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Ú V O D N Í K

Nedávno sme pre-
žívali požehnaný čas 
Vianoc. Tieto sviatky sú 
spolu s Veľkou nocou 
najväčšie v roku. Keď 
tu pripočítam aspoň 
jednu celoeparchiálnu 
a jednu farskú odpus-
tovú slávnosť, sú to asi 
štyri obdobia v roku, 
keď môžeme byť sved-

kami „hromadného“ spovedania sa veriacich 
a ich pristupovania k Najsvätejšej Eucharistii. 
Keď tieto sviatky pominú, postupne s pribúda-
júcimi dňami počty veriacich pristupujúcich 
k Eucharistii klesajú, až sa postupne zasta-
via na „normáli“, teda na počte ľudí, ktorí 
pravideľne pristupujú k sviatosti pokánia a 
Eucharistie. 

Nechcem nikoho súdiť ani deliť na dob-
rých-prijímajúcich a zlých-neprijímajúcich 
Eucharistiu. Práve naopak, chcel by som skôr 
spoznať skutočný dôvod konania veriacich 
ľudí, ktorí odmietajú prijať Boha fyzicky, 
hoci s ním chcú žiť celý život. Iste, sú veriaci, 
ktorí svojím alebo možno i cudzím zavinením 
nemôžu pristúpiť k Eucharistii. Ale je mnoho 
takých, ktorí nijakú neprekonateľnú prekážku 
nemajú alebo dokonca nie sú si vedomí nija-
kého ťažkého hriechu, a predsa k Eucharistii 
nepristúpia.

Skúmajme, čo o Eucharistii hovorí Sväté 
písmo: 

„Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lá-
mal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite 
a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, 
vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite 
z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, 
ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie 
hriechov“ (Mt 26, 26-29a). 

Ježiš povedal: „Veru , veru hovorím vám: 
Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho 
krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje 
telo a pije moju krv, má večný život a ja ho 
vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je 
pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto 
je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a 
ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem 
z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto 
je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký 

jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, 
bude žiť naveky“ (Jn 6, 53-58).

Ježiš povedal: „ Ja som chlieb života. Kto 
prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, 
a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 
6, 35) a „Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje 
z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho 
jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. 
Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. 
A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život 
sveta. ( Jn 6, 50-51).

Toto sú slová Svätého písma, ktoré ukazujú 
Eucharistiu ako úžasný dar milujúceho Boha 
nám ľuďom, ktorý je zdrojom skutočného 
a pravdivého života, ktorý prechádza do 
večného spoločenstva s Bohom. Možno nájsť 
alebo získať väčší dar, ako je tento? A možno 
ho získať tak jednoducho? Človek túži po 
daroch, túži po živote a jeho skvalitnení, ale, 
žiaľ, hľadá ho často tam, kde nie je, ba priam 
tam, kde namiesto života obsiahne smrť. 

Je teda možné, aby sa našiel človek, ktorý 
by taký dar odmietol? Určite nie. A predsa 
vidíme takýto jav celkom bežne v živote 
väčšiny kresťanov!

Znovu si kladiem otázku, prečo je to tak. 
Nachádzam iba jedinú odpoveď. „Nemýlite 
sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc?“ 
(Mk 12, 24). Tak, ako kedysi mnohí v Kristovi 
nespoznali Mesiáša, tak dnes mnohí v Eucha-
ristii nespoznávajú skutočného, milujúceho a 
životdávajúceho Boha.

Svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil Rok Eucha-
ristie. Je to požehnaný čas, ktorý nám Cirkev 
ponúka, aby sme zmenili svoj vzťah k Naj-
svätejšej Eucharistii, aby sme ju všetci bez 
rozdielu prijímali ako existenciu skutočného a 
jediného Pána a Boha, ktorý dáva odpoveď na 
všetky otázky života a ktorý ako jediný tento 
život dáva, a dáva ho na veky.

Nenechajme sa okradnúť pokušiteľom! 
Vymeňme pominuteľné za nepominuteľné! 
Nechajme sa obdarovať Bohom, ktorý nám 
dáva seba samého za pokrm v Najsvätejšej 
Eucharistii!

Jaroslav Matoľák
sabinovský

protopresbyter
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Február 2005
 Aby chorí, a najmä najchudobnejší z nich, 

dostali starostlivosť a liečbu hodnú ľudských 
bytostí.

 Aby všetci misionári, muži i ženy, rástli 
v poznaní, že len horlivou láskou ku Kristovi 
môžu evanjelium odovzdať účinným a pre-
svedčivým spôsobom.

 Ježiš Kristus sa z lásky k nám uponížil: Stal 
sa človekom, trpel, umrel, ale na tretí deň 
vstal z hrobu. Z lásky k nám sa uponížil aj tak, 
že sa vtelil pod spôsobom chleba a vína. Za 
túto lásku sa mu najkrajšie odvďačíme, keď 
ho budeme prijímať v Eucharistii s čistým a 
pokorným srdcom. 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

Ak chcete zadarmo vyhrať knihu, odpovedajte na jed-
noduchú otázku na http://petra.grkatpo.sk/. Každý 
týž deň nová možnosť obohatiť svoju knižnicu.

Predplaťte SLOVO ako darček blízkej osobe.

Stačí ak poštovým peňažným poukazom H zašlete na ad-
resu redakcie 345 Sk a váš známy bude dostávať SLOVO 
od čísla 4. Ak do správy pre prijímateľa uvediete svoju 
adresu, získate zadarmo Vianočné pexeso SLOVA.
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AFRIKA: Európa hrá rozhodujúcu úlohu v boji 
proti hladu a chudobe v Afrike, ale arcibiskup 
z Kisangani a predseda Biskupskej konferen-
cie Konga Laurent Monsengwo Pasinya nie 
je spokojný. Podľa jeho názoru nepotrebuje 
Afrika v prvom rade materiálnu pomoc, ale 
predovšetkým tie hodnoty, ktoré, ako sa zdá, 
sa v Európe postupne strácajú, pretože starý 
kontinent stratil svoju vlastnú kresťanskú 
identitu (ZE/-zg-TK KBS).

VATIKÁN: Vatikán plánuje sprístupniť ďalšiu 
časť tajných archívov z obdobia do februára 
1939. Prefekt vatikánskych tajných archívov 
P. Sergio Pagano 13. decembra pri prezentácii 
knihy vo Vatikáne oznámil, že pravdepodob-
ne sprístupnia všetky spisy z obdobia pontifi-
kátu pápeža Pia XI. (1922-39) už začiatkom 
roku 2006 usporiadané pre potreby historikov 
(KP/-zg-TK KBS).

KRAKOV: Vo svätyni Božieho milosrdenstva 
pri kláštore Kongregácie sestier Panny milo-
srdenstva a v kaplnke, kde sa uchováva obraz 
Božieho milosrdenstva a relikvie sv. Faustíny, 
privítajú v lete kňazov z celého sveta. V dňoch 
20. až 24. júla 2005 sa tu budú pre nich ko-
nať exercície. Povedie ich rakúsky kardinál 
Christoph Schönborn. Kazateľmi budú aj kar-
dináli Philippe Arbarin z Lyonu a Franciszek 
Macharski z Krakova. Duchovné cvičenia sa 
konajú z iniciatívy medzinárodnej skupiny 
Misionárov milosrdenstva, ktorej patrónom je 
kardinál Schönborn (ZE/-zg-TK KBS).

VATIKÁN: Vatikán plánuje na budúci rok uve-
rejniť dokument o homosexualite a kňazstve. 
Vydá ho Kongregácia pre katolícke vzdeláva-
nie v spolupráci s Kongregáciou pre náuku 
viery a ďalšími vatikánskymi inštitúciami. 
Bude to inštrukcia, ktorá stanoví kritériá a 
normy k všetkým otázkam z oblasti homose-
xuality a kňazstva. Na dokumente sa pracuje 
už päť rokov (KATH-NET/-zg-TK KBS).

USA: Kongres USA odsúhlasil zákon, podľa 
ktorého sa lekárom a zamestnancom ne-
mocníc priznáva právo výhrady svedomia 
v matérii interrupcií. Tí, ktorí sa rozhodnú 
odmietnuť vykonávanie alebo asistenciu pri 
takomto zákroku, budú chránení federálnym 
zákonom. Zákon musí teraz podpísať prezi-
dent Bush, ktorý už vyjadril ochotu k jeho 
podpisu (ZENIT-jk-TK KBS).

INDIA: Milióny pútnikov ich milovali – vôňu 
ruží a jasmínu, ale aj pestré girlandy, ktoré 
ponúkali obchodníci pred Bazilikou Panny 
Márie v indickom pútnickom mieste Vailan-
kanni. Teraz sa však v okolí baziliky, ktorú 
každoročne navštívi až 1,5 milióna pútnikov 
a ktorá leží priamo na pláži Bengálskeho 
zálivu, šíria iné „vône.“ „Doteraz sme našli 
viac ako 800 mŕtvol,“ hovorí jezuita páter 
Xavier, ktorý je správcom pútnického centra 
ležiaceho 300 kilometrov južne od Madrasu. 
A 150 dobrovoľníkov z katolíckych farností 
diecézy ešte stále vyťahuje z trosiek mŕtve 
telá. Mnohé mŕtvoly sú už také znetvorené, 
že ich nemožno identifikovať. Nákladné autá 
odvážajú telá do blízkych masových hrobov 
(KP/-zg-TK KBS).

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

5. januára 2005 Svätý Otec Ján Pavol II. 
vymenoval otca Josepha Konnatha, vedúceho 
predstaviteľa univerzitného školiaceho stre-

diska Mar Theophilos 
Teacher Training Col-
lege, za pomocného 
biskupa Arcieparchie 
Trivadrum v západo-
indickom spolkovom 
štáte Kerala, nedáv-
no kruto postihnutom 
prírodným nešťastím. 
Arcieparchia Trivad-
rum patrí do katolíc-

kej východnej cirkvi, starobylej antiochijskej 
tradície, zjednotenej s rímskou cirkvou a 
praktizuje sýrsko – malankarézsky obrad. 

Malankarézania, čiže indickí katolíci anti-
ochijskej tradície, vo svojich bohoslužbách 
používajú okrem sýrčiny aj malajalamčinu, 
čo je malabarský jazyk. Územie arcieparchie 
má rozlohu 8684 km2, žije tam 8,5 mil. obyva-
teľov, z toho je 260 tisíc východných katolíkov. 
V arcieparchii je 267 kňazov a spolu 937 
rehoľníkov a rehoľníčok. Otec biskup Joseph 
bol Svätým Otcom zároveň vymenovaný za 
apoštolského vizitátora pre všetkých sýrsko-
-malankarezských katolíkov žijúcich v Európe 
a Severnej Amerike. Nový biskup sa narodil 
v roku 1952 vo Vadasserike v Indii a kňazskú 
vysviacku prijal v roku 1978.

Podľa VIS (Vatican Informatin Services) 
spracoval Vladimír Miroššay

NOVÝ BISKUP ANTIOCHIJSKEJ OBRA-
DOVEJ TRADÍCIE V INDICKEJ OBLASTI 

KAROL WOJTYLA - PRÍBEH MUŽA, 
KTORÝ ZMENIL BEH DEJÍN

V Ríme sa 7. decembra 2004 uskutočnilo 
stretnutie zahraničných novinárov s tvorcami 
filmu o živote pápeža Jána Pavla II. s názvom 
Karol Wojtyla. Ako 
hovorí režisér a au-
tor scenára Giacomo 
Battiato, hlavným 
odkazom filmu je lás-
ka, a to podľa neho 
nie je len kresťan-
ské, ale univerzálne 
posolstvo. „Nič nie 
je tak posvätné ako 
dôstojnosť života ľud-
skej bytosti,” dodá-
va taliansky režisér, 
ktorý, ako sa sám priznal, nechcel tento film 
robiť za žiadnu cenu a nakoniec ho príbeh 
Karola Wojtylu úplne nadchol a fascinoval. 

„Študoval som to, čo bolo za Jánom Pavlom 
II., v jeho pozadí. Študoval som osobnosť 
Karola Wojtylu, kým sa nestal pápežom,” ho-
vorí Battiato, podľa ktorého bol Karol Wojtyla 
“veľmi zvláštnou osobnosťou so symbolickou 
silou, ktorá možno prekračovala náboženský 
prvok. A tak som napísal príbeh nie o svätcovi 
ani o pápežovi ale príbeh o človeku. Tento 
človek sa neskôr stane prvým netalianskym 
pápežom po 500 rokoch a to už je jeden zo 
zaujímavých motívov”. Podkladom pre scenár 
mu bola kniha Karlov príbeh (Storia di Ka-
rol) od Gianfranca Svidercoschiho. Samotný 
príbeh sa začína v roku 1939 a končí v roku 
1978. Film z dielne talianskeho producenta 
Pietra Valsecchiho bol nakrúcaný prevažne 
v Krakove a náklady na výrobu tvorili 10 
miliónov eur. 

Prevzaté z TK KBS – Dominik Číra, Rím

INDIA SA CHCE OCHRANE PRED 
CUNAMI PRIÚČAŤ OD DOMORODCOV

Podľa informácií Spoločnosti pre ohro-
zené národy (GfbV) indická vláda nariadila 
študovať tradičné včasné varovné systémy 
domorodcov, aby mohla obyvateľov pobrežia 
v budúcnosti lepšie chrániť pred prírodnými 
katastrofami. Na Andamanských a Nikobar-
ských ostrovoch sa utopili tisíce ľudí, zatiaľ čo 
medzi domorodým obyvateľstvom bolo oveľa 
menej mŕtvych. 

„Domorodci pozorovali ustúpenie mora 
pred prvou záplavovou vlnou, škriekanie vtá-
kov a ďalšie prírodné úkazy, pochopili to ako 
varovanie a mnohí sa rýchlo uchýlili na kopce 
a kokosové palmy,“ povedal referent GfbV pre 
Áziu Ulrich Delius v Göttingene. V Thajsku sa 
námorní nomádi takisto zachránili na základe 
svojich skúseností s morom, zatiaľ čo neďaleko 
nich sa utopili stovky turistov. „V Thajsku a 
v Indii, kde tieto národy už desaťročia dis-
kriminujú ako primitívnych domorodcov’, 

vyvolalo teraz veľké prekvapenie, že práve 
títo domorodci vedia viac ako moderný svet! 

Dúfame, že domorodé národy s celým svojím 
náhľadom na život a svojím hlbokým chápa-
ním prírody budú v budúcnosti brať vážnejšie 
a že po ich právach sa už nebude systematicky 
šliapať!“

KATH-NET/-zg-TK KBS
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V sobotu 4. decembra 2004 sa v Sabinove 
konal prvý ročník Kňazského futbalového tur-
naja. Turnaj sa začal svätou božskou liturgiou 
v Chráme Najsvätejšieho srdca Ježišovho. 
Po liturgii sa všetci účastníci presunuli do 
telocvične Strednej poľnohospodárskej školy, 
kde sa zapísali na súpisky a turnaj sa mohol 
začať. Jedným z najväčších favoritov bolo iste 
mužstvo Prešovského protopresbyteriátu v zlo-
žení o. Vasiľ Kormaník, Igor Suchý, Rastislav 
Višňovský, Marián Sterančák a Marcel Iľko. 
Prešov však hneď v prvom zápase prehral. 
Pomaly, ale isto sa favoritom stávalo mužstvo 
protopresbyteriátu Čemerné, ktoré si na tento 
turnaj vzalo „mladú krv“, ktorú predstavovali 
skúsení hráči ako o. Miroslav Iľko, o. Peter 
Milenký, o. Slavomír Krajňák, o. Vladimír 

Mikluš – Sekera (požičaný z Vranova) a o. 
Jozef Sopko. A aj sa tak stalo. Vo finále sa teda 
stretli dve najtipovanejšie mužstvá Čemerné a 
Prešov. Po takmer dramatickom súboji sa však 
Prešov veľmi neradoval. Výsledok 3:2 ich iste 
veľmi nepotešil. To však nebol ani najmenší 
dôvod na stratu nálady. Za najlepšieho hráča 
turnaja bol vyhlásený o. Vladimír Mikluš – Se-
kera. Po turnaji si všetci pochutnali na guľáši, 
ktorý po ťažkom boji veľmi dobre padol. Všetci 
účastníci z turnaja odchádzali ale v dobrej 
nálade. Takže o rok sa stretneme znova, ale 
tentoraz bude usporiadateľom víťazné muž-
stvo, teda dekanát Vranov – Čemerné. Ostáva 
už len poďakovať tohtoročným organizátorom 
za ich obetavú prácu. 

Pavol F.

Futbalový turnaj kňazov v Sabinove

BRATISLAVA: V Bratislave sa už stalo dobrou 
niekoľkoročnou tradíciou usporiadavanie 
predvianočných koncertov pod záštitou 
Hlavného mesta SR Bratislavy, bratislav-
ského Kultúrneho a informačného strediska 
a Mestskej organizácie Rusínska obroda na 
Slovensku. Tohto roku sa niesol pod názvom 
Dni rusínskych tradícií, ktorý sa konal 15. 
decembra 2004 v koncertnej sieni Klaris-
ky. Na podujatí účinkovali dva zbory, a to 
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu 
a Kyrillomethodeon, spevácky zbor pri 
gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv. 
Kríža v Bratislave. Obidva tieto zbory vedie 
zbormajster Adrian Kokoš. 
Deti sa predstavili pozoruhodným repertoá-
rom ako VIVA TUTTE, UKOLÉBAVKA, GLORIA 
NATALIZIO, AVE MARIA a koledami AKÝ JE 
TO SVIT, HĽA, ZÁSTUP, BÚVAJ DIEŤA KRÁS-
NE. Kyrillomethodeon predniesol skladby 
Tovačovského, Šapošníkova a Rimskeho-
-Korsakova. Najviac skladieb zaznelo od 
nášho vynikajúceho skladateľa a umeleckého 
vedúceho nášho zboru Štefana Ladižinského. 
Skladby ako Pomiluj nás, Hospodi, Pod tvoju 
milosť, Tebe pojem (premiéra) chytili za srdce 
nejedného poslucháča. Hosťujúcimi sólistami 
týchto krásnych skladieb boli poslucháči 
VŠMU Alena Prádlovská a Matúš Trávniček. 
Predvianočným koncertom nás sprevádzali 
Mária Schlosserová a Alfred Swan. Hovore-
ným slovom priblížili zvyky a obyčaje Vianoc 
Rusínov na Slovensku. Slávnostný večer 
ukončili obidva zbory spoločnou premiéro-
vou skladbou RADUJME SA... . Pozostávala 
zo spojenia kolied a vinšov, ktorú pre tento 
večer skomponoval Š. Ladižinský (Mária 
Semberová).

