vedci nevylučujú 
možnosť, že pád popola mohol vyvo-
lať migráciu kobyliek.

Tma. „Potom Pán povedal Mojžišovi: 
,Vystri ruku oproti nebu, aby na celú 
egyptskú krajinu doľahla tma; taká 
tma, že ju možno nahmatať!‘ I vystrel 
Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej 
krajine nastala hustá trojdňová tma.“ 
(Ex 10, 21 – 22) Boh zakryl slnko na tri 
dni. Tma bola taká veľká, že sa Egyp-
ťania nemohli pohnúť. Tu sa vedci 
zhodujú. Výbuch sopky môže byť 
mimoriadne silný, silnejší ako atómo-
vá bomba. Do ovzdušia sa dostávajú 
tony popola, horniny a prachu, ktoré 
okrem znečistenia životného prostre-
dia spôsobujú znečistenie ovzdušia 
a v dôsledku toho aj tmu. Tá z Knihy 
Exodus dokonca vošla do dejín ako 
„egyptská tma“ a ak bola skutočne 
dôsledkom výbuchu sopky, nebola 
ničím neprirodzeným. V priebehu 
niekoľkých posledných storočí viedli 
sopečné erupcie v rôznych častiach 
sveta k podobným javom. Pohroma 
temnoty je ranou pre egyptského 
boha slnka Re. (Mária Kardis)
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HLAVNÉ PRAVDY

Po tom, čo sme si niečo povedali o hlavných 
Božích a cirkevných prikázaniach, je dobré 

zosumarizovať si základné pravdy kresťanskej 
viery. Tradícia Cirkvi ich vyjadrila v šiestich 
bodoch. Dnes si niečo povieme o prvých dvoch, aj 
keď už dopredu vieme, že naše ľudské slová nie sú 
primerané tajomstvu Boha.

1. BOH JE LEN JEDEN

Každé ľudské uvažovanie či pokus o objasnenie 
Božieho tajomstva môže byť úspešný len čiastoč-
ne, pretože Boh prevyšuje akúkoľvek schopnosť 
ľudskej definície. V samotnej podstate všetkých 
týchto úvah je však spoločné presvedčenie, že 
Boh je len jeden, a to práve kvôli svojej absolút-
nosti. Starokresťanský učenec Tertulián to zhrnul 
do tvrdenia: „Ak Boh nie je jediný, nie je Bohom.“ 

(Adversus Marcionem 1, 3, 5) Prvá z hlavných právd: 
„Boh je len jeden“ nás vracia k prvému prikázaniu 
Desatora a k prvému príkazu Izraelu, ktorý je dodnes 
jeho základnou modlitbou: „Počuj, Izrael, Pán je náš 
Boh, Pán jediný!“ (Dt 6, 4) Druhá pravda o Božej 
trojjedinosti je novozákonným posolstvom a zavŕše-
ním Božieho Zjavenia, ktoré nám priniesol Pán Ježiš. 
V gréckom preklade kníh Starého zákona sa nevý-
slovné Božie meno YHWH prekladá výrazom Kyrios 
(Pán). Meno Pán sa odvtedy stalo najbežnejším 
menom na označenie samého božstva Boha Izraela.

Ježiš sám potvrdzuje, že Boh je „jediný Pán“ a že 
ho treba milovať z celého srdca, z celej duše, z celej 
mysle a z celej sily, ale zároveň dáva pochopiť, že 
aj on je „Pán“. Vyznávať, že „Ježiš je Pán“ je vlast-
né kresťanskej viere. To nie je v rozpore s vierou 
v jediného Boha. Rovnako aj veriť v Božieho Svätého 
Ducha, teda „Pána a Oživovateľa“, nevnáša do je-
diného Boha nijaké rozdelenie. Boh, jediný Pán, je 
Otec, Syn a Svätý Duch. (vladyka Cyril)
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Z arciBiSKUPSKEJ  
KUcHYNE 
» Adriana MATOĽÁKOVÁ

Koľko ľudí, toľko chutí a zavďačiť sa každému nie je 
jednoduché. Či už ide o politický program, televíznu 
zábavu alebo hoci aj každodenný pracovný 
obed. Jeden obľubuje mäso, druhý by chcel byť 
vegetarián, ďalší má žlčníkovú diétu, a kuchárka 
zvyčajne len dve ruky, pár hodín na prípravu a neraz 
obmedzený rozpočet. Cecília Repková varí pre 
biskupov, kňazov a zamestnancov arcibiskupského 
úradu už viac ako trinásť rokov.

Cecília Repková (56) 
pracuje ako kuchárka 

na Arcibiskupskom 
úrade v Prešove od r. 

2009, v roku 1984 
absolvovala SOU 

obchodu a služieb, 
začínala v studenej 
kuchyni pri príprave 

obložených mís, 
syrových rolád, 

chuťoviek. Pochádza 
z Dulovej Vsi, má syna, 
nevestu a dve vnučky.

Ako ste sa dostali k práci 
na arcibiskupstve a líši sa 
varenie v takomto prostredí 
od práce napr. v školskej 
jedálni či v reštaurácii? 

K práci na arcibiskupskom 
úrade som sa dostala cez 
známu, ktorá ma oslovila s po-
žiadavkou, že otec arcibiskup 
potrebuje vyučenú kuchárku. 
Predtým som pracovala na via-
cerých miestach, naposledy 
v reštaurácii u súkromníka. 
Keď som prišla na pohovor 
na ABÚ, vladyka Ján ma milo 
prijal, previedol ma po praco-
visku a oboznámil ma s pod-
mienkami práce. Predtým tu 
varievali rehoľné sestry, ale 
jedna musela z rodinných 
dôvodov odísť a druhá bola 
presunutá inam, takže bolo 
treba zabezpečiť kvalifikovanú 
pracovnú silu.

Rozdiel medzi prácou 
v reštaurácii alebo školskom 
zariadení a tu na úrade určite 
je. Reštaurácie a školy majú 
obvykle väčší kolektív, vedú-
ceho, ktorý zabezpečuje tovar, 
urobí papierovačky a podob-
ne, kuchár sa venuje už len 
vareniu. Ja robím v podstate 

toto všetko v jednom – pripravujem jedáleň, kon-
trolujem počty stravníkov, kontrolujem, či sa každý 
nahlásil na obed, starám sa o sklad potravín, robím 
nákupy. A, samozrejme, chystám jedlo, obsluhujem 
a po obede ešte musím dať do poriadku kuchyňu aj 
jedáleň. 

Aké jedlá varievate najčastejšie a ktoré najrad-
šej?

Jedálny lístok si zostavujem vopred na celý týždeň. 
Je náročné vyhovieť všetkým, pretože sme malá 
kuchyňa a varí sa len jedno hlavné jedlo a polievka. 
Najčastejšie varievam rôzne druhy mäsa, pretože 
tie sú najobľúbenejšie. Ako vravieva jedna naša 
stravníčka: „Nit planeho jedzeňa dze slanina.“ 
😊 Ale v piatky (a v čase pôstu aj v stredy) sa tu 

Ky
sn

ut
é 

ko
lá

če
 p

re
 S

vä
té

ho
 O

tc
a 

Fr
an

ti
šk

a 
  I  C

. R
ep

ko
vá

Pr
ed

vi
an

oč
ný

 o
be

d 
na

 a
rc

ib
is

ku
ps

ko
m

 ú
ra

de
 v

 ro
ku

 2
01

6 
  I  M

. R
om

an

8 SLOVO  I  rOZHOVOr



varievajú bezmäsité múčne a zeleninové jedlá. 
Rada sa inšpirujem receptami starých mám alebo si 
prečítam na internete, ako a ktoré suroviny možno 
skombinovať alebo ako využiť sezónne potraviny. 

Na arcibiskupský úrad často zavítajú vzácni 
hostia nielen z cirkevných kruhov, ale aj umelci, 
politici, vedúci rôznych organizácií alebo zahra-
niční návštevníci. Pre akých vzácnych a zaujíma-
vých hostí ste už za tých trinásť rokov varili?

Áno, prichádzajú sem aj vzácni hostia a ako každý 
hostiteľ, aj my chceme, aby bolo vtedy všetko tip-
top. Podávajú sa im bežné jedlá, ale snažíme sa ich 
trocha slávnostne upraviť. Raz ročne sem napríklad 
chodieva počas stretnutia Rady hierarchov pápež-
ský nuncius, hostili sme patriarchu Gregora III. 
z Jeruzalema, Youssefa Absiho či mystičku Myrnu 
Nazzourovú zo Sýrie, často varievame pre bisku-
pov, dekanov, kňazov, predstaviteľov mestských 
zastupiteľstiev, hostili sme napr. županov, primá-
torov, ale bol u nás aj spevák Štefan Štec či režisér 
Juraj Jakubisko s manželkou.

Okrem bežných pracovných obedov pripravu-
jete jedlá a chystáte stoly aj na výnimočnejšie 
udalosti...

Každoročne v decembri býva vianočná kapustnica 
pre zamestnancov arcibiskupského úradu s vlady-
kom, takisto chystáme občerstvenie napríklad pri 
stretnutí vladyku s kňazmi na dôchodku, pri vy-
sviackach novokňazov, pri odpustoch v katedrále, 
pre koledníkov Dobrej noviny, pre členov spevác-
kych zborov počas Festivalu duchovnej piesne, ob-
čas pripravujeme malé občerstvenie pre deti, ktoré 
k nám prídu na exkurziu zo škôl, nedávno sme tu 
mali aj deti z Ukrajiny. Ale, samozrejme, najvzác-
nejšia bola návšteva Svätého Otca Františka. Hoci 
Svätý Otec neobedoval priamo u nás, mala som 
za úlohu pripraviť pohostenie na siestu, ktorá je 
pre Talianov typická. Pripravovala som im kysnuté 
rožky s rôznymi plnkami – bolo to časovo náročné, 
navyše, koláče museli byť zabalené a všetko bolo 
pod dohľadom hygienika. A keďže v čase návštevy 
Svätého Otca v Prešove ešte pretrvávali pandemic-
ké opatrenia, okrem toho sme spolu s viacerými 
zamestnancami ABÚ umývali a dezinfikovali dvad-
saťtisíc lyžičiek na prijímanie Eucharistie.

Spomínate si na svoje najväčšie kuchárske faux 
pas? 

Myslíte, či sa mi niekedy niečo nepripálilo? Určite 
áno, ale vždy sa to dalo zjesť. Alebo či som si ne-
zmýlila cukor a soľ? Aj to sa stalo – keď som varila 
vanilkový krém, nasypala som doň namiesto cukru 
soľ a to už jedlé nebolo, a musela som variť nový. 
Ale mala som ako kuchárka aj jeden milý záži-
tok – keď sme boli v roku 2016 v Ríme a mali sme 
audienciu u Svätého Otca, zrazu sa predo mnou 
na Námestí sv. Petra objavili bohoslovci nášho 
seminára a keď ma zbadali, zvolali: „Teta, a my sme 

tu takí hladní.“ Usmiala som sa, že, bohužiaľ, dnes 
nevarím, ale potešilo ma to.

Počas svojej práce v kuchyni arcibiskupského 
úradu ste zažili úradovanie viacerých vladykov. 
Prezradíte nám, aké jedlá obľuboval arcibiskup 
Ján, aké bývalý pomocný biskup Milan, dnes 
biskup v eparchii Parma v USA, a čo má rád 
súčasný vladyka Peter?

Vladyka Ján nebol vyberavý, ale napríklad ako prí-
lohu mal oveľa radšej ryžu než zemiaky. Tie veľmi 
nejedával. A ako vášnivý hubár nikdy nezabudol 
doniesť huby na vianočnú kapustnicu. Vladyka 
Milan mal diétu, takže sme mu zvykli pripravo-
vať diétnejšie jedlá, a vladyka Peter má veľmi rád 
polievky. A napríklad otec Ľubo Petrík obľubuje 
k takmer každému jedlu čili papričky 😊. Ani 
jeden z nich však nemal žiadne špecifické požia-
davky a všetci zjedli všetko, čo sa navarilo.

Pre kuchárku sú asi najväčším ocenením jej 
práce prázdne taniere a spokojní stravníci, ktorí 
odchádzajú z jedálne s úsmevom a dobrou nála-
dou. Čo viac by vás ešte vo vašej práci potešilo?

Samozrejme, potešilo by ma ako každého, keby 
ceny potravín tak prudko nestúpali, a možno by 
sa zišlo aj modernejšie vybavenie, ale v podstate 
som spokojná a hlavne rada, že pominulo pande-
mické obdobie. Keď sa vtedy ako prvé odstavili 
práve kuchyne, bolo to veľmi nepríjemné, musela 
som zostať tri mesiace doma. Človek by si nikdy 
nepomyslel, že práve kuchyňa môže byť existenčne 
ohrozená, veď predsa jesť treba vždy. Poteší ma, 
samozrejme, ak sú stravníci spokojní a ak to dajú 
najavo, hoci aj s humorom, ako mi raz povedal 
jeden otec biskup: „Nič také fajné som dnes ešte 
nejedol.“ 😊 Takisto som veľmi rada, že mám pri 
sebe pomocnú silu, pretože tá sa v kuchyni vždy 
zíde.

Na arcibiskupskom 
úrade je predvianočná 
kapustnica už tradíciou. 
Varenie celého obeda 
sa však začína už deň 
predtým a kuchárky 
majú čo robiť, aby 
pripravili chutné 
sviatočné jedlo pre vyše 
štyridsať zamestnancov 
úradu a pridružených 
organizácií.

ViEtE, ŽE... 
Zamestnanci 
arcibiskupského úradu 
na svoje meniny osladia 
obedy ostatným? A to 
napríklad aj grilážou 
podľa Cilky. 250 g 
kryštálového cukru 
vymiešame na karamel.  
Doň pridáme 250 g 
Hery, do ktorej sme 
predtým vmiešali 150 g 
práškového cukru a tri 
žĺtka. Na záver pridáme 
250 g posekaných 
vlašských orechov. 
Plnkou za horúca 
naplníme tortové 
oblátky a zaťažíme, 
aby sa suroviny spojili. 
Necháme postáť 
minimálne do ďalšieho 
dňa a narežeme.

D
ávid Zim

ovčák
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Raduj sa, panenská nevesta, 
 lebo skrze teba k nám radosť prichádza!

Boh vo svojej prozreteľnosti, aby sa na-
plnila jeho vôľa, použije na tento zámer 
aj inovercov, aby sa dali do pohybu veci, 
ktoré chce uskutočniť. Takýto prípad sa 
spája aj s touto ikonou.

Gruzínska ikona Bohorodičky (rus. 
Грузинская) dostala svoje pomenovanie 
podľa krajiny svojho pôvodu. V roku 1622 
počas nepriateľského vpádu Peržanov 
vedených šáhom Abbásom I. Veľkým 
na územie Gruzínska bolo mnoho 
cenností tejto krajiny ukoristených 
a predaných ruským kupcom žijúcim 
v Perzii. Medzi vzácnymi pamiatkami sa 
nachádzala aj gruzínska ikona Bohorodič-
ky, ozdobená zlatom a striebrom, ktorú 
v roku 1625, podľa iných zdrojov v roku 
1626, kúpil Štefan Lazarev, predavač 
jaroslavľského kupca Gregora Lytkina. 
Štefan istý čas zakúpenú ikonu uchová-
val u seba. V tom čase mal kupec Gregor 
sen, v ktorom dostal príkaz, aby ikonu, 
ktorú prinesie jeho zamestnanec Štefan, 
odniesol do krásnohorského mužského 
monastiera (do roku 1606 nazývaný Čier-
nohorský) Archangeľskej eparchie.

Na toto zjavenie Gregor zabudol, až 
do momentu, keď sa v roku 1629 vrátil 
do rodnej domoviny Štefan Lazarev. 
Vtedy si Gregor spomenul na zvláštny sen 
a podľa príkazu daroval ikonu krásnohor-
skému monastieru, ktorá sa tu preslávila 
mnohými zázrakmi. V deň, keď ikonu 
priniesli, sa zázračne uzdravil hluchone-
mý mních Pitirim. Krátko nato sa začali 
diať mnohé zázraky uzdravenia zbožných 
veriacich modliacich sa pred divotvornou 
gruzínskou ikonou Bohorodičky. Chýr 
o jej zázračnej moci sa rýchlo šíril nielen 
v okolí monastiera, ale po celej Rusi, čo 
potvrdzuje skutočnosť, že počas pano-
vania cára Alexeja Michajloviča putovala 
ikona na ďalekú Sibír, ale aj do Vologdy, 
Veľkého Usťuga, Pereslavla Zalesského, 
Moskvy a iných ruských miest.

V roku 1650 vtedajší novgorodský metro-
polita Nikon (neskorší patriarcha) na zá-
klade potvrdených zázračných udalostí 

uskutočnených na príhovor Presvätej 
Bohorodičky pred jej divotvornou gruzín-
skou ikonou ustanovil sláviť 22. augusta 
jej liturgickú pamiatku. Od tej chvíle sa 
z divotvornej ikony Božej Matky začali 
vyhotovovať početné kópie.

Z dôvodu reštaurovania a ozdobenia 
novou rizou bola ikona v roku 1654 pri-
nesená do Moskvy. V tom roku sužovala 
obyvateľov mesta morová epidémia, ktorá 
ustúpila vďaka príhovoru Božej Matky, 
ktorá vypočula vrúcne prosby a mod-
litby zbožných veriacich modliacich sa 
pred jej divotvornou gruzínskou ikonou. 
Ako poďakovanie nielen za odstránenie 
epidémie, ale aj mnohé zázračné uzdra-
venia, ktoré sa v tom čase udiali, bola 
namaľovaná kópia a umiestnená v Cerkvi 
Svätej Trojice v Nikitnikách. Tu mali svoju 
usadlosť prisťahovaní jaroslavľskí kupci 
Nikitnikovci, ktorí boli zakladateľmi 
a dobrodincami Svätotrojickej cerkvi, 
postavenej z ich finančných prostriedkov 
v rokoch 1628 – 1651.

Písomný cirkevný dokument (hramota) 
z roku 1698 uvádza: „Prostredníctvom ob-
razu gruzínskej Presvätej Bohorodičky sa 
tak v minulosti, ako aj v súčasnosti dejú 
mnohé zázraky a uzdravenia tým, ktorí 
k nej prichádzajú s vierou.“

Pôvodná divotvorná ikona sa nachádza-
la až do roku 1920 v krásnohoroskom 
mužskom monastieri, ktorý bol z naria-
denia štátnej moci zatvorený. V roku 1922 
sa ikona opätovne vrátila do monastiera 
a ešte v roku 1946 je zmienka o jej prítom-
nosti v procesii do Archangeľska. Žiadne 
ďalšie informácie o tom, kde sa ikona 
v súčasnosti nachádza, nie sú známe.

Ikona v type hodigitrie zobrazuje Božiu 
Matku po pás s dieťaťom Kristom na ľavej 
ruke, ktorý je otočený k Matke. Kristus 
žehná pravicou a v ľavici drží zrolovaný 
zvitok. Nohy má prekrížené (na niekto-
rých kópiách môže byť stvárnený tak, že 
pravá noha nie je viditeľná), pričom pravé 
chodidlo je viditeľné pod ľavým kolenom. 
Divotvorná gruzínska ikona Bohorodičky 
slávi svoju liturgickú pamiatku 22. augus-
ta.

10 SLOVO  I  iKONa



PRIJÍMAM, 
ČO MI DÁVAŠ

Premýšľali ste niekedy o tom, aké 
množstvo myšlienok vám denne prejde 
hlavou? Myšlienky o tom, čo dnes mu-
síme urobiť, na čo nesmieme zabudnúť, 
čo nás čaká, ako vyriešime to či ono. 
Niekedy nám toto uvažovanie pomáha 
utriediť si priority. Sú však situácie, keď 
máme pocit, že je toho na nás priveľa, 
povinností a starostí je viac, ako sa nám 
zdá možné zvládnuť.

Vedieme život preplnený nespočetnými 
podnetmi. Vedieť si vybrať z množstva 
a sústrediť sa na jednu vec si vyžaduje 
schopnosť vnútornej regulácie. Odkiaľ 
ju vziať? Skúsme si ju pomaly pestovať.

Na začiatok sa potrebujeme na chvíľu 
zastaviť a stíšiť. Áno, tak sa vlastne za-
čína naša modlitba. Každý má vlastnú, 
neopakovateľnú skúsenosť. 