HAŽÍN NAD CIROCHOU: Zažila som nebo na 
zemi. Duchovný otec Mgr. Rastislav Baka 
pripravil pre svojich veriacich v Hažíne nad 
Cirochou a v Kamenici nad Cirochou vianočný 
darček, ktorý zostane zapísaný v srdciach 
mnohých ľudí. Na vianočný koncert pozval 
speváčku A. Servickú z Prešova. Bolo to neo-
byčajné stretnutie, neobyčajný darček. 
Najprv všetkým zavinšovala pokoj, šťastie, 
zdravie a Božie požehnanie od narodeného 
Ježiška. Potom zaspievala koledy, ktoré 
vychádzali priamo zo srdca a ako z hlbokej 
studnice lásky prenikali všetky srdcia.
Prihovorila sa slovami: „Nebeský otec vás 
nesmierne všetkých miluje, aj mňa.“ Po-
znala som to pred pätnástimi rokmi, keď 
mi daroval kríž, lebo láska sa poznáva cez 
kríž.“ Vysvetlila, ako jej po narodení dcérky 
lekárka povedala, že dieťa bude postihnuté. 
„Vtedy som si povedala, že budem bojovať. 
Cestou z nákupu mi padla do oka kniha 
Matka hovorí k svetu. Zakúpila som si ju a 
keď som ju prečítala, pochopila som, čo mám 
robiť. Kúpila som si ruženec a začala som sa 
modliť spolu s Pannou Máriou. Modlila som 
sa denne, všetko odovzdávala Božej Matke 
a tá svojmu Synovi.“
Keď po roku prišla k tej istej lekárke so svojou 
ročnou dcérou, lekárka sa jej spýtala: „Čo 
ste s tým dieťaťom robili?“ „Odovzdala som 
ju Božej matke a nebeskému otcovi. Dcérka 
bola úplne v poriadku. Odvtedy ďakujem 
nebeskému Otcovi, nebeskej Matke a celej 
Najsvätejšej Trojici za ten veľký dar.“ Na-
sledovali ďalšie piesne, ktoré vychádzali 
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Kolednícka akcia Dobrá novina, ktorú 
organizuje eR-ko – Hnutie kresťanských spo-
ločenstiev detí, otvorila na Slovensku už svoj 
10. ročník. V našej farnosti sa začala v roku 
2001 a tento rok sa na ňu, spolu s mládežou 
z filiálok, pripravovalo 40 koledníkov. 

Vytvorili sme 4 skupinky a počas dvoch 
sviatočných dní 25. a 26. decembra sme 
navštívili spolu 80 rodín v Brusnici, Kolbovci-
ach, Krišlovciach a Jakušovciach. Slávnostne 
naladení sme niesli radostnú zvesť o narodení 
Spasiteľa. Rodiny nás očakávali, privítali a 
radi si s nami zaspievali koledy. Vyprevádzali 
nás so želaním: „Príďte aj na budúci rok!“

Nanovo sme si uvedomovali význam sviat-
kov Narodenia Ježiša Krista počas liturgických 
slávení, umocňoval ho zážitok z ohlasovania 
narodenia Krista po rodinách. A vedeli sme, 
že naše úsilie má ešte jeden veľký význam. 
Pri každom prijatom dare od navštívených 
rodín sme mysleli na priateľov v Sudáne, 
v oblasti, kde žijú chudobné deti a dospelí, 
ktorí nemajú prístup k vzdelaniu. Tento rok 
pomôžu výťažky z koledovania vytvoriť kur-
zy, kde sa budú, najmä dospelí, učiť čítať a 
písať a po skončení svojho vzdelávania budú 
hľadať spôsoby uplatnenia. Tým sa bude v ich 
životoch zmierňovať chudoba. 

Prostredníctvom Dobrej noviny sa u nás 
na dedinách podarilo oživiť starodávnu 
tradíciu koledovania a spojiť ju s pomocou 

ľuďom v núdzi. Nech Boh požehná a odmení 
všetkých, ktorí sú ochotní podieľať sa na tejto 

dobrej akcii a tým pomáhať ľuďom zmierňovať 
dôsledky chudoby a biedy a dávať nádej na 
lepší život.

koledníci z Brusnice

Dobrá novina vo farnosti Brusnica
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z úprimného srdca.
Potom pokračovala: „Pred 7 rokmi som prišla 
o zamestnanie. Učila som v MŠ. Škôlky rušili 
a mňa prepustili. Vtedy som prišla domov, 
postavila obraz Božieho milosrdenstva na 
stôl a hovorila: Otče, som tvoje dieťa, nemám 
prácu. Postaraj sa o mňa teraz Ty. Odvtedy 
som zamestnaná v tej najlepšej firme. Môj 
šéf je nebeský Otec, riaditeľ je Ježiš Kristus, 
manažér Svätý Duch, sekretárka Božia Matka 
a ja pracujem. Preto sa nebojte. Pýtajte a 
dostanete. Hľadajte a nájdete.“ 
Opäť nasledovali tie úžasné piesne. Potom 
rozprávala, ako u nej prebieha obyčajný deň. 
Začala deň s odovzdaním sa nebeskému ot-
covi a celej Najsvätejšej Trojici cez ruky Božej 
Matky. Celý deň, keď je doma, nepotrebuje 
rádio ani televízor. Rozpráva sa s nebom. Celý 
deň je v ich prítomnosti. Je šťastná. A šťastní 
sme boli aj my všetci. Nejeden z prítomných 
mal oči zarosené od sĺz, ktoré vyvierali zo 
srdca. Ja osobne som preplakala takmer celý 
koncert. Boli to slzy šťastia a dojatia. Bola 
to duchovná obnova, duchovná posila pre 
všetkých zúčastnených. 
Keby sa takéto koncerty konali po všetkých 
farnostiach, určite by sa mnoho ľudí obrátilo 
k Bohu a zmenilo svoj život.
Zo srdca ďakujem duchovnému otcovi 
Rastislavovi Bakovi za ten úžasný darček, 
speváčke A. Servickej želám veľa sily a Božej 
milosti do ďalších koncertov v tomto novom 
roku 2005 a všetkých odporúčam zúčastniť 
sa aspoň raz na jej koncerte. Chvála Ti, Pane! 
(Mária Gondová)

VRANOV NAD TOPĽOU: Sviatok prvomučení-
ka Štefana má pre veriacich veľký význam. 
Ani vranovskí gréckokatolíci nie sú výnimkou. 
Aj preto sa každoročnou tradíciou stalo orga-
nizovanie vianočného zborového koncertu. 
Veriaci sa najprv zúčastnili na slávení Bož-
skej liturgie vo farskom chráme Najsvätejšej 
Eucharistie. Božskú liturgiu sprevádzali dva 
chrámove zbory. Pozvanie na túto slávnosť 
prijal chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo 
Stropkova, s ktorým účinkoval aj domáci 
chrámový zbor Chryzostomos. K pozvaným 
patril aj primátor mesta, PhDr. Tomáš Lešo, 
ako aj vážení hostia zo zahraničia. Hlavným 
celebrantom bol o. protopresbyter Ľubomír 
Novák a spoluslúžiteľmi kaplán farnosti o. 
Vladimír Sekera a o. Dietmar Orgelmeister, 
správca rímskokatolíckej farnosti Möni-
chkirchen v Rakúsku, ktorý bol zároveň 
aj kazateľom. Doprevádzali ho Tony Eder, 
profesor anglického jazyka na gymnáziu a 
jeho študentka Christine Milkram, ktorá sa 
venuje postaveniu Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Po skončení svätej liturgie 
nasledoval vianočný koncert, ktorý bol prí-
jemným vyvrcholením spoločného stretnutia 
veriacich. Repertoár zborov tvorili známe 
ale aj menej známe koledy, dodávajúce 
hrejivú vianočnú atmosféru v chráme. Žiaci 
Základnej umeleckej školy z Vranova nad 
Topľou sa predstavili svojím majstrovským 
husľovým duetom doprevádzaným violonče-
lom. Ďalším programom bola beseda s otcom 
Orgelmeisterom, organizovaná pre verejnosť. 
Beseda sa týkala situácie a postavenia Ka-
tolíckej cirkvi v Rakúsku. Beseda poukázala 
najmä na diferencie v dotácii hodín vyučova-
nia náboženskej výchovy v Rakúsku a u nás. 
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druhý sviatok vianočný sa pred svätou liturgi-
ou naše deti a mládež modlili svätý ruženec. 
Po skončení svätej liturgie otec Igor požehnal 
všetky deti a koledníkov „Dobrej noviny“, ktorí 
sa rozdelili do troch skupín a s veľkou radosťou 
navštevovali príbytky našich rodín. Svojimi 
prekrásnymi vinšami a koledami potešovali 
naše srdcia a prinášali betlehemské svetlo 
do našich rodín. Vyzbieraná suma (9000 Sk) 
bola odoslaná pre najnúdznejšie deti tretieho 
sveta. Veľká vďaka patrí aj manželke otca 
Igora, ktorá aj napriek svojim rodinným po-
vinnostiam obetovala svoj voľný čas a s našimi 
deťmi a mládežou všetko pripravila.

Hlavná vďaka však patrí Pánu Bohu a Pre-
svätej Bohorodičke za kňaza a jeho manželku, 
ktorých nám poslali.

Drahý náš otec Igor, sľubujeme vám, že 
sa budeme modliť za vás a za vašu rodinu 
a spolu ako jedna veľká rodina prežívať 
duchovný život s Ježišom a Bohorodičkou 
v našom chráme.

Vieme, otec Igor, že vás chváliť nemusíme, 
lebo vás chvália vaše dobré skutky, ktoré ste 
za krátky čas v našej farnosti urobili.

Náš Pán nech vám žehná na mnohaja i 
blahaja lita.

vďační veriaci zo Snakova

My, veriaci farnosti Snakov, už druhý rok 
prežívame sviatky krásne a bohaté na duchov-
né udalosti. Pán nám zaslal svojou prozreteľ-
nosťou nášho drahého duchovného otca Igora 
Zimovčáka, ktorý nás ako dobrý a obetavý 
pastier vedie do nebeského kráľovstva.

Všetko sa to začalo 6. decembra, keď aj 
do našej farnosti zavítal svätý Mikuláš, aby 
potešil a obdaril naše deti. Bezprostrednou 
prípravou na slávenie Kristovho príchodu na 
zem bola sviatosť zmierenia, ktorú s láskou 
vysluhovalo 6 kňazov Bardejovského deka-
nátu. Veriaci sa s čistým srdcom zúčastňovali 
na svätých liturgiách a veľkom povečerí. Na 

Sviatky Božieho narodenia v Snakove

Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi 
sa zapáčilo dať vám kráľovstvo (Lk 12, 32). 
Týmito slovami sa Kristus prihovára všetkým 
spoločenstvám, ktoré svoju silu nehľadajú v 
početnej veľkosti, ale v dôvere v Božiu prozre-
teľnosť a vzájomnej láske. Tento povzbudivý 

výrok možno aplikovať aj na spoločenstvo 
veriacich vo farnosti Chorváty, kam zavítal 
v nedeľu 9. januára 2005 vladyka Milan 
Chautur, košický exarcha. Jeho pastoračná 
návšteva bola spojená s posvätením nového 
bohostánku, svietnikov, zaprestolného kríža a 
zreštaurovanej ikony, inštalovaných v miest-
nom Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 
Ikonu zreštauroval Mgr. art. Rudolf Boroš. 
Vladyku Milana v mene všetkých obyvateľov 
obce srdečne privítal starosta Miklós Köteles. 
Archijerejská sv. liturgia bola v maďarskom 
jazyku, ktorý je miestnym veriacim najbližší. 
V homílii vladyka Milan poukázal na paralelu 
medzi ničením prírody človekom, odráža-
júcu sa v rôznych prírodných katastrofách 
a ničením prostredia vlastnej duše v živote 

hriešnika. Z tejto nelichotivej situácie je len 
jedno východisko – Ježiš Kristus. On nás na 
začiatku svojho verejného vystúpenia vyzýva 
na úprimné pokánie, ktoré má moc zmeniť náš 
život, ako sa to stalo u hriešnika Zacheja. „Za-
chejovi prejavený záujem o Krista a osobný 
kontakt s ním priniesli nový život a spásu“, 
dodal vladyka Milan. Homíliu do maďarčiny 
prekladal o. Róbert Jáger. Medzi kňazmi bol 
prítomný aj o. Peter Horňák, bývalý správca 
farnosti Chorváty.

V závere slávnosti dojímavo poďakoval 
vladykovi Milanovi za historickú návštevu 
miestny farár o. Jozef Gočík a milým veršom 
umocnili vďaku všetkých veriacich aj dievča-
tá. Veď podľa pamäti najstarších obyvateľov 
obce sa na poslednú návštevu biskupa v 
Chorvátoch pamätajú len pred rokom 1950. 
Terajšia návšteva biskupa priniesla do duší 
veriacich duchovné povzbudenie a posilu vo 
viere. Teda, neboj sa, maličké stádo. Boh na 
teba nezabudol.

Michal Hospodár/GKAE 

Slávnosť v Chorvátoch
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Zaujímavosťou pre nás bolo aj oboznámenie 
sa s dostupnosťou vyučovania moslimského 
náboženstva. Na záver návštevy sa otec 
Orgelmeister stretol aj s o. protosynkelom 
Vladimírom Skybom, s ktorým diskutoval 
o postavení Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-
vensku. 
Vianočný zborový koncert, ako aj návšteva zo 
zahraničia a otvorená diskusia, bolo veľkým 
obohatením našej farnosti. Dúfame, že táto 
tradícia koncertu bude pokračovať aj naďalej 
(Peter Varga, Mgr. Jaroslava Mazúrová).

KOŠICE: Každý začiatok nového občianske-
ho roka je spojený aj s novými nádejami, 
najmä s nádejou na pokojný život, za ktorý 
sa v tento sviatočný deň východná cirkev 
modlí slovami Liturgie sv. Bazila Veľkého. 
Aj 1. január 2005 bol príležitosťou otvoriť 
sa uprostred zmiešaných vízii života novej 
nádeji, plynúcej z našej viery a pevného 
spoločenstva s Bohom. 
Na sviatok Obrezania Pána a pamiatky sv. 
Bazila Veľkého slávil vladyka Milan Chautur, 
košický exarcha, archijerejskú sv. liturgiu 
Bazila Veľkého v košickej katedrále. Spolu 
s ním slúžil protosynkel o. Vladimír Tomko, 
protopresbyter o. Marko Rozkoš a ďalší kňazi 
exarchátnej kúrie. Svätú liturgiu v cirkevno-
slovanskom jazyku spevom citlivo sprevádzal 
zbor KARPATY z Košíc pod vedením Mgr. L. 
Dohoviča.
V kázni vladyka Milan poukázal na Ježiša 
Krista, pre ktorého telesná obriezka zname-
nala vstup do starozákonného náboženského 
života. Pre nás je takým vstupom do kres-
ťanstva chvíľa krstu. Pri krste sme na seba 
prijali záväzky odriekať sa Zlého a vytrvať 
pri Kristovi. A práve začiatok roka je vhodný 
na to, aby sme v tichom osobnom zamyslení 
zbadali, kde sme stratili sľubovanú vernosť 
a rozišli sa s Kristom, uviedol vladyka Mi-
lan a vyzval prítomných, aby intenzívnym 
kresťanským životom dokázali plávať proti 
prúdu súčasnej doby, ktorá odvádza vlažných 
veriacich od Krista.
V ten istý deň popoludní vladyka Milan ešte 
stihol program fatimskej soboty v kláštornom 
Chráme Svätého Ducha v Michalovciach, kde 
slávil sv. liturgiu a povzbudil veriacich vo 
vytrvalosti na ceste viery. Program januárovej 
fatimskej soboty viedol Sobranecký proto-
presbyterát (Michal Hospodár/GKAE).

SADY NAD TORYSOU: Dňa 2. 1. 2005 sa 
v Dome kultúry v Sadoch nad Torysou ko-
nal 14. ročník Vianočnej akadémie, ktorú 
usporiadala reformovaná cirkev v Bysteri. 
Medzi prítomnými hosťami boli: farárka 
reformovanej cirkvi z Bystera Jana Tabáčko-
vá, duchovný otec rímskokatolíckej farnosti 
Košická Polianka Peter Majerník, duchovný 
otec gréckokatolíckej farnosti Zdoba Marek 
Maďar, starosta obce Sady nad Torysou Jozef 
Adamkovič. Na kultúrnom podujatí vystúpili 
s vianočným programom: reformovaná cirkev 
a rímskokatolíci z Bystera a gréckokatolíci zo 
Zdoby. Hosťom programu bola reformovaná 
cirkev z Vajkoviec.
Vianočná akadémia nám priblížila očaruj-
úcu atmosféru Vianoc. Program akadémie 
pramenil z prežívania vianočných sviatkov 
v jednotlivých cirkevných spoločenstvách. 
Uvedomili sme si, aký je Boh k nám pozorný, 
keď nám poslal na svet svojho Syna, a tak 
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Prežívanie sviatkov narodenia Ježiša 
Krista sme si v maličkej farnosti Vranovského 
protopresbyterátu v Štefanovciach spestrili 
vianočnou akadémiou. Konala sa 26. 12. 
2004 popoludní vo farskom Chráme Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky. V úvode sme sa všetci 
zúčastnení započúvali do prorockých slov zo 
Starého zákona o narodení Ježiša Krista a do 
slov svätého evanjelistu Matúša, ktorý túto 
radostnú udalosť opísal vo sv. evanjeliu. Pred 
krásnym dreveným betlehemom sme pri-
niesli narodenému Ježiškovi ako dar piesne, 
ktoré boli súčasťou tejto akadémie. Mladí a 
deti z farnosti si ich usilovne nacvičovali už 
niekoľko týždňov pred sviatkami. Zúčastnení 
veriaci si mohli tiež vypočuť básne na oslavu 
narodeného Krista, ktorému sme predniesli aj 
svoje vďaky, chvály, prosby a odprosovania. 

Všetci sme sa pomodlili desiatok svätého ru-
ženca s tajomstvom o narodení Krista. 

Na záver sa chrámom niesla známa via-
nočná pieseň „Tichá noc, svätá noc“. Nech aj 
táto vianočná akadémia slúži na oslavu Pána 
a na naše posvätenie.

Slavomír Palfi, správca farnosti

Vianočná akadémia v Štefanovciach

Všetko sa to začalo ešte 6.12.2004 sviat-
kom sv. Mikuláša. Plne obsadený chrám a 
rozžiarené detské očká prezrádzali, že sa bude 
niečo diať. A skutočne. Po svätej liturgii pri-
šiel k nám... No nebol to Mikuláš, pretože ho 
predbehol škaredý čert. Ale keďže deťúrence 
ukázali, že sa vedia modliť, tak ho znakom 
sv. kríža odohnali. A vtedy už ozaj prišiel Mi-
kuláš v sprievode krásnych anjelov. Až vtedy 
sa na detských tváričkách objavil krásny a 
nefalšovaný výraz radosti a šťastia - úsmev. 
Mikuláš si overil skromnosť a vieru tých na-
jmenších a obdaroval ich sladkým darčekom. 
Nás ostatných povzbudil, aby sme nezabudli, 
že tie najdôležitejšie sviatky Narodenia Pána 
ešte len nadídu.

A tak sme si všetci počas nastávajúcich 
dní očistili svoje srdcia v sviatosti zmierenia, 
aby sme sa dôstojne pripravili na Narodenie 
Kráľa kráľov. Vianoce boli nádherné a neopa-
kovateľné. Bolo nielen cítiť, ale aj vidieť, že v 
spoločenstve veriacich v Chráme Povýšenia 
sv. Kríža na Sekčove zavládol pravý pokoj, 
láska a šťastie.

Aby sme sviatky Narodenia nášho Pána 
mohli lepšie precítiť, pripravili si naši mladí 
vianočný program. Zahrali nám scénku o Za-
chejovom obrátení, aby sme si aj my všetci 
uvedomili, že keď do nášho srdca vstúpi Boh 
– láska, už nemôžeme zostať takými, akými 
sme boli. Svoju oddanosť patriť Ježišovi sme 
potvrdili spievaním kolied pri jasličkách a 
medziľudské vzťahy sme si utužili na stretnutí 

s názvom „Čaj o piatej“ v pastoračnom centre 
pod chrámom.

No a ak ste náhodou zavítali 27.12.2004 
v  sviatok sv. mučeníka Štefana na rannú svätú 
liturgiu do nášho chrámu, určite vás povzbu-
dili slová nášho vladyku Jána Babjaka, SJ, 
ktorý zavítal medzi nás, aby spoločne s nami 
slávil božskú liturgiu. Poukázal nám na pevnú 
a vytrvalú vieru v príklade sv. Štefana.

Posledný deň roku 2004 sme sa rozhodli 
stráviť spoločne. Stretli sme sa v pastoračnom  
centre pri dobrej muzike a výbornom progra-
me, ktorý pre nás znova vymysleli naši akti-
visti mládežníci. Zasmiali sme sa, zatancovali 
si, porozprávali sa. Blížila sa polnoc, a tak sme 
sa šli do chrámu poďakovať Pánovi za prežitý 
rok 2004 a prosiť ho o požehnanie pre nový 
rok. Po tejto ďakovnej pobožnosti sme znova 
pokračovali v kresťanskej zábave.

Ale pozor! Ešte stále nebol koniec. Poznáte 
to: „Kde iní končia, my začíname.“ A takto to 
aj bolo. Začal sa nový občiansky rok a my sme 
ho 2.1.2005 oslávili koncertom, ktorý zorga-
nizovala Humanitná spoločnosť – Humanita 
pre život. Plne obsadený chrám predpovedal 
skvelú atmosféru. Stalo sa. Účinkujúci p. 
Kandráčová so svojimi synmi a p. Servická 
so synom dokázali svojimi piesňami odpútať 
ľudské srdcia od každodenných starostí a 
priblížiť ich k Bohu. Pozvanie na tento koncert 
prijal aj vladyka Ján Babjak, SJ, ktorý svojou 
prítomnosťou umocnil slávnostnú atmosféru.

Sviatky Narodenia sa skončili, ale určite 
nie v našich srdciach. Pretože narodený Ježiš 
v nich zavládol ako pravý kráľ a bude tam 
až do budúcich Vianoc. V závere sa v mene 
všetkých veriacich chcem poďakovať pre-
dovšetkým správcovi far nosti o. Rastislavovi 
Višňovskému a kaplánovi otcovi Tomášovi 
Porhinčákovi, ktorí mali priebeh celých svi-
atkov pod kontrolou. Vďaka patrí aj všetkým 
kurátorom, mládeži, kantorom, ktorí svojou 
veľkou troškou prispeli k dôstojnému priebehu 
týchto vianočných sviatkov.

Anna Porhinčáková

Vianočné sviatky na Sekčove
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i my chceme byť k sebe pozorní a láskaví. 
Božia láska zvestovaná príchodom Ježiša 
Krista na svet môže byť prítomná v každo-
dennom živote človeka, ak jej otvorí svoje 
srdce. Na záver akadémie všetci účinkujúci 
zaspievali Tichá noc, svätá noc. Všetkým 
zúčastneným mnoho rokov, šťastných rokov 
(Iveta Ivancencová).

PREŠOV: „Pri tvojom krste v Jordáne zjavila 
sa, Pane, poklonyhodná Trojica...“ Týmito 
slovami sa vo východnej cirkvi začína tropár 
sviatku Zjavenia Pána, ktorý patrí medzi naj-
väčšie v liturgickom roku a svojim významom 
ho možno zaradiť hneď za veľkonočné sviat-
ky. Tieto slová vystihujú tajomstvo a veľkosť 
tohto sviatku. Boh sa zjavil v troch osobách. 
Prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, 
slávil 6. januára slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove. V priamom prenose túto slávnosť 
vysielala Slovenská televízia. S vladykom Já-
nom koncelebrovali aj protosynkel prešovskej 
eparchie Vladimír Skyba, synkel Peter Pavel 
Haľko, OSBM, a ďalší kňazi. V homílii sa 
otec biskup zameral na sviatosť krstu. „Krst 
je narodením pre nový život v Kristovi. «Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“» – napísal 
sv. apoštol Pavol, ktorý uveril v Krista a dal 
sa mu celkom naplniť. Nebeský Otec nás 
v Kristovi prijíma za svojich synov a dcéry. 
Stávame sa jeho deťmi, Božími deťmi. Často 
sa pre krst používa prirovnanie, obraz: pre-
chod Izraelitov cez Červené more, lebo krstom 
človek prechádza z otroctva na slobodu.“ 
Po svätej liturgii posvätil vladyka Jordánsku 
vodu, ktorá bude slúžiť na udeľovanie svi-
atosti krstu, na svätenie domov a rôznych 
náboženských symbolov, na posvätenie 
života a zahnanie zlého ducha. 
Na záver slávnosti zablahoželal o. biskupovi 
pri príležitosti druhého výročia biskupskej 
vysviacky v mene kňazov a veriacich pro-
tosynkel Vladimír Skyba. Otec biskup Ján 
Babjak bol za biskupa vysvätený Svätým 
Otcom Jánom Pavlom II. v Bazilike sv. Petra 
v Ríme 6. januára 2003 (Ľubomír Petrík). 

Cena Prešovského samosprávneho kraja in 
memoriam za duchovnú formáciu našim 
blaženým hieromučeníkom Pavlovi Gojdičovi, 
Vasiľovi Hopkovi a Dominikovi Trčkovi udele-
ná 21. decembra 2004 (oprava snímky).

SPRÁVY Z DOMOVA

Koncom minu-
lého roka sa obja-
vila na trhu pouč-
ná a v mnohých 
ohľadoch inšpi-
ratívna publiká-
cia, ktorá zaujala 
pestrou skladbou 
a myšlienkovou 
hĺbkou uverejne-
ných príspevkov 
s cieľom primäť 
čitateľa zamyslieť 

sa nad kontrastom konzumného štýlu života a 
prostými, no večnými posolstvami evanjelií. 

V úvode je analyzovaný zmysel návštevy 
Svätého otca v Prešove spred 10 rokov. Jeho 
vrelý, úprimný vzťah k slovenským gréckoka-
tolíkom vtedy zdôraznil Mons. Ján Hirka, keď, 
okrem iného, povedal: „Stretnutie s vami pre-
žívame ako stretnutie zázračné, pretože v ňom 
pociťujeme hrejivý pocit Božej lásky. Cítime ho 
ako pohladenie láskavou rukou milovaného 
otca, po ktorom sme toľké roky túžili.“

Stojí za zmienku, že Sv. Otec po šiestich 
rokoch od pamätnej návštevy Jána Pavla 
II. v Prešove blahorečil v Ríme prešovského 
biskupa Pavla Petra Gojdiča. Aj tento fakt je 
potrebné zaradiť medzi duchovné plody apoš-
tolskej návštevy Svätého Otca na Slovensku.

V príhovoroch prešovského a košického 
vladyku sa zdôrazňuje potreba poznania sveta 
ako slabého odlesku Božej krásy a múdrosti, 
o potrebe vnímania prírody ako orientačných 
zdrojov na ceste k Bohu, v ktorom nachádza-
me plnosť života. Úvaha o tom, že pozemský 
život je nepatrným zlomkom večnosti, má člo-
veka priviesť k záveru, že „žiť múdro na tomto 
svete znamená žiť s Bohom.“ Je nevyhnutné 
„hľadať čas pre Boha, aby sme okrem svojich 
denných povinností a nutností nezabudli na 
toho, ku ktorému bude potrebné sa vrátiť,“ 
akcentuje sa v príhovore k veriacim.

Dva články sú venované osobnostiam 
kardinála Ignace Moussa Daouda, prefekta 
Kongregácie pre východné cirkvi, a Mons. 
Eugena Kočiša pri príležitosti jeho povýšenia 
do hodnosti titulárneho biskupa. Podľa praž-
ského apoštolského exarchu Ladislava Hučka 
je najdôležitejším predpokladom pravého 
ekumenizmu čoraz plnšie uskutočňovanie 
Pánovho evanjelia.

Významné výročia spojené s cyrilo – metod-
skou ideou a spomienkou na Veľkú Moravu sú 
obsiahnuté v článku Vo svetle výročí, zvýraz-
ňujúcom nezastupiteľnú úlohu slovienskeho 
písma prineseného Konštantínom a Metodom 
pri christianizácii našich predkov.

Život významného gréckokatolíckeho 
biskupa Gregora Tarkoviča, profesora teoló-
gie v užhorodskom seminári, približuje pri 
príležitosti 250. výročia jeho narodenia Doc. 
ThDr. Peter Šturák. Naše predstavy o životnom 
smerovaní môže ovplyvniť čítanie o divotvor-
covi sv. Mikulášovi. Pútavý rozbor filmového 

diela Umučenie Krista z pera ThDr. M. Hos-
podára odráža mienku väčšiny veriacich i 
indiferentných znalcov filmového umenia. Na 
to nadväzuje zasvätený článok MUDr. Dudu 
o príčinách fyzickej smrti Krista. 

V ďalšom sa zoznamujeme so životnými 
osudmi popredných osobností slovenského 
duchovného i kultúrneho života - Mons. Alexia 
Toronského, fotografa Aurela Kereštenyho a o. 
Pavla Tirpáka, jedného z obetí nevôle štátnych 
orgánov v 50 - tych rokoch.

Pripomenieme si 80 – tku významného 
kresťansky orientovného básnika Mikuláša 
Kasardu i 10 – te výročie úmrtia mariánskeho 
básnika Gorazda Zvonického. Povšimnutia-
hodné je porovnanie monoteistických nábo-
ženstiev kresťanstva, judaizmu a islamu, kde 
sú uvedené ich spoločné prvky.

Poučíme sa o staroslovienskom jazyku, jeho 
význame a funkcii v liturgii, ako i praveku a 
bližšej minulosti obcí Slavkovce a Vislava, 
o archeologických nálezoch vo vranovskom 
regióne. Medzi 10 básňami sa stretneme 
s tvorbou študenta Cirkevného gymnázia sv. 
Jána Krstiteľa, ktoré má vo svojom erbe postoj 
lásky, súcitu, dobroty a odpustenia.

Obálku navrhol Ing. Boris Voroňák. Na 
jej prvej strane je znázornený misijný kríž 
v Sopkovciach. Viaceré miesta v knihe sú po-
značené znamením kríža, na ktorom Kristus 
zomrel, aby sme boli zachránení pre večný 
život. Svätý Pavol nás upozorňuje, že Kristus 
„zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili 
pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a 
vstal z mŕtvych“ (2 Kor 5,15).

Celým kalendárom sa nesie posolstvo kríža, 
na ktorom z lásky pre nás a pre našu spásu 
zomrel Ježiš, Boží Syn. To je aj ústrednou prav-
dou kresťanstva. Mali by sme preto ohlasovať 
ukrižovaného Krista, lebo aj za nás zomrel, 
aby sme žili s ním a pre neho. 

Je to smrť, skrze ktorú sme dosiahli večný 
život, skrze vyliatu krv odpustenie hriechov. 
Preto sa klaniame Kristovi, že skrze svätý kríž 
vykúpil svet. Aj náš život je naplnený krížom, 
utrpením, bolesťou. Pády a súženia sú neraz 
príležitosťou a výzvou, aby sme sa k Bohu 
obrátili, ešte lepšie primkli, pretože s každým 
z nás má svoj plán. Toto cítiť z celej knihy. 

Čitateľom Gréckokatolíckeho kalendára 
2005 želáme dosiahnuť najväčšie životné 
víťazstvo, „získať cieľ života, ktorým je Ježiš 
Kristus“. Pre všetkých nás, ktorí sa hlásime k 
cyrilo – metodskému dedičstvu, je dôležité, 
aby sme túto cyrilo – metodskú tradíciu ďalej 
rozvíjali v súčasných podmienkach a vnášali 
ju do zjednotenej Európy ako svoj najhod-
notnejší vklad.

Kalerndár vydal BYZANT Košice, s. r. o.
Vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda 

v Michalovciach 2004, s. 144
Zodpovedný redaktor: o. ThDr. Michal 

Hospodár
PhDr. Ernest Sirochman

Rozmer duchovných hodnôt
Gréckokatolícky kalendár 2005
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M. Haraksimová: Je to výslovne individu-
álne. Máme rodičov, ktorí o svoje deti vôbec 
nemajú záujem a ani nemajú pocit, že by 
ich mali prísť niekedy navštíviť alebo zobrať 
na pár dní domov. A máme aj rodičov, ktorí 
svoje dieťa pravidelne navštevujú, vždy mu 
niečo donesú, pýtajú si ich domov na víkend 
alebo počas sviatkov. A to sa vlastne týka 
nielen postihnutých, ale aj zdravých detí. Sú 
tu deti, o ktoré sa rodičia nedokážu postarať, 
tak ich aspoň chodia navštevovať, nosia im 
sladkosti, ovocie. Aspoň takým spôsobom sa 
o nich starajú.

Dalo by sa povedať, že deti v takomto 
zariadení môžu byť spokojné?

M. Haraksimová: Deti, ktoré sú u nás 
od narodenia alebo od útleho veku, nič iné 
nepoznajú. Svojím spôsobom sú tu šťastné. 
Nevedia, ako je to ináč. 
Na deťoch, ktoré sem prídu 
vo vyššom veku, dvoj – troj 
– ročné, je vidieť, že im 
niečo chýba, že im chýba 
mamka a ocko. Akí – takí, 
ale predsa rodičia. My ro-
bíme všetko pre to, aby tu 
boli spokojné a šťastné. 

P. Mihaľo: Na to sú dva 
pohľady. Jeden pohľad, 
to je pohľad dieťaťa a ten 
druhý je náš pohľad. Deti 
pochádzajú z hocijakých 
pomerov. Napriek tomu, 
že tu je hygienickejšie 
prostredie, majú tu viac 
hračiek, viac milých slov, 
dieťa na to nepozerá. Dieťa 

Počet detí, ktoré sa dostávajú do det-
ských domovov, rastie. Aké sú príčiny?

P. Mihaľo: Buď je to zo zdravotných príčin, 
alebo kvôli neschopnosti rodičov postarať sa 
o deti, ich nezáujmu o dieťa. Hlavnou príčinou 
sú však sociálne podmienky rodičov, ktorí 
nemajú kde bývať a vtedy sa deti dostanú do 
detského domova. To sú najčastejšie dôvody, 
prečo sú deti umiestňované v domovoch.

Ako by ste charakterizovali vaše zaria-
denie a koľko detí sa v ňom nachádza?

P. Mihaľo: Sme bývalý dojčenský ústav, 
v súčasnosti fungujeme ako detský domov 
kombinovaný s domovom sociálnych služieb 
pre deti. Kapacita nášho zariadenia je 85 detí. 
V podstate sme stále plní, preto plánujeme 
rozšírenie. Časť domova je Domov sociálnych 
služieb, lebo veľa detí k nám prichádza so 
zdravotnými a psychicky kombinovanými 
postihnutiami, kde je potrebná zvýšená zdra-
votná starostlivosť a špeciálny prístup. Sú tu 
deti od veku niekoľkých týždňov do veku troch 
rokov, vo výnimočnom prípade do 6 rokov.

Kam odchádzajú tieto deti po dovŕšení 
veku? 

P. Mihaľo: Ak dovŕšili vek a nepodarilo sa 
ich umiestniť do nejakej rodiny, náhradnej 
starostlivosti alebo na adopciu, odchádzajú 
do detského domova pre staršie deti. Deti 
z domova sociálnych služieb odchádzajú do 
špeciálnych zariadení. 

Aký je vzťah rodičov k postihnutým de-
ťom? Navštevujú ich alebo ich nechávajú 
iba na starosť zamestnancom?

by chcelo byť s otcom a matkou. Chýbajú mu 
rodičia. Na druhej strane, my, keď vidíme, 
z akých pomerov dieťa prišlo sem, sa na to 
pozeráme ináč a myslíme si, že sa má u nás 
lepšie. Je preto dosť ťažké odpovedať na túto 
otázku.

Môžete nám priblížiť systém starostli-
vosti vo vašom zariadení?

P. Mihaľo: Ako sme povedali skôr, je tu 85 
detí umiestnených do výchovných skupín. 
Starajú sa o ne zdravotné sestry, keďže sú tu 
deti nízkych vekových skupín a postihnuté 
deti. Deti v samostatnej výchovnej skupine 
majú na starosti vychovávateľky. Máme tu 
aj liečebného pedagóga, ktorý zabezpečuje 
postihnutým špecifický prístup a nároky. 
Tiež disponujeme rehabilitačným oddelením, 
v ktorom má rehabilitačná sestra na starosti 
cvičenie s deťmi. 

Momentálne sa nachádzame v procese 
transformácie zariadenia, keď sa naša činnosť 
určitým spôsobom špecializuje. Dieťa, ktoré 
prichádza do nášho zariadenia, je malé, má 
niekoľko týždňov alebo mesiacov. Jeho zdra-
votný stav ani zdravotný stav jeho rodičov 
nám nie sú známe, preto plánujeme zriadiť 
diagnostické oddelenie, špecialistov, liečebné-
ho pedagóga a sociálnych pracovníkov. Dieťa 
je potrebné diagnostikovať, v akom je stave, 
odhaliť, čo mu chýba, určiť nejaký postup, aby 
sa tieto nedostatky odstránili. Potom je úlohou 
vychovávateľov a zdravotných sestier, aby 
dieťa dostalo čo najväčšiu dávku starostlivosti, 
primeranej jeho schopnostiam.

Aký je v súčasnosti záujem o adopciu 
detí z detských domovov?

M. Haraksimová: Záujem o adopciu je 
dosť veľký. Ide tu však o to, že v detskom do-
move nie je dosť detí, ktoré je možné vziať do 
náhradnej starostlivosti alebo na adopciu. Na 
adopciu môže ísť dieťa za určitých podmienok, 
keď je právne voľné. To znamená, že je tam 
6 – mesačný nezáujem zo strany rodičov. Ale-
bo dieťa, ktorého sa rodičia zrieknu, alebo sú 
zbavení rodičovských práv. Keď rodičia ťažko 
ohrozili zdravie alebo život dieťaťa, vtedy ich 
možno zbaviť rodičovských práv. Takýchto detí 
v detskom domove je málo, čiže väčšina detí, 

ktoré v detskom domove 
sú, majú návštevy, niek-
toré aj pravidelné, alebo 
je tam snaha zo strany 
rodičov. V našom zariade-
ní je približne 10 právne 
voľných detí.