Počas modlitby (aj mimo nej) si mô-
žeme uvedomiť, že životné okolnosti, 
ktoré žijeme, sú náročné, nepríjemné, 
bolestné. Môžeme sa pristihnúť pri 
tom, ako sa naše vnútro bráni, ako 
sa trápi a nevie si rady. „Keď už ďalej 
nevládzem, svoj zrak k tebe uprieť 
chcem…“ Tak ako sa spieva v piesni 
a je dobré znovu si pripomenúť, že 
je tu niekto, kto nás pevne drží vo 
svojich dlaniach. Môj nebeský Otec vie 
o všetkom a je vo všetkom, čo žijem. 
Vie o mojej minulosti, pozná moju bu-
dúcnosť a je aj v mojej každodennosti. 
On môže všetko, ja môžem niečo. 

Nemôžem vstúpiť do minulosti alebo 
budúcnosti. Ale niečo predsa len 
môžem. Môžem sa rozhodnúť. Roz-
hodnem sa s dôverou odovzdať svoju 
minulosť do Božieho milosrdenstva. 

Rozhodnem sa s nádejou odovzdať 
svoju budúcnosť do Božej prozreteľ-
nosti. Vtedy si uvedomím, že to, čo mi 
Pán dáva, je prítomnosť. Pán mi daruje 
vzácny dar – prítomnú chvíľu. Práve 
teraz môžem niečo urobiť, niečo pove-
dať, niečo zmeniť. A dar sa neodmieta. 
Preto ho s vďakou prijímam. 

Prítomný okamih sa už nikdy nezo-
pakuje, a keď to takto vnímam, môj 
pohľad sa mení. Vnímam, že teraz je 
chvíľa, keď môžem vedome usmerniť 
svoje myšlienky. Keď ich sústredím 
na prítomnosť a rozhodnem sa urobiť 
to, čo je v mojich silách. Otec nečaká 
od dieťaťa, že urobí viac, ako vládze. 

Čo sa môže vtedy stať? Skúsenosť uka-
zuje, že keď sa proti okolnostiam, ktoré 
žijeme, búrime, pociťujeme väčšiu 
bolesť a trápenie, a vtedy je pre Svätého 
Ducha neľahké viesť náš život. Naopak, 
keď okolnosti života prijmeme, dávame 
Bohu súhlas, aby nás viedol tým, čo 
nám každodenne prináša. Vtedy sa 
uvoľňuje priestor na slobodné pôso-
benie Svätého Ducha a umožňujeme 
Bohu, aby zo všetkého, čo žijeme, 
vyťažil dobro.

Tento postoj môžeme zaujať v rannej 
modlitbe, ale aj kedykoľvek počas dňa. 
Pomáha nám uvedomiť si vzácnosť prí-
tomnej chvíle. Pomáha mám pritakať 
životu i v tom, čo sme si nevybrali.

Na záver myšlienka z pomyselných 
úvah Panny Márie: „Nevybrala som si 
miesto, čas ani spôsob, akým prišiel 
na svet Ježiš. Vybral ho Boh.“ (Renáta 
Madzinová)

PRESTOL (2)
Ako vyzerali prestoly v cerkvách dávnej 
Mukačevskej eparchie, nie je ľahké určiť. 
Pravdou je, že forma prestola nebola 
jednotná, a často sa menila. Môže to 
súvisieť s tým, že v polovici 18. storočia 
bolo v eparchii len veľmi málo cerkví, 
ktoré posvätil biskup osobne. Cerkvi, 
ako aj prestoly posviacali kňazi, samo-
zrejme, z biskupovho poverenia, no ako 
také nepredstavovali až takú cennosť ako 
v prípade, že by ich posvätil sám biskup. 
Prestol mohol byť z kameňa, obyčajne 
neveľká kamenná doska položená na jed-
nom kamennom stĺpe. V Transylvánii 
boli na zhotovovanie prestolov využívané 
kamenné dosky pochádzajúce ešte z rím-
skych čias. Stále častejšie sa však zhoto-
vovali prestoly z dreva. Za čias biskupa 
Olšavského možno badať nový trend 
typický pre obdobie baroka, a to prestol 
v tvare sarkofágu alebo rakvy. Taký pre-
stol dal zhotoviť vo svojej rodnej Oľšavici 
na Spiši alebo na pútnickom mieste 
v Máriapócsi. Od čias baroka začínajú 
prevládať prestoly obdĺžnikovitého tvaru. 
Mukačevský biskup Andrej Bačinský 
prináša ešte jeden nový prvok, ktorý inde 
nemá  obdobu: pri zariaďovaní katedrály 
v Užhorode dal prerobiť už jestvujúci 
prestol na akúsi skrinku s úložným 
priestorom, uzavretým dvierkami. Keďže 
užhorodská katedrála ako matka všetkých 
chrámov pod Karpatami slúžila za vzor 
aj pre farské cerkvi, prestoly s dvierkami 
na zadnej strane a úložným priestorom 
vnútri sa veľmi rýchlo rozšírili a možno 
ich vidieť v našich cerkvách aj dnes. 
A hoci do vnútra prestola bolo možné 
uložiť čokoľvek, pri vizitáciách farností sa 
dbalo, aby na samom prestole bolo len to, 
čo tam má byť. (Marko Durlák)

pxhere.com
O

ltár s baldachýnom
 v užhorodskej katedrále  I   Juraj G
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Pusté Čemerné, Vyšnú 
Rybnicu a Klokočov. V roku 
1991 sa presťahoval do Mi-
chaloviec, kde bol veľmi 
činný v prekladaní liturgic-
kých textov na predsviatky 
a posviatky, časť minejí 
a pôstnu i kvetnú triódu. 
Zomrel 12. novembra 1997 
v michalovskom monastie-
ri. O tri dni ho na miest-
nom cintoríne pochoval 
vladyka Milan Chautur 
CSsR. (Juraj Gradoš)

Otec Andrej Prokopovič sa narodil 16. februára 1923 ako predposledné dieťa Jána 
a Márie  vo Vojtovciach. Základné vzdelanie získal v Brezničke a Vojtovciach. 
V roku 1935 sa rozhodol vstúpiť do monastiera a stať sa misionárom. Rehoľné 
sľuby zložil v roku 1942 a o dva roky maturoval. Teológiu študoval v Bratislave 
a Obořišti. 3. júla 1949 prijal sviatosť kňazstva z rúk vladyku Pavla v Prešove pred 
ikonou klokočovskej Bohorodičky. Od barbarskej noci v apríli 1950 bol interno-
vaný v Podolínci a Oseku. V rokoch 1952 až 1954 bol v PTP. Následne pracoval ako 
robotník. Počas ťažkých rokov si sám pochoval otca, a to bez štátneho súhlasu. 
Povedal: „Keď ma majú zatvoriť, tak nech ma zatvoria hneď.“ No ani pravoslávny 
kňaz neprotestoval. V roku 1961 ho odsúdili na tri roky za rozvracanie republiky. 
Bol vo väzeniach v Banskej Bystrici, Valdiciach a Mírove. Potom sa vrátil do Ru-
žomberka ako robotník. V roku 1968 vstúpil do pastorácie a spravoval farnosti 

ANDREJ PROKOPOVIČ CSSR (1923 – 1997)

MIKULÁŠ KABASILAS 

ŽIVOT V KRISTOVI (5) 
SVÄTÉ TAJOMSTVÁ  
AKO BRÁNY SPRAVODLIVOSTI (2)

Je to ako s chorými: tí, čo chcú vyzdravieť 
za každú cenu a sú radi, keď vidia lekára, 
sú lepší a znesiteľnejší než takí, ktorí ani 
nevedia, že sú chorí, a odmietajú lieky. 
Tých prvých môže lekár vyhlásiť za zdra-
vých ešte predtým, než naozaj vyzdra-
vejú, ak je presvedčený, že jeho lekárske 
umenie nie je horšie než ťarcha choroby. 
Podobne aj Boh v dávnych dobách nazval 
niektorých spravodlivými a priateľmi. Tí 
totiž ponúkli všetko, čo bolo v ich silách, 
podali dôkaz takej spravodlivosti, akej 
boli schopní, a to ich urobilo hodnými 

oslobodenia pri príchode toho, kto ako je-
diný má moc oslobodiť, no vtedy ich ešte 
neoslobodil. Keby totiž ich spravodlivosť 
bola skutočnou spravodlivosťou, potom 
by po odložení tela prebývali v pokoji 
a v Božích rukách, ako vraví Šalamún. 
Lenže oni po tom, čo opustili svet, zostú-
pili do podsvetia. 

V skutočnosti náš Pán nepriniesol na zem 
pravú spravodlivosť a priateľstvo s Bo-
hom tak, akoby jestvovala už v dávnych 
krajoch, lež on ju ako prvý uviedol do sve-

ta. Nenašiel, ale otvoril cestu vedúcu 
k nebu. Keby totiž taká jestvovala, niekto 
z minulosti by ju už prešiel, lenže v sku-
točnosti nik nevystúpil do neba, iba ten, 
čo zostúpil z neba, Syn človeka (Jn 3, 13). 
Ak teda pred Ježišovou smrťou na kríži 
nebolo odpustenie  hriechov a odňatie 
trestu, ako treba vnímať spravodlivosť? 
Určite nebolo možné patriť k okruhu 
priateľov pred zmierením a byť vyhlásený 
za víťaza s okovami na tele. Ak by sa totiž 
už prvým baránkom všetko naplnilo, 
načo by boli potrebné ďalšie baránky? 
Keby symboly a obrazy zabezpečili vytú-
žené šťastie, pravda a skutočnosť by boli 
zbytočné. Aký zmysel by malo hovoriť 
o zničenom nepriateľstve medzi smrťou 
a Kristom, o zbúranom múre rozdelenia, 
o pokoji a spravodlivosti za dní Spasiteľa 
a vôbec o tom všetkom, keby už v čase 
pred Kristovou obeťou jestvovali spravod-
liví a Boží priatelia? 

Z toho všetkého vyplýva, že tak ako je 
Spasiteľ prvorodený z mŕtvych  a nebolo 
možné, aby ktokoľvek z nich povstal 
k nesmrteľnému životu ešte pred jeho 
zmŕtvychvstaním, rovnako on je ten 
jediný, ktorý predchádza a sprevádza ľud 
po ceste k svätosti a spravodlivosti, ako 
píše Pavol: „Kristus, náš predchodca pre 
nás vošiel do svätyne“ (porov. Heb 6, 20). 
Vstúpil do svätyne obetujúc seba samého 
Otcovi a vovádza tam aj tých, ktorí 
po tom túžia, tých, čo majú účasť na jeho 
hrobe nie preto, lebo zomierajú ako on, 
ale naznačujú jeho smrť v krstnom kúpeli 
a ohlasujú ju pri svätom stole. To sú tí, čo 
vzájomne zjednotení na úžasnej hostine 
živia sa ním samým, mŕtvym a vzkriese-
ným. (preložil Marko Durlák)
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DARČEK  
V PrEdStiHU
» Anna-Mária RADVANSKÁ

Bolo krásne štvrtkové popoludnie. Cez 
okno panelového domu som si užívala 
pohľad na zasneženú krajinu. Zrazu som 
zacítila zvláštne bolesti. Zľakla som sa, 
veď som bola ešte len v 28. týždni teho-
tenstva. Aj tak sme pre istotu išli s man-
želom na kontrolu do nemocnice. S liek-
mi a upokojením sme sa vrátili domov. 
Ráno som však už vedela, že sa začína 
pôrod. Rýchlo sme sa presunuli do pôrod-
nice. V tom strese som si zabudla zobrať 
na oddelenie osobné veci. Sestričkina 
prvá požiadavka bola ukázať jej preukaz 
poistenca, ktorý som, samozrejme, 
nemala. Kým ho manžel doniesol, ja som 
už stihla porodiť syna. Mal 1 400 gramov. 
Všetky pokusy o presun na špecializované 
pracovisko zlyhali. Bola snehová víchrica, 
vrtuľník nemohol priletieť. V tej chvíli 
sme boli nešťastní. Ani táto skutočnosť 
však nebola náhoda. Ak by bol prevezený 
na vyššie pracovisko, nemohli by sme 

ho vídať každý deň. Povedala som si, že 
medicínsky pomôcť nemôžem, no mod-
litbou áno. Bol to však strašný čas. 

Ráno mi doniesli bábätko. Pozrela som 
sa. Veď vyzerá ako zdravé dieťa! Po chvíli 
prišla sestrička a bez ospravedlnenia mi 
ho zobrala. Pomýlila sa. Ubolená som 
vstala a išla si pozrieť svoje milované 
dieťa. Pri pohľade na jeho maličké, chu-
dučké telo napojené na veľké množstvo 
prístrojov som sa rozplakala. Môj vnú-
torný hlas sa začal búriť, pýtala som sa 
Boha, prečo sa to stalo. Na bábätko sme 
sa spolu s manželom veľmi tešili. Počas 
tehotenstva som sa správala zodpovedne, 
nefajčila som, nepila alkohol. Dokonca 
som sa s Bohom hádala. 

Ja som z nemocnice odišla, môj syn tam 
ostal. Pri každom zazvonení telefónu 
som so strachom prijímala hovor. Bála 

som sa vety: „Váš syn zomrel.“ Chodili 
sme za ním každý deň. Prihovárali sme sa 
mu, hladili ho. Tak ťažko som prijímala 
informácie o jeho váhe, schudol na 1 150 g. 
Približne v tom čase sa okrem nášho syna 
predčasne narodili ešte tri bábätká. Dve 
zomreli, tretie bolo postihnuté. S ply-
nutím času som sa začala pripravovať 
na možnosť, že bude hendikepovaný. Pri 
každej návšteve som z parkoviska zdvihla 
oči k oknu, kde ležal, a v duchu sa pýtala, 
čo ma tam čaká... Keď sme si obliekli ste-
rilné oblečenie, oči mi zablúdili k jeho in-
kubátoru. Zbadala som telíčko. Upokojila 
som sa. Bez jeho blízkosti sme boli doma 
dva mesiace. V domácich modlitbách bol 
stále s nami. 

Prišiel deň D, keď sme si ho priniesli 
domov. Prichádzali návštevy. Každý sa 
čudoval, aký je maličký. Pre nás však už 
bol veľký chlap. Veď mal 2 400 gramov. 
Zvykali sme si na to, že ho nemôžeme 
porovnávať s deťmi, ktoré sa narodili 
v riadnom termíne. Vývoj mal onesko-
rený. Z každej návštevy lekára som bola 
smutná. Vypočuli sme si rôzne zdravotné 
riziká. Ja som však videla, že napreduje. 
Verila som Božím plánom. Cvičili sme 
Vojtovu metódu. Synček pri nej veľmi 
plakal. Mnohé činnosti začal dobiehať, 
no chodiť nie a nie. Plakala som od ra-
dosti, keď sa pustil stoličky a samostatne 
urobil prvé kroky. Vtedy sa ľudia z môjho 
okolia priznali, že už v to ani nedúfali. 
Bolo to veľmi ťažké obdobie.

Synček vyrástol na dospelého muža. 
To, že na svet prišiel v 28. týždni, nikto 
nezbadá. Ľudia sa to dozvedia len vtedy, 
keď zúfalo nariekajú nad svojím malič-
kým novorodeniatkom, a my ho dáva-
me za príklad. Keď dospieval, pocítil 
v sebe volanie po kňazstve. Vtedy som si 
uvedomila, že Boh mal s ním istý zámer. 
Nezobral ho k sebe ako bábätko, lebo si 
ho pripravoval na túto službu.

Nedávno sa ma známa spýtala, kedy som 
zacítila túžbu byť blízko Boha. V živote 
človeka sú momenty, keď sa zdá, že sa 
všetko rúca. A zrazu pocítite, že vám 
niekto podáva pomocnú ruku. Keď vidím 
svojho dospelého syna, ďakujem Bohu 
za silu, ktorú mi dal a dáva. Bez Boha 
by som to nezvládla. Je mojím najväč-
ším pria teľom, rada sa s ním rozprávam 
v tichu a v samote v chráme, na ceste 
do práce...
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Bratstvo  I  taylor

EXOdUS 90  
– ŽIŤ INAK
» Michal

Exodus 90 je program duchovnej obnovy pre mužov. Jeho 
obsah je navrhnutý so zreteľom na spiritualitu a zápasy 
súčasného muža, ktorý sa stane tým, čím má byť. Zatiaľ 
jeho oficiálnou časťou prešlo viac ako päťdesiattisíc 
mužov. Môže sa doň zapojiť ktokoľvek aj z pohodlia svojho 
domova –  musí však trocha komfortu obetovať. Čakajú 
ho studené a krátke sprchy, žiadne chipsy alebo sladkosti, 
odpútanie sa od mobilu i digitálneho sveta a, naopak, 
rozvíjanie vzťahov, vytváranie bratského spoločenstva 
v skupinách z tváre do tváre.

Program Exodus sa začína pred veľkými 
sviatkami a spája sa s cirkevnými pôstami 
– či už Veľkým pôstom, alebo Filipovkou. 
Stojí na troch základných pilieroch – 
modlitba, askéza a bratstvo.

MOdLitBa
Je prvým pilierom Exodu. Tu by som 
vyzdvihol najmä denné zamyslenia. 
Muž by mal každý deň meditovať nad 
stanoveným úryvkom z Knihy Exodus 
a súvisiacim denným zamyslením. Veľ-
kým benefitom je, že tieto zamyslenia 

sú písané pre muža západnej civilizácie 
dvadsiateho prvého storočia. Často sa 
dotýkajú praktických aspektov života 
v reáliách, ktoré žijeme denne. Dodnes si 
spomínam na niektoré myšlienky z nich. 
Nebudem ich však konkretizovať, nech 
majú čitatelia o dôvod viac zúčastniť sa 
(úsmev). 

aSKéZa
Zrejme najväčší strašiak Exodu, rovnako 
však aj zdroj najväčšieho obdivu od ne-
zainteresovaného okolia. Rovno hovorím, 
že je to pre muža v Exode aj možný zdroj 
pýchy. Teda možno zo začiatku. Kým sa 
človek nedostane na hranu vlastných 
síl, kým sa nestretne sám so sebou. Tie 
stretnutia nebývajú príjemné. Vtedy vie 
človeka podržať bratstvo. 

Namiesto popisu jednotlivých asketic-
kých disciplín chcem mužov povzbu-
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diť k odvahe a pokore. K odvahe, lebo 
dokážeš viac, ako si myslíš. A k pokore, 
lebo zaiste nedokážeš splniť všetko na sto 
percent. Je lepšie poznať svoju slabosť, 
ako žiť v klamstve. 

BratStVO
Marek Orko Vácha v jednom príhovore 
reprodukuje slová istého trapistického 
mnícha. Tento mních opisuje laikov, ktorí 
sa z rôznych dôvodov (často pre vyho-
renie) rozhodnú pre dlhodobejší pobyt 
v ich kláštore. „Predstavte si človeka, 
ktorý roky žije vo svojej izbe. Lenže v tej 
izbe nesvieti svetlo. Preto tam za celý ten 
čas neupratoval. Aké bude jeho prekvape-
nie, možno až zdesenie v deň, keď sa v tej 
izbe konečne rozsvieti...“

Veľmi podobne je to s mužom, ktorý 
sa pustí na cestu Exodu. Pozornosť už 
nekradnú obrazovky telefónu ani tele-
vízora, krátkodobé frustrácie sa nedajú 
vyriešiť kúskom čokolády ani cigaretou, 
myšlienky a svedomie sa nedajú prehlušiť 
zvukom hudby ani informačným tokom 
podcastu. 

V takomto stave človek, áno, dokonca aj 
ten tvrdý chlap, potrebuje zažiť prijatie 
v hmatateľnej forme. Tou formou je 
osobný kontakt v bratstve, spoločenstve 
mužov, ktorí sa spolu vydali na cestu 
Exodu.  So svojím bratstvom sa človek 
stretáva každý týždeň a dodržiava jedno-
duchú štruktúru modlitby, povzbudenia 
a zodpovednosti. Jeden z týchto mužov 
bude jeho „kotvou“, s ktorou sa denne 
rozpráva, povzbudzuje ho i kontroluje. 
Chcem zdôrazniť, že podľa môjho názoru 
je aspekt bratstva nevyhnutnou súčasťou 
tohto deväťdesiatdňového kráčania. Brat-
stvá vznikajú rôzne, často sa kvôli tejto 
duchovnej aktivite spojí zopár mužov 
z jedného mesta. A často sa po deväťde-
siatich dňoch „rozchádzajú“. Môj osobný 
názor je, že aj toto je lepšie, ako s Exodom 
vôbec nezačať. 