Momentálne je taký 
stav, že deti od nás neod-
chádzajú, pretože máme 
dobre rozbehnutý systém 
práce s náhradnými ro-
dičmi, t. j. dosť veľa detí sa 
nám darí umiestniť späť do 
rodiny, prípadne sú adop-
tované. Dobre fungujú 
medzinárodné adopcie, 
hlavne spolupráca s Fran-
cúzskom a Talianskom. 

Quo vadis, opustené dieťa?
Rozhovor s riaditeľom Petrom Mihaľom a psychologičkou Monikou 
Haraksimovou z Detského domova – Domova sociálnych služieb na 
Požiarnickej ulici v Prešove

Peter Mihaľo, riaditeľ Detského do-
mova – domova sociálnych služieb 
na Požiarnickej ulici v Prešove, sa 
narodil 8. apríla 1969 v Prešove. 
Vyštudoval Pedagogickú fakultu 
v Prešove. Krátky čas učil v Prešove 
na základnej škole. Po výhre vo 
výberovom konaní je od 1.2. 2001 
riaditeľom detského domova. 
 
Monika Haraksimová, psycholo-
gička Detského domova – domova 
sociálnych služieb na Požiarnickej 
ulici v Prešove, sa narodila 26. júla 
1970 v Klatovách v Česku. Má ukon-
čenú Filozofickú fakultu Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košicach, 
katedru psychológie. V detskom 
domove pracuje už 9. rok.
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5. Tvoje slovo nech nie je lživé ani zbytoč-
né, ale nech sa naplní v skutok.

6. Nebuď sebecký ani zlodej, ani pokrytec, 
ani zlomyseľný, ani pyšný. Nechovaj voči 
svojmu blížnemu žiaden zlý úmysel.

7. Nebudeš nenávidieť žiadneho človeka, 
radšej ho napomeň, ak je to treba, modli sa 
zaňho a miluj ho viac, ako seba samého.

3.
1. Dieťa moje, vyhýbaj sa všetkému zlu a 

všetkému, čo sa na zlo ponáša.
2. Nebuď hnevlivý, lebo hnev vedie 

k vraždeniu. Ani nebuď príliš závistlivý, 
hádavý, ani prchký. Toto všetko totiž vedie 
k vraždeniu.

3. Dieťa moje, nebuď zmyselný, lebo 
zmyselnosť vedie k smilstvu. Nebuď oplzlý a 
chráň sa žiadostivého pohľadu, lebo z tohto 
všetkého pochádzajú cudzoložstvá.

4. Dieťa moje, neoddávaj sa vešteniu, lebo 
vedie k modloslužbe. Nezaklínaj, vyhýbaj sa 
astrológii, nečaruj. Ba odmietni aj na podob-
né veci hľadieť alebo o nich počúvať, lebo to 
všetko vedie k modloslužbe.

5. Dieťa moje, neklam, lebo klamstvo 
vedie ku krádeži. Nebuď ziskuchtivý ani 
sa nechvastaj, lebo aj toto všetko vedie ku 
krádeži.

6. Dieťa moje, nereptaj, lebo to vedie 
k rúhaniu. Nebuď spupný ani zlomyseľný, 
lebo z tohto všetkého sa rodí rúhanie.

7. Buď však mierny, lebo mierni ľudia 
budú dedičmi zeme.

8. Buď trpezlivý, milosrdný, bez pretvárky, 
tichý, láskavý a maj vždy bázeň pred slova-
mi, ktoré si vypočul.

9. Nevyvyšuj sa a nebuď bezočivý. Ne-
spolčuj sa s pyšným, ale pridaj sa k spravod-
livým a pokorným.

10. Čo sa ti prihodí, prijmi ako dobro vo 
vedomí, že nič sa nestane bez Boha. 

4.
1. Dieťa moje, na toho, kto ti zvestuje Bo-

žie slovo, mysli dňom i nocou. Maj ho v úcte 
ako Pána, lebo kde sa hovorí o Pánových 
veciach, tam je aj sám Pán.

2. Každodenne vyhľadávaj sväté osoby, 
aby si sa mohol oprieť o ich slová.

3. Nevytváraj spory, ale radšej zmieruj 
tých, čo sú pohádaní. Súď spravodlivo, 
nehľaď na osobu, keď niekoho karháš za 
prečin.

4. Nemaj rozpaky z toho, či sa niečo stane, 
alebo nie.

5. Nebuď tým, čo vystiera ruku, aby prijí-
mal, ale sťahuje ju, ak treba dávať.

6. Ak máš niečo z práce svojich rúk, daj 
to ako výkupné za svoje hriechy.

7. Neotáľaj pri dávaní ani nebuď namr-
zený. Veď budeš môcť zakúsiť, aký dobrý je 
ten, čo ťa odmení.

8. Neodvracaj sa od núdzneho, ale 
o všetko sa deľ so svojím bratom a nehovor, 
že je to tvoje vlastné. Lebo ak zachovávate 
spoločenstvo v nesmrteľných veciach, o čo 
viac máte spoločné pominuteľné veci.

Uverejňované na pokračovanie.
Róbert Horka

UČENIE 12 APOŠTOLOVA čo s deťmi, ktoré sa nepodarí adop-
tovať?

P. Mihaľo: Začiatkom tohto roka sme 
zriadili samostatnú výchovnú skupinu – ro-
dinu, kde takéto deti budú vyrastať a budú 
sa o ne  starať vychovávatelia. S tým budú 
spojené bežné veci v rodine, ako je varenie, 
nakupovanie a podobne. Bude to ako bežná 
rodina, iba s tým rozdielom, že rodičov im 
budú nahrádzať vychovávatelia.

Čo všetko musia rodičia urobiť, keď si 
chcú adoptovať dieťa? Ako majú postu-
povať?

M. Haraksimová: V prvom rade rodičia 
musia ísť na Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, na odbor sociálnych vecí, kde sú na to 
vyhradené pracovníčky. Tam dostanú žiadosť 
a je potrebné doložiť potrebné doklady, ako 
napríklad samotnú vyplnenú žiadosť, potvrde-
nie o zdravotnom stave, pracovné zaradenie, 
rodinné podmienky, psychologické vyšetrenia 
(či sú schopní vychovávať dieťa, aká je u nich 
motivácia), výpis z registra trestov. Sociálny 
pracovník príde aj osobne do rodiny, ktorá má 
záujem o adopciu a preskúma, aké sú tam 
podmienky.

Rodičia, ktorí majú všet-
ky náležitosti na Úrade 
práce, sociálnych vecí a 
rodiny vybavené, sú za-
radení do poradovníka, 
vystavia im doklad, kde 
majú súhlas na návštevu 
určitého detského domova 
alebo detských domovov 
v určitom kraji a môžu 
tieto detské domovy na-
vštevovať. Tam majú právo 
navštíviť deti, ktoré sú 
právne voľné, zoznámiť 
sa s nimi a rozhodnúť sa, 
či majú o niektoré z nich 
záujem. 

Ďalšia vec je to, že aj 
my hlásime deti na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny a väčšinou oni 
rozhodnú o tom, ktoré dieťa je právne voľné a 
manželia, ktorí sú v poradovníku záujemcov 
dlhšie, sú, samozrejme, uprednostňovaní. 
Majú k dispozícii fotografie detí, ale myslíme 
si, že osobný kontakt je oveľa lepší. Veľakrát 
sa stáva, že rodičia prídu do detského domova 
s určitou predstavou, aké dieťa si chcú adop-
tovať, no tu ich zaujme iné dieťa, prebehne 
medzi nimi „iskra“, a potom sa rozhodnú 
pre to dieťa a iné nechcú. Táto „iskra“ môže 
prebehnúť iba cez osobný kontakt, cez foto-
grafiu sa to nedá. Preto si myslíme, že osobný 
kontakt je lepší.

Ak majú rodičia záujem o určité dieťa, tak 
potom nasledujú ďalšie kroky, aby im ho súd 
zveril. To znamená, že ho chodia navštevovať 
alebo dieťa u nich absolvuje tzv. hosťovský 
pobyt cez víkend, neskôr aj počas celého 
týždňa, až pokiaľ súd nerozhodne o tom, že 
dieťa je im zverené do predosvojiteľskej sta-
rostlivosti, ktorá trvá tri mesiace. Po uplynutí 

troch mesiacov je opäť súd, ktorý rozhodne 
o tom, či je dieťa zverené priamo do adopcie. 
Za predpokladu, že všetko funguje tak, ako 
má, rodičia súhlasia, dieťa sa zžilo. Vtedy sa 
stáva priamo dieťaťom týchto rodičov.

Ak je adoptované staršie dieťa, je po-
trebný k adopcii aj jeho súhlas? 

P. Mihaľo: V určitých prípadoch sa prih-
liada na názor dieťaťa. Dieťa je väčšinou 
adoptované do veku dospelosti, keď ešte nie 
je spôsobilé pre právne úkony, takže tam nie 
je potrebný jeho súhlas. Sú potrebné iba tie 
veci, ktoré žiadajú na odbore sociálnych vecí. 
Nakoniec o celej veci rozhodne súd. Tam sa 
rozhodne, či dieťa bude zverené do starostli-
vosti, alebo nie a u starších detí sa tam pýtajú 
aj na ich názor. 

Majú rodičia, ktorí si adoptovali die-
ťa, právo vedieť niečo o jeho pôvodných 
rodičoch?

M. Haraksimová: Adoptívni rodičia majú 
právo vedieť všetko o dieťati, jeho pôvodnej 
rodine, zdravotnom stave. V  prípade, ak by 
biologickí rodičia chceli vedieť nejaké infor-

mácie o dieťati alebo o jeho 
nových rodičoch, nemajú 
na to právo a my im tieto 
informácie nemôžeme 
poskytnúť. 

Vyrovnať sa s po-
citom, že „som adop-
tovaný“, nie je určite 
jednoduché. Kedy by 
rodičia mali svojmu 
adoptovanému dieťaťu 
povedať pravdu a akým 
spôsobom?

M. Haraksimová: Je 
potrebné povedať to čím 
skôr a čo najvhodnejším 
spôsobom. Je samozrej-
mé, že dvojročnému die-

ťaťu hneď nevysvetlíme, 
že bolo adoptované, ale neskôr, keď to bude 
môcť pochopiť. No nie spôsobom typu: „ty si 
adoptovaný!“ Poznám prípad, že mamička to 
povedala svojmu dieťaťu vo forme: „...niekto-
rým mamičkám vyrastajú deti v brušku, ty si 
vyrástlo v mojom srdiečku...“.

V žiadnom prípade to netreba pred dieťa-
ťom tajiť. Je najmenej jeden skutočný prípad, 
keď sa dieťa o tom dozvedelo pri hre od kama-
ráta: „Počúvaj, ty vieš, že si bol adoptovaný?“ 
Pre dieťa je to druhá rana pod pás. Tou prvou 
bol fakt, že bolo umiestnené v detskom domo-
ve. Netreba deti takto zraňovať. Treba im to 
povedať vo vhodnom čase, keď to bude môcť 
pochopiť svojím detským rozumom.

Čo je tým najväčším a najlepším skut-
kom, ktorý môžeme urobiť pre takéto 
dieťa?

M. Haraksimová: Vziať si ho do rodiny.

Za rozhovor ďakujú 
Peter Laca, Marek Valenčík

Malé dieťa je ako nepopí-

saná kniha, čistá a úprimne 

dôverčivá. Len od nás závisí, 

či do tejto knihy budeme 

písať príbeh opustenosti, 

nezáujmu a zloby, alebo 

príbeh lásky, pochopenia a 

veľkej ochoty pomáhať všade 

tam, kde sa táto pomoc sama 

pýta.
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Svätý Otec v apoštolskom liste rodinám Gra-
tissimam sane pri príležitosti Roku rodiny 

1994 píše, že „...rodina je prvá a najdôležitej-
šia: cesta spoločná, i keď zostáva zvláštnou, 
jedinou a neopakovateľnou, ako je neopa-
kovateľný kaž-
d ý  č l o v e k ; 
cesta, ktorej 
s a  n e m ô ž e 
vyhnúť žiadna 
ľudská bytosť. 
Veď normálne 
prichádza na 
svet vo vnútri 
rodiny, preto 
možno pove-
dať, že práve 
je j  vďačí  za 
samotnú sku-
točnosť svojej 
ľudskej existen-
cie. Keď chýba 
rodina, vzniká 
v bytosti, ktorá 
mimo nej vstu-
puje do sveta, 
znepokojivá a 
bolestivá ujma 
a tá potom na 
ňu dolieha po 
celý život. Cir-
kev je svojou 
láskyplnou cit-
livosťou blízka 
všetkým, ktorí prežívajú takéto situácie, lebo 
dobre pozná základnú úlohu, ktorú je tu 
povolaná robiť práve rodina. Okrem toho vie, 
že človek normálne vychádza z rodiny, aby 
po naplnení času v novom rodinnom jadre 
uskutočnil vlastné životné povolanie. Dokonca 
aj vtedy, keď sa rozhodne zostať sám, rodina 
ostáva, takpovediac, jeho bytostným hori-
zontom ako základné spoločenstvo, v ktorom 
korení celá sieť jeho spoločenských vzťahov, 
od najbezprostrednejších a najbližších až po 
najvzdialenejšie.“ 

Ďalej pápež pokračuje slovami: „Rodina sa 
vždy považovala za prvé a základné vyjadre-
nie spoločenskej povahy človeka. Vo svojom 
podstatnom jadre sa tento názor nezmenil ani 
dnes. V súčasnosti sa však viacej vyzdvihuje 
to, koľko z osobného prínosu v rodine, ktorá 
tvorí najmenšie a najzákladnejšie ľudské spo-
ločenstvo, pochádza od muža alebo od ženy. 

Rodina je naozaj spoločenstvom jednotlivých 
osôb, pre ktoré vlastný spôsob bytia a žitia 
pospolu je ich osobným spoločenstvom.“

Dajme si preto spoločnú otázku. Čo môžeme 
urobiť pre opustené deti, žijúce mimo rodinu? 

Môžeme  im 
odniesť hrač-
ky, šaty, upiecť 
tortu, zaplatiť 
dovolenku pri 
mori... Iste ich 
tým na chvíľu 
potešíme. Ak 
však chceme 
riešiť ich sku-
točný problém, 
musíme vyri-
ešiť ich stav 
opustenosti . 
Musíme t ie-
to deti zbaviť 
pocitu opus-
tenia, života 
bez stabilných 
vzťahov. 

Pre  d ie ťa 
je dôležité ve-
dieť, že mám 
ľudí, ktorí sú 
„moji ľudia“, 
ktorí ma milu-
jú takého, aký 
som, od hlavy 
až po päty. Pre 

dieťa je najdôležitejšie mať pri sebe rodinu, 
mať svojich vlastných ľudí, svoje miesto doma 
pri mame a otcovi, súrodencoch! Ak citovo 
zranenému dieťaťu poskytneme rodinu, ak 
mu pomôžeme rodinu nájsť, pomôžeme mu 
skutočne. 

Ak o niečom takom uvažujete, v ďalšej časti 
sa dočítate, za akých podmienok a pravidiel 
je to možné. 

Adoptovať či osvojiť?

Adopcia a osvojenie sú dva výrazy pre 
ten istý právny vzťah. Adoptovať dieťa môžu 
manželia, alebo jednotlivec. Na osvojenie je 
potrebný súhlas rodičov dieťaťa, prípadne die-
ťa môže byť osvojené vtedy, keď nadobudne 
tzv. právnu voľnosť pre adopciu. Pri adopcii 
prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené 
dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva 
a povinnosti, akoby boli jeho biologickými 

Každé dieťa má právo 
na úsmev a rodičov
Jednou z vecí, ktoré nás ľudí zjednocujú, sú naše potreby. Môžeme 
ich zjednodušene rozdeliť do dvoch skupín. Denne pociťujeme hlad, 
smäd a naše telo si vyžaduje určitú teplotu - to sú základné fyzické 
potreby. Tie má väčšina v našej krajine naplnené. Základné psychic-
ké potreby si možno až natoľko neuvedomujeme. Túžba po láske, 
potreba bezpečia, dôvery, dostatku podnetov a pocit, že niekam 
patríme, sú v nás veľmi silno zakotvené a nemôžeme ich ignorovať. 

Uvažovali ste už niekedy o adopcii 
dieťaťa?

o. Michal, hovorca GKAE
Dieťa je veľký Boží dar. Preto 
cítim zodpovednosť za deti, 
ktoré nám v našej rodine Pán 
Boh požehnal. Som rád, že 
nový zákon o rodine uľahčuje 
proces adopcie detí. Zatiaľ 
som o adopcii osobne neuva-

žoval, určite by sme sa o tom museli zhodnúť 
aj s mojou manželkou.

o. František, dôchodca
Konkrétne som o adopcii 
neuvažoval, lebo som mal 3 
deti. Schvaľujem však adop-
ciu na diaľku. Som spo-
ločným adoptívnym otcom 
dieťaťa v Indii, ktoré som 
adoptoval v roku 1998 – pri-

spením finančnej sumy. V mojom veku môžem 
takúto formu adopcie schváliť a odporúčať. 
Mám priateľov, ktorí si adoptovali deti a sú 
navzájom šťastní. Poznám prípad, keď si man-
želia adoptovali dieťa, lebo nemali vlastné. 
Následne potom manželka porodila ďalšie 2 
zdravé deti. Všetky 3 deti sú šťastné a rodičia 
nerobia medzi nimi rozdiely.

Anna, knihovníčka
Uvažovala som o tom, ale sa 
to nezrealizovalo. Obdivujem 
svoju spolužiačku, ktorá 
si s manželom adoptovala 
dieťa, hoci mala tri vlastné 
deti. Myslím si, že je to veľká 
obeta z jej strany, lebo okrem 

vlastných sa dokáže starať o ďalšie dieťa a dá 
mu všetko to, čo aj svojim.

Alžbeta, archivárka
Je to určite krásne gesto 
rozhodnúť sa pre adopciu. 
Neuvažovala som, pretože 
som mala svoje deti. Pán Boh 
nám požehnal. Teraz máme 
7 vnúčat.

Viera, kultúrna pracov-
níčka
Vzhľadom na to, že na svete 
sú rôzne vojny, katastrofy a 
iné ľudské tragédie, ktoré 
nútia ľudí uvažovať o tom, 
že veľa detí zostáva sirota-
mi, tu vzniká otázka, či si 

neadoptovať dieťa, či už na diaľku, alebo zo 
zahraničia. Obdivujem takých ľudí, ktorí do-
kážu urobiť také dôležité životné rozhodnutie, 
akým je adopcia. Keď bola vojna v Juhoslávii, 
tak sme s manželom o tom uvažovali. Ale keďže 
máme 2 synov a 3 vnučky, tak o tom už teraz 
neuvažujeme. Myšlienka tu však predtým bola. 
Keby sme boli bezdetná rodina, tak by sme 
určite skúsili adoptovať si nejaké dieťa.