PrEČO trVÁ EXODUS 
tri MESiacE?
Možno preto, že Kniha Exodus je taká 
obsiahla a autorom vydala na deväťdesiat 
zamyslení (smiech). Nie som psychológ 
ani neurológ, ale kdesi som čítal zdô-
vodnenie, že po deväťdesiatich dňoch 
abstinencie nastávajú v mozgu fyziologic-
ké zmeny. Tento fenomén sa má využívať 
napríklad pri liečbe závislosti od alkoho-
lu. Povedané jednoduchšie, v priemere 
potrebujete deväťdesiat dní na to, aby ste 

si vytvorili dobrý návyk alebo sa zbavili 
nejakého zlého. 

Nie je to iba kresťanský diétny plán alebo 
otužovanie s cirkevným schválením. Ak 
by aj bol, zaiste by to stálo zato. Je to však 
najmä cesta k slobode. A prečo potrebu-
jeme slobodu? Lebo len slobodný človek 
dokáže milovať. 

Nemožno si vybrať iba isté aspekty, treba 
prijať výzvu celého Exodu a vyjsť z kom-
fortnej zóny. Keď si záujemca bude čítať 
manuál k ceste Exodus 90, možno ho (ne)
prekvapí, že jeho autori nie sú stredovekí 
náboženskí fanatici, ale múdri muži žijú-
ci dnes. Veľký dôraz sa kladie napríklad 
na to, aby záväzky Exodu negatívne ne-
ovplyvnili iné skoršie, spravodlivo ustano-
vené záväzky – napríklad manželstvo, 
starostlivosť o rodinu, prácu alebo vzdelá-
vanie. A popri všetkých manuáloch je tu 
ešte zdravý rozum. Cieľom je naozaj vyjsť 
z vlastnej komfortnej zóny, nie zabiť sa 
pri tom. Začínať malými krokmi k na-
plneniu veľkých cieľov – to by mala byť 
filozofia na ceste k slobode. 

Očakával som, že najväčší problém bude 
s jedlom. V realite však pôstna disciplína 

podľa princípov Exodu 90 je viac o kon-
trole nad časom ako nad množstvom. Zo 
začiatku to bolo mierne nepríjemné, ale 
po veľmi krátkom čase som si na nový 
režim navykol a dokonca si ho aj čiastoč-
ne obľúbil. Pôst od digitálneho obsahu sa 
ukázal ako väčší problém a najťažší boj. 

Ako som už spomenul, najťažšie pre mňa 
bolo dodržať pôst od digitálnych médií. 
Jednoducho len byť so svojimi myšlienka-
mi. Ale prinieslo to ovocie. Podarilo sa mi 
v tom čase rozpoznať jeden neperspek-
tívny romantický vzťah. Vyjasňovanie 
stanovísk nebolo príjemné, ale v dlhom 
období sa toto moje rozhodnutie ukázalo 
správne. Aj taký je život. 

Najväčším darom pre mňa bolo zdieľanie 
a podpora ostatných mužov v bratstve. 
Je super zažiť spoločenstvo, ktoré nesúdi 
za zlyhania, ale dvíha k ďalšiemu boju. 

Človek na tom asi potrebuje byť veľmi zle 
alebo veľmi dobre, aby sa na Exodus 90 
dal. Je to netriviálna obeta s netriviálnymi 
výsledkami. Zatiaľ si hovorím, že tento 
rok nie. Ale ktovie? Keď sa nájde nejaká 
zaujímavá partia v mojom okolí, zvážim 
ponuku na draft do tímu.  

Pokrop ma yzopom 
a zasa budem čistý;
umy ma 
a budem belší ako sneh.
Ž 51, 9

 SLOVO 15



MédiÁ a ŠPOrt
O JEDNOM VYDARENOM MANŽELSTVE
» Jozef MERGEŠ

Moja prvá spomienka na futbal v televízii je z roku 
1994. Brilantný rumunský špílmacher Gheorghe Hagi 
na majstrovstvách sveta vo futbale oblúčikom prelobuje 
kolumbijského brankára z polovice ihriska. 

Pochopiteľne, pamätníci sa v tejto chvíli 
pozastavili, skrčili obočie, lebo dobre 
vedia, že gól ani náhodou nepadol z po-
lovice ihriska, ale zo zhruba tridsiatich 
piatich, možno štyridsiatich metrov. 
Detská duša však vidí svet krajší, ako 
v skutočnosti je, a preto som si túto 
mylnú spomienku uchoval, až kým som 
sa zhruba pred dvoma rokmi nedostal 
k zostrihu gólov z amerického šampioná-
tu. Žil som teda síce v klame, ale daný gól, 
a najmä romantizujúca esencia športo-
vého nadľudského počinu akoby z iného 
sveta ma nadobro ovplyvnila, pretože 
som vďaka nej uveril v športové zázraky. 

Samozrejme, šport v médiách žiadnym 
zázrakom nie je. Vzťah médií a športu 
sa tradične považuje za symbiotický, 
synergický. Niekedy sa chápe ako „dlho-
dobé manželstvo“, ktoré prerástlo v tzv. 
mediálny šport, kde už treba o manželoch 
hovoriť ako o jednej osobe, pretože to 
už dávno nie sú dve osoby. A hoci je pre 
mnohých šport láskou aj vášňou, toto 
manželstvo vzniklo predovšetkým z ro-
zumu a pragmaticky. Jednoducho pove-
dané, médiá potrebovali vyplniť vysielací 
čas, šport (hlavne ten organizovaný) zas 
potreboval rozšíriť rady svojich fanúšikov. 
Športové vysielanie v rozhlase i televízii 
sa počas 20. storočia stalo jedným z naj-
atraktívnejších mediálnych konceptov 

a ešte aj v súčasnosti si v konkurencii 
mnohých odvetví zábavného priemyslu 
drží punc jedinečnosti a v istom zmysle aj 
nenahraditeľnosti. 

Z pôvodných športových princípov sa 
v kultúre azda najčastejšie verbalizuje 
idealistická myšlienka Pierra de Cou-
bertina vyzdvihujúca potrebu zúčastniť 
sa na športovom zápolení bez ohľadu 
na to, či sa napokon staneme víťazmi. 
V tomto ponímaní sa obnovila začiatkom 
90. rokov 19. storočia myšlienka znovu-
zrodenia starovekých olympijských hier, 
ktoré sa v novodobej histórii konali prvý 
raz v roku 1896 symbolicky v Aténach. 
Ale z rôznych dôvodov si výraznejšiu 
mediálnu pozornosť zaslúžili až londýn-
ske letné olympijské hry o dvanásť rokov 
neskôr. Práve do tohto obdobia sa datuje 
kumulácia mediálneho záujmu o šport, 
keď sa ukázalo, že v jeho prostredí vzniká 
ohromné množstvo zaujímavých príbe-
hov hodných zaznamenania. 

freepik.com
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Prienik športu do sveta médií však nebol 
úplne zadarmo – šport ako fyzická a často 
aj živelná činnosť sa časom pozvoľna 
stáva čoraz vážnejšou, organizovanejšou, 
profesionálnejšou a ekonomicky nezávis-
lejšou, čím sa postupne odkláňa od ama-
térskej smerom k profesionálnej sfére, 
čo sa často interpretuje ako kultúrny 
prechod od slobody a voľnosti k zviaza-
nosti a povinnosti. 

Proces spájania médií a športu kulminuje 
hlavne v období pred druhou svetovou 
vojnou a po nej, keď sa popri osemhodi-
novom pracovnom čase zrazu objavuje 
okno aj na voľný čas. Tu sa mediálny šport 
ukázal ako vhodná výplň s obrovskou 
možnosťou budúceho progresu. Orga-
nizovaný šport najvyššieho rangu sa po-
stupne začína organizačne prispôsobovať 
mediálnemu prostrediu, resp. návykom 
publika (napríklad presunutie dôleži-
tých športových udalostí na večer), a to 
aj prostredníctvom vnútorných zmien. 
Tak sa napríklad stalo, že dnešná podoba 
konkrétnej hry sa v mnohom odlišuje 
od jej pôvodných pravidiel. Napríklad 
zavedenie oddychového času v basketba-
le, ale aj v iných hrách umožnilo médiám 
vysielať reklamné bloky, v basketbale boli 
s cieľom zvýšenia atraktivity zavedené 
trojbodové koše, skrátil sa čas na zakon-
čenie akcie. Podobne sa médiám prispô-
sobili napríklad aj volejbal, keď zanikli 
straty (boduje sa už každá lopta), hokej 
(zmena bodového systému a zavedenie 
playoff na majstrovstvách sveta) či futbal 
(zavedenie predĺženia a penaltového 
rozstrelu). 

Mediálne prostredie uzavretím manžels-
tva so športovými inštitúciami rozvinulo 
prvotné chápanie športu ako činnosti 
zameranej na zvyšovanie telesnej kon-
dície v omnoho rozmanitejšie a bohatšie 
chápanie. Samozrejme, pre niekoho je 
šport súkromnou pohybovou činnosťou 
zameranou na osobnostný a fyzický roz-
voj, pre iného môže byť prácou, zmyslom 
bytia, pre ďalšieho nemusí ani existovať, 
lebo je zbytočný. No a pre médiá je šport 
v prvom rade prostriedkom na zarábanie 
a upevňovanie stabilnej pozície na trhu. 
Výsada vysielať najdôležitejšie športové 
udalosti médiám zabezpečuje kvalitu 
v zmysle obsahu, exkluzivitu v konku-
renčnom boji či spoločenskú prestíž 
v rámci širšieho kultúrneho povedomia. 
Pre médiá je tak najzásadnejšie, že vysie-
lanie športu vystupuje v boji o diváka ako 
jedna z rozhodujúcich výhod. Ukazova-
teľom mediálneho úspechu športového 
podujatia je tak často aj jeho rozťahanosť. 

Majstrovstvá sveta vo futbale by sa dozais-
ta dali uskutočniť aj za dva a pol týždňa, 
ale pre médiá je atraktívnejší model, keď 
sa s výnimkou posledných zápasov v sku-
pinách hrajú zápasy pekne po poriadku, 
jeden po druhom, aby skalný fanúšik 
nemusel vynechať žiaden dôležitý zápas. 

Šport v médiách však určite dokáže 
v určitých prípadoch okrem fanúšikov 
zaujať aj tých, ktorí šport vlastne ani 
nesledujú. Novinár Mark Lawson v brit-
skom denníku The Guardian pred vyše 
troma desaťročiami napísal, že „odporcov 
športu nikdy nepresvedčíte, aby pocítili 
rozkoš z ovládania futbalovej lopty či 
z rýchlosti“. Ale ďalej píše, že šport po-
chopí vlastne hocikto na úrovni príbehu, 
rozprávania a odkrývajúcich sa vlastností 
zúčastnených postáv. A šport v médiách 
je plný takýchto príbehov o nečakaných 
úspechoch, nepredvídateľných pádoch, 
sklamaniach a radostiach, kde hrajú 
hlavnú úlohu športovci vystupujúci ako 
postavy v dráme. Šport v médiách je tak 
napokon len ďalším seriálom s našimi 
obľúbenými postavami, na ktorý sme 
si zvykli. Devízou daných príbehov je, 
a to hlavne v prípade kolektívnych hier, 
schopnosť vyvolať nenahraditeľnú so-
ciálnu a kolektívnu skúsenosť napríklad 
v uliciach miest. A vtedy nie je dôležité, 
ako sa to hrá a čo znamená ofsajd, ale či je 
Šatan tento alebo tamten. 

Súčasný šport v médiách je v inštituci-
onálnom zmysle nepochybne jednou 
zo spoločensko-kultúrnych „ustanoviz-
ní“, vystupuje ako pomerne podstatná 
verejná téma, často vídame diskusie 
o jeho smerovaní či budúcnosti, o jeho 
zmysle a možnostiach rozvoja. Ako 
ľudské bytosti by sme si z neho mali vziať 
hlavne to, že je schopný vytvárať aj spájať 
priestorovo a sociálne rôznorodé skupiny 
ľudí. Pri zavádzaní športu do štruktúry 
médií sa práve táto schopnosť ukázala 
ako jedna z rozhodujúcich. Veď napokon, 
šport sa v mnohých krajinách dotoval 
(a dotuje) najmä s nádejou na budovanie 
národného či inak teritoriálne daného 
povedomia. So športom sa tak spája 
určitá forma pozitívneho nacionalizmu, 
ktorou sa často rámcuje výkon športov-
cov či športových kolektívov a hlavne sa 
daný výkon uchováva v pamäti, aby bol 
neustále pripomínaný, porovnávaný či 
inak reflektovaný. Inak povedané, Slováci 
nemajú radi hokej preto, lebo je to hokej, 
ale skôr preto, lebo majú pocit, že sú 
v ňom dobrí alebo by nimi aspoň mali 
byť. V uplynulých rokoch sme na viace-
rých fórach mali možnosť počuť o úpadku 

slovenského hokeja, o potrebe zastavenia 
tohto pádu a pod. Táto reakcia v spoloč-
nosti však nie je, domnievam sa, vôbec 
prehnaná. Vzniká úplne opodstatnene, 
pretože sme sa šport (v tomto prípade ho-
kej) naučili vnímať ako niečo, čo je naše 
a neopakovateľné, akoby to bol náš jazyk, 
naše umenie a identita ako taká. 

Jednou z vlastností mediálneho športu 
je schopnosť rámcovať športové udalosti 
ako veľmi dôležité, hoci takými princi-
piálne nie sú. V skutočnosti na náš bežný 
život mediálny šport nemá výrazný vplyv, 
a ak nebudeme vedieť, kto je aktuálnym 
majstrom sveta vo futbale, „ublížiť“ nám 
to môže hádam len v televíznom kvíze. 
Dôležitosť mediálneho športu je teda 
iluzórna, zdanlivá, hoci vďaka svojej veľ-
koleposti a internacionálnosti môže byť 
jeho sledovanie emocionálne, povzbu-
dzujúce a obohacujúce. Šport v médiách 
pozeráme a prežívame hlavne preto, 
lebo ho máme radi, pretože sa chceme 
psychicky uvoľniť, pretože chceme 
vidieť, ako sa bude dariť našim obľúbe-
ným športovcom. A aj keď sa zo zápasu 
s nádejným začiatkom niekedy napokon 
vykľuje horor so zlým koncom, príliš nám 
to neprekáža. Vtedy je čas spomenúť si 
na Hagiho. 

DOPING
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SPREVÁDZANIE 
V ŤAŽKOSTIACH
» Mária ŠMÍDOVÁ

O sprevádzaní pri psychickej záťaži 
(counselingu) sme už pred časom písali. 
Ide o metódu, ktorá sa orientuje na citli-
vú pomoc jednotlivcovi pri prechádzaní 
náročnými životnými udalosťami tak, aby 
dokázal sám svoju situáciu lepšie pochopiť 
a nachádzať vhodné riešenie s využitím 
svojich vlastných síl. Ide o takú formu 
podpory, ktorou sprevádzajúci vedie spre-
vádzaného k mobilizácii jeho vlastných 
vnútorných zdrojov. Ide teda o pomoc 
k svojpomoci. 

Vo svete sa counseling využíva už niekoľ-
ko desaťročí. Ide o nedirektívny spôsob 
podpory človeka v záťažových situáciách. 
Nedáva presné návody, ako zvládnuť 
ťažké obdobie či vyriešiť problém, ale 
counselor, teda sprievodca, je blízko pri 
človeku, ktorý potrebuje pomoc, a spo-
lu s ním spoznáva situáciu, v ktorej sa 
nachádza. Sprevádzaný môže s pomocou 
sprievodcu vidieť svoj problém objektív-
nejšie, z iného uhla pohľadu a má pries-
tor hľadať vlastné zdroje sily na to, aby 
celú situáciu ustál a zvládol. Je prirodzené 
– a potvrdzuje to aj spätná väzba z „tré-
ningov“ counselorov –, že pri rozhovoroch 
často skĺzavame k tomu, že ponúkame 
svoje návody a odporúčania, ako najlepšie 
konať. To však nie je správna cesta. Každý 
človek je totiž vybavený inou mierou 

vnútornej sily, ktorá je potrebná na zvlád-
nutie krízovej situácie.

V ťažkých chvíľach nie sme schopní 
správne sa pýtať ani si odpovedať, lebo sa-
motná situácia je pre nás natoľko nároč-
ná, že nie sme schopní správne rozlišovať. 
Vtedy potrebujeme niekoho blízkeho, kto 
v správnej chvíli prehovorí. Niekoho, kto 
sa opýta na náš pocit, kto nás povzbudí 
pri hľadaní síl na prekonanie všetkých 
pochybností. Niekoho, pri kom sa nebu-
deme cítiť sami, no ani obmedzovaní.

Keď pozeráme na človeka komplex-
ne, nemôžeme pri podpore a pomoci 
zabudnúť na jeho spirituálny rozmer. Pri 
counselingu je dôležité, aby sprevádzaný 
silu na zvládnutie ťažkej situácie nehľadal 
zvonka, ale našiel ju sám v sebe, čerpal ju 
zo svojich vlastných zdrojov. A pokiaľ je 
jeho zdrojom sily viera, counselor by mal 
tento rozmer reflektovať aj v sprevádzaní 
a orientovať ho k plnšiemu uvedomeniu 
si tejto dimenzie. 

Sme radi, že sa u nás podarilo counseling 
akreditovať ako študijný program, ktorý 
je koncipovaný veľmi interdisciplinárne, 
s intenzívnym presahom do psychológie, 
filozofie, bioetiky a špeciálnej pedagogiky. 
Paralelne existuje aj kurz counselingu pre 

tých, ktorí už pracujú v oblasti sociálnych 
služieb či v iných pomáhajúcich profe-
siách. Veríme, že onedlho bude counse-
lor samostatnou pracovnou pozíciou aj 
na Slovensku.          

Doba sa zmenila aj u nás. Žijeme v spo-
ločnosti, ktorá kladie dôraz na dokona-
losť, efektívnosť, výkonnosť. Zmenilo sa 
nastavenie rodinných vzťahov. Do toho 
všetkého prišla pandémia. Zamestnáva 
našu myseľ, zaťažuje psychiku, čo má 
za následok nárast úzkostí, strachu 
a depresií. V mnohých rodinách narasta-
jú vzťahové problémy, dokonca násilie. 
Samozrejme, bolo by lepšie, keby sme 
pozíciu counselora vôbec nepotrebovali. 
Ale vývoj spoločnosti ukazuje, že do istej 
miery môže byť pre nás práve táto nová 
profesia záchranou. Strácame schopnosť 
aktívneho počúvania a záujmu o druhého. 
Counseling môže byť cesta k opätovnému 
návratu blízkosti vo vzťahoch, k skutoč-
nému záujmu o druhých i k poznaniu 
seba samého.

V rámci procesu sprevádzania sa nemusí 
problém sprevádzaného vyriešiť. Často 
sa za taký krátky čas ani jeho kritická 
situácia nezmení. Podstatné však je, aby 
sa zmenil náš postoj k záťažovej situácii. 
Niekedy sa to podarí už po jednom-
dvoch rozhovoroch, niekedy sa ťažšie 
dopracovávame k zmene pohľadu na svoj 
problém a dlhšie skladáme nový obraz 
z kúskov, ktoré sa rozbili. Dôležité je však 
s pomocou sprevádzajúceho poskladať 
nový obraz. Ak sa snažíme o obraz, ktorý 
bude rovnaký ako pred rozbitím, neposu-
nieme sa ďalej. 

Myslím si, že keď v ťažkostiach necítime 
silu, neznamená to, že ju nemáme. Práve 
ten, kto nám vie byť blízko v ťažkých 
chvíľach, nám môže pomôcť nájsť tieto 
vlastné skryté zdroje. Pri tejto úvahe 
mám pred očami obrázky, ktoré v týchto 
časoch vidíme v médiách. Ktorá z ukrajin-
ských žien by si pred pár týždňami vedela 
predstaviť, že dokáže zo dňa na deň zbaliť 
jeden kufrík, zobrať deti za ruku, rozlúčiť 
sa s manželom na hranici a odísť sama 
do cudzej krajiny? Asi žiadna.

 Človek veľa dokáže. Keď sa ocitne v zá-
ťažovej situácii, vie zmobilizovať svoje 
sily a objaviť nové zdroje. Je mnoho rodín 
s postihnutým dieťatkom, ktoré našli silu 
zvládať túto situáciu. Dokonca poznám 
rodinu, kde sú tri deti z piatich ťažko 
postihnuté. Človek si povie, že to sa nedá 
zvládnuť. Vždy, keď som s nimi, žasnem 
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AKO DOJČIŤ 
Pri každom dieťati som prekonávala zápal 
prsníka. Požiadala som o pomoc, ale pri 
prvej dcére v novembri 1998 bolo málo 
tých, ktorí vedeli pomôcť erudovane. Nie-
čo mi povedali v pôrodnici, dostala som 
zopár rád z okolia, niečo som si prečítala 
v knihách, ale všetko dokopy spôsobilo 
chaos a takmer beznádej, keďže informá-
cie boli viac ako protichodné. So slzami 
v očiach som zapisovala do pamätnej 
knihy, že som dojčila päť týždňov. Vtom 
som dostala mail z USA, ktorý môžem 
povedať, zachránil moje dojčenie. Stálo 
v ňom, že i napriek abscesom môžem 
dojčiť, že liečba antibiotikami bola správ-
na a chrániče bradaviek môžem spokojne 
používať a dojčenie nijako nenarušia. 