Peter Laca
Marek Valenčík

ANKETA
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rodičmi. Vzťah, ktorý medzi adoptívnymi 
rodičmi a dieťaťom vzniká, má z právneho 
hľadiska rovnakú silu ako vzťah medzi biolo-
gickými rodičmi a vlastným dieťaťom - je to 
príbuzenský vzťah. Dieťa získava priezvisko 
nových rodičov. Adoptovať je možné len 
maloleté dieťa. O adopcii rozhoduje súd na 
základe návrhu žiadateľov o adopciu. 

Pred rozhodnutím o osvojení musia uplynúť 
najmenej tri mesiace, počas ktorých sa žia-
datelia o osvojenie starajú o dieťa na vlastné 
náklady v tzv. predosvojiteľskej starostlivosti. 
O zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starost-
livosti je potrebné požiadať súd. Po uplynutí 
lehoty minimálne 3 mesiacov môžete dať ná-
vrh na súd o osvojenie dieťaťa.

V súčasnosti existujú dva typy 
adopcie:

1. zrušiteľná adopcia, t.j. adop-
cia 1. stupňa, je starostlivosť, kde 
prechádzajú práva a povinnosti bi-
ologických rodičov na adoptívnych 
rodičov, ale v rodnom liste dieťaťa 
zostávajú uvedení pôvodní rodičia. 
Vzájomné práva medzi adoptova-
ným dieťaťom a pôvodnou rodi-
nou adoptovaním zanikajú. Dieťa 
do jedného roku veku môže byť 
adoptované len zrušiteľne. Ak dieťa 
dosiahne vek jedného roka, súd 
rozhodne na návrh adoptívnych 
rodičov o nezrušiteľnej adopcii. 
Zrušiteľná adopcia môže byť z váž-
nych dôvodov zrušená súdom. 

2. nezrušiteľná adopcia, t.j. 
adopcia 2. stupňa, sa od zrušiteľnej 
adopcie odlišuje tým, že adoptívni 
rodičia sú zapísaní do rodného 
listu dieťaťa namiesto pôvodných 
rodičov. Túto adopciu nie je možné 
zrušiť. Táto forma adopcie sa v 
praxi viac využíva. 

Čo je pestúnska starostlivosť?

Pestúnska starostlivosť je forma 
štátom garantovanej, kontrolovanej a riadenej 
náhradnej rodinnej starostlivosti. Môže mať 
dlhodobý (počas celého detstva) aj krátko-
dobý charakter. 

Pestúni majú právo zastupovať dieťa 
v bežných veciach. V prípade podstatných 
záležitostí (napr. plánovaný operačný zákrok) 
žiadajú súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
(biologický rodič, prípadne iná osoba, ak 
boli jeho práva zrušené alebo obmedzené), 

prípadne rozhodnutie za nich vydáva súd. 
Pestúni teda nie sú zákonnými zástupcami 
zvereného dieťaťa. 

Počas pestúnskej starostlivosti sa počíta 
so stykom s pôvodnými rodičmi, kým je to 
v prospech dieťaťa. Ak sa pestúni a biolo-
gickí rodičia nevedia dohodnúť, môže byť 
ich styk upravený rozhodnutím súdu. 

Štát zabezpečuje finančné príspevky 
pre pestúnov a deti (odmena pestúna, 
jednorazový a opakovaný príspevok na 
úhradu potrieb dieťaťa v PS - príspevky 
sú odvodzované od súm ustanovených 
pre účely štátnych sociálnych dávok a 
priebežne sa menia).

Pestúnska starostlivosť vzniká rozhodnu-
tím súdu na základe žiadosti manželov alebo 
jednotlivca a najbežnejšie formálne zaniká 
uplynutím 18. roku veku dieťaťa. Pestúnska 
starostlivosť môže byť zrušená rozhodnutím 
súdu aj v priebehu jej trvania len z dôležitých 
dôvodov. Ak o zrušenie PS požiada pestún, súd 
tejto žiadosti vždy vyhovie.

Ak je dieťa zverované do pestúnskej sta-
rostlivosti vo veku, keď je schopné posúdiť 
jej obsah, súd zoberie do úvahy aj jeho 
vyjadrenie.

Treba dodať, že pestúnska starostlivosť 
sa síce z právneho hľadiska končí 18. rokom 
dieťaťa, ale ľudsky, psychicky a sociálne 
vytvorené vzťahy trvajú naďalej. Väčšina detí 

zostáva v pestúnskych rodinách aj po dovŕšení 
18. roku veku. Počíta s tým aj právna úprava, 
ktorá priznáva nárok na príspevky až do 25. 
roku veku zverenca, ak je nezaopatrený, na-
príklad z dôvodu štúdia. 

V praxi sa uplatňujú dva typy pestúnskej 
starostlivosti - individuálna a skupinová. 
Individuálna prebieha v bežnom rodinnom 
prostredí.

Pestúnska starostlivosť sa realizuje aj v tzv. 
zariadeniach pestúnskej starostlivosti, ktoré 

zriaďovateľ zriadi v byte alebo dome pestúna, 
alebo poskytne väčší byt, či rodinný dom. 
Jeden z pestúnov je považovaný za zamest-
nanca – uzatvára zmluvu so zriaďovateľom a 
je platený. Rodina má hradenú časť výdavkov 
na chod domácnosti (nájom, inkaso). V takom-
to type starostlivosti sa počíta s minimálne 
štyrmi deťmi. 

V obidvoch formách má rodina nárok aj na 
rodičovské príspevky pre zverené deti. 

Dieťa potrebuje mamu a otca

Pre dieťa je najdôležitejšie mať možnosť vy-
tvoriť si základný bezpečný vzťah. Vzťah s člo-
vekom, ktorý tu bude pre dieťa, kedykoľvek to 
ono bude potrebovať, buduje u dieťaťa pocit 
dôvery, bezpečia. Pripútať sa potrebuje dieťa 
preto, aby malo istotu, bezpečie, a tým pocit 
radosti zo života. Iba bezpečne pripútané die-
ťa je neskôr schopné osamostatniť sa, zdravo 
sa vyrovnávať so stresom, ale nielen to... 

Tento základný vzťah dôvery je určujúci 
pre ďalšie vzťahy dieťaťa v jeho budúcom 
živote. Dieťa sa naučí dôverovať iným „svojim“ 
ľuďom, lásku prijímať aj odovzdávať, poznať 
svoje miesto a veriť v otvorenú budúcnosť. 

Väčšina detí, ktoré neprežili detstvo v rodi-
ne a žili v zariadeniach, kde nemali pri sebe 
stabilnú materskú osobu, ku ktorej by sa bez-
pečne pripútali, má pravdepodobne problémy 
„pripútať sa“. Pre novú „náhradnú“ rodinu 

to znamená potrebu dostatočne sa 
pripraviť na tieto špecifiká, rovnako 
aj na možnosti, ako pomôcť vytvoriť 
stabilný vzťah s dieťaťom ešte pred 
jeho príchodom. 

Často sa stáva, že pre adop-
ciu sa rozhodujú rodiny, ktoré 
nemôžu splodiť svoje biologické 
deti. Obyčajne zažijú veľa boles-
ti, sklamania a smútku, kým sa 
rozhodnú prijať dieťa, ktoré sa im 
nenarodilo. V encyklike Jána Pavla 
II. Familiaris consortio nachádzame 
slová, ktorými pápež povzbudzuje 
práve také manželské páry, ktoré 
nemôžu mať deti. „...manželský 
život nestráca svoju hodnotu ani 
vtedy, keď plodenie nie je možné. 
Telesná neplodnosť môže byť totiž 
manželom príležitosťou na to, aby 
preukazovali iné dôležité služby 
ľudskej osobe, ako je napríklad 
prijatie dieťaťa za svoje, rôzne vý-
chovné akcie, pomoc iným rodinám 
alebo chudobným a postihnutým 
deťom.“

Biologické a náhradné rodi-
čovstvo spája mnohé. Vzťah medzi 

rodičom/rodinou a prijatým dieťaťom je špe-
cifický. Ovplyvňujú ho okolnosti, na ktoré sa 
musia „náhradní“ rodičia pripravovať odlišne. 
Do náhradnej rodiny prichádza dieťa citovo 
zranené a jeho výchova bude nielen na za-
čiatku vzťahu prinášať situácie a otázky, aké 
bežné rodičovstvo nekladie.

Spracovali: P. Laca, M. Valenčík
Ilustračné snímky: archív redakcie

6000 detí na Slovensku žije bez rodičov. Prijať dieťa do 
srdca je proces, ktorý sa obyčajne neudeje samotným pre-

sunom dieťaťa do novej rodiny. Obyčajne je to proces, ktorý sa 
začína dlho predtým, než dieťa do novej rodiny príde. 
Počet detí, ktoré sa dostali z rodín do detského domova, stúpol od 
januára do konca augusta 2004 o 122, oproti rovnakému obdobiu 
minulého roka. Najviac detí odišlo do domova pre zanedbávanie a 
nezáujem rodičov, „zreteľný je však nárast príčin zlyhania rodiny 
z ekonomických problémov a z dôvodov straty bývania.“ V sledo-
vanom období roka 2004 takto zlyhalo až 170 rodín. Alarmujúce 
je podľa Úsmevu ako dar to, že narástol počet detí do troch rokov, 
ktoré museli do domova. Organizácia oceňuje, že rastie aj počet 
detí umiestnených do nových alebo profesionálnych rodín, alebo 
aspoň do domovov rodinného typu

Koľko detí muselo do detských domovov 2003 2004
Počet vyňatých detí   877 999
Počet rodín, z ktorých boli vyňaté  619 713

Príčiny zlyhania pôvodnej rodiny  2003 2004
Zanedbávanie starostlivosti a nezáujem o dieťa: 376 364
Výchovné problémy:   187 221
Ekonom. problémy a strata bývania:  158 170
Zdravotné dôvody:   30 33
Drogové závislosti:   16 24

Iné:     43 56

slovo - 03/2005 • 11 



Aj keď by sa ti to mohlo zdať 
veľmi necitlivé, môžeme ti 
povedať len – VER! Ver, 
že všetko v živote má zmysel 
a Bohu všetko môže slúžiť 
na dobré. Lebo cesta z dna 

smeruje už len hore!

Odpoveď: Rozvedení manželia sú 
znamením celej rodiny, teda aj detí. 
Môžeme povedať, že je to rana celej 
spoločnosti, lebo jej základná bunka 

- manželstvo a rodina - prestávajú fungo-
vať. Táto rana postihla 
aj teba a sama vidíš, 
že je veľmi bolesti-
vá. Nič však rodi-
čom nedáva právo 
ubližovať deťom 
pochádzajúc im 
z manželstva, aj 
keď toto je zranené 

rozvodom. Neviem 
ani nechcem rozoberať, 

kto je vinný za rozpad 
manželstva tvojich rodičov. 
Ľudsky sa ani nedá pora-
diť nejaký účinný, jed-

noznačný spôsob, ako 
vrátiť vzniknuté zlo 

späť. A keď tvoj otec 
už má dieťa alebo 
deti s inou ženou, ako sa dá vybadať 
z toho, čo píšeš, je to o to ťažšie. Rea-
govanie otca na tvoju prítomnosť by 
som pripísal výčitkám svedomia za 
minulé hriechy, lebo mu pripomí-
naš, že nedokázal vo svojom man-

želstve milovať bez 
výhrady. Nemyslím 

však, že ťa nemá rád, 
ale skôr by som povedal, 

že sa to bojí dať najavo. 
Lebo nevie, či môže milovať 

ozajstnou úprimnou láskou aj 
teba a neublížiť tým tvojmu ne-

vlastnému súrodencovi či súrodencom a druhej 
žene, s ktorou žije. Ale v ľudskom srdci je miesto 

pre každého, ba dokonca aj pre nepriateľov, ako 
nás to učí náš Boh a Spasiteľ Ježiš.

Chcem teda upriamiť tvoju pozornosť na jednu 
veľmi dôležitú vec. Ak sa neprestaneš nikdy modliť 
k Bohu o dar pravej lásky svojich rodičov, či už 
sa k sebe vrátia, alebo nie, určite im môžeš 

vyprosiť, aby si dokonale odpustili a mali k sebe 
úctu, čo pocítiš aj na obnovení pravej rodičovskej 
lásky k tebe. Ozajstná rodičovská láska totiž vyviera 
z lásky manželskej a každá láska má koreň v tej 
najväčšej, Božej láske, len nie vždy z nej ľudia 

čerpajú, a tak mnohokrát vo vzájomných vzťahoch 
zlyhávajú. 

Samozrejme platí aj to, že sa nebudeš vedieť 
vytrvalo modliť za toho, kto ti ubližuje, ak sama 
nebudeš napojená na prameň každej lásky, na 
nášho Boha. Potrebuješ sa zároveň modliť za seba, 

aby si sama mala pravú lásku k Bohu 
a ľuďom okolo seba. Aby si z nej po-
tom mohla vytrvalo čerpať a rozdávať 
všetkým, ktorí to potrebujú, alebo 
ktorí sa pravej lásky boja, alebo ju 
nepoznajú, alebo jej neveria. 

Máš 14 rokov. Ako dievča si vlast-
ne už na prahu dospelosti a možno 

o pár rokov vykročíš spoločným životom so svojím 
životným partnerom. Aby to bolo iné ako u tvojich 
rodičov, a aby si dala dobrý príklad svojmu okoliu aj 
svojim najbližším, už dnes pros Boha o pravú lásku 
aj pre svojho budúceho manžela.

Veríš, že v tomto zápase, ako sa to dá nazvať, 
nie si sama? Ježiš prišiel preto, aby nás obdaroval 
tými najskvostnejšími darmi na uzdravenie našich 

životov doráňaných hriechom, či už osob-
ným, alebo hriechom druhých. K nemu 
sa obráť, jemu to odovzdaj a dôveruj, že 
obdaruje teba, tvojich rodičov a určite cez 
teba aj mnoho ďalších ľudí. 

o. Michal
(Hojnosť Božieho požehnania a vytr-

valosť v tomto zápase ti vyprosujeme aj 
my v redakcii.)

Emanuel
Ilustračná snímka: archív redakcie

Rozvod 
- „dobro“ kvôli deťom?!

Otázka: „Trápi ma, že sú moji rodičia rozvedení. Bývam s mamou a 
nemôžem sa stýkať s otcom. V poslednom čase ho už ani nestretávam. 

Mám ho veľmi rada, ale keď som bola pri ňom minule, vyhodil ma z bytu. 
Viem, má na to právo, lebo má vlastnú rodinu a ja do nej nesmiem zasahovať. 

Moja láska k nemu ostáva nezmenená. Chýba mi.“ (Anka, 14 r.)

Anketa medzi vami: DOKÁŽE 
ROZVOD RODIČOV POZNAČIŤ DETI?

LENKA: Ja si myslím, že každý rozvod 
je individuálny a je to rozhodnutie, ktoré 
má rôzne príčiny. Treba si uvedomiť, že 
niekedy sú práve deti objektom fyzického 
či psychického týrania zo strany rodiča a 
vtedy je odlúčenie od takejto osoby pre ne 
oslobodením. Rozvod na deťoch rozhodne 
zanecháva životné zranenia a hlboké stopy. 

JOZEF: Myslím si, že keď sa rodičia chtiac ale-
bo nechtiac rozvedú, dieťa vždy prichádza 
o lásku jedného z nich. A v konečnom 
dôsledku dochádza k tomu, že pod 
vplyvom jedného z nich si prestáva 
vážiť a ctiť toho druhého. 

JARKA: Podľa môjho názoru dieťa často 
prežíva rozvod viac ako rodič. Dieťa 
nielenže stráca jedného z rodičov, ale aj 
základné istoty. Taktiež sa mu rúca ideál 
tzv. rozprávkovej lásky – „a žili spolu šťast-
ne, až kým nepomreli.“ Dieťa z rozvedeného 
manželstva môže mat strach v budúcnosti zo 
založenia si vlastnej rodiny. 

ANKA: Samozrejme, že ich poznačí. Je niekedy 
ťažko pochopiť, že dvaja ľudia, ktorí sa brali 
z lásky, sa dokážu znenávidieť. Rodina je 
základom spoločnosti a deti z rozvedených 
rodín majú naozaj problém, ku ktorému 
z rodičov priľnúť. Sviatostné manželstvo 
uzavreté pred Bohom nie je nikdy roz-
vedené. Samozrejme, dôležité je, čo 
je príčinou rozvodu. Či je to nevera, 
alkoholizmus. Ale pred Bohom roz-
vod neplatí, môže pomôcť cirkevná 
odluka. 

EVKA: Myslím si, že rozvodom ro-
dičov deti určite trpia, pretože im 
chýba výchova jedného z nich.

MIRKA: Určite áno, pretože dieťa 
sa pri rozvode svojich rodičov ocitá 
v ťažkej a často pre neho nepochopi-
teľnej situácii. Najhoršie na tom je, že to 
nemôže nijako ovplyvniť. Ak sa rodičia 
rozhodnú, že sa rozvedú, dieťa musí 
rozvod jednoducho prijať. Myslím si, že 
rozvod navždy poznačí srdce dieťaťa, 
a to sa prejavuje v tom, že ťažko verí 
ľuďom, má strach z lásky a traumu 
pri uzatváraní svojho budúceho 
manželstva.

dobré rady
k ni(e)čom

u

   Boh s n
am

i

EMANUEL

„Lebo láska má len 
jeden prameň. Jeden 
prameň v jednom srdci 
nad všetkými srdcia-
mi.“

Daniel Pastirčák
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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Náš prepodobný otec 
Partenios, lampsacký 
biskup (7. február)

Základné údaje o svätom Parteniovi 
sme uviedli v časopise Slovo z februára 

minulého roka (číslo 3/2004), takže každý 
čitateľ nášho periodika môže po nich opätov-
ne siahnuť a pripomenúť si ich. Z uvedeného 
dôvodu nebudeme opakovať už známe sku-
točnosti, ale radšej uvedieme jeden príbeh 
zo života tohto významného východného 
mystika a biskupa, ktorý môže byť pre nás 
v mnohom poučný.