Čo som sa v tom období naučila?Dojčenie 
je v hlave − veľmi som túžila dojčiť a mala 
som šťastie v nešťastí, že lekár, ktorý mi 
odporučil dojčenie ukončiť, mi nenasadil 
hormonálnu liečbu. Poradil mi sťahova-
nie prsníkov, čo znamenalo, že tlak mal 
spôsobiť zníženie tvorby mlieka... Možno 
sa smejete, ale kedysi sa aj takto ukončo-
valo dojčenie − čím viac ma však sťahova-
li, tým viac som mala mlieka .

Chrániče bradaviek – pri vpáčených 
bradavkách naozaj pomôžu a pri častom 
prikladaní sa laktácia rozbehne. Nevá-
hajte osloviť certifikované poradkyne pri 
dojčení a požiadať o pomoc okolie.

Význam dojčenia a prijímania mater-
ského mlieka pre dieťa (aj matku) je 
nenahraditeľný. Jedným dychom musím 
dodať, že to neznamená, že tým, ktorým 
sa to z rôznych dôvodov nepodarilo, nie 
sú dobrými mamami. (pokračovanie 
nabudúce) (Zuzana Jenčušová)

23-02

Keď dojčenie nejde...

O nesporných výhodách dojčenia je 
k dispozícii mnoho vedeckých článkov 

nad tým, ako sa dokážu smiať a tešiť zo 
života. Viackrát som sa ocitla v situá-
ciách, keď mi „obyčajné“ vypočutie veľmi 
pomohlo. Niekedy jednoduchá otázka 
od niekoho, kto sa s nami rozpráva, 
dokáže nasmerovať našu pozornosť iným 
smerom a ukázať nám novú perspektívu.  

Mám kamarátku na vozíčku. Vždy, keď jej 
zavolám, je pripravená ma počúvať. Tým, 
že celý život pracujem s ľuďmi s posti-
hnutím, veľmi citlivo vnímam, ako sú 
práve hendikepovaní často spoločnosťou 
negatívne prijímaní. Rodiny, ktoré prijali 
dieťa s postihnutím, by vedeli o tom 
rozprávať. Tá moja kamarátka nemôže 
pracovať, spoločnosť ekonomicky nepod-
poruje. Celý život má však k dispozícii pre 
každého, kto k nej príde, uši na počúva-
nie a srdce na bezpodmienečné prijatie. 

Podľa čoho meriame hodnotu človeka, 
prichádza na um otázka...

Často si spomínam aj na jedného chlapca 
s ťažkou diagnózou práve z obdobia, keď 
som pracovala s deťmi so zdravotným 
znevýhodnením. Raz som prišla do práce 
veľmi rozladená a ľudsky zranená od blíz-
kej osoby. Miško si to hneď všimol a pýtal 
sa ma, či som smutná. Nechcela som mu 
nič vysvetľovať a zahovorila som to. Nedal 
sa odradiť a o chvíľu sa opäť spýtal, čo sa 
mi stalo. Napokon som mu povedala, ako 
ma sklamala kamarátka a ako veľmi ma 
to bolí. Pozrel sa na mňa svojimi veľkými 
očami a povedal mi: „Teta Majka, čo keby 
si sa pokúsila jej odpustiť? Možno uvidíš, 
že ti bude dobre.“ Tento desaťročný Miško 
mi povedal pravdu, ktorá ma sprevádza 
celý život. On bol môj prvý counselor...

ZIMNÁ BOMBA PRE NAŠE ZDRAVIE
Kapusta patrí medzi našu najzdravšiu 
zeleninu. Používa sa už vyše tritisíc 
rokov. Najstaršie zmienky pochádza-
jú z Egypta z obdobia exodu Židov. 
Kedysi však bola považovaná za jedlo 
chudobných. Okrem vitamínu C 
obsahuje množstvo cenných bioak-
tívnych látok a má silnejšie protirako-
vinové účinky ako viac propagovaná 
brokolica. Obsahuje aj protivredový 
nepravý vitamín U. Poznáme kapustu 
obyčajnú, hlávkovú (bielu a červenú), 
čínsku a pekinskú. Červená má oproti 
ostatným aj selén, ktorý pomáha 
znižovať krvný tlak.

V zime sa však často používa kys-
lá kapusta. Tá je pravdepodobne 
najstaršou trvanlivou potravinou, 
ktorej história siaha do štvrtého 

storočia pred Kristom. Bola jedným 
z hlavných zdrojov obživy staviteľov 
Veľkého čínskeho múru a chránila 
moreplavcov pred skorbutom. Pone-
cháva si všetky vitamíny tej čerstvej, 
no pridáva k nim aj baktériu kyseliny 
mliečnej. Takto upravená kapusta 
podporuje tvorbu krviniek, má omla-
dzujúce účinky a pomáha organizmu 
proti vírusom, infekciám, ale aj proti 
jesennej a zimnej únave, pretože 
rýchlejšie vyplavuje škodlivé látky 
z tela. Kapusta ochraňuje bunky pred 
voľnými radikálmi, zlepšuje trávenie, 
pomáha pri zápche a hemoroidoch, 
chráni pokožku a spomaľuje star-
nutie. Je prevenciou proti rakovine 
i Alzheimerovej chorobe. Šťava z nej 
pomáha pri žalúdočných vredoch 
a pálení záhy. (Juraj Gradoš)
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HE3K 4U  SKENUJ KÓdY 

„Sánky! Konečne!“ teším sa zo splne-
ného sna. Všetci v škole hovoria len 
o tom. Aké je skvelé spustiť sa z kopca 
a letieť. To dobrodružstvo! Tá sloboda! 
Sú osemdesiate roky a kúpiť ich nie je 
vôbec jednoduché. 

Neviem, čo presne detská hlavička 
očakávala. A tak, keď konečne napadal 
sneh, vybrali sme sa na kopec. Po na-
máhavom výstupe som sa premrznutá 
spustila dole. „A to je všetko?“ Pýtala 
som sa sklamaná. „Zase mám kráčať 
hore? Už si necítim prsty na nohách. 
Nie, tých pár minút mi za to nestojí!“ 
V teple domova som víťazoslávne vy-
hlásila: „Najbližšie sa pôjdem sánkovať 
až v lete!“ Rok čo rok mi to pripomí-
najú ako rodinný vtip. Ako som si už 
vtedy vedela zrátať náklady a výnosy. 

Sánkovanie bez výstupu na kopec, 
bez brodenia sa v snehu a bez zimy je 
nemožné. Rovnako, ako je nemožný 
zárobok bez práce. Manželstvo bez 
dávania. Ako priateľstvo bez počúvania 
a obety. Ako pokora bez neúspechu. 
Múdrosť bez bolesti. Úspech bez zly-
haní. Ako viera bez pokánia. Láska bez 
obety. Ako spása bez kríža. Vzkriesenie 
bez smrti. Ako toľko všeličoho iného. 
Všetko má svoju cenu. Kto chce cieľ, 
musí chcieť aj prostriedky. Mnohí 
z nás sa však túžia sánkovať len v lete. 
(Valéria Juríčková)  
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V prvom rade by som odporúčal hľa-
dať si takého partnera, ktorý je veriaci. 
Pretože tam je už od začiatku súznenie 
v základných životných záležitostiach. Je 
však pravda, že človek sa môže zamilo-
vať – chlapec do dievčaťa alebo dievča 
do chlapca – aj bez toho, aby vedel, či je 
alebo nie je veriaci. A tak sa môže stať, že 
sa do seba zaľúbia chlapec a dievča, z kto-
rých jeden je a druhý nie je veriaci. 

Prvé, pred čím je dôležité varovať, je 
skrývať vlastnosť vlastnú mne len pre 
to, aby som sa druhému zapáčil/zapá-
čila, pretože ten druhý nie je veriaci. Pri 
chodení treba byť od začiatku otvorený, 
bez skrývania nejakých zásadných vecí 
vo svojom vlastnom živote. To je teda to 
prvé – nebáť sa a nehanbiť sa za vieru. 
Ak aj za takýchto okolností ten neveriaci 
z dvojice akceptuje takýto vzťah, tak to 
môže byť výborné východisko na rozho-
vory o viere. Skôr či neskôr to určite dáva 
príležitosť partnerovi vysvetliť,  prečo 
som veriaci. Čo mi to dáva? Aký mám 
zmysel vlastného života? Ako to vplýva 
na moje vzťahy? Ako to vplýva na riešenie 
mojich krízových situácií? To znamená, 
že môžem hovoriť o viere slovami. Ale, sa-
mozrejme, je veľmi dôležité, aby táto vie-
ra v Ježiša Krista, v Boha, ktorý nás stvoril 
a ktorý nás tvorí, bola citeľná na celko-
vom životnom štýle, konaní, prístupe 
a reakciách človeka, ktorý to hovorí. Ak 

existuje súznenie, akási vzájomná opora 
toho, čo hovoríme, v tom, čo konáme, 
a toho, čo konáme, v tom, čo hovoríme, 
potom jednoducho vidíme a hovoríme, 
že tento človek je autentický kresťan, 
autentický Kristov učeník či učeníčka. 
A to už môže byť veľmi silné svedectvo aj 
pre toho druhého – pre toho, ktorý nie je 
veriaci, ktorý nie je na takejto ceste.

Takže vlastne môžeme povedať, že 
najdôležitejšie je svedectvo vlastného 
života, odvážne, pokojné a radostné slová, 
ktorými o viere hovoríme. A ak hovorím 
radostné, myslím na jednu veľmi dôležitú 
vec – že vtedy máme nádej, že presved-
číme toho druhého o dôležitosti viery, 
keď ju žijeme radostne, nie ako ujarmení 
ľudia, ale práve ako ľudia slobodní v Božej 
láske a Božej prítomnosti.

A napokon treba dodať, že to nejde bez 
modlitby. To znamená, že veriaci by sa 
určite mal modliť za neveriaceho s veľkou 
dôverou, aj k Panne Márii, a prosiť Pána 
o to, aby otvoril srdce toho druhého. 
Pretože naše svedectvo je veľmi, veľmi 
dôležité, ale ten, kto naozaj dáva vieru 
a obrátenie, je zásadne Svätý Duch.

Takže okrem svedectva slov a svedectva 
skutkov je ešte veľmi dôležité, aby nad 
tým všetkým bola pokora pred Bohom 
v podobe modlitby. (Mons. Jozef Haľko)
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BENJAMIN HASTINGS:  
BENJAMIN HASTINGS

Benjamin Hastings je sú-
časťou známej worshipovej 
skupiny Hillsong. V novem-
bri 2022 vydal svoj sólový 
album. Už pred vlastným 
projektom bol autorom nie-
koľkých skladieb Hillsongu. 
Teraz však prináša veľmi 
zaujímavý album, na ktorom 
poslucháč nájde až dvadsaťpäť skladieb, čo je pri albu-
moch v súčasnosti veľmi ojedinelé. Mnohé skladby majú 
svoj osobitý charakter, lebo sú spracované akusticky 
a nahrávané naživo. V tom sa ukazuje majstrovstvo skla-
dateľa a interpreta v jednej osobe. Na albume Benjamin 
zachytáva aj autentické krátke úryvky z písania a tvo-
renia skladieb. Album si môžete vypočuť na známych 
streamovacích pkatformách. (Dominik Petrík)

MATTHEW 
McCONAUGHEY (1969)

Hollywoodsky herec vyrástol 
v rodine, kde sa otec s mat-
kou dvakrát rozviedli a trikrát 
nanovo vzali a kde dostal 
svojráznu výchovu. Práve 
tvrdá rodičovská výchova 
a pevné kresťanské hodnoty 
mu umožnili obstáť v ťažkom 
konkurenčnom prostredí 
a zvládnuť aj vlastné extrém-
ne cestovateľské výzvy.

Hoci plánoval študovať právo, 
napokon sa rozhodol pre 
herectvo. Zoznam filmov a se-
riálov, v ktorých hral, je veľmi 
dlhý, za hlavnú úlohu vo 

filme Klub poslednej nádeje získal v roku 2014 Oscara.

Keď mu hollywoodska pozlátka začala prerastať cez 
hlavu, v najťažších chvíľach sa rozhodol načas uchýliť 
do benediktínskeho kláštora v púšti v Novom Mexiku. 
„Obloha sa mi otvorila a ja som mal odrazu pocit, že 
strácam pôdu pod nohami. Moja cena vzrástla, môj 
duchovný základ bral nohy na plecia, potreboval som 
nejaké uzemnenie. Nastal čas pokľaknúť.“ Tam stretol 
brata Christiana, ktorého po rokoch pozval aj na svoju 
svadbu s manželkou Camilou.

Ako priznal počas natáčania pochmúrneho seriálu True 
detective, temnota z neho nevstúpila do jeho života len 
vďaka jeho kresťanskej viere, ktorá bola preň svetlom, 
proti ktorému nemala temnota šancu. Má svojrázne vy-
svetlenie Boha: „Boh je šťastie. Šťastie je sestrou osudu, 
osud je Boží poriadok a Boží poriadok je Boh. Takže ak 
veríte v šťastie, veríte v Boha.“ (Adriana Matoľáková)

Ak sa pozorne zahľadíme na ikonostas v ľutinskej bazilike, ktorý 
sa nachádza v pravej bočnej lodi, môžeme si všimnúť veľmi nezvy-
čajný ikonografický výjav. Nad hlavným radom ikon nájdeme rad 
sviatkov, ktoré v prostriedku rozdeľuje ikona tajomnej (Poslednej) 
večere. Tým pútavým detailom je štvrtá ikona zľava. Na nej je 
vyobrazený sviatok, ktorý spolu so svätým Bazilom Veľkým otvára 
náš občiansky rok – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. Táto ikona dostala prednosť napríklad 
pred sviatkom Stretnutia Pána so spravodlivým Simeonom. Prečo 
je vlastne dôležité sláviť tento sviatok, ak je už táto reália obriezky 
pre nás dávno neaktuálna? Možno práve preto, aby sme si uvedo-
mili, že Ježiš Kristus prijal na seba celý údel bytia človekom a že sa 
do tejto svojej roly vložil úplne celý, so zmyslom pre detaily. Prijal 
celú našu ľudskosť, aby ju posvätil a otvoril nám tak cestu k bož-
skosti. Veď aj Liturgia svätého Bazila Veľkého, ktorá sa na sviatok 
Obrezania slávi, nám pripomína: „(Kristus) podrobil sa zákonu, 
odsúdiac hriech na vlastnom tele, aby každý, čo zomiera v Adamo-
vi, ožil v tvojom jedinom Kristovi.” A znova sa vraciame k faktu, 
že všetko, čo Ježiš podstúpil počas svojej pozemskej púte, vykonal 
preto, aby pomohol každému z nás.
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  ČO POVEDAŤ,  
  AK STRETNEM  
  NEVERIACEHO 
ČLOVEKA, KEĎ MI POVIE,  
ŽE BOH NEEXISTUJE? (EMMA)

Nie je dôležité, čo ti kto povie. Dokonca ani to, aké dôkazy má na potvr-
denie svojich slov. Dôležité je to, čomu veríš ty. Ak veríš v Boha, ktorý je, 
ako nám zvestoval Ježiš Kristus, milujúci Otec všetkých ľudí, tak tvoje 
stretnutie s neveriacim bude podľa toho aj vyzerať. Bude o tolerancii, 
pochopení, láske... Nie o hádke a silných slovách. Ak sa necháš zlákať 
na konfrontáciu, istotne tam skĺzneš. Alebo umĺkneš. Osobne si myslím, 
že by si mala najprv v láske prijať to, že nie každý musí veriť v existen-
ciu Boha. A ak chceš, tak neveriacemu potom hovoriť o svojom vzťahu 
s Bohom. O tvojich rozhovoroch s ním, o tom, ako ti pomáha zvládať 
život, ako ťa miluje... Teda vydať svedectvo. To potrebujú počuť aj mnohí 
kresťania. A ak tvoje slová budú v súlade s tým, čo na tebe vidia, s tvojím 
životom, potom sa možno zamyslia nad ich pravdivosťou. Ak nie, možno 
sa usmejú a pomyslia si svoje. Pre teba, ak veríš v živého milujúceho 
Otca, sú vedecké dôkazy jeho existencie iba akousi barličkou, o ktorú sa 
opiera skôr tvoj rozum než viera. Nie sú nedôležité, ale sú nepodstatné. 
(otec Juraj)
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Príbehy poslušníka Pomôcka

Hm.

Aj pri slávení svätej liturgie má svoje miesto prak-
tická čistota. Všetko, čo robíme a používame na 

Božiu slávu, musí byť dôstojné a čisté. Preto sa 
pri slávení svätej liturgie používa malý obdĺž-
nikový ručníček, ktorý voláme lention. Kňaz 
si ho vopred pripravuje na žertveník spolu 
s ostatnými bohoslužobnými predmetmi 
a nádobami.

Čakal na lention.

Ahoj, deti, poznáte výrok: čistota – pol života? 
Verím, že áno. Používa sa vtedy, keď chceme 
zdôrazniť dôležitosť hygieny. Nemám na mysli 
teraz iba na umývanie rúk, ale aj zachováva-
nie čistoty v našich domovoch a v najbližšom 
okolí. V duchovnom živote je dôležitá aj 
telesná čistota, no oveľa väčší dôraz sa kladie 
na čistotu srdca, mysle, úmyslov a skutkov.

Ruky
Kňaz musí mať vždy čisté ruky, pretože sa počas svätej liturgie 
dotýka tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Umývanie rúk má 
praktický, ale aj duchovný význam. Vyjadruje, že kňaz je pripra-
vený nechať sa očisťovať od hriechov svojím Pánom a Spasiteľom. 
Úloha: Priraď ruky kňaza k jeho lentionu.

Čo sa 
deje?

Človek nikdy nevie,
čo sa môže pritrafiť.

Červený a biely
Ručníček, ktorý sa používa na utieranie rúk a bohoslužobných 
nádob pri svätých liturgiách, je zhotovený zo 100 % bavlneného 
plátna bielej alebo červenej farby, na ktorom je vyšitý krížik. 
Biely sa zvyčajne používa, keď je liturgické víno biele, no a keď je 
červené, používa sa lention červenej farby.
Úloha: Na lention spadla kvapka vína a vytvorila škvrnu. Porov-
naj ju s tieňmi vedľa lentiona a nájdi, ktorý k nej patrí.

?
Veď ani 
nemusel. 

Šu-šu-šu!

Dodržiava pravidlo a ja by 
som asi čakal tiež,
aby sa náhodou... 

Prečo nerozdáva 
Eucharistiu?Niečo 

sa stalo.

??

Šu-šu!

Šu-šu!

Je ešte mladý, a nevšimol som 
si, že by sa mu triasli ruky.

Máš 
prav-

du. 

... 
nezneu-
ctila... 
... 
Eucha-
ristia
...
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Príbehy poslušníka Pomôcka

Hm.

Aj pri slávení svätej liturgie má svoje miesto prak-
tická čistota. Všetko, čo robíme a používame na 

Božiu slávu, musí byť dôstojné a čisté. Preto sa 
pri slávení svätej liturgie používa malý obdĺž-
nikový ručníček, ktorý voláme lention. Kňaz 
si ho vopred pripravuje na žertveník spolu 
s ostatnými bohoslužobnými predmetmi 
a nádobami.

Čakal na lention.

Ahoj, deti, poznáte výrok: čistota – pol života? 
Verím, že áno. Používa sa vtedy, keď chceme 
zdôrazniť dôležitosť hygieny. Nemám na mysli 
teraz iba na umývanie rúk, ale aj zachováva-
nie čistoty v našich domovoch a v najbližšom 
okolí. V duchovnom živote je dôležitá aj 
telesná čistota, no oveľa väčší dôraz sa kladie 
na čistotu srdca, mysle, úmyslov a skutkov.

Ruky
Kňaz musí mať vždy čisté ruky, pretože sa počas svätej liturgie 
dotýka tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Umývanie rúk má 
praktický, ale aj duchovný význam. Vyjadruje, že kňaz je pripra-
vený nechať sa očisťovať od hriechov svojím Pánom a Spasiteľom. 
Úloha: Priraď ruky kňaza k jeho lentionu.

Čo sa 
deje?

Človek nikdy nevie,
čo sa môže pritrafiť.

Červený a biely
Ručníček, ktorý sa používa na utieranie rúk a bohoslužobných 
nádob pri svätých liturgiách, je zhotovený zo 100 % bavlneného 
plátna bielej alebo červenej farby, na ktorom je vyšitý krížik. 
Biely sa zvyčajne používa, keď je liturgické víno biele, no a keď je 
červené, používa sa lention červenej farby.
Úloha: Na lention spadla kvapka vína a vytvorila škvrnu. Porov-
naj ju s tieňmi vedľa lentiona a nájdi, ktorý k nej patrí.

?
Veď ani 
nemusel. 

Šu-šu-šu!

Dodržiava pravidlo a ja by 
som asi čakal tiež,
aby sa náhodou... 

Prečo nerozdáva 
Eucharistiu?Niečo 

sa stalo.

??

Šu-šu!

Šu-šu!

Je ešte mladý, a nevšimol som 
si, že by sa mu triasli ruky.

Máš 
prav-

du. 

... 
nezneu-
ctila... 
... 
Eucha-
ristia
...

KAŽDÚ VEC
Každú vec, aj tú najnepatrnejšiu, možno 
na dobro obrátiť a rovnako ju možno 
použiť na zlo. A práve z maličkostí sa 
skladá a dotvára náš deň, všetky naše dni, 
celý náš život. Preto nečakajme naladení 
velikášskym sebavedomím a presvedče-
ním o vlastnej  múdrosti a výrečnosti, že 
zrazu vpadnú do našich dní a do nášho 
života veľké veci, jedinečne šťastné dni 
a ešte väčšie a slávne činy, ktorých „zvuk“ 
naplní celý svet...

Kto zvládol jeden deň svojho života, 
ten vyhral veľký boj. A preto nám treba 
zvládnuť všetky jeho okamihy, pretože 
keď tie zvládneme, zvládli sme všetko 
a k tomu s výhodou, že okamih je sku-
točne krátkodobá záležitosť, aj keby bol 
akokoľvek náročný a ťažký. Skúsme teda 
touto metódou ovládať seba i čas, naše 
dni i celý svoj život. Ak sa nám to podarí, 
vyhrali sme všetko.

Kedykoľvek sa teda rozhoduješ pre 
nejaký čin, zamýšľaš niečo vykonať, máš 
v úmysle niečo urobiť, vypovedať alebo 
zaujať postoj, najmä ten kritický alebo 
hodnotiaci vzhľadom na toho druhého, 
vzhliadni a mysľou zaleť najprv na nebesá 

a povedz: „Pane, ja chcem urobiť to a to, 
chcem sa vysloviť o tom a o tom, chcem 
zaujať také alebo onaké stanovisko... 
Buď so mnou v tejto chvíli a ty sám na to 
dohliadaj, ty sám to požehnaj z výšin, kde 
večne kraľuješ.“

A nevykonaj nikdy nič, na čo by si nemal 
odvahu vyprosiť si pre to vopred požeh-
nanie od Otca na nebesiach. (Marián 
Skala, Slovo 1/1973, s. 6)
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ZA PODPORU ČASOPISU
Od septembra do svätého Mikuláša ste mali možnosť zapojiť sa svojím finančným 
príspevkom na vydávanie časopisu Slovo do súťaže o hodnotné vecné ceny. Boli sme 
príjemne prekvapení vašou štedrosťou, lebo sa prvýkrát v histórii časopisu vyzbieralo 
viac eur, ako bolo odberateľov. Knihu Odvážny plán získali Monika Vaňková z Ko-
šíc, Ľubica Bačová z Popradu, čitatelia z farnosti Ľubica a Anna Knutová zo Svinej. 
Knihu Komixová Biblia získali Juraj Gonda z Hrachova, čitatelia z farnosti Ihľany 
a z farnosti Nižný Tvarožec. Knihu Ikony anjelov získali Anna Kozenková z Vranova 
nad Topľou-Čemerného a Terézia Kužmová zo Sabinova. Knihu získal aj bohuznámy 
darca zo Sabinova, ktorý podporil časopis najväčším príspevkom. Maľovanú kópiu 
klokočovskej ikony získali čitatelia z farnosti Slovinky.

PÁPEŽSKÁ RADA NA PODPORU 
NOVEJ EVANJELIZÁCIE 
DIREKTÓRIUM PRE KATECHÉZU

Nové Direktórium pre 
katechézu v rozsahu 
vyše tristo strán 
nadväzuje na dve 
predchádzajúce 
direktóriá z rokov 
1971 a 1997, pričom 
najnovšie sa 
zameriava aj na dva 
fenomény, ktoré 
sú príznačné pre 
súčasnú dobu: proces inkulturácie 
a digitalizáciu doby, ktorá priamo súvisí 
s globalizáciou. Direktórium je určené 
všetkým, ktorí sa podieľajú na šírení 
katechézy v rôznych komunitách 
i prostrediach, a popri samotnej 
katechetickej činnosti sa venuje aj 
formácii katechétov, jazyku katechézy, 
dôležitosti rodiny či prijímaniu zdravotne 
znevýhodnených osôb. (Martina Jokelová 
Ťuchová)

BÝVAL SOM SLÁVNY 

Vinnie (Ed Skrein) ako mladý zažil vrchol 
svojej hudobnej kariéry, keď bol súčasťou 
úspešnej skupiny. Tieto časy sú však preč 
a Vinnie sa s tým nedokáže vyrovnať. 
Stále sa snaží presadiť v hudobnej branži 
a odmieta si nájsť iný typ práce. Situácia 
sa však začne meniť, keď náhodou narazí 
na hudobnú terapeutickú skupinu a spoz-
ná autistického bubeníka Stevieho (Leo 
Long). So Stevieho pomocou dokáže Vin-
nie zaujať a získať fanúšikovskú základňu 
na Tiktoku. Rozhodnú sa spolu vytvoriť 
hudobnú skupinu. Stevieho mama nie 
je touto myšlienkou nadšená, pretože sa 
snaží syna ochrániť, a Vinnie zas dosta-
ne ponuku na veľké turné bez Stevieho. 
(Slavomír Gereg ml.)

PÁPEŽSKÁ RADA 
NA PODPORU NOVEJ EVANJELIZÁCIE

DIREKTÓRIUM 
PRE KATECHÉZU

  D
IR

E
K

T
Ó

R
IU

M
 P

R
E

 K
AT

E
C

H
É

ZU

111 E D Í C I A  P Á P E Ž S K É  D O K U M E N T Y

Odporúčaná cena 12,50 €

Členovia SSV 10,63 €
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SLOBODA VIERY
Náboženská sloboda je akoby čosi 
vzdialené, neuchopiteľné, ale pre ľudí 
na Slovensku má určite jasný obsah. 
Vychádzame z vlastnej skúsenosti. 
Dejiny komunistickej vlády na Slo-
vensku nás naučili, že ide o prvú 
slobodu. Od nej sa odvíjajú všetky 
ďalšie, ako je sloboda svedomia, mys-
lenia, prejavu, zhromažďovania.

Cieľom tejto rubriky bude hovoriť 
nielen o tom, čo znamená nábožen-
ská sloboda pre dnešného človeka vo 
všeobecnosti, ale aj o situácii v rôz-
nych krajinách sveta, kde sa sloboda 
vierovyznania alebo presvedčenia viac 
či menej porušuje. 

Čo je náboženská sloboda? Prečo je 
dôležitá? A prečo by mala byť práve 
teraz ohrozená? „Počkajte chvíľu, veď 
sa nič nedeje, všetko je v poriadku,“ 
počujem vás hovoriť. „Náboženská 
sloboda a ohrozená? Kto nemá na Slo-
vensku náboženskú slobodu? Vari 
sa vrátil komunizmus a sme opäť vy-
hnaní z kostolov? Nie. Veď môžeme 
byť katolíkom, evanjelikom, židom, 
moslimom, bahájcom, gnostikom či 
ateistom. Môžeme veriť v čokoľvek. 
Alebo aj v nič.“

To všetko je pravda, ale situácia je 
komplikovanejšia. Naše chrámy sú 
posprejované nenávistnými symbol-
mi, cintoríny poničené, kríže zvalené. 
Aj vrah zo Zámockej považoval 
za svojich hlavných nepriateľov židov 
a vierou a veriacimi minimálne opo-
vrhoval. Svet sa zmenil a mení sa. To, 
čo sme považovali za samozrejmé, už 
nemusí byť realitou.

Zdá sa, že vo verejnom priestore 
takmer každý týždeň vzniká nový 
spor medzi veriacimi a neveriacimi. 

Počúvame, že veriaci porušujú práva 
neveriacich. Nie je to tak dávno, čo 
mnohí v našej spoločnosti aj politike 
tvrdili, že návšteva bohoslužby je 
ako návšteva kina či divadla, a teda 
akoby odmietli právo na náboženskú 
slobodu ako také. Vzhľadom na to, že 
hľadanie náboženskej slobody spre-
vádza naše dejiny minimálne od čias 
reformácie a zažili sme komunistický 
útlak, je takáto verejná debata prekva-
pivá, ale je tu. 

Boj o náboženskú slobodu bol 
obsahom protitureckých vojen aj 
stavovským povstaní v 16. a 17. storočí. 
Vzťah štátu a cirkví určoval spolo-
čenský život v prvej Československej 
republike aj v komunistickom Čes-
koslovensku. Nebola to náhoda, že 
požiadavka náboženskej slobody bola 
jednou z hlavných požiadaviek našich 
predkov voči panovníkom. 

Dnes je sloboda náboženstva skôr 
slobodou od náboženstva ako sloboda 
náboženstva. Čosi také sme dobre 
poznali aj za čias komunizmu, ktorý 
náboženstvo nazýval ópiom ľudstva. 
Slobodu od náboženstva by si nemal 
priať nikto z nás. Lebo keď prichá-
dzajú po našu náboženskú slobodu, 
prichádzajú po celú našu slobodu. 
Náboženská sloboda sa týka samotnej 
slobody svedomia, toho hlbokého ja, 
ktoré máme v sebe.

Sloboda vierovyznania sa rovná slo-
bode myslenia. Ak nie sme slobodní 
myslieť tak, ako si želáme, nemôžeme 
tvrdiť, že sme slobodní. Neexistu-
je žiadny príklad v dejinách, keď 
režim potláčal náboženskú slobodu, 
a nepotláčal pritom aj iné slobody. 
(Michal Považan)

freepik.com

NAČO NOVÝ ROK. 
ZAČNEM HOCIKEDY

Začal sa nový rok a cestou po diaľnici  v duchu 
rozdumujem, čo by som mohla zlepšiť, zmeniť, 
kam sa posunúť. Napríklad aj v takom šoféro-
vaní. Nikdy neprekročiť predpísanú rýchlosť, 
nepozerať počas jazdy do mobilu a šetriť pe-
niaze aj trebárs pri tankovaní. Viac si nediktu-
jem. Aj toto sa javí ako vysoko nasadená latka.

Ako mi tak myšlienky lietajú, zapípa mobil. 
Automaticky, bez rozmyslu po ňom siahnem. 
Píše kolega z inzercie – zas dajaký prúser, 
vyhodnotím a šoférujem ďalej. Po pár metroch 
zbadám v diaľke políciu. Pozriem na tachome-
ter, spokojná, svieti tam 131 km/h. Pribrzdím. 
Ako ukážková vodička. Papiere v poriadku, 
výbava tiež, všetko bez problémov, zhodnotím 
bleskovo a pokojne zastavím. No policajt ma 
posiela vedľa auta. Šípim čosi nebárs dobré. 
Zvyčajne ma kontrolujú za volantom. Toto sa 
mi nepozdáva. Ale tak počúvnem. 

A tam šarmantný policajt na mňa hneď, že 
„čo to, čo to, pani vodička?“ Hľadím naň ako 
teliatko a myknem plecami. Čo odo mňa chce 
– hútam. On však veľmi dobre vie, čo chce. 
„My sme nevideli tú veľkú značku zníženej 
rýchlosti?“ opýta sa a mňa obleje pot. Pravdu 
máš, nevidela, odpoviem mu v duchu. Nahlas 
poviem, že som sa zamyslela. Nespresním, že 
som práve čumela do mobilu. Kamera ma asi 
nezachytila, boli to sekundy. No a že kam sa 
teda náhlim. „Do roboty,“ vysvetľujem mu. 
A keďže je nielen sympoš, ale aj vtipálek, tak 
prikyvuje: „.. no keby tak ešte na rande.“ 

„Tak to mám teraz neplánovane tu s vami,“ 
bez rozmyslu mu vraciam. Dvihne obočie, 
ale mykne kútikom. Zostáva profesionálom. 
Urvala som sa rýchlosťou o 20 km/h navyše 
a toto mi má urvať z peňaženky 50 eur. Obleje 
ma pot po druhýkrát. Skúšam licitovať. Nielen 
sympatický a vtipný, ale aj charakterný. Toto 
je fakt šťastie. Dohodneme sa na 20 eur. Mám 
chuť si od radosti zavýskať.

„Ešte jeden podpis vás poprosím,“ podáva 
mi pero. „No kebyže radšej telefónne číslo,“ 
zamumlem, keď si beriem pero. Podáva ho 
rukou s obrúčkou. „Dobre, dobre, to bol vtip,“ 
rýchlo sa skloním k podpisu. „Ale v každom 
prípade ďakujem,“ usmejem sa.  „Ešte mi asi 
nikto nikdy za pokutu neďakoval,“ zasmeje sa. 
„Tak niekto začať musí,“ konštatujem. Nevys-
vetľujem mu, že neďakujem za pokutu, ale 
za dokonalé poučenie. 

Ešte pred pár minútami som si zaumienila, 
že nikdy neprekročím predpísanú rýchlosť, 
nebudem pozerať počas jazdy do mobilu a bu-
dem šetriť peniaze. Tak to teda fakt. (Mária 
Dudová-Bašistová)
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ARCIBISKUP CYRIL NAVŠTÍVIL 
VIEDENSKÉHO KARDINÁLA
VIEDEŇ g V stredu 
30. novembra navštívil 
arcibiskup Cyril Vasiľ vieden-
ského arcibiskupa a kardinála 
Christopha Schönborna, ktorý 
je zároveň ordinárom pre vý-
chodných katolíkov v Rakúsku. 
Vladyka Cyril mu predstavil 
myšlienku spomienky na 250. 
výročie Viedenskej synody, 
ktorej jubileum si pripomenie-
me na budúci rok. V roku 1773 
cisárovná Mária Terézia zvolala gréckokatolíckych biskupov uhorskej časti habsbur-
skej monarchie do Viedne, aby sa zharmonizoval cirkevný život v ich biskupstvách. 
Spomienkové stretnutie za účasti gréckokatolíckych biskupov pochádzajúcich z Užho-
rodskej únie by sa mohlo uskutočniť vo Viedni koncom jari budúceho roka. Kardinál 
na záver stretnutia poďakoval všetkým veriacim Košickej eparchie za ich neúnavnú 
pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Všetkým poprial požehnaný čas 
prípravy na sviatky Narodenia Pána. Zdôraznil, aby sme prípravu na vianočné sviatky 
prežívali v duchu solidarity s tými, ktorí prežívajú biedu, nešťastie a vojnu. V závere 
pripomenul, že Kristus – Knieža pokoja nesľúbil, že umlčí zbrane tohto sveta. Kristus 
prichádza, aby utíšil sebectvo a nelásku v našich srdciach. (TSKE)

ROZSVIETENÝ VIANOČNÝ VATIKÁN
VATIKÁN g V strede Námestia svätého Petra v predvečer Druhej advent-
nej nedele 3. decembra odhalili betlehem z cédrového dreva, dielo umelcov 
z horskej obce Sutrio v severotalianskom regióne Furlansko-Júlske Benátky. 
Svetlom variujúcich farieb s dominujúcou bledomodrou zažiarila do tmy 
tridsaťmetrová jedľa, ktorá vyrástla v mestečku Rosello v regióne Abruzzo. 
Súčasťou scény betlehemu zo Sutria je pologuľa symbolizujúca jaskyňu, 
ktorá prichýlila Svätú rodinu. Medzi sochami v životnej veľkosti sú okrem 
biblických postáv a zvierat aj bežní ľudia konajúci prácu alebo symbolické 
gestá: tkáčka, podomový predavač – „kramár“, pastierka či manželský pár 
s dieťaťom. Nechýbajú ani tradiční mudrci. Horská obec Sutrio v severota-
lianskej oblasti Carnia sa pýši významnou tradíciou spracovania dreva a každý 
rok v septembri organizuje kultúrne podujatie s názvom Čaro dreva. Ozdoby 
na vianočný strom privezený z Rosella vyrobili mladí ľudia z tamojšieho reha-
bilitačného psychiatrického zariadenia. Strom a betlehem zostanú vystavené 
až do nedele 8. januára. (vaticannews.sk)

PARMA, USA g Eparchia Parma zorgani-
zovala 29. októbra duchovnú obnovu pre 
manželky kňazov pôsobiacich v eparchii. 
Pod vedením vladyku Milana Lacha účast-
níčky rozjímali nad staťou z desiatej kapitoly 
Evanjelia podľa sv. Marka: „Tu sa ozval Peter: 
,Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za te-
bou.‘“ (Eparchy of Parma)

VATIKÁN/ISTANBUL g Pápež František 
zaslal pozdravné posolstvo ekumenickému 
patriarchovi Bartolomejovi I. na sviatok 
svätého Andreja Prvopovolaného, patróna 
Konštantínopolskej cirkvi. Toto posolstvo, 
vyzývajúce k jednote, prečítal 30. novembra 
v istanbulskom Fanare kardinál Leonardo 
Sandri, ktorý viedol vatikánsku delegáciu. 
Ďalej v posolstve pápež zvlášť oceňuje spo-
luprácu s pravoslávnymi na poli medzinábo-
ženského dialógu. Vďačne spomína na ne-
dávne bahrajnské fórum pre dialóg Východ 
a Západ pre ľudské spolunažívanie, na ktorom 
sa obaja aktívne zúčastnili. (TK KBS) 

BRUSEL g Isabela Benjumeaová, španielska 
poslankyňa EÚ, sa už od zvolenia v roku 2019 
pokúšala o to, aby sa priamo v Európskom 
parlamente umiestnil vianočný betlehem. 
Po prekonaní administratívy a termínov to 
zvládla až tento rok s podporou predsedníčky 
EP Roberty Metsolovej z Malty. Dovtedy boli 
jasličky odmietané ako potenciálne urážlivé. 
(catholicnewsagency.com)

TS
KE

NOVÝ VYSLANEC 
EÚ PRE OCHRANU 
NÁBOŽENSKEJ 
SLOBODY 
BRUSEL g Novým vyslancom Európskej 
únie pre ochranu náboženskej slobody 
mimo EÚ sa 7. decembra stal dlhoročný 
belgický diplomat Frans van Daele. Ide 
o kľúčový úrad na ochranu náboženskej 
slobody ako jednej zo základných ľudských 
slobôd. Z minuloročných štatistík vyplýva, 
že pre vieru alebo presvedčenie sú prena-
sledovaní ľudia až v 62 krajinách sveta.

Prvým európskym vyslancom pre nábo-
ženskú slobodu mimo EÚ bol od roku 2016 
Slovák Ján Figeľ. Následne zostal tento post 
takmer dva roky neobsadený. Cyperčan 
Chrystos Stylianides, ktorý sa stal vyslan-
com v máji 2021, po štyroch mesiacoch 
odišiel na ministerský post a odvtedy bola 
táto pozícia až do tejto chvíle neobsadená. 
(TK KBS)

va
ti

ca
nn

ew
s.

va

25SPraVOdaJStVO  I  SLOVO 



vaticannew
s.sk

PÁPEŽ FraNtiŠEK  
PriJaL PrEZidENtKU Sr  
ZUZANU ČAPUTOVÚ

V sobotu 10. decembra dopoludnia prijal 
Svätý Otec František na osobnej audien-
cii v Apoštolskom paláci prezidentku 
Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú 
so sprievodom. Stretnutie sa uskutočnilo 
v Sále bibliotéky, kde pápež zvyčajne pri-
jíma hlavy štátov. Svätý Otec s ňou pobu-
dol polhodinu v súkromnom rozhovore.

Svätý Otec venoval slovenskej prezi-
dentke niekoľko darov – veľkú medailu 
z bronzu zobrazujúcu svätého Martina 
ako vojaka na koni, ktorý sa delí s chu-
dobným o svoj plášť, a štyri tlačené 
publikácie, medzi ktorými sú aj súborne 
vydané vyjadrenia pápeža Františka v sú-
vislosti s vojnou na Ukrajine.