V čase, keď svätý Partenios staval v meste 
Lampsakos katedrálny chrám, prišiel za ním 
akýsi muž posadnutý nečistým duchom a 
začal ho mnohorakým spôsobom úctivo po-
zdravovať. Biskup vytušil prítomnosť démona 
v onom človekovi, a tak na jeho pozdravy 
nereagoval. Nečistý duch, zahanbený Par-
teniovým správaním, povedal: „Pozdravoval 
som ťa, lebo som ťa túžil vidieť. Prečo si na 
moje pozdravy neodpovedal?“ „Už si ma 
videl, tak čo ešte potrebuješ?“ odpovedal 
mu svätec. Démon odvetil: „Uvidel som ťa 
a spoznal som ťa.“ „Keby si ma bol uvidel a 

skutočne spoznal, bol by si z tohto Božieho 
diela vyšiel,“ odvetil Partenios. Démon mu 
povedal: „Prosím ťa, nevyháňaj ma z môjho 
príbytku, v ktorom žijem už tak dlho.“ „Ako 
dlho sa nachádzaš v tomto človekovi?“ spýtal 
sa biskup. Démon odvetil: „Od samého jeho 
detstva a doposiaľ si ma nikto nevšimol, iba 
ty. A teraz, ako vidím, ma vyháňaš. Ak je to 
tak, kam mi prikážeš odísť?“ „Dám ti miesto, 
kde sa môžeš usídliť,“ odpovedal mu svätec. 
Démon riekol: „Predpokladám, že mi bezpod-
mienečne prikážeš, aby som vošiel do stáda 
svíň.“ „Nie. Ukážem ti človeka, v ktorom 
môžeš prebývať, len z tohto vyjdi,“ odpovedal 
mu Partenios. Démon sa nedôverčivo spýtal: 
„Ale naozaj to chceš urobiť alebo to len tak 
hovoríš?“ „Hovorím ti pravdu,“ odvetil bis-
kup, „poznám človeka, v ktorom, ak chceš, 
môžeš prebývať, len z tohto čím skôr vyjdi.“ 
Nato démon začal svätého Partenia prosiť, 
aby mu takého človeka ukázal. Vtedy Parte-
nios otvoril ústa a povedal démonovi: „Hľa, 
toto je ten človek. Vojdi do mňa a prebývaj 
vo mne.“ Diabol, akoby spálený ohňom, 
zvolal: „Beda mi! Ak ma po takom dlhom 
čase vyháňaš z cudzieho človeka, aké zlo 
mi nespôsobíš, keď sa usídlim v tebe? Ako 
môžem vstúpiť do Božieho domu?!“ Nato sa 
démon ukryl v pustých a nepriechodných 

miestach, kým onen človek sa z Božej milosti 
stal zdravým a chválil Boha.

Prepodobný Partenios bezpochyby dopre-
du vedel, že nečistý duch nebude môcť doňho 
vstúpiť, táto jeho „ponuka“ bola iba naoko. 
Na záver celého uvedeného dialógu sám 
diabol odhaľuje príčinu tejto nemožnosti, 
keď hovorí: „Ako môžem vstúpiť do Božieho 
domu?!“ Pod Božím domom tu nerozumie 
katedrálny chrám, ktorý sa práve staval, a 
vedľa ktorého sa rozhovor uskutočnil, ale 
samotného biskupa. V skutočnosti bol sám 
Partenios pravým Božím chrámom, bol chrá-
mom Svätého Ducha, pretože neprestajne 
žil v stave bez ťažkého hriechu a všetkými 
svojimi silami sa usiloval páčiť sa Bohu. 
To je v plnom súlade so slovami svätého 
apoštola Pavla, ktorý píše: „Neviete, že ste 
Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?“ 
(1 Kor 3, 16). 

Vidíme teda, že voči človekovi, ktorý je 
úprimne oddaný Bohu, ani neviditeľní ne-
priatelia nič nezmôžu. Zoberme si príklad 
z opísaného príbehu a podobajme sa svä-
tému Parteniovi: neprestajne, nielen počas 
veľkých sviatkov, žime v posväcujúcej milosti 
a zo všetkých síl sa usilujme páčiť sa Bohu.

Marcel Gajdoš

Touto definíciou Boh zjavuje seba samého 
ako takého, ktorý pôsobí pre spásu člo-

veka. Mojžiš dostal toto zjavenie mena Boha 
a je poslaný na misiu; no chudák, nemá ani 
odvahy a ani sily, aby ju realizoval. Uvedo-
muje si, že misia ho úplne prevyšuje. A Mojžiš 
vedie dialóg s Bohom, ktorému vyjavil svoju 
nemohúcnosť (Ex 4, 1). Vtedy mu Boh dá 
zbrane, ktoré neskôr budú výzbrojou každého 
človeka, ktorý uskutočňuje Božie poslanie: kríž 
a nové srdce.

Naozaj, Boh povedal Mojžišovi: „Čo to 
máš v ruke?“ On odvetil: „Palicu.“ A Boh 
mu riekol: „Hoď ju na zem!“ A keď ju hodil 
na zem, premenila sa na hada, takže Mojžiš 
pred ním utekal. Potom hovoril Pán Mojžišovi: 
„Načiahni ruku svoju a chyť ho za chvost!“ 
A keď načiahol svoju ruku a chytil ho, obrátil 
sa v jeho ruke na palicu “(Ex 4, 2-4).

Palica je kríž, ktorá hodená na zem ako 
Ježiš - pšeničné zrno, premení sa na hada, 
obraz hriechu. Sv. Pavol nám hovorí, že Ježiš 
Kristus sa pre nás stal hriechom. Hriech je 
synonymum smrti, preto Mojžiš uteká a zo-
sobňuje človeka, ktorý pociťuje inštinktívny 
odpor pred krížom, pred utrpením, a preto 

neustále uniká pred Bohom. Boh povzbudzuje 
Mojžiša, aby sa nebál, a had je opäť palicou, 
a keď ju berie Mojžiš, stáva sa mu oporou pri 
uskutočňovaní misie. 

Už od svojich začiatkov Cirkev vždy chá-
pala, že každá misia, každá evanjelizácia má 
svoju oporu a plodnosť v kríži nášho Pána 

B I B L I A  P R E  V Š E T K Ý C H

Poslaný Mojžiš
Boh posiela Mojžiša, aby vyslobodil svoj ľud. Každý útlak, ktorý 
hniezdi v srdci človeka, mu zabraňuje spoznať Boha. Toho Boha, 
ktorý zasahuje do dejín konkrétneho človeka, čo má meno a priez-
visko, a ktorý sa zjavuje v jeho najhlbšom bytí, hovorí mu to, čo 
Mojžišovi: „Ja som, ktorý som!“ (Ex 3, 14).

Ježiša Krista.
„A Pán mu hovoril ďalej: „Vlož svoju ruku 

do svojho záhybu na svojich prsiach!“ I vložil 
svoju ruku do svojho záhybu a keď ju vytiahol, 
hľa, jeho ruka bola malomocná ako sneh. Po-
tom mu riekol: „Zasa vlož svoju ruku do svojho 
záhybu!“ A opäť vložil svoju ruku do svojho 
záhybu a keď ju vytiahol zo svojho záhybu, 
div, bola ako ostatné jeho telo“ (Ex 4, 6-7).

Fakt, že Mojžiš vloží ruku do záhybu na 
svojich prsiach, čiže ju vkladá do hlbín svojho 
srdca, a vytiahne ju plnú malomocenstva zna-
mená, že nie je lepší ako ostatní. To znamená, 
že aj Mojžiš má nečisté srdce. Boh mu zmení 
srdce, prikáže mu opäť vložiť ruku do svojho 
záhybu na prsiach a vytiahne ju zbavenú 
všetkej nečistoty.

Toto nám pripomína modlitbu farizeja 
a mýtnika, ktorú vyrozprával Lukáš v 18. 
kapitole vo veršoch (9-14), kde farizej bol 
zavrhnutý pre svoje slová a mýtnik bol ospra-
vedlnený, pretože sa bil do pŕs, čiže vošiel do 
hlbín svojho srdca tak ako Mojžiš. Na druhej 
strane nám žalmista povie: „Mne srdce čisté, 
Bože, stvor a obnov vo vnútri mojom ducha 
pevného“ (Ž 51, 12). Tým nás učí, že Boh 
odpúšťa a súčasne aj tvorí; že akt odpustenia 
zo strany Boha nie je akýmsi vylepšením 
ľudskej podstaty, ale je stvorením Božích 
detí. A v tomto zmysle máme chápať šieste 
blahoslavenstvo: „Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5, 8).

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador

Preložila E. Ilečková
Socha Mojžiša od Michelangela:

archív redakcie
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„Jedlo nás nepriblíži k Bohu; ani keď 
nejeme, nič nestratíme, ani keď jeme, 
nič nezískame. Len si dajte pozor, aby 
táto vaša sloboda nebola na pohoršenie 
slabým“ (1 Kor 8, 8-9).

Pôst je čiastočné alebo úplné zriek-
nutie sa jedla z dôvodov pokánia alebo 
disciplíny. Napríklad zdržanlivosť od mäsa 
v piatok. Je pomocným prostriedkom kres-
ťanskej sebavýchovy na posilňovanie vôle 
a duchovné zdokonaľovanie. Pôst je taký 
starý ako ľudské pokolenie. Jeho potrebu 
zdôraznil sám Ježiš Kristus a sám nám dal 
k tomu príklad (Mt 4, 2). Postili sa už prví 
kresťania, a tak je to v Cirkvi dodnes. Jeho 
účelom je aj duchovne sa pripraviť k mod-
litbe, k prijatiu sviatosti alebo k príprave 
na oslavu veľkých sviatkov. Sú však dni, 
obdobia, keď je dovolené jesť aj mäsité 
pokrmy, tzv. voľné dni, keď sa máme rado-
vať. Je to ponechané na našom slobodnom 
rozhodnutí. Ale táto sloboda nemá byť „na 
pohoršenie slabým“, na čo upozorňuje aj 
svätý Pavol: „Ak jedlo pohoršuje môjho 
brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby 
som nepohoršil svojho brata“ (1 Kor 8, 
13). Aj keď tieto slová svätého Pavla boli 
povedané za iných okolností, slová o po-
horšení „slabých“ (1 Kor 8, 9) „čo veria“ 
( Mk 9, 42), sú aj dnes aktuálne, najmä, 
ak by sme svojím „nepôstom“ pohoršovali 
svojich bratov a sestry.

Pekným príkladom je staručký Eleazar, 
jeden z popredných zákonníkov, ktorý 
radšej volil zomrieť, než jesť mäso, aby sa 
nezdalo, že proti Božiemu príkazu jedol 
bravčové mäso. Nechcel dať mládeži po-
horšenie (2 Mach 6, 18). Sväté písmo sa 
o ňom s chválou zmieňuje: „Urobil rozhod-
nutie ozaj hodné svojho veku a dôstojnosti 
starca, prirodzenej šľachetnosti svojich 
šedín i krásneho života“ (2 Mach 6, 23).

* * *
 „Však viete, aký je čas, že už nadišla 

hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď te-
raz je nám spása bližšie...“ (Rim 13, 11).

V knihe francúzskej spisovateľky F. 
Saganovej Dobrý deň, smútok čítame, že 
príčinou každodenného smútku človeka 
je ťarcha hriechu, ktorá celý život ťaží 
jeho dušu. Znemožní radosť, pokoj, pocit 
slobody.

Je upozornením, ale nestačí na to, aby 
človeka zaviedla do spovednice. Ako slabé 
bolenie zuba nás nenúti, aby sme hľadali 
lekára. Jedno i druhé si žiada vôľu. Čím 
skôr si to uvedomíme, tým skôr sa prepra-
cujeme k svojmu určeniu: k plnosti života 
a pokoja s Bohom.

Preto nás Cirkev na začiatku pôstneho 
obdobia vyzýva s takou intenzitou: „Nastal 
nám príhodný čas. Priblížila sa pôstna 
doba. Odhoďme skutky temnosti. Oblečme 
si výzbroj pravdy, aby sme šťastne pre-
konali cestu pôstnou púšťou, a tak došli 
k slávnemu vzkrieseniu Pána a nášho 
Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý prišiel spasiť 
naše duše“ (z večierne).

- fd -

Toto číslo vychádza zo starobylej symbo-
liky čísel a aj vo Svätom písme ho často 

nájdeme. Ježiš sa po krste v Jordáne postí 40 
dní predtým, než začne svoje verejné účin-
kovanie. Počas potopy prší 40 dní a nocí, 40 
rokov putujú Izraeliti po púšti, 40 dní stretáva 
Mojžiš Boha na Sinaji, 40 dní 
putuje Eliáš k vrchu Horeb a 40 
dní po Veľkej noci slávi Cirkev 
Nanebovstúpenie Pána. 

Jeden príbeh nám hovorí 
o tom, ako karavána na púšti 
počas pieskovej búrky stratila 
všetky zásoby potravy a vody. 
Horúčava bola neznesiteľná. V 
hlavách zmietaných horúcim 
počasím sa u mnohých členov 
karavány objavili fatamorgány, 
v ktorých videli palmy, zelené 
sady a studne s vodou. Chcú 
ísť tým smerom. Vodca ich však 
zadrží: „Stojte! To je len zdanie, 
ilúzia, fatamorgána. Celý život 
chodím touto cestou, dobre ju 
poznám.“ Členovia trocha zos-
mutneli. Týraní krutým hladom 
a smädom vlečú sa ďalej. Ho-
rúčkou rozpálené oči sem-tam 
vidia skláňajúce sa palmy, kto-
ré akoby na nich kývali a lákali 
ich. Vodca ich uisťuje, že je to 
len klam. Nechce ich pustiť tým 
smerom. Jeden člen v rozčúlení 
vytiahne revolver a vodcu zastrelí. Vodca 
padá z ťavy, zomierajúc zozbiera všetky sily, 
zdvihne sa a ukazuje rukou: „Týmto smerom 
musíte ísť a budete zachránení.“ 

Aj mnohí ľudia v dnešnej dobe pripomí-
najú takúto karavánu. Sú hladní a smädní, 
no nechýba im jedlo a voda. Všetkého majú 
dostatok, a predsa túžia mať viac. Cesty ich 
života sú vybudované z nádhernej dlažby, 
ktorú tvoria hmotné veci. Sú to predmety, 
ktoré človek k svojmu životu možno ani ne-
potrebuje, ale predsa venuje veľa času na ich 
dosiahnutie. 

O chvíľu začneme prežívať pôstne obdobie. 
Je to obdobie, ktoré smeruje k vrcholu celého 
liturgického roka. Je to obdobie prípravy. Prí-
pravy na veľké víťazstvo. No ak chceme toto 
víťazstvo dosiahnuť, musíme odstúpiť od tej 
cesty, ktorá je krásna a pohodlná, a nastúpiť 
na cestu, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus. Je 
to cesta kríža, cesta kamenistá, cesta tŕnistá. 

Táto cesta neponúka pohodlie a egoizmus, 
ale utrpenie a lásku. Lásku, ktorá rozširuje 
obzor nášho pozerania na okolie a na tých, 
ktorí v tomto okolí žijú. A práve takúto lásku 
nám ponúka Ježiš. On neváhal zobrať kríž na 
svoje plecia. Bol to kríž, v ktorom boli obsi-

ahnuté naše hriechy. Boli to hriechy celého 
sveta, všetkých ľudí. Ale jeho láska prekonala 
ťažkú cestu, ktorú sme mu pripravili. Iba pár 
dní pred tým, ako ho ľud vydal do rúk Piláta, 
vítal ho slávnostným „Hosanna!“. Ubehlo len 
niekoľko dní a už ho zabíjali. 

Nehanbíme sa robiť to aj my v dnešnej 
dobe? Prijmeme ho vo sviatostiach a ubehne 
možno len pár minút a neváhame - zabíjame 
to, čo do nás vložil. Hriech je to, čo vždy stojí 
ľuďom v ceste, ktorú nám Ježiš ukázal. Bola 
to cesta víťazstva nad tým najväčším nepria-
teľom všetkých – hriechom. 

Preto prosme Pána, aby nám ukázal svoju 
cestu, ak sme sami stratili smer. Veď cesta, 
ktorú nám ukázal Ukrižovaný, vedie k spáse. 
Tí, čo sa touto cestou vydajú, sa istotne za-
chránia. Nezabíjajme preto Vodcu, ktorý nás 
chce zachrániť. 

Peter Laca
Snímka prep. Isakija Zatvornika: archív red.

Z A M Y S L E N I E

Blíži sa obdobie 
Veľkého pôstu   
Pomaly prichádza čas, v ktorom vstúpime do štyridsaťdňového 
pôstneho obdobia. 7. februára tohto roku sa začne prvý deň Veľkého 
pôstu. Toto 40-dňové pôstne obdobie je časom prípravy na Veľkú 
noc, najväčší sviatok v liturgickom roku. Pôstne obdobie má dlhú 
tradíciu. Už v 2. storočí sa kresťania pripravovali na Veľkú noc dvoj-
dňovým smútočným pôstom. Od 4. storočia sa už ustálila prax pri-
pravovať sa na sviatok Veľkej noci počas 40 dní.
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Mamine oči
                          

Čo v maminých očiach vidím,           
to nedostať nikde kúpiť!                     
Sú to hviezdy, aké máva,                   
kto na lásku nie je skúpy.                  

Keď mamička na mňa hľadí,
zalieva ma radosť, šťastie.                                                                           

Kiež sa mamkám v celom svete
v očiach taká hviezda zaskvie!

Nedám mamu za celý svet,                
nikto mi ju nenahradí ...                   

Jej oči a moje oči                               
vravia: - My sa máme rady!             

Len jedno si želám, mama:
nemať žiadne previnenia.

Nech sa tvoje hviezdy v očiach
nikdy v slzy nepremenia!                

 
Vilma Šimková

Myslela som, že by nebolo od veci, keby 
som tam aj ja mala jednu posteľ. Často 

sme okolo chodievali s mamou, otcom a dvo-
ma bratmi na prechádzky do lesa. V podstate 
som tie deťúrence za plotom obdivovala, že 
tak dlho vydržia bez mamy a tata, lebo ja som 
bez mamy a tata nevydržala skoro vôbec, ne-
dávali ma ani do pionierskych táborov, ešte aj 
s povinnou školou v prírode som mala problém 
a ustavične som plakala za svojimi. 
Mama mi vtedy do telefónu na diaľku 
dohovárala, aby som vydržala, že ma 
ľúbi, aby som sa už konečne začala 
správať ako veľké dievča.

Večer v neznámej posteli som si 
v duchu dodávala odvahu premieta-
ním vnútorných obrazov zo záhrady 
v Studienke. 

„Tam sú odvážne deti,” presviedčala 
som sama seba, „celé týždne sú bez 
rodičov a ani neplačú.”

Pomohlo mi to aspoň trocha sa odpú-
tať od našich. Zákruty ľudského života 
sú niekedy dosť absurdné. Trvalo roky, 
kým som aspoň povrchne pochopila, 
ako sa veci majú. Že deti v detskom 
domove nežijú celé týždne, ale často 
celé životy.

Aj tak mi v puberte pripadalo veľmi 
výhodné žiť bez tých hrozných rodičov, 
čo do všetkého frflú a nenechajú člove-
ka ani na chvíľu si vydýchnuť.

Neskôr prišla na rad ďalšia etapa 
môjho vzťahu k inštitucionálnej sta-
rostlivosti o deti. V hlave som si z nej 
vytvorila pevnú záchrannú sieť. Keby 
som si nenašla muža alebo by sa mi 
nepodarilo porodiť deti, nič tragické 
a konečné sa nedeje. Veď je tu predsa 
stále detský domov na konci ulice.