Prezidentka Zuzana Čaputová venovala pá-
pežovi Františkovi obraz svätého Františka 
z Assisi od akademickej umelkyne Doroty 
Sadovskej, tradičné ručne vyrábané skle-
nené vianočné ozdoby z družstva Okrasa 
v Čadci a sviatočné pečivo zo sociálneho 
podniku Bivio v Bratislave na prútenom 
podnose z chránenej dielne Vrbovnica 
v Bardejove. Ako dary pre Svätého Otca 
priniesla slovenská prezidentka aj dve 
publikácie: ilustrovanú knihu Pápež Fran-
tišek deťom z vydavateľstva Nové mesto 

s ilustráciami Evy Šimonovej a biografickú 
publikáciu Silvo Krčméry o významnej 
osobnosti slovenského katolíckeho disentu 
z čias komunistickej totality, vydanú v rám-
ci projektu Nenápadní hrdinovia.

Následne sa stretla v priestoroch Štátneho 
sekretariátu s Mons. Paulom Richardom 
Gallagherom, vatikánskym sekretárom 
pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými 
organizáciami. Počas srdečných rozhovo-
rov na Štátnom sekretariáte sa venovali 
dobrým bilaterálnym vzťahom medzi 
Svätou stolicou a Slovenskou republikou 
a úlohe Cirkvi v spoločnosti. V priebehu 
rokovaní sa podrobnejšie diskutova-
lo o vojne na Ukrajine a jej vplyvoch 
na regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
s osobitnou pozornosťou venovanou hu-
manitárnej situácii, prijímaniu utečencov 
a sociálno-ekonomickej kríze.

Prezidentka v podvečerných hodinách 
navštívila na severnom okraji mesta vo 
štvrti Giustiniana Pápežský slovenský 
ústav a kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde 
sa stretla so Slovákmi pôsobiacimi v roz-
ličných cirkevných inštitúciách v Ríme. 
V príhovore vyzdvihla historický význam 
Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda 

ako „ostrovu slobody“ a pripomenula aj 
osobnosť nedávno zosnulého kardinála 
Jozefa Tomka. Ako skonštatovala, inštitú-
cia aj dnes plní dôležitú úlohu v kultúr-
nej, duchovnej a vzdelávacej oblasti. Pre 
hlavu štátu to bola prvá návšteva na pôde 
slovenského kolégia v Ríme. Mala ju na-
plánovanú už pred dvoma rokmi, no pre 
pandémiu sa vtedy nemohla uskutočniť.

Na záver svojej návštevy v Ríme prezi-
dentka Čaputová poskytla pre Vatikánsky 
rozhlas krátky rozhovor. Zhrnula v ňom 
hlavné podnety, ktoré si odnáša zo stret-
nutia s pápežom Františkom, a podelila 
sa s dojmami z Pápežského slovenského 
ústavu a kolégia sv. Cyrila a Metoda. 
(vaticannews.sk)

26 SLOVO  I  UdaLOSť



CHARITA POMÁHA 
ZACHRAŇOVAŤ
JUBiLEJNÁ tEScO ZBiErKa 
PrE NÚdZNYcH
Čoraz viac ľudí a rodín na Slovensku 
sa v dôsledku ekonomickej krízy a na-
rastajúcich cien potravín ocitá v núdzi. 
Slovenská katolícka charita s diecéznymi 
a arcidiecéznymi charitami na celom 
Slovensku sa rozhodli pomôcť aj v tejto 
situácii. Od 24. do 27. novembra pre-
biehala vo vybraných predajniach Tesco 
najväčšia potravinová zbierka na Sloven-
sku. Trvanlivé potraviny a hygienické 
potreby zbierala Gréckokatolícka charita 
Prešov v mestách Humenné, Prešov, 
Kežmarok, Snina, Medzilaborce, Poprad, 
Stará Ľubovňa a Stropkov. Vďaka štedrosti 
darcov sa podarilo prešovskej grécko-
katolíckej charite vyzbierať cez 3 000 kg 
tovaru v celkovej hodnote takmer 6 500 €. 
Vyzbierané potraviny a drogériu charita 
distribuuje ešte pred vianočnými sviat-
kami núdznym cez svoje sociálne centrá 
a zariadenia.

Do zbierky sa okrem samotných darcov 
zapojili aj zamestnanci, klienti a dobro-
voľníci prešovskej charity, ktorí venovali 
svoj čas oslovovaním ľudí a informovaním 
zákazníkov o zbierke. Výnos tohtoročnej 
potravinovej zbierky v predajniach Tesco 
bol v rámci celého Slovenska takmer 80 
ton trvanlivých potravín a drogérie v hod-
note dvestotisíc eur. Online potravinová 
zbierka stále prebie-
ha až do 23. decem-
bra. Čitatelia môžu 
podporiť zbierku aj 
cez priložený QR 
kód.

grécKOKatOLÍcKa cHarita 
PrEŠOV OtVOriLa NOVé 
cENtrUM Na POMOc 
OdÍdENcOM 
Odídencom z Ukrajiny Gréckokatolícka 
charita Prešov pomáha už od 25. febru-
ára. Začala na hraniciach v Ubli, teraz 
sústreďuje svoje aktivity v mestách, kde si 
našli nový domov. Svoje služby na po-
moc odídencom rozšírila aj v Bardejove. 
Nové centrum podpory v ňom funguje 
už od začiatku novembra, slávnostne ho 
otvorili v stredu 7. decembra. Venovať sa 
v ňom budú odídencom, ktorí po opus-
tení svojich domovov prišli na Slovensko, 
konkrétne do mesta Bardejov a jeho 
okolia. Nové centrum ich má v databáze 
už viac ako sedemdesiat. Sú to prevaž-
ne matky s deťmi a seniori. Od svojho 
spustenia centrum poskytlo už približne 
dvesto služieb. Cieľom centra podpory je 
integrácia odídencov do spoločnosti pros-
tredníctvom rozličných aktivít. „Pomoc tu 
nájdu odídenci, ktorí v dôsledku vojnové-
ho konfliktu na Ukrajine museli s nevy-
hnutným osobným vybavením opustiť 
svoje domovy. V centre nájdu pomoc pri 
hľadaní ubytovania či pri sprostredkovaní 
práce. V prvom rade však ide o samotné 
prijatie týchto ľudí, aby sa tu cítili dobre. 
Verím, že na tomto mieste nájdu prijatie, 
pokoj a to, čo budú potrebovať. Na to, 
aby to našli, nestačí len samotný pries-
tor, potrebujú tu nájsť ľudí, pracovníkov 
charity, ktorí im budú schopní poskytnúť 
dôveru. Nie je to však len dielo charity, 
ale všetkých, ktorí sa na tom podieľajú. 
Len spolu dokážeme robiť krásne veci,“ 
vyjadril sa riaditeľ Gréckokatolíckej 
charity Prešov Peter Valiček. Charita bude 

využívať voľné priestory v objekte fary. 
Centrum poskytuje odídencom konzul-
tácie so sociálnym pracovníkom, sprevá-
dzanie po inštitúciách, administratívnu 
podporu, ale aj potravinovú a materiálnu 
pomoc. V novom centre majú priestor 
i na voľnočasové aktivity. Pre ich integ-
ráciu je kľúčové nielen zamestnanie, 
ale aj strecha nad hlavou, preto sa im 
odborný tím pracovníkov snaží pomôcť 
pri hľadaní ubytovania a práce. Odídenci 
sa okrem iného chcú vzdelávať, žiadajú 
si kurzy slovenského jazyka. Centrum je 
otvorené v pracovných dňoch od pon-
delka do piatka. Nachádza sa na sídlisku 
Vinbarg, najväčšom sídlisku v Bardejo-
ve, kde sa v rámci mesta momentálne 
zdržiava najviac odídencov z Ukrajiny. 
V meste Bardejov je skupina okolo tristo 
odídencov, ktorí nemali zázemie, kde by 
sa mohli stretávať, a kde by mali pra-
covníka, ktorý by sa im priamo venoval. 
Bardejovské centrum podpory má troch 
zamestnancov: koordinátora, sociálneho 
pracovníka a tlmočníka.

Súčasťou oficiálneho otvorenia centra 
bolo aj požehnanie priestorov vlady-
kom Petrom Rusnákom. Keďže sa blíži 
vianočné obdobie, odídenci v rámci 
kreatívnych dielní vytvárajú vianočné 
ozdoby, ktorými budú môcť skrášliť svoje 
stromčeky. Ďalšie voľnočasové aktivity by 
mali pokračovať až do Vianoc. Odídencov 
čaká pečenie medovníkov a ďalšie tvorivé 
workshopy. Nové centrum vzniklo vďaka 
podpore z projektu Emergency appeal, 
ktorý rieši rozličné krízy a humanitárne 
katastrofy vo svete. Centrum podpory 
v Bardejove je súčasťou spoločného pro-
jektu jednotlivých diecéznych, arcidiecéz-
nych a eparchiálnych charít na Slovensku 
pod záštitou Caritas Slovakia. Na Sloven-
sku doteraz vzniklo dvadsaťtri centier 
podpory. V rámci Gréckokatolíckej chari-
ty Prešov ide o druhé centrum na pomoc 
odídencom z Ukrajiny, prvé otvorili 1. júla 
v Prešove. (Veronika Futejová)
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VLADYKA PETER RUSNÁK UDELIL NIŽŠIE SVÄTENIA
Prešovská archieparchia sa vo štvrtok 
8. decembra rozrástla o osem nových či-
tateľov, ktorým v katedrále udelil nižšie 
svätenie vladyka Peter Rusnák. Nižšie 
svätenia prijali títo seminaristi 4. ročníka 
– Marián Baran, Samuel Malik, Michal 
Onderko nml., Kamil Oravec, Timotej 
Paločko, Dávid Siroka, Jakub Šimko, 
Štefan Závacký. Podstatnou časťou 
nižších svätení je podstrihnutie vlasov 
na hlave, čím svätenec dáva najavo svoje 
zasvätenie sa službe Bohu. Po sväteniach 
nasledovala archijerejská svätá liturgia, 

ktorú spoločne s vladykom koncelebro-
valo takmer dvadsať kňazov.

V homílii sa vladyka prihovoril sväten-
com a pozval ich, aby boli príkladom pre 
veriacich v čítaní Božieho slova, v modlit-
be a službe celej Cirkvi. „Boh sa chce rea-
lizovať v živote každého jedného človeka, 
je len na nás, ako mu to dovolíme. Koľko 
miesta mu človek nechá vo svojom srdci. 
A to, koľko miesta máme pre Krista, 
vieme určiť podľa toho, koľkých ľudí 
vieme obsiahnuť vo svojom srdci. Má tam 
miesto aj tvoj nepriateľ? Či niekto, koho 

si ty označil za nesympatického?“ pýtal 
sa v homílii vladyka Peter. 

Na konci svätej liturgie poďakoval vlady-
kovi Petrovi, predstaveným kňazského 
seminára, kňazom principálom z far-
ností a rodinným príslušníkom svätenec 
Dávid Siroka. Vyjadril za všetkých svä-
tencov túžbu byť svieconosičom nielen 
pri liturgickom slávení, ale aj vo svojom 
živote. Aby tak mohli svojím svedectvom 
a svojimi postojmi prinášať svetlo do ži-
vota tých ľudí, ktorí zažívajú temnotu 
hriechu. (Michal Pavlišinovič)

NÁVŠTEVA 
SPOZA VEĽKEJ 
MLÁKY
PREŠOV g Koncom mesiaca, 
28. novembra, poctili prešovských 
seminaristov svojou návštevou 
vladyka Peter Rusnák a vladyka 
Milan Lach. Vladyka Peter v kázni 
povedal, že Boží služobník má byť 
pokorný. Pýtal sa bohoslovcov, kde 
je miesto ich odpočinku. Ak človek 
vstúpi do Božej vôle, znamená to, 
že si oddýchne. Homíliu zakončil 
slovami, že úlohou kňaza je ohla-
sovať Božiu lásku z jeho osobnej 
skúsenosti. Po spoločnej večeri na-
sledovala krátka beseda s vladykom 
Milanom o živote v zámorí a rozdie-
loch v pastorácii na opačných stra-
nách mláky. Súčasťou bolo aj krátke 
historické okienko Gréckokatolíckej 
cirkvi v USA. Povzbudzoval semina-
ristov svojimi skúsenosťami, pričom 
veľmi nástojil na ľudskosti kňaza 
a nevyhnutnosti modlitby. (Maroš 
Tažik)

POSVIACKA NOVÉHO IKONOSTASU
STARÁ ĽUBOVŇA g V nedeľu 27. novembra sa vo Farnosti blahoslaveného hieromučení-
ka Pavla Petra Gojdiča v Starej Ľubovni konala posviacka nového ikonostasu, ktorý posvätil 
vladyka Peter Rusnák. Pred posviackou bol ešte uvedený do miestneho farského spoločenstva 
novopokrstený malý Andrej. Po posviacke nasledovalo slávenie svätej božskej liturgie za prí-
tomnosti viacerých kňazov, primátora mesta Stará Ľubovňa, pozvaných hostí a, samozrejme, 
farského spoločenstva, ktoré deň predtým do slávnosti vstúpilo modlitbou večierne a spoloč-
ným agapé. „Nehledím na to, co kde lítá, ale koukám na to, co mne živí.“ Touto myšlienkou 
českých humoristov Miloslava Šimeka a Jiřího Grossmanna začal vladyka Peter homíliu, v kto-
rej sa prítomného spoločenstva pýtal, z čoho alebo z koho žijú. Lebo človek má upretý pohľad 
na to, čo ho živí – na peniaze, prácu, ľudí, na okolnosti života... Z jeho úst zaznela radostná 
správa, evanjelium, že môžu zdvihnúť hlavy a uprieť oči do neba, lebo tam je prameň a zdroj 
toho, čo človeka skutočne živí – Ježiš Kristus, ktorý chce človeka už tu na zemi učiť žiť nebesky. 
(Jozef Popik)
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BUKOVÁ HÔRKA/SLOVENSKO g Apoštol-
ská penitenciária vydala 16. novembra 2022 
dekrét, v ktorom sa uvádza, že v jubilejnom 
roku 400. výročia mučeníckej smrti svätého 
hieromučeníka Jozafáta môžu veriaci, ktorí 
sa zúčastnia na službách Božích v ktorom-
koľvek chráme baziliánskeho rádu, získať 
za splnenia obvyklých podmienok plnomoc-
né odpustky. Dekrét Apoštolskej peniten-
ciárie stanovuje trvanie jubilejného roka 
od 25. novembra 2022 do 25. novembra 2023. 
Veriaci môžu získať plnomocné odpustky 
pri príležitosti jubilejného roka aj vtedy, ak 
navštívia ktorýkoľvek chrám baziliánskeho 
rádu, a tam sa aspoň polhodinu budú venovať 
modlitbe a rozjímaniu, a na záver sa pomod-
lia modlitbu Otče náš, modlitbu Vyznanie 
viery, ako aj modlitby k Preblahoslavenej 
Panne Márii a svätému Jozafátovi. (fb Buková 
hôrka)

PREŠOV g V utorok 22. novembra 2022 sa 
na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnilo 
vedecké kolokvium zamerané na tému Vati-
kánske archívy Pia XII. a historická Prešov-
ská gréckokatolícka eparchia. Cieľom tejto 
vedeckej aktivity bolo dozvedieť sa o historic-
kých informáciách z prostredia vatikánskych 
archívov a súvislostiach z prostredia Gréc-
kokatolíckej cirkvi, ktoré na slovenskej pôde 
ešte neboli verejne publikované. (TK KBS)

DECEMBROVÁ FATIMSKÁ SOBOTA
MICHALOVCE g Aj v prvú decembrovú sobotu privítala bazilika minor 
v Michalovciach pútnikov na programe fatimskej soboty, tentoraz pod du-
chovnou záštitou domácich otcov redemptoristov. Po modlitbe tretej hodinky 
nasledovala katechéza otca Metoda Lukačika, predstaveného redemptoristov 
michalovskej viceprovincie. Prítomným predstavil pracovný dokument kon-
tinentálnej fázy synodálnej cesty. Dokument je uvedený biblickým citátom 
„Rozšír priestor svojho stanu“ (Iz 54, 2), naznačujúcim perspektívu Cirkvi. 
Archijerejskú svätú liturgiu, ktorú spevom sprevádzal Zbor svätého Jozefa pod 
vedením dirigentky Márie Gofusovej, slávil vladyka Milan Chautur. V homílii 
sa vladyka dotkol témy slova, jeho významu aj v dialógu v Cirkvi i v rodine. Ak 
človek hovorí cudzími slovami, ktorým nerozumie, dialóg je nepochopený, 
nemá význam. Na záver vladyka Milan reflektoval vstup do posledného me-
siaca občianskeho roka, prajúc všetkým pútnikom, aby vďaka sprevádzaniu 
a ochrane Márie našli tú pravú vianočnú radosť, ktorú ona prežívala pred dvo-
ma tisícročiami pri narodení Spasiteľa, radosti celého sveta. (Richard Fučko)

M
ar

oš
 D

up
ná

k

DUCHOVNÁ 
OBNOVA 
V JUSKOVEJ VOLI
JUSKOVA VOĽA g Riaditeľ Grécko-
katolíckeho arcibiskupského školského 
úradu v Prešove Damián Saraka navštívil 
1. decembra zamestnancov Cirkevnej 
školy v prírode a Centra voľného času 
v Juskovej Voli pri príležitosti duchov-
nej obnovy a utuženia spoločenstva. 
V mene zriaďovateľa sa všetkým 
zamestnancom poďakoval za výborné 
zvládnutie práce počas kovidového 
obdobia, za empatické prijatie ukrajin-
ských rodín a za perfektnú organizáciu 
všetkých turnusov letných stretnutí 
mládeže. Vo svojej prednáške ďalej 
ocenil ich horlivosť v službe na všet-
kých pracovných úsekoch a povzbudil 
ich k neúnavnej vytrvalosti pri ďal-
ších výzvach dnešnej doby. Po slávení 
svätej liturgie všetci pokračovali v živej 
vzájomnej komunikácii pri spoločnom 
obede. (Eva Sopková)

ANIMÁTORI SA UČILI KOMUNIKOVAŤ
JUSKOVA VOĽA g 2. až 4. decembra sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej Voli stretli animátori na víkende mobilizácie – takmer päťdesiat účastníkov, 
medzi ktorými boli absolventi z rôznych ročníkov Archieparchiálnej školy animátora 
dobrovoľníka, manželské páry, niektoré aj s deťmi, ako aj mladí, ktorí navštevujú AŠAD 
v tomto školskom roku. Hosťom druhého víkendu mobilizácie bola psychologička Mária 
Mojžišová, ktorá účastníkom priblížila tému komunikácie. Spoločne spoznávali komu-
nikačné chyby či spôsoby efektívnej komunikácie. Okrem vzdelávania sa mladí účastníci 
zapojili do workshopu aktívneho počúvania. Nechýbala možnosť spovede, duchovného 
rozhovoru a osobného rozhovoru s psychologičkou. Veľkým obohatením bol čas zábavy, 
hier, rozhovorov, skupiniek, slávenia svätých liturgií a spoločných modlitieb.