Vydala som sa, priviedli sme na 
svet dve deti. Záhradu okolo Studienky 
oddelili od normálneho sveta hradbou. 
Mala som dobrú príležitosť tváriť sa, že 
mňa sa to celé už netýka. Spočiatku 
som ju aj mienila využiť. Pripadala 
som si dobre. Matka priemernej rodiny. 
Prečo by ma malo zaujímať, že niektorí 
sa majú horšie, ak nie zle? Prečo by 
som sa mala cítiť zodpovedná za to, 
že sa o svoju neblahú situáciu nijako 
nezaslúžili? Čo ma do toho? Veď niektorí 
sa zas majú pre zmenu určite oveľa 
lepšie ako ja.

Potom veci - a teraz jednoznačne vy-
hlasujem: našťastie - nabrali iný smer. 
Stretla som istých ľudí, dozvedela som 
sa isté veci, nazrela som cez tvárnice 

do záhrady - už sa mi vonkoncom nepáčila, 
spomenula som si na svoju voľakedajšiu zá-
chrannú sieť, ktorá mi poskytla toľko životnej 
slobody. 

„Čo by si povedal na to, keby sme si vzali 
dieťa z domova?” navrhla som mužovi. 

„Vezmime,” povedal môj muž.
Potom sme sa už len navzájom pýtali, či 

nie sme rasisti a prijmeme aj rómske dieťatko. 

Debaty sme ukončili potešujúcim presvedče-
ním, že nie sme rasisti. (To sa teraz chválim. 
Aj svojho muža.)

„Ideme si adoptovať chlapčeka,” povedala 
som.

„Bože, to je dobré,” povedal môj brat a ja 
som mu za to dodnes nesmierne vďačná.

V lete sme si chlapčeka priniesli z domova 
domov. (Aké zradné sú slová, veď to, v čom 
žijú deti v domove, myslím detskom, je všetko 
možné, len nie domov v pravom zmysle slova.) 
Vyložili sme ho z kočíka v strede našej záhra-
dy. Mlčky a vystrašene pozeral na šantenie 
svojich budúcich súrodencov a sesterníc. Len 
stál. Keby sme ho vtedy nevzali navečer dnu, 
možno by tam stál dodnes. Ako záhradný 
trpaslík. Bolo to vystrašené, dezorientované 
dieťa.

Preskákali sme psychologické vyšetrenie, 
súd, adaptáciu, prežili sme zžívanie sa troch 

súrodencov, odpovede na dcérinu otáz-
ku: „A kedy ho už vrátime?”

Dnes sa spolu smejeme, mama, 
tato a tri deti. Ani jedno z nich nie je 
vystrašené a dezorientované. Studienka 
je stále oddelená od normálneho sveta 
hradbou. Mám jedinečnú príležitosť 
tváriť sa, že mňa sa to celé už netýka. 
Spočiatku som ju aj mienila využiť. 
Pripadala som si dobre. Matka nad-
priemernej rodiny. Už som snáď tomu 
celému učinila zadosť, nie? Prečo by 
ma malo zaujímať, že niektorí sa majú 
horšie? Prečo by som sa mala cítiť zod-
povedná za to, že sa o svoju neblahú 
situáciu nijako nezaslúžili? Čo ma do 
toho? Mám dosť svojich starostí. Veď 
niektorí sa zas majú pre zmenu určite 
oveľa lepšie ako ja. Veci však - a možno 
raz poviem: našťastie - naberajú iný 
smer. Stretla som istých ľudí, dozvedela 
som sa isté veci, učím sa nezabúdať a 
starať sa nielen o svoju životnú slobodu. 
Možno jednoducho starnem. 

Vraví sa: pomôž si a Pán Boh ti po-
môže. Rada sa nechávam viesť týmto 
krédom. Je v ňom veľký kus pravdy a 
veľa ľudí by si ho potrebovalo prežiť 
na vlastnom tele. Niektorí s ním však 
istotne ani len nepohnú. Napríklad tie 
drobučké, síce netušiace, ale cítiace 
deti, ktoré sa cudzím pričinením ocitli 
v neprirodzenom prostredí kolektívnej 
výchovy. Nech by už bolo akokoľvek 
prívetivé, vždy bude neprirodzené. 
Nie je prirodzené, aby malinké deti žili 
v neprirodzenom prostredí. Je prirodze-
né, aby malinké deti žili v prirodzenom 
prostredí. A tým je rodina. Veľká, malá, 
adoptívna, pestúnska, profesionálna, 
všelijaká, ale rodina.

Takže k vyššie uvedenej zásade by 
som chcela neskromne dodať: „... sú tu 
ľudia, ktorí ti chcú tiež pomôcť.“  

Zuzana Mojžišová,
náhradná mama

Ilustračná snímka:
archív redakcie

NÁHRADNÁ MAMA
Na konci ulice, kde žijem od narodenia, stojí detský domov Studien-
ka. Teraz je už obohnaný tvárnicovým múrom, takže dnu priveľmi 
nevidno, no voľakedy ho obkolesoval obyčajný priehľadný plot. 
V lete tam bábätká spali na záhrade v postieľkach (čosi sa mi marí 
o baldachýnoch nad nimi, ale to bude asi niečo na spôsob spomien-
kového optimizmu). Ako malej sa mi to veľmi páčilo.
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Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove, Kmeťovo stromoradie 1, Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave otvára v akademickom roku 2005/2006 tieto 
akreditované študijné odbory:

Ošetrovateľstvo (externá forma) 
- bakalársky a magisterský študijný program (Bc. a Mgr.)
- podmienka prijatia - 3 roky praxe v odbore
- prijímacie skúšky: a) z biológie – v rozsahu stredoškolského učiva
   b) z ošetrovateľstva – v rozsahu učiva na SZŠ 

Sociálna práca (externá forma)  
- bakalársky a magisterský študijný program (Bc. a Mgr.)
- podmienka prijatia - 1 rok praxe v odbore
- prijímacie skúšky:  a) z biológie – v rozsahu stredoškolského učiva
   b) z odborných predmetov – psychológie, sociológie, filozofie a etiky 
       na úrovni gymnaziálneho učiva 

Laboratórne – vyšetrovacie metódy (externá forma)
- bakalársky a magisterský študijný program (Bc. a Mgr.)
- podmienka prijatia - 2 roky praxe v odbore 
- prijímacie skúšky:  a) z biológie človeka – v rozsahu stredoškolského učiva
   b) z biochémie – v rozsahu stredoškolského učiva 

Prihlášky na štúdium na VŠ je potrebné zaslať do 30. marca 2005 na adresu: 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča 
Kmeťovo stromoradie 1 
082 12 Prešov 

Poplatok za prijímacie konanie je 980,- Sk ( poštovou poukážkou typu U na adresu fakulty) 
Termín prijímacích skúšok: jún – júl 2004
Výška školného za semester je 6.990- Sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce P. P. Gojdiča v Prešove bola zriadená 1. 9. 2004 a je súčasťou 
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Dlhodobým zámerom fakulty je 
napomôcť integrácii SR do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a výchova zdra-
votníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, 
rehabilitácie, laboratórnych vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a 
zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahra-
ničí. Fakulta pracuje svojou vlastnou vedeckou metódou a pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so 
zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky. Fakulta bude zabezpečovať vzdelávanie 
pre študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Bude viesť svojich študentov 
a učiteľov k zásadám kresťanskej etiky a humanizmu, s odkazom chrániť život od počatia po dôstojnú 
prirodzenú smrť.

Viac informácií získate na webovej stránke: www.vssvalzbety.sk alebo na tel. čísle: 051/7725302.

PhDr. A. M. Lopatová, OSBM, PhD., MPH 
prodekanka

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave

Informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2005/2006
slovotest
Otestujte si nezáväzne 
svoje vedomosti. Odmenou 
vám bude poznanie nezná-
meho.

1. Z ktorých troch 
častí pozostáva Boží 
chrám?

2. Kto je patrónom 
Prešovskej eparchie?

3. Aké bolo biskupské 
heslo blaženého bis-
kupa Vasiľa Hopka?

4. Ako sa volali rodi-
čia Panny Márie?

5. Koľko dní trvá Veľ-
ký pôst?

6. Ako sa nazýva 
miesto, na ktorom bol 
ukrižovaný Ježiš?

7. Viete vymenovať 
aspoň 3 odpustové 
miesta nachádzajúce 
sa v Prešovskej epar-
chii?

8. Na ktorej ulici sa 
nachádza Detský 
domov soc. služiev 
v Prešove?

9. Čo staval sv. Par-
thenios v Lapsakose?

10. Odkedy je 40 
dňový pôst pred 
Paschou?

Odpovede: 1. Predsieň, loď, 
svätyňa; 2. Ján Krstiteľ; 3. Aby 
všetci jedno boli; 4. Joachim 
a Anna; 5. 40; 6. Golgota; 7. 
Ľutina, Šašová, Čirč, Buková 
Hôrka, Krásny Brod, Sečovská 
Polianka a iné; 8. Požiarnickej; 
9. Katedrálny chrám; 10. Od 4. 
storočia. 

Spomíname

V hlbokom zármutku oznamujeme príbuzným, 
priateľom a známym, že nás dňa 11. decembra 2004 
vo veku 61 rokov po dlhej, ťažkej chorobe navždy 
opustil drahý manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor 
PhDr. Ján Hospodár. S naším drahým zosnulým sme 
sa rozlúčili dňa 15. decembra 2004 v krematóriu na 
Hodonínskej 44. Nech odpočíva v pokoji!

Smútiaca rodina

Blahoželania

Chceme sa poďakovať nášmu duchovnému otcovi 
Michalovi Vasiľovi za jeho láskavý prístup k nám 
veriacim, za krásne homílie, v ktorých nám denne 

vysvetľuje práve prečítané Božie slovo a za to, že 
pre našu mládež pripravuje rôzne akcie. Zároveň mu 
chceme popriať k jeho 46. narodeninám, ktoré oslávi 1. 
februára, hojnosť Božieho požehnania, milostí, zdravia 
a plnosť darov Svätého Ducha.

Veriaci farnosti Sačurov

Bohu vďaka za požehnaných 50. rokov života, ktoré 
oslávi 1. februára 2005 Pavol Hybala z Petkoviec.

Za všetku lásku, obetavosť, starostlivosť, trpezlivosť 
a dobré srdce mu hojnosť Božieho požehnania, ochranu 
Panny Márie a svätého Jozefa, veľa zdravia, pokoja 
v kruhu svojich najbližších želá a vyprosuje manželka 
Mária, syn Pavol, dcéra Mária, mamka Júlia i ostatní 
príbuzní. Na mnohé a blahé roky!
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Na svete je veľmi veľa sirôt. Sú to deti, ktoré stratili rodičov. No sú aj také, ktoré 
rodičia nechceli. Všetky tieto deti veľmi trpia. Sú choré na nedostatok rodičovskej 
lásky. Toto ich poznačí na celý život. Pretože... To, čo nedostali, nemôžu dávať ďalej. 
No aj tieto deti majú nádej. Ich život sa môže zmeniť.
Kedy?
Vtedy, keď sa nájde niekto so srdcom na dlani, ochotný dať všetko, čo má - seba 
samého.

“
Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme.” (1Jn 3, 2)
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SPRÁVNE ODPOVEDE: OTROCTVA ... ADOPTÍVNEHO

Je to spôsob, ako prijať sirotu za vlastnú a ponúknuť 
jej presne to, čo sa dáva vlastným deťom.
Rodičia musia splniť isté zákonom požadované 
podmienky a podpíšu doklad - zmluvu, ktorá je 
nezrušiteľná.
Získa
- nových rodičov,
- ich lásku a starostlivosť,
- nové meno, 
- domov a istotu v ňom, 
- bratov a sestry (ak sú v rodine), 
- majetok, 
- právo zdediť z neho podiel.

Je to spôsob, ktorým nás Boh prijal za svoje deti.

Boh nás pri krste označí nezmazateľnou pečaťou. 
Je to zmluva medzi ním a nami. Táto zmluva sa 
nedá zrušiť.
Získa  
- večného Otca,
- Jeho nesmiernu lásku,
- nové meno - kresťan, 
- príbytok v nebi, 
- bratov a sestry získaných v Ježišovi Kristovi, 
- dary Svätého Ducha a  Božiu milosť, 
- právo na dedičstvo pokladov Božieho kráľovstva.

1. Čo je to?

2. Ako sa to robí?

3. Čo dieťa adopciou získa?

Adopcia
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Autor:
Vlado 

Komanický 
z Humen-

ného

Tisíc voltov Vyslanci Pichal 
palicou Veľké zviera Švajčiarska 

rieka

1. časť 
tajničky

Talianske 
mesto

Mužské 
meno

Vrh

Sláva

Pomôcky: 
Imola, Ial

Patriaca 
aktorovi

Krivka
3. časť 
tajničky Obsadzoval

2. časť 
tajničky

Andrej 
v Maďarsku

Označenie 
ulice

Nezotri

Staré ŠPZ 
Karvinej

Topoľ

Existuješ

Písomná 
skúška

Rodový znak

Ukazovacie 
zámeno

Sídla zraku
Patriace ose

Pramatka

Umelý jazyk

Klávesa na 
počítači

Predložka

Klebeta

Zdravý nápoj Čílske mesto

Človek vždy 
nestráca...
(dokončenie v tajničke)

Tajnička z čísla 25-26: „Ty 
si náš Pán, buď stále s 
nami“.
Tajnička z čísla 1: „Láska 
Božia, tá je bez hraníc.“

Odpovede zasielajte na ad-
resu redakcie do 28. febru-
ára 2005. Môžete
vyhrať knihu
„Verím
v príkladoch“.

Legenda: ALBA, AMEN, ANJEL, ARARAT, ÁRON, BETEL, 
BRAT, DIAKONÁT, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, FÉRIA, 
CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM, IDUMEA, IZAIÁŠ, IZÁK, 
IZRAEL, JOEL, JOZUE, KRST, LÁSKA, LIEK, LISTY, LONO, 
ĽÚTOSŤ, MASŤ, MIER, NAZARET, NEBO, NINIVE, OBRÁTE-
NIE, OCOT, OMŠA, OPÁT, OVOS, PASCHA, PÔST, RUBEN, 
SAMARITÁN, SAREPTA, SÁBA, SILOE, SION, SITO, SLOVO, 
SODOMA, SVET, ŠAKAL, ŠALAMÚN, TIARA, TREST, ZRNO, 
ŽALM, ŽIAĽ.
Tajničku tvorí 31 nevyškrtaných písmen. Autor: Marek 
Pataky. Riešenie z čísla 1: „Boží pokoj prevyšuje každú 
chápavosť.“
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OSEMSMEROVKA

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A METODA

Naši jubilanti
Vo februári 2005 si okrúhle životné jubileum 
pripomínajú títo naši členovia:
Ján Kočiš z Vranova nad Topľou, PhDr. Viera 
Michalková z Bratislavy, Michal Polák z Ha-
talova, Ing. Ján Tomáš zo Sečoviec, Mária 
Angyalová zo Sečoviec, Ján Bandurič z Košíc, 
Helena Kašperová zo Spišskej Novej Vsi, Mi-
chal Kočiš z Dlhého Klčova, Irena Kolesárová 
z Košíc, Anna Lišková z Davidova, Vincent 
Milenký z Ruskej Novej Vsi, Mária Cibereová 
z Novosadu, Pavol Fejerčák z Janova, Mária 
Hvastová z Vojčíc, Mária Kopiková z Bunko-
viec, Anna Matkobišová z Rakovčíka, Helena 
Pohárová zo Zemplínskej Širokej, Emília Re-
šetárová z Trebišova, Anna Šimková z Novo-
sadu, Anna Štafurová z Pavloviec nad Uhom, 
Anna Vasiľová z Kožuchova, Mária Dobiašová 
z Porostova, Veronika Hricová z Davidova, 
Anna Jakimová zo Sečoviec, Róbert Jevín 
z Vranova nad Topľou, Michal Juštík z Hu-
menného, Anna Lešková z Popradu, Margita 
Sokolská zo Zbudze, Katarína Švábová zo 
Stakčína, Mária Košarová z Trebišova, Teo-
dózia Malá z Michaloviec, Anna Nemčíková 
z Cabova, Anna Semanová z Kuzmíc, Lukáš 
Fekete zo Stredy nad Bodrogom, Anna Pa-
lovčíková zo Sliepkoviec, Barbora Sokyrová 
zo Sečoviec
Všetkým vyprosujeme hojnosť Božích milostí. 
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, 
Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky; 
05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky

Rádio LUMEN - 16.00 – Po - Staré, ale dobré; Ut – Folkparáda; St 
– Oldieparáda; Št – Gospelparáda; Pi – Top 15; So - Piesne na želanie; 
Ne - Piesne na želanie. 18.00 Po-Ne – Svätá omša – Emauzy. 19.00 
- So – Ruženec pre Slovensko. 20.30 - Po – Študentské šapitó; Ut 
– Duchovný obzor; St – Lupa;  Št – História a my;  Pi – ÚV hovor.  
20.30 - So –  Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00; v pracovné 
dni aj o 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.

ROZHLAS

Štedré srdcia

Na činnosť Spolku sv. Cyrila a Metoda prispeli: 
členovia spolku zo Suchého 100 Sk, členovia 
spolku z Jakubian 40 Sk, členovia spolku z Mi-
chaloviec 760 Sk, členovia spolku z Kolbasova 
60 Sk, členovia spolku z Pozdišoviec 300 Sk, 
členovia spolku z Rudlova 340 Sk, Anna Ba-
ková z Valalík 220 Sk, Peter Hnat z Prievidze 
50 Sk, Ing. Peter Kasenčák z Kremnej 420 Sk, 
Berta Kráľová z Pozdišoviec 120 Sk, Gabriela 

Leščáková z Fulianky 70 Sk, Jozef Melicher 

z Bašoviec 70 Sk, Katarína Sekeráková 
z Bajeroviec 70 Sk, Jolana Šecková z Ma-
rianky 120 Sk, Mária Cimbalová a Juraj Mantič 
z Bratislavy po 120 Sk,  Marta Hattalová a Ing. 
Pavol Lunter z Bratislavy po 40 Sk, Bohuznáma 
z Michaloviec, Anton Cifruľák, Matej Hlohin, 
Martin Lopuch, Mária Prepiorová z Michalo-
viec po 120 Sk, Margita Dragúňová a Mária 
Žebrová z Michaloviec po 70 Sk, Ing. Ján 
Paľovčík z Michaloviec 100 Sk, Anna Todorová 
z Michaloviec 50 Sk.

Úprimné Pán Boh zaplať!
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L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á R  FEBRUÁR  2005

Utorok 1. 2. – Prepdrazdenstvo Stretnutia 
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 
Svätý mučeník Fryfón. Liturgické rúcho svet-
lé. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák 
z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten 
z utorka. Jd 1, 1-10, zač. 77; Lk 22, 39-42; 45-71; 
23, 1, zač. 109. Rim 9, 28-39, zač. 102; Lk 10, 
19-21, zač. 51. 