Cieľom víkendov mobilizácie je ponúknuť absolventom AŠAD následnú formáciu, 
možnosť stretnúť sa, oddýchnuť si, budovať spoločenstvo medzi sebou navzájom, a tak 
prelamovať ľady medzi staršími a mladšími generáciami animátorov. (Patrik Maľarčík)
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PREŠOV g Gréckokatolícky kňazský 
seminár navštívil 22. novembra otec Andrej 
Rusnák, bývalý tajomník vladyku Jána Hirku. 
Prišiel rozprávať o neľahkom živote a obeta-
vej službe biskupa Jána Hirku ako prvého ná-
stupcu biskupov mučeníkov. Životné situácie 
doplnil vlastnými svedectvami a skúsenos-
ťami, ktoré s vladykom zažil počas siedmich 
rokov jeho služby tajomníka biskupského 
úradu. Na záver všetkých vyzval, aby si vážili 
dejiny miestnej cirkvi a vždy na ne pamätali. 
Každého obdaroval biografiou vladyku Jána 
Hirku, ktorej je spoluautorom. (GKS)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES g Podľa Kódexu 
kánonov východných cirkví o správe eparchie 
a jej farností vladyka Cyril Vasil vykonal 1. až 
4. decembra spolu s otcom protosynkelom 
Jaroslavom Lajčiakom vizitáciu Farnosti Pre-
menenia Pána v Spišskej Novej Vsi. Prezreli si 
farskú administratívnu dokumentáciu, hos-
podárenie farnosti, archív, matriky a kroniku. 
Zaujímali sa o duchovné a pastoračné aktivity 
i budúce plány farnosti. Vizitácia sa konala 
vo výročnom 25. roku zriadenia farnosti 
vladykom Milanom Chauturom, ktorý začal 
tradíciu každoročných pastoračných návštev, 
a to práve v tomto predvianočnom období. 
(M. Jartys)

KOŠICE g Cirkevná ZŠ s MŠ svätého 
Gorazda na sídlisku Ťahanovce 7. decembra 
zorganizovala 6. ročník speváckej súťaže 
Dominikova vianočná pieseň. Jedným z hlav-
ných cieľov súťaže je vyzdvihnúť povedomie 
o osobnosti blahoslaveného Metoda Domini-
ka Trčku, poukázať na krásu koledy aj v sta-
roslovienskom jazyku a zároveň podporovať 
spoluprácu medzi cirkevnými, štátnymi a sú-
kromnými školami. V úvode sa prítomným 
prihovoril riaditeľ školy otec Marek Horňák, 
ktorý zaželal všetkým spevákom príjemne 
prežité dopoludnie. Osobnosť blaženého 
priblížil duchovný správca školy otec Peter 
Pacák. (S. Jeníková)

KOŠICE g V košickej eparchiálnej kaplnke 
sa 7. decembra zišli dve košické komunity 
sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie, aby sa pomodlili večiereň sviatku 
Nepoškvrneného počatia, ktorú viedol otec 
Pantelejmon Gerbery. Po nej nasledovala svä-
tá liturgia, ktorú slávil protosynkel Košickej 
eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak. Pred 
pristúpením k Eucharistii si osem sestier 
obnovilo svoje rehoľné sľuby. (TSKE)

KOŠICE g Vo štvrtok 8. decembra navštívili 
študenti Gymnázia sv. Tomáša Akvinského 
Katedrálu Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach. Študenti a ich profesori sa v ka-
tedrále zúčastnili na svätej liturgii, ktorú pri 
príležitosti sviatku Počatia Presvätej Bohoro-

VZÁCNA MIKULÁŠSKA NÁVŠTEVA 
V SEMINÁRI
PREŠOV g V nedeľu 4. decembra podvečer sa v Gréckokatolíckom kňaz-
skom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča uskutočnil tak ako každý 
rok tradičný mikulášsky večierok. Pozvanie prijali aj vladyka Peter Rusnák 
a vladyka Cyril Vasiľ. Večer sa začal spoločnou modlitbou Akatistu k sväté-
mu Mikulášovi, ktorému predsedal arcibiskup Vasiľ v priamom prenose TV 
Logos. Po ňom nasledovala spoločná večera a po nej prišiel na rad mikulášsky 
program, ktorí majú každoročne na starosti bratia tretiaci. Tí v ňom hu-
mornou formou opísali bohoslovecký život. Cieľom však nebolo len divákov 
pobaviť, ale predovšetkým poukázať na problém uponáhľanosti v dnešnej 
dobe. Na záver samotného programu bohoslovcov svojou návštevou poctil aj 
sám svätý Mikuláš, ktorý všetkým prítomným priniesol aj niečo sladké pod 
zub. (GKS)

MOLODY RUSYNY SPOZNÁVALI  
SV. MIKULÁŠA
KOŠICE g V predvečer sviatku svätého Mikuláša 5. decembra sa na interná-
toch Jedlíkova stretli mladí veriaci na poslednej z tohtoročných duchovných 
aktivít v rámci projektu Cerkov s molodyma, ktoré patria k pravidelným 
aktivitám občianskeho združenia molody.Rusyny v Košiciach už od roku 2017. 
S jeromonachom Kassiánom Kamilom Drozdom, ktorý je synkelom pre rusín-
skych veriacich v Košickej eparchii, sa najprv pomodlili v cirkevnoslovančine 
Veľkú večiereň. Po nej nasledovala prednáška o svätom Mikulášovi, v ktorej 
otec Kassián porozprával nielen o životnej ceste biskupa, o veľkej úcte a obľú-
benosti tohto svätca medzi veriacimi východného obradu, ale aj o zázrakoch 
spojených s touto osobnosťou, ktorá je práve teraz v predvianočnom období 
v dnešnej spoločnosti často až karikaturizovaná. V závere stretnutia bolo 
popri voľnej diskusii prichystané aj malé občerstvenie. Na sociálnej sieti o. z.  
molody.Rusyny sa táto udalosť vysielala aj online, čím si ju možno pozrieť zo 
záznamu. Aj tohtoročné aktivity projektu boli podporené Fondom pre podpo-
ru kultúry národnostných menšín. (Anna Zamutovská)
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dičky sv. Annou slávil vladyka Cyril Vasiľ. Tra-
dícia slávenia svätej liturgie v tento významný 
mariánsky sviatok pre študentov Gymnázia 
sv. Tomáša Akvinského má už dlhoročnú 
tradíciu a pomáha študentom obhajovať krásy 
kresťanského Východu, ktoré sú spoločným 
dedičstvom Katolíckej cirkvi. (TSKE)

JUSKOVA VOĽA g 9. až 11. decembra sa 
v GMC Bárka v Juskovej Voli konal ďalší Kurz 
Filip, ktorý viedol tím Petra Liptáka z Košíc. 
Spolu tridsať účastníkov bolo povzbudených 
spoločnými modlitbami chvál, rôznymi dyna-
mikami, slávením svätých liturgií, sviatosťou 
zmierenia, ako aj osobnými svedectvami jed-
notlivých členov tímu o Božej láske a moci, 
ktoré sa naplno prejavili v ich životoch. 
(GMC BÁRKA)

KOŠICE g 9. december bol na Strednej 
odbornej škole pedagogickej sv. Cyrila a Me-
toda v Košiciach vskutku výnimočný, keďže 
v tento deň prebiehal Deň otvorených dverí. 
O bližšie informácie k štúdiu v odboroch 
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a so-
ciálno-výchovný pracovník prejavilo záujem 
necelých sto uchádzačov zo základných škôl. 
V sprievode našich šikovných stredoškolákov 
si pozreli priestory školy a využili príleži-
tosť nahliadnuť (tí odvážnejší aj zapojiť sa) 
do „otvorených hodín“, ktoré si pre nich 
v tento deň pútavo, zábavne a kreatívne pri-
pravili učitelia. (M. Majzeľová)

SIGORD g Druhý decembrový víkend sa 
konalo v centre SAVORE na Sigorde ďalšie 
školenie pastoračných pracovníkov a kňazov 
v Rómskej misii. Na stretnutí sa zúčastnil 
aj vladyka Cyril Vasiľ, ktorý chce viac oživiť 
rómsku pastoráciu v Košickej eparchii. (R. 
Ocilková)

SLOVENSKO g Slovenskí skauti v sobotu 
10. decembra priviezli na Slovensko betle-
hemské svetlo, ktoré prevzali od rakúskych 
skautov počas slávnostnej ceremónie vo Vied-
ni. Nasledujúce ráno odovzdali svetlo počas 
svätej omše v Poprade poľským a popoludní 
aj ukrajinským skautom. Betlehemské svetlo 
putovalo 13. decembra do Prezidentského pa-
láca, kde si ho prevzala prezidentka Sloven-
skej republiky Zuzana Čaputová. (TK KBS)

NIŽNÝ ORLÍK g Mikuláš navštívil 
11. decembra starkých v Nižnom Orlíku. Mlá-
dež pod vedením Veroniky Kosťovej rozdala 
po domoch mikulášske balíčky s ohlásením 
kerygmy: „Boh vás miluje!“ Tak i oni mohli 
zakúsiť, čo pápež František píše v Evangelii 
gaudium: „Oni nás môžu veľa naučiť. Okrem 
účasti na zmysle pre vieru, skrze svoje vlastné 
trápenia môžu poznať trpiaceho Krista.“ (J. 
Fečková)

VLADYKA CYRIL POŽEHNAL 
KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
KOŠICE g Do košickej katedrály zavítali 10. decembra koledníci Dobrej novi-
ny, aby na záver večernej svätej liturgie prijali požehnanie a vyslanie na cestu 
od arcibiskupa Cyrila Vasiľa. V homílii, ktorú počúvali v priamom prenose aj 
poslucháči rádia Lumen, vladyka Cyril vychádzal z evanjeliového podoben-
stva o Božom kráľovstve. Toto kráľovstvo, o ktorého príchod a naplnenie sa 
stále modlí v modlitbe Otče náš, ešte nie je zavŕšené. Podľa slov evanjelia sa 
podobá malému zrnku, ktoré v sebe ukrýva potenciál celého stromu. Na záver 
pristúpili k vladykovi reprezentanti Dobrej noviny, mladí z farnosti Dvorian-
ky. V požehnaní vladyka vyprosoval Božiu pomoc nielen samotným koled-
níkom a tým, ktorí im otvoria svoje domovy, ale aj ich rodičom a príbuzným, 
ktorí sú nápomocní šíreniu Dobrej noviny. Koledníci po svätej liturgii potešili 
prítomných krátkym vystúpením, po ktorom každému z nich vladyka Cyril 
odovzdal drobnú sladkosť a spoločenskú stolovú hru Mikuláš ide k nám. Jedna 
hra putovala aj mladým do Centra pre mládež Košickej eparchie svätého Jána 
Teológa v Dvoriankach. (Richard Fučko)

KOLEDNÍCI PRIJALI POŽEHNANIE 
OD VLADYKU PETRA RUSNÁKA
PREŠOV g V nedeľu svätých praotcov 11. decembra sa v prešovskej katedrále 
konala svätá liturgia pri príležitosti vyslania a požehnania koledníkov Dobrej 
noviny Prešovskej archieparchie. Na vysielacej liturgii sa zúčastnilo okolo 
stodvadsať koledníkov z ôsmich farností. Hlavným slúžiteľom bol vladyka 
Peter Rusnák. Vysielaciu liturgiu piesňami aj koledami sprevádzal zbor detí 
a mladých z Malcova. Sprievodným pásmom vinšov a kolied sa predstavila 
mládež z farnosti Orlov. Súčasťou prípravy bola aj zbierka trvanlivých potra-
vín pre GKCH v Prešove. Po skon-
čení nasledovalo občerstvenie 
a následne sa deti a mladí rozišli 
do svojich domovov. Koledníkov 
čaká ešte príprava na samotné ko-
ledovanie vo svojich farnostiach. 
28. ročník Dobrej noviny sa nesie 
v téme Zmeňme púšť na záhradu. 
(Beáta Baranová)
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PONdELOK
9. január
Mučeník Polyeukt
Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým 
v pokoji. (Mk 9, 50)
Soľ bola vždy veľmi vzácna a nenahra-
diteľná, ba dokonca v antickom svete sa 
považovala za niečo „božské“. Ani dnes si 
bez nej nevieme predstaviť svoj život. Pán 
Ježiš používa práve tento obraz, aby nám 
pripomenul, že v našom živote nemôže 
chýbať Duch Boží, ktorý napĺňa, oživuje 
a premieňa srdce človeka a zároveň učí 
človeka neustále milovať a žiť v pokoji 
s inými ľuďmi v tomto svete. Veď to je 
naše poslanie.
Liturgia: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; 
Mk 9, 42 – 50; 10, 1, zač. 42; predobrazujú-
ce antifóny a blaženstvá (alebo prvá a dru-
há antifóna zo sviatku a tretia každodenná 
s pripivom zo sviatku); po vchode Poďte… 
Ján ťa pokrstil v Jordáne…; tropár, Sláva, 
I teraz, kondak Bohozjavenia; prokimen, 
Aleluja a pričasten zo sviatku; namiesto 
Dôstojné je sa spieva velebenie a 9. irmos 
z utierne sviatku (HS: 341; PZ: 318; HP: 
330)

UtOrOK
10. január
Biskup Gregor Nysský
Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlu-
čuje. (Mk 10, 9)
Jeden neznámy autor hovorí: „Manžel 
a manželka sa môžu v mnohých veciach 
nezhodnúť, no musia sa vždy absolútne 
zhodnúť v tom, že sa nikdy nemôžu vzdať.“ 
Aké dôležité a nevyhnutné je vo sviatost-
nom manželstve aj napriek nezhodám, 
problémom, rozdielnosti názorov či pováh 
to nevzdať, ale rozhodnúť sa každý deň 
nanovo milovať a chcieť dobro a šťastie pre 
toho druhého. Veď Boh nás z lásky povolal 
do manželstva, aby sme sa navzájom milo-
vali, ako on miluje nás. Veď už nie sme ty 
a ja, ale my.
Liturgia: Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25, zač. 
333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43; menlivé časti 
ako 9. januára (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

StrEda
11. január
Prepodobný Teodóz
Veru, hovorím vám: „Kto neprijme Božie 
kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ 
(Mk 10, 15)
Z úst svojej malej dcérky Hanky veľmi 
často počujem prosbu: „Tatko, na ruky.“ 
Jedna obyčajná, a pritom veľmi silná túžba 
dcéry byť v náručí svojho otca, kde sa cíti 
milovaná, prijatá a v bezpečí. Boh volá 
každého z nás po mene do svojho náručia, 

lebo aj my, milované Božie deti, potrebuje-
me v dôvere spočinúť každý deň v Božom 
náručí. Dáva nám dospelým za vzor práve 
tých najmenších, aby nás cez nich pre-
svedčil o svojej otcovskej láske. Neboj sa aj 
dnes byť ako dieťa.
Liturgia: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, 
zač. 44 (radové); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; 
Mt 11, 27 – 33, zač. 43 (prepodobnému); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá 
po vchode Poďte, pokloňme sa... Ján ťa po-
krstil v Jordáne; tropár zo sviatku a prepo-
dobnému, Sláva, kondák prepodobnému, 
I teraz, kondak Bohozjavenia; ostatné zo 
sviatku a prepodobnému; namiesto Dôstoj-
né je sa spieva velebenie a 9. irmos z utier-
ne sviatku (HS: 349; PZ: 326; HP: 338)

ŠtVrtOK
12. január
Mučenica Tatiana
On pri tomto slove zosmutnel a odiši-
el zarmútený, lebo mal veľký majetok. 
(Mk 10, 22)
Bohatý mladík odišiel od Ježiša smutný, 
a to aj napriek tomu, že dostal odpoveď 
na svoju veľmi vážnu otázku. Dozvedel sa, 
že nie majetok či bohatstvo mu prinesie 
večné šťastie, ale Boh a život s ním. Nevie 
si predstaviť život bez majetku, ktorý je 
pre neho všetkým a ktorý ho takto drží 
v moci. Mladík má poklad na zemi, kým 
Ježiš mu dáva ten pravý poklad v nebi. 
Kde je náš poklad? Čo je pre nás na prvom 
mieste? Čo nás drží v moci? Nech nás po-
znanie o tom, čo máme robiť a čo nám ešte 
chýba, napĺňa radosťou a nie smútkom, 
lebo len vďaka Božej milosti to môžeme 
postupne, krok za krokom zvládnuť.
Liturgia: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 
– 27, zač. 45; menlivé časti ako 9. januára 
(HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

PiatOK
13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Tu sa ozval Peter: „Pozri, my sme opustili 
všetko a išli sme za tebou.“ (Mk 10, 28)
Apoštoli naozaj opustili dovtedajší ži-
vot, začali nasledovať Ježiša a učiť sa 
od neho. Išli do neznáma, ale vo viere. 
Azda ľudsky bolo namieste pýtať sa: „A čo 
z toho vlastne budeme mať?“ Pán Ježiš 
im, ale aj nám dáva úžasný prísľub o tom, 
že už na tomto svete dostanú stonásobne 
viac a potom večný život. A čo je tým viac? 
Možno aj ten samotný nový život s Kristom. 
Vidieť ho, počúvať ho, byť pri ňom, byť 
jeho učeníkom. A toto sa ponúka aj nám 
v Cirkvi. Či sme už vo sviatostiach, v Božom 
slove, v spoločenstve nezískali omnoho 
viac? Vnímame to? Buďme za to vďační.

Liturgia: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 24 – 
32a, zač. 46; menlivé časti ako 9. januára; 
zdržanlivosť od mäsa (HS: 341; PZ: 318; 
HP: 330)

SOBOta
14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Ono k vám prišlo a ako na celom svete 
prináša ovocie a rastie. (Kol 1, 6a)
Apoštol Pavol vzdáva vďaky Bohu za spo-
ločenstvo veriacich v Kolosách, ktoré 
od chvíle počutia a prijatia evanjelia rastie 
vo viere a láske. Ohlásené slovo padá 
do úrodnej pôdy ich sŕdc. Svedectvo viery 
v Ježiša Krista je také živé a silné, že sa 
nedá prehliadnuť, a privádza k Bohu mno-
hých ďalších. Prináša ovocie a neustále 
rastie. Aj my sme počuli a počúvame evan-
jelium, slovo života, ktoré chce prinášať 
v našom živote ovocie. Dovoľme Bohu, aby 
v nás konal, aby sme boli neprehliadnuteľ-
ným svetlom viery v tomto svete.
Liturgia: Kol 1, 1 – 6, zač. 349; Lk 16, 10 – 15, 
zač. 81; menlivé časti ako 9. januára (HS: 
341; PZ: 318; HP: 330)

NEdEĽa
15. január
31. nedeľa po Päťdesiatnici 
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatr-
čník
Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj 
sa nado mnou.“ (Lk 18, 38)
Záchranou pre slepca z dnešného evanjelia 
je to, že sa nebojí kričať na Ježiša. Čo iné by 
mohol robiť vo svojej nezávideniahodnej 
situácii? Len z plného hrdla kričať na Boha. 
Tento krik je však iný, ako keď zvykneme 
kričať na iných, keď sa nám niečo nepáči 
alebo keď sme zlomení, či plní zlosti. Tento 
krik je prosbou zbitého človeka o záchranu 
svojej duše, o spásu. A Ježiš počul jeho 
krik, a tak sa mu otvárajú dvere spásy. Nie 
je nám to blízke? Človek volá na Boha. 
Koľkokrát sme aj my boli na úplnom dne 
a úplne sami, zaťažení starosťami, prob-
lémami, pochybnosťami, nedôverou či 
prežívajúc nejakú krízu, a práve vtedy sme 
azda najviac v modlitbe na Boha doslova 
kričali, a tak klopali na dvere Božieho 
srdca, a on pomohol. Dnešné evanjelium 
nám ukazuje, že na Boha sa môžeme stále 
obracať a stále k nemu volať: „Ježišu, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“ A on 
si nás už všimne.
Liturgia: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18, 
35 – 43, zač. 93; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár zo 7. hlasu, Sláva, 
kondak zo 7. hlasu, I teraz, podľa pred-
pisu; prokimen, Aleluja a pričasten zo 7. 
hlasu (HS: 150; PZ: 104; HP: 105)
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PONdELOK
16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Ježiš mu povedal: „Čo chceš, aby som ti 
urobil?“ (Mk 10, 51a)
Antoine de Saint-Exupéry hovorí: „Len 
srdcom vidí človek správne, to podstatné 
je očiam neviditeľné.“ Azda najsilnejším 
momentom dnešného príbehu je skutoč-
nosť, že slepec Bartimej uvidel v Ježišovi 
Kristovi Božieho Syna aj napriek tomu, že 
nemal zrak. Ale mal srdce plné viery, ktoré 
je predpokladom zázraku. Vďaka svojej 
veľkej viere dostal od Ježiša oveľa viac ako 
jedlo, oblečenie či peniaze. Získal svetlo 
do svojho života, a preto mohol ísť cestou 
za Kristom. Pane, daj, aby sme správne 
videli.
Liturgia: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 
52, zač. 48 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 
21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi); každoden-
né antifóny; tropár z pondelka a z Poklony, 
kondak z pondelka, Sláva, kondak z Po-
klony, I teraz, podľa predpisu; prokimen, 
Aleluja, pričasten z pondelka (HS: 154, 351; 
PZ: 108, 328; HP: 109, 340)

UtOrOK
17. január
Prepodobný Anton Veľký
Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len 
lístie; nebol totiž čas fíg. (Mk 11, 13b)
Dobrý hospodár vie, kedy treba sadiť, 
hnojiť, okopávať a zbierať úrodu. Všetko 
má svoj čas. Keď Ježiš odchádzal z Betánie, 
hľadal na figovníku ovocie, ale nenašiel 
nič, lebo nebol čas fíg. Vieme, že figovníky 
majú veľmi zriedka v období Veľkej noci 
figy, no predsa Ježiš hľadá. Figovník je 
obrazom každého kresťana, ktorý môže 
a má prinášať ovocie. Kedy? Vždy a všade, 
v každom čase a v každej chvíli. Ježiš hľadá 
takého kresťana aj dnes. Budeš ním ty?
Liturgia: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 
17 – 23, zač. 24 (prepodobnému); Jak 3, 1 – 
10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23, zač. 50 (radové); 
predobrazujúce antifóny a blaženstvá; 
menlivé časti zo 17. januára (HS: 352; PZ: 
330; HP: 342)