Streda 2. 2. – Stretnutie nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. Syropôstna streda. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti Stretnutia. Svätenie sviec. Myrova-
nie. Hebr 7, 7-17, zač. 316; Lk 2, 22-40, zač. 7. 

Štvrtok 3. 2. – Svätý a spravodlivý Simeon 
Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti zo Stretnutia okrem vchodu a o sv. Simeo-
novi a prorokyni Anne. Jd 1, 11-25, zač. 78; Lk 
23, 1-34; 44-56, zač. 110. Hebr 9, 11-14, zač. 
321; Lk 2, 25-32, zač. 8. 

Piatok 4. 2. – Syropôstny piatok. Náš prepo-
dobný otec Izidor Peluzijský. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 
Stretnutia okrem vchodu. Ef 5, 8-19, zač. 230; Jn 
19, 25-37, zač. 61.

Sobota 5. 2. Syropôstna sobota – spomienka 
úctyhodných pôstnikov. V tento deň sa zakon-
čuje sviatok Stretnutia. Svätá mučenica Agáta. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti Stretnutia okrem vchodu a zo Sy-
ropôstnej soboty. Rim 14, 19-26, zač. 115; Mt 6, 
1-13, zač. 16. Gal 5, 22-26; 6, 1-2, zač. 213; Mt 
11, 27-30,  zač. 43. 

Nedeľa 6. 2. – Syropôstna nedeľa – o vyhna-
ní prarodičov z raja. Náš prepodobný otec 
Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromu-
čeník Silván a spoločníci. Liturgické rúcho 
svetlé. Radový hlas je 3. Evanjelium na utierni 
je 3. Predobrazujúce antifóny. Vchod nedeľný. 
Tropár z 3. hlasu a Stretnutia. Kondák triody a 
Stretnutia. Prokimen, aleluja a pričasten triody 
a Stretnutia. Prvá pôstna večiereň s poklonami a 
vzájomným zmierením. Liturgické rúcho pôstnej 
farby. Rim 13, 11-14; 14, 1- 4, zač. 112; Mt 6, 1 
4-21, zač. 17. 

Pondelok 7. 2. – Náš prepodobný otec Par-
tenios, lampsacký biskup. Prvý deň Veľkého 
pôstu. Vo všedné dni Veľkého pôstu je liturgické 
rúcho pôstnej farby (i v nedele, ak je taký zvyk). 
Každodenné antifóny. Menlivé časti na liturgii 
odporúčame za odpustenie hriechov, o svätom 
Kríži, o Spolutrpiacej, svätým dňa alebo úmyslu. 
1 Kor 3, 18-23, zač. 129; Lk 21, 8-9; 25-27; 33-
36, zač. 105. 

Utorok 8. 2. – Svätý veľkomučeník Teodor 
Tirón. Rim 8, 14-21, zač. 67; Mt 6, 1-13 zač. 
16. 

Streda 9. 2. – Svätý mučeník Nikefor. Liturgia 
vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy 
prvého týždňa Veľkého pôstu a mučeníkovi. 
Bohorodičník 3. hlas. Gn 1, 24-31; 2, 1-3; Prís 2, 
1-22. Doplnenie čítaní pre prípad, že sa neslúži  
liturgia vopred posvätených darov: 2 Kor 4, 13-
18, zač. 177; Mk 11, 22-26, zač. 51. 

Štvrtok 10. 2. – Svätý mučeník Charalampés. 
Rim 15, 30-33, zač. 119; Mt 7, 7-11, zač. 20.

Piatok 11. 2. – Svätý hieromučeník Blažej, 

sebastejský biskup. Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry z piatka prvého týždňa 
Veľkého pôstu, mučeníkom 3. hlas a Teodorovi. 
Bohorodičník 3. hlas. Gn 2, 20-25; 3, 1-20, Prís 3, 
19-34. Doplnenie čítaní pre prípad, že sa neslúži 
liturgia vopred posvätených darov: Tim 2, 1-7, 
zač. 282; Jn 15, 1-8, zač. 50.

Sobota 12. 2. – Prvá pôstna sobota – spomi-
enka veľkomučeníka Teodora Tiróna. Náš 
otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. 
Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti zo služby mučeníkovi Teodorovi. 
Hebr 1, 1-12, zač. 303; Mk 2, 23-28; 3, 1-5, zač. 
10. 2 Tim 2, 1-10, zač. 292; Jn 15, 17-27; 16, 
1-2, zač. 52. 

Nedeľa 13. 2. – Prvá pôstna nedeľa – o úcte 
ikon. Náš prepodobný otec Martinián. Litur-
gické rúcho svetlé. Radový hlas je 4., evanjelium 
na utierni je 4. Liturgia sv. Bazila Veľkého. Pre-
dobrazujúce antifóny. Tropár zo 4. hlasu a triody. 
Kondák, prokimen, aleluja a pričasten z triody. 
Hebr 11, 24-26; 32-40; 12, 1-2, zač. 329; Jn 1, 
43-51, zač. 5. 

Pondelok 14. 2. – Náš prepodobný otec 
Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepo-
dobného o. Konštantína Filozofa, mníšskym 
menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti prepodobnému Cyrilovi. Hebr 7, 26-28; 8, 
1-2, zač. 318; Jn 10, 9-16, zač. 36. 

Utorok 15. 2. – Svätý apoštol Onezim. Gal 6, 
2-10, zač. 214; Mt 4, 25. 5, 1-13, zač. 10. 

Streda 16. 2. – Svätí kňaz Pamfil, Porfyrios 
a ich spoločníci. Liturgia vopred posvätených 
darov. Stichiry zo stredy druhého týždňa Veľkého 
pôstu a mučeníkovi. Bohorodičník 4. hlas. Gn 4, 
16-26; Prís 5, 15-23 ; 6, 1-3. Doplnenie čítaní pre 
prípad, že sa neslúži  liturgia vopred posvätených 
darov: 2 Kor 6, 16-18; 7, 1-10, zač. 182; Mt 5, 
20-26, zač. 12.

Štvrtok 17. 2. – Svätý veľkomučeník Teodor 
Tirón. 1 Kor 10, 5-12, zač. 144; Mt 5, 27-32, 
zač. 13.

Piatok 18. 2. – Náš otec svätý Lev, rímsky 
pápež. Liturgia vopred posvätených darov. 
Stichiry z piatka druhého týždňa Veľkého pôstu, 
mučeníkom 4 hlas a apoštolovi. Bohorodičník 
4. hlas. Gn 5, 32.6, 1-8; Prís 6, 20-31; 7, 1. Do-
plnenie čítaní pre prípad, že sa neslúži  liturgia 
vopred posvätených darov: Rim 12, 6-14, zač. 
110; Mt 5, 33-41, zač. 14. 

Sobota 19. 2. – Druhá pôstna sobota – druhá 
zádušná. Svätý apoštol Archippos. Liturgické 
rúcho tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo služby za zosnulých. Panychída. Hebr 3, 12-
16, zač. 309; Mk 1, 35-44, zač. 6. 1 Sol 4, 13-17, 
zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16.

Nedeľa 20. 2. – Druhá pôstna nedeľa. Náš 
prepodobný otec Lev, katánijský biskup. 
Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je piaty, 
evanjelium na utierni je piate. Liturgia sv. Bazila 
Veľkého. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 5. 
hlasu. Kondák, prokimen, aleluja a pričasten 
z triody. Hebr 1, 10-14; 2, 1-3, zač. 304; Mk 2, 
1-12, zač. 7.

Pondelok 21. 2. – Náš prepodobný otec Ti-
motej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, 

arcibiskup veľkej Antiochie. Ef 4, 25-32, zač. 
227; Mt 5, 42-48, zač. 15.

Utorok 22. 2. – Nájdenie úctyhodných pozostat-
kov svätých mučeníkov v Eugeniu. Flp 2, 12-16, 
zač. 241; Mt 10, 32-36, zač. 38. 

Streda 23. 2. – Svätý hieromučeník Polykarp, 
smyrniansky biskup. Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry zo stredy tretieho týždňa 
Veľkého pôstu a prorokovi. Bohorodičník 5. hlas. 
Gn 7, 6-24; Prís 9, 12-18. Doplnenie čítaní pre 
prípad, že sa neslúži  liturgia vopred posvätených 
darov: Ef 4, 1-13, zač. 224; Mt 7, 1-8, zač. 20. 

Štvrtok 24. 2. – Prvé a druhé nájdenie úcty-
hodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho 
proroka, proroka, predchodcu a krstiteľa 
Jána. Liturgické rúcho červené. Predobrazu-
júce antifóny. Menlivé časti zo služby Jánovi 
Krstiteľovi. Kol 3, 4-11, zač. 257; Mt 7, 24-28; 
8, 1-4, zač. 24. 2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Mt 11, 
2-15, zač. 40.

Piatok 25. 2. – Náš svätý otec Taras, kon-
štantinopolský arcibiskup. Liturgia vopred 
posvätených darov. Stichiry z piatka tretieho 
týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom 5. hlas a 
biskupovi. Bohorodičník 5. hlas. Gn 8, 4-21; Prís 
10, 31-32; 11, 1-12. Doplnenie čítaní pre prípad, 
že sa neslúži  liturgia vopred posvätených darov: 
Ef 5, 1-8, zač. 228; Mt 6, 22-30, zač. 18. 

Sobota 26. 2. – Tretia pôstna sobota – tretia 
zádušná. Náš svätý Porfyrios, gazský biskup. 
Liturgické rúcho tmavé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby za zosnulých. Panychída. 
Hebr 10, 32-38, zač. 325; Mk 2, 14-17, zač. 8. 1 
Sol 4, 13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16. 

Nedeľa 27. 2. – Tretia pôstna nedeľa – Krí-
župoklonná. Náš prepodobný otec a vy-
znávač Prokop Dekapolita. Liturgické rúcho 
červené. Radový hlas je šiesty, evanjelium na 
utierni je šieste. Liturgia svätého Bazila Veľkého. 
Predobrazujúce antifóny. Tropáz zo 6. hlasu a 
Krížu. Kondák, prokimen, aleluja a pričasten 
triody. Namiesto Svätý Bože – Tvojmu krížu. 
Hebr 4, 14-16; 5, 1-6, zač. 311; Mk8, 34-38; 9, 
1, zač. 37. 

Pondelok 28. 2. – Náš prepodobný otec a 
vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. Flp 
2, 5-11, zač. 240; Mt 13, 10-23, zač. 51.

Inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, 
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch 
a zlátenie. Oprava a ladenie organov. Pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, stopercentnú 
kvalitu a dlhoročnú záruku. 
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.
reart.szm.sk

Oznamy

Termín podávania prihlášok na štúdium na GBF 
PU sa posunul na 31. marca 2005.
Správne číslo účtu je: 7000066503/8180.
Banka: Štátna pokladnica

Ponuka

Ak máte záujem o Schematizmus prešovskej 
eparchie na rok 2004, môžete si ho telefonicky 
objednať na čísle 051/7562668 alebo na poštovej 
či mailovej adrese redakcie. Cena s dobierkou je 
670 Sk / kus.
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VV Starom zákone Boh prikázal svojmu ľudu, 
aby nezabudol na dobrodenie, ktorého 

sa mu dostalo od Boha: „Rozpamätúvaj sa 
na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil 
štyridsať rokov na púšti...“ (Dt 8, 2).

Slová „pamätaj“ a „nezabúdaj“, ktoré sa 
vo Svätom písme v tejto súvislosti viackrát 
opakujú, ukazujú na minulosť i budúcnosť. 
Na púšti museli prekonať mnohé ťažkosti. 
Bola to skúška pre ďalšiu cestu dejinami. 
Boh skúšal a vychovával svoj ľud. Minulosť 
nesmie byť zabudnutá. Aj ťažkosti na tejto 
ceste by mali poslúžiť tomu, aby si ľud 
uvedomil výchovné Božie vedenie.

Tak viedol Boh svoj ľud, aby ho pokoril, 
vyskúšal a aby poznal jeho zmýšľanie 
(porov. Dt 8, 2). Či bude zachovávať jeho 
prikázania a či nie. Ľud si mal uvedomiť, 
že je závislý len a len od Boha. A ak si to 
ľud uvedomoval a bol verný Bohu, Boh ho 
nenechal bez pomoci. Sýtil ho, okrem iné-
ho, aj mannou: „Pokoril ťa a dal ti hladovať; 
potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal 
ani ty, ani tvoji otcovia...“ (Dt 8, 3).

Na to myslel Ježiš Kristus, keď ho na 
druhý deň po zázračnom rozmnožení 
chlebov na púšti vyhľadali zástupy. Tieto 
zástupy sa odvolávali, že ich otcovia boli 
kedysi takto sýtení na púšti mannou. No 
Ježiš im hovorí: „Nie Mojžiš vám dal chlieb 
z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb 
z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil 
z neba a dáva svetu život“ (Jn 6, 32-33). Vtedy 
zástupy zatúžili po takom chlebe a povedali: 
„Pane, vždy nám dávaj taký chlieb“ (Jn 6, 
34). Ježiš využil ich túžbu po takom chlebe a 
povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza 
ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo 
mňa, nikdy nebude žízniť“ (Jn 6, 35). 

Ježiš Kristus využíva a ohlasuje ustanove-
nie Eucharistie – najväčšieho znaku, v ktorom 
on sám ako ozajstný chlieb z neba dá ľuďom 
ako pokrm svoje telo. A „kto bude jesť z tohto 
chleba, bude žiť naveky“  (Jn 6, 51).

Ježiš Kristus všetky svoje prisľúbenia o ži-
vom chlebe splnil pri Poslednej večeri, keď 
povedal: „Toto je moje telo... Toto je moja krv“ 
(Mt 26, 26-28). Jeho telo a krv pod spôsobom 
chleba a vína sa takto stali pokrmom celej 
ľudskej rodiny na ceste do neba. Svätá Cirkev 
z Kristovej vôle, ktorý povedal: „Toto robte na 
moju pamiatku“ (Lk 22, 19), opakuje obrad 
Poslednej večere pri každej svätej liturgii a 
Najsvätejšou Eucharistiou nasycuje tých, čo 
ju v pokore viery a s láskou prijímajú.

Takto Cirkev už viac ako dvetisíc rokov „žije 
z eucharistického Krista, ním sa živí, on ju 
osvecuje. Eucharistia je tajomstvo a zároveň 
«tajomstvo svetla». Vždy znova, keď ju Cirkev 
slávi, veriaci môžu istým spôsobom znova 
prežiť skúsenosť dvoch emauzských učeníkov: 
«Otvorili sa im oči a spoznali ho» (Lk 24, 31)“, 
napísal Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej en-
cyklike Cirkev žije z Eucharistie (6). 

A ďalej píše: „Eucharistia, Kristova spáso-

nosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich 
a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo 
Cirkev môže mať na svojej ceste dejinami. To 
vysvetľuje starostlivú pozornosť, akú vždy ve-

novala eucharistickému tajomstvu, pozornosť, 
ktorá významným spôsobom vyniká v dielach 
koncilov a pápežov...“ (9).

Preto „nemôžeme ani na chvíľu zabudnúť, 
že Eucharistia je osobitným dobrom celej 
Cirkvi. Je najväčším darom, ktorým v poriadku 
milosti a sviatosti božský Ženích obdaroval a 
stále obdarúva svoju Nevestu. Ale práve preto, 
že ide o taký dar, všetci sa musíme v duchu 
hlbokej viery dať viesť zmyslom pre opravdivú 
kresťanskú zodpovednosť“, píše Svätý Otec 

Ján Pavol II. v Liste o eucharistickom tajomstve 
a kulte (12).

Je preto dôležité i pre nás vedieť, že 
v situácii hladu, nasýtenia, ale i v situácii 

blahobytu, ktoré Boh posiela na svoj ľud, 
človek nežije len z chleba (porov. Mt 4, 
4) – teda nielen pozemskými vecami – a 
preto nemá zabúdať na to najdôležitejšie: 
na duchovné veci.

Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko, veľký 
ctiteľ Najsvätejšej Eucharistie, nás v tomto 
zmysle poučuje: „Najprv musíme vedieť, že 
v našom živote niet väčšieho, cennejšieho 
bohatstva, ako je Eucharistia. Sväté prijí-
manie, to nie je nič iné, než zjednotenie 
Pána Boha s človekom – skrze to, keď pri-
jímame telo a krv Ježiša Krista. Pri svätom 
prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom. Toto 
nie sme schopní poznať v tomto živote. 
Pochopíme to až vo večnosti“ (Christos 
v nas, s. 8). 

Eucharistia je pre nás veľkým darom, 
veľkým tajomstvom, tajomstvom milo-
srdenstva – Cirkev z nej žije už viac ako 
dvetisíc rokov! Túto pravdu vyjadruje 
každodenná skúsenosť viery, ktorá plynie 
z Kristových slov: „Ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). 
Preto sa Svätý Otec Ján Pavol II. pýta: „Čo 
viac mohol Ježiš pre nás urobiť?“ Skutočne, 
v Eucharistii nám prejavuje lásku, ktorá 

je «až do krajnosti» (porov. Jn 13, 1), lásku, 
ktorá nepozná mieru“ (Cirkev žije z Eucha-
ristie, 11).

Nuž, ak je to tak, musíme živiť touto ener-
giou nielen svoj telesný život, ale aj svoj život 
v Bohu. A živiť ho znamená prijímať pokrm 
Kristovho tela a krvi. To nám pripomína aj 
Ježiš slovami: „Kto je moje telo a pije moju krv, 
má večný život a ja ho vzkriesim v posledný 
deň“ (Jn 6, 54).

František Dancák

Chlieb, ktorý dáva svetu životChlieb, ktorý dáva svetu život
K Roku EucharistieK Roku Eucharistie

POĎAKOVANIE Z POPRADU
„Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, 

ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A 
Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok 
a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok“ (2 Kor 9, 6–8).

V minulom roku ste mnohí z vás, drahí čitatelia, počúvli prosbu o pomoc a začali 
nám pomáhať pri stavbe nášho chrámu svojimi modlitbami, obetami a peňažnými dar-
mi. Viaceré prišli priamo na účet. Poštou prišlo 365 poukážok. Spolu ste nám darovali 
246.930,- Sk. 

V apríli začíname so stavebnými prácami s vierou, že sa nám podarí do jesene zastrešiť 
chrám. Vopred ďakujeme všetkým vám, ktorí nás aj naďalej budete sprevádzať svojou 
pomocou. Na tento účel prikladáme do Slova nové poštové poukazy H.

V rodinách našej farnosti, pri relikviách blahoslavených biskupov mučeníkov, denne vy-
prosujeme pre vás a vaše rodiny hojnosť Božích milostí a Ježišom požehnaný rok 2005.

o. Miroslav Bartoš a veriaci farnosti Poprad

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad
Námestie sv.Egídia 62/30

058 01 P O P R A D    Číslo účtu: 26730562 / 0200