StrEda
18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak 
máte niečo proti niekomu, aby aj vám 
váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil 
vaše hriechy. (Mk 11, 25)
Mnohí si nevieme predstaviť svoj život 
bez rannej modlitby. Hneď ako vstaneme, 
sa modlíme, berieme do rúk Božie slovo 
či ruženec. Aký krásny začiatok dňa. Pán 
Ježiš nám dnes pripomína, aby sme však 

pritom nikdy nezabudli na odpustenie zo 
srdca, ak máme niečo proti niekomu, veď 
aj Boh nezabúda odpúšťať nám. Pápež 
František hovorí: „Prosiť o odpustenie 
znamená odpustiť. Oboje idú ruka v ruke. 
Nedajú sa oddeliť.“ Odpustiť urážku, kriv-
du, nespravodlivosť či zlobu je veľmi ťažké, 
ale nutné na vstup do neba.
Liturgia: Jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23 – 
26, zač. 51 (radové); Hebr 13, 7 – 16 zač 334; 
Mt 5, 14 – 19. zač. 11 (arcibis.); predobrazu-
júce antifóny a blaženstvá; menlivé časti 
z 18. januára (HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

ŠtVrtOK
19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal 
moc, aby si to robil? (Mk 11, 28)
Zázraky a znamenia, ktoré Ježiš robil, 
boli neprehliadnuteľné. Videli ich všetci. 
Aj veľkňazi so zákonníkmi. No nie všetci 
v nich videli prítomnosť Boha a neko-
nečnú Božiu moc. Aké silné, príťažlivé 
a oslovujúce je stretnúť človeka, ktorý svoj 
život prežíva v Božej moci. Môže prísť 
hoci aj ťažká choroba, smrť blízkej osoby, 
nedostatok financií či utrpenie, ale človek 
nestráca radosť, pokoj, lásku a nádej. Čím 
to bude? Či azda nie tou mocou od Boha?
Liturgia: Jak 4, 7 – 5, 9 zač. 56; Mk 11, 27 – 
33, zač. 52; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

PiatOK
20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
Mal ešte jedného, milovaného syna. 
Napokon k nim poslal i jeho, lebo si po-
vedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ 
(Mk 12, 6)
V tomto podobenstve o zlých vinohradní-
koch vidíme dva extrémy. Zlo, ktorého je 
schopný človek, a nekonečné dobro, kto-
rého je schopný len Boh. Na zlobu a hriech 
človeka odpovedá Boh svojou trpezlivou 
láskou, lebo miluje a nikdy neprestane. 
Boh odsudzuje hriech, ale hriešnika 
miluje. A táto trpezlivá láska Boha má moc 
premeniť aj to najtvrdšie srdce, má moc 
zmeniť každého hriešnika na milujúceho 
syna či dcéru. Aj teba, aj mňa.
Liturgia: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12. 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53 (radové); Hebr 13, 
17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23, zač. 24 (pre-
podobnému); predobrazujúce antifóny; 
menlivé časti z 20. januára; voľnica (HS: 
355; PZ: 332; HP: 345)

SOBOta
21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väč-
šiu vieru.“ (Lk 17, 5)
V poslednom čase počuť neraz z našich 
úst sťažnosti typu: „Všetko ide hore. Ceny 
energií, potravín, pohonných hmôt. Ako to 
všetko zvládneme?“ Máme strach a obavy, 
či to nejako utiahneme. Ide však pri tomto 
raste „hore“ aj naša viera? Stúpa a rastie 
naša viera do výšin? Apoštoli práve o toto 
prosili Ježiša, aby im dal väčšiu vieru, ktorá 
bude pre ich život riešením problémov 
a posilou. Skúsme to možno aj my – prosiť 
v hlbokej pokore Pána o väčšiu vieru, lebo 
je neraz slabá a krehká.
Liturgia: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 – 
10, zač. 84; každodenné antifóny; menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEdEĽa
22. január
Nedeľa o Zachejovi 
Apoštol Timotej
A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlav-
ným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť 
Ježiša, kto to je... (Lk 19, 2 – 3a)
Indického miliardára Ratana Navala Tatu 
sa raz opýtali na význam šťastia. Povedal: 
„V živote som prešiel štyrmi štádiami 
šťastia. Prvou etapou bolo hromadenie 
bohatstva a zdrojov, ale napokon som 
nebol šťastný. Potom prišla druhá etapa, 
zhromažďovanie cenností a predmetov, 
ale necítil som žiadne šťastie. Potom som 
vlastnil 95 % zásob nafty v Indii a Afrike 
a vlastnil som najväčšiu továreň na výrobu 
ocele v Indii, a dokonca v celej Ázii. Ale 
stále žiadne šťastie. Štvrtou etapou bolo, 
keď ma môj priateľ požiadal, aby som 
kúpil invalidné vozíky pre dvesto posti-
hnutých detí. Potom trval na tom, aby som 
išiel s ním a odovzdal ich. Na tvárach tých 
detí som videl zvláštnu žiaru šťastia. Videl 
som, ako všetky sedia na vozíkoch, pohy-
bujú sa, zabávajú a pocítil som skutočné 
šťastie. Jedno dieťa na mňa uprene hľa-
delo, a keď som sa ho spýtal, čo sa deje, od-
povedalo: ,Chcem si zapamätať tvoju tvár, 
aby som ťa, keď sa s tebou stretnem v nebi, 
mohol spoznať a ešte raz ti poďakovať.‘“
Ani Zachej nenašiel šťastie v bohatstve či 
majetku, ale našiel ho až pri Ježišovi, a tak 
mohla prísť spása do jeho domu. Túžiš 
po pravom šťastí? Je blízko, je to Ježiš.
Liturgia: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 
1 – 10, zač. 94; predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá; tropár z 8. hlasu, Sláva, 
kondak z 8. hlasu, I teraz, podľa predpisu  
(HS: 152; PZ: 106; HP: 107)

Mikuláš Fejko
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ŽIDIA SÚ NAJ (1)
Syn židovského rabína odíde študovať 
do zahraničia, tam sa obráti na kresťanstvo 
a nechá sa pokrstiť. Keď sa to dozvie otec, 
zúfalo padne na kolená pred Bohom a vraví: 
„Bože, pomôž. Čo mám robiť? Môj syn sa 
nechal pokrstiť!“ A z neba sa ozve: „Mám 
ten istý problém.“

Rozprávajú sa katolík a žid. Katolík vraví: 
„Dobre, tvoj syn vyštuduje za rabína, a už 
navždy zostane rabínom. Ale môj študuje 
za kňaza. Ak sa bude dobre učiť, bude pocti-
vý a ľudia ho budú mať radi, môže sa neskôr 
stať aj biskupom.“ Žid pokýve hlavou a pýta 
sa: „No a potom?“ „No, ak sa bude vzdelá-
vať, konať dobro, môžu ho neskôr povolať 
do Vatikánu a stane sa kardinálom.“ Žid: 
„A potom?“ „No čo potom... Keď bude mať 
šťastie, môžu ho zvoliť aj za pápeža.“ Žid: 
„A potom?“ „Čo potom? Veď potom už nič, 
potom je už len Boh.“ Žid: „Vidíš, a jednému 
z našich sa to podarilo.“

Pred kostolom sedia dvaja žobráci v otrha-
ných šatách. Jeden má na krku kríž, druhý 
má na hlave židovskú jarmulku a zapletené 
vrkôčiky. Po omši ľudia dávajú almužny 
tomu s krížikom, ten s vrkôčikmi nemá nič. 
Napokon vyjde z kostola kňaz a vraví mu: 
„Synu, musíš ísť pred židovskú synagógu, tu 
nedostaneš ani mincu.“ Keď odíde, obráti sa 
ten s vrkôčikmi k tomu s krížikom a vraví: 
„Počul si, Moses, katolík bude nám židom 
hovoriť, ako prísť k peniazom.“
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Legenda: AKTÉR, ALKÁN, ATLAS, ATRAPA, BOLESŤ, 
CIVIL, HLADINA, IKONA, ISTOTA, KLANY, KLASY, 
KOALA, KORBA, KOTVA, KVALITY, KVETY, LARVA, 
LIATINA, MASKA, NEVINA, OBRAT, OBRYSY, OLO-
VO, OSOBA, PANDA, POVERA, POŽIAR, PRACANT, 
PRETEKÁR, RIAVA, ROMÁN, SENICA, SINAJ, SKALÁR, 
SKRAT, SLNKO, SĽUDA, STOKA, ŠAMAN, TEKLA, 
TEPLO, TEROR, TLAKOMER, TLAKY, TLAMA, TREST, 
ZÁPLATA, ZÁSADA, ZĽAVA, ZLEPENEC, ŽOBRÁK.

BIBLICKÁ DOPLŇOVAČKA
Stačí vyhľadať tie správne slová. V legende máte štyri údaje: skratku knihy, číslo 
kapitoly, číslo verša a poradie slova. Pošlite a vyhrajte Rodinnú Bibliu. 
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V akom veku môže židovský chlapec čítať 
Písmo verejne v synagóge?

Koľko lyžičiek umyli v arcibiskupskej kuchy-
ni pred návštevou pápeža Františka?

Koľkým bohoslovcom udelil vladyka Peter 
8. decembra nižšie svätenia? 

Koho zobrazuje bronzová medaila, ktorú 
dostala prezidentka od pápeža Františka?

V akom týždni sa predčasne narodil chlapec 
zo svedectva?
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Tajničku osem-
smerovky tvorí 
29 nevyškrtaných 
písmen. Autor: 
Marek Pataky

Riešenia zasie-
lajte na adresu: 
SLOVO, Hlavná 3, 
080 01 Prešov alebo 
inzercia@casopis-
slovo.sk.

Správne riešenia 
z čísla 22: Biblic-
ká doplňovačka: 
Vľúdnosť a láska sú 
liekom na žiaľ ľudí. 
Osemsmerovka: 
Pokánie prináša 
odpustenie a pokoj.

V HOROSKOPE MI PÍŠE, ŽE V HOROSKOPE MI PÍŠE, ŽE 
MA ČOSKORO VYSOKÝ MUŽ MA ČOSKORO VYSOKÝ MUŽ 
V OBLEKU ZASYPE KVETMI.V OBLEKU ZASYPE KVETMI.

MOJA, TO MOJA, TO 
BUDE DAKTO BUDE DAKTO 
Z POHREBNÉHO Z POHREBNÉHO 
ÚSTAVU.ÚSTAVU.

 A B C D E F G H I J K L M N O P

LEGENDA: A: Neh 11, 32, 2; Sk 2, 22, 5; B: Jer 31, 3, 10; Gn 7, 19, 7; C: Lk 
13, 17, 16; Joz 14, 11, 10; D: Tob 6, 1, 2; 2 Krn 12, 4, 1; E: Ž 78, 6, 14; F: Gn 5, 
7, 8; G: Gn 46, 33, 12; H: Tob 12, 15, 7; Mud 12, 24, 10; I: Dt 9, 28, 12; Jer 
15, 3, 1; J: Neh 9, 5, 34; K: Dan 1, 6, 11; Ez 20, 8, 10; L: 2 Mach 9, 29, 11; Lv 
15, 25, 5; M: Jn 18, 1, 14; Jn 1, 36, 2; N: Lk 8, 42, 5; O: Jn 4, 45, 5; P: Sk 2, 
3, 2; 1 Mach 16, 3, 9.
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DAROVALI NA SLOVO

Mária Baranková, Bardejov, 63 eur; čitatelia 
časopisu, Prievidza, 22 eur; Zuzana Serafíno-
vá, Kežmarok, 13 eur; Juraj Komara, Spišská 
Nová Ves, 8 eur; Juraj Gonda, Hrachovo, 100 
eur; Daniela Matfiaková, Kežmarok, 20 eur; 
Jozef Mikula, Bzenov, 33 eur; Arcibratstvo 
svätého ruženca, Lesné, 30 eur; Andrej Pri-
bula, Košice, 13 eur; Monika Hricáková, Brati-
slava, 13 eur; bohuznámy, Sečovská Polianka, 
50 eur; Anton Greško, 5 eur; Helena Jalčáko-
vá, Humenné, 20 eur; Anna Gabriela Jenčová, 
Sabinov, 11 eur; Gabriela Korečko, Čirč, 25 
eur; Anna Kačmárová, Malcov, 8 eur; Juraj 
Zelník, Banská Bystrica, 13 eur; Kvetoslava 
Vrábľová, Korunková, 13 eur; Josef Kraus, 
Ruskovce, 5 eur; Anna Tančáková, Tokajík, 18 
eur; Helena Dadová, Humenné, 13 eur; Jana 
Fecková, Košice, 13 eur; Mária Lešková, Pre-
šov, 13 eur; Margita Györgyová, Košice-Krás-
na, 8 eur; Monika Dorocáková, Kežmarok, 13 
eur; Margaréta Jalčová, Zemplínske Hámre, 
13 eur; Peter Tutoky, Župčany, 13 eur; Darina 
Referovičová, Matovce, 8 eur; čitatelia časo-
pisu, Trebišov, 50 eur; Vojtech Hornyák, Krá-
ľovský Chlmec, 8 eur; Marta Balogová, Prešov, 
13 eur; Ján Dudlák, Stará Ľubovňa, 13 eur; 
Ivan Skupek, Prakovce, 13 eur; Ervín Potaš, 
Nižná, 5 eur; Ľuboslav Dorin, Košice, 13 eur; 
Anna Fedorová, Žilina, 13 eur; Pavol Hybala, 
Petkovce, 5 eur; Mária Rejtová, Poruba pod 
Vihorlatom, 63 eur; Mária Hromuľáková, Niž-
ný Hrušov, 13 eur; Janka Fügediová, Košice, 
13 eur; Monika Kandráčová, Krásna Lúka, 13 
eur; Pavol Lejko, Košice-Šaca, 9 eur; čitatelia 
časopisu, Brezno, 11 eur; Jolana Jakubčáková, 
Poprad, 13 eur; Juraj Andrek, Rudlov, 13 eur; 
Regina Lengyelová, Rozhanovce, 8 eur; Anna 
Sabová, Orechová, 28 eur; Andrea Kasardová, 
Pobedim, 8 eur; Mária Kucharovičová, Spišská 
Nová Ves, 22 eur.

Veľké Pán Boh zaplať!

VÝHERCOVIA

V novembrovom losovaní bola zo štyrid-
siatich dvoch riešení vylosovaná pani Anna 
Kuruncová z Vranova nad Topľou.

JUBILEÁ KŇAZOV

Marek Maďar – 20. január – 50 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
mnohaja i blahaja lita.

BLAHOŽELÁME

Náš duchovný otec Lukáš Kireš oslávil 6. ja-
nuára požehnaných 35 rokov života. Pri tejto 
príležitosti vám chceme zablahoželať a po-
ďakovať za všetko, čo pre nás a našu farnosť 
robíte. Do ďalších rokov vám a vašej rodine 
prajeme a od nebeského Otca vyprosujeme 
pevné zdravie, veľa Božích milosti, hojnosť 
darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej 
Bohorodičky. Na mnohaja i blahaja lita! 

veriaci z obce Topoľa 

SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Jubilanti – december

Jubilanti – január
50 rokov: Ján Benka-Rybár, Zlaté; Silvia Leš-
ková, Parchovany; otec Marek Maďar, Zdoba; 
Mária Trebišovská, Makovce 
60 rokov: Gabriela Geregová, Moravany; Ľu-
bica Hamašová, Dlhé Klčovo; Mária Janušová, 
Hažín nad Cirochou; Marta Zubková, Davidov 
70 rokov: Ladislav Brandabura, Sobrance; 
PhMr. Mária Dudová, Lipany; Verona Glovňo-
vá, Malcov; Anna Lorinčaková, Košice; Kristína 
Maľučká, Kráľovce; Ing. Ľubomír Porhinčák, 
Bratislava; Zuzana Ščerbáková, Trhovište; 
Štefan Senderák, Radvaň nad Laborcom; 
Helena Tichá, Novosad 
75 rokov: Jozef Bartoš, Kuzmice; Rudolf 
Bendžuch, Kaluža; Mária Dzvoniková, Hli-
vištia; Andrej Ferko, Slivník; Mária Furimská, 
Helcmanovce; Ignác Havrilčák, Slivník; Mária 
Hirková, Sečovská Polianka; Mgr. Igor Meško, 
Trenčín; Marta Suchá, Kaluža 
80 rokov: Mária Bodnárová, Horovce; Anna 
Cifruľáková, Michalovce; Mária Fecková, 
Sečovce; Alžbeta Hreňová, Koňuš; Mária Hri-
cová, Sačurov; Ján Kocan, Sečovce; František 
Kreheľ, Klenov; Regina Sokolová, Drienov; 

Mária Tušimová, Lesné 
85 rokov: Milan Hrehovčík, Michalovce; Hele-
na Peržeľová, Rudlov 
90 rokov: Helena Adamčíková, Ložín; Helena 
Lešová, Bunkovce; Helena Mačová, Fulianka 
95 rokov: Anna Šimková, Cabov

Oznamy

Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal knižne 
úplný životopis sv. Márie Egyptskej, veľkej 
kajúcnice. Poznanie jej životného príbehu je 
súčasťou Veľkého pôstu v Gréckokatolíckej 
cirkvi.

Darovali na spolok

Členovia SSCM z Petkoviec 20 €; Ing. Mgr. Pe-
ter Baláži, Prešov 5 €; dve bohuznáme z Mi-
chaloviec po 5 €; Mária Kločanková, Micha-
lovce 5 €; PhDr. Mária Migrová,  Ružomberok 
45 €; Ing. Ján Murín, Martin, 5 €; ThLic. Ven-
delín Pleva, Bratislava, 5 €; ThLic. Andrej 
Škoviera, Bratislava, 5 €; ThDr. Ivan Šulík, 
Bratislava, 5 €; Anna Todorová, Michalov-
ce, 5 €; Milan Zeman, Nižný Kelčov 15 €; 
prof. PhDr. Peter Zubko, Nižný Hrabovec, 5 €. 
Srdečne Pán Boh odmeň a požehnaj.

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

Slovo oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
www.casopisslovo.sk; ročník 55; periodicita vydávania: dvojtýždenník
Adresa redakcie:  SLOVO, Hlavná 3, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 42, 0911 711 263
Číslo účtu:  SK45 0200 0000 0032 1020 6959
 SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, VS: vaše PSČ
Vydavatelia:  Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Hlavná 1, 081 35 Prešov, IČO 

51311917
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Šéfredaktor:  PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD. (sefredaktor@casopisslovo.sk)
Redaktori:  ThDr. Miroslav Dancák, PhD. (cenzor@casopisslovo.sk)
 PhDr. Adriana Matoľáková, PhD. (redakcia@casopisslovo.sk)
 Richard Fučko (spravodajstvo@casopisslovo.sk)
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bo rámček 4 eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo. Blahoželanie kňazovi 
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Ľutina, bazilikalutina.sk, 051/459 62 31
Každý deň: svätá liturgia (18.00 h)  
17.30 Deviaty čas (Po – St a Pi) / Akatist 
k svätému Mikulášovi (Št)

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

Michalovce, bazilikaredemptoristi.sk, 
0902 275 145
16.01. Svätá liturgia s Molebenom k sv. 
Gerardovi a požehnaním šatkou sv. Gerarda 
(18.00 h)

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

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. 
Príspevok na kurz je 140 eur za manželský 
pár.
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. Príspevok na kurz je 90 
eur za osobu.

koinoniapo.sk, 
 koinonia ján krstiteľ prešov 

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

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

Klub Prešov: +421 907 197 990

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

Občianska inzercia:  
znak (vrátane medzier): 4 centy a fotografia 
(2x2,5 cm) alebo rámček 4 eurá. Meno zvý-
razňujeme zadarmo. Blahoželanie kňazovi 
k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov života 
a od 20 rokov kňazstva) do 200 znakov je 
za dobrovoľný príspevok. 

Firemná inzercia:  
znak (vrátane medzier): 5 centy bez DPH 
a foto grafia (2x2,5 cm) alebo rámček 5 eurá 
bez DPH

Podporte vydávanie svojho časopisu. 
SK45 0200 0000 0032 1020 6959 
ŠS: 2700 
KS: 0558 
     Ďakujeme.

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

PODPORTE TENTO PROJEKT

www.klokocov2020.sk

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

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

SK57 0200 0000 0030 2148 6453
Variabilný symbol:

777


