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Na začiatku občianskeho roka 
pred nás Cirkev kladie jeden 

z najväčších sviatkov kresťanov - 
Sväté Bohozjavenie. Tento sviatok 
nie je iba o svätení vody, spevoch, či 
pôste a druhej štedrej večeri. Ide tu 
o čosi viac. Čosi, čo by sme mali pre-
žívať už od sviatku Narodenia Pána. 
Ide tu totiž o naše človečenstvo.

Človek je tvor „práce Božích rúk“. 
Boh pred neho postavil cestu, ktorá 
vonkoncom nie je ľahká. Skôr naopak. 
Do tejto cesty vstupujeme už naším 
počatím a narodením. Na prvý po-
hľad sme sami, no Boh nás neopúšťa 
a tento svoj postoj voči nám chce aj 
oficiálne spečatiť v sviatosti krstu. Po-
zýva nás tak do úzkeho spoločenstva 
jeho detí, dedičov jeho kráľovstva.

A práve v tomto momente sú 
sviatky Narodenia i Bohozjavenia 
o našom človečenstve, ktoré sa zbož-
šťuje.  Jedným z prejavov tohto nášho 
zbožštenia, tohto nášho povolania 
byť Božími deťmi, je úcta k svojim 
bratom, nezištná láska v tejto veľkej 
rodine a prejavy solidarity s tými, 
ktorí možno ani do tej úzkej rodiny 
oficiálne nepatria, ale Boh nám ich 

poslal do cesty, aby sme na nich a v ich 
životoch konali skutky, ktoré nám, 
svojim deťom, pripravil. Mnohokrát 
týchto Božích „vyvolencov“ našej 
lásky ani nepoznáme, nepohliadne-
me im do očí a nevypočujeme si ich 
„Ďakujem!“. To však pre kresťana 
nie je dôležité. Ani Kristus nám deň 
čo deň nepripomína svoje utrpenie. 
Urobil, čo mu Otec dal urobiť, lebo 
nás miluje.

Kiež by sme si osvojili túto jeho 
nezištnú lásku k deťom, opusteným, 
chorým, chudobným, slabším ... Lásku 
k tým, ktorých svet vyvrhol zo svojho 
stredu na okraj spoločenského života 
i záujmu. Je paradoxom, že práve tí, 
ktorí pomoc najviac potrebujú, sa ve-
dia úprimne podeliť aj s tým málom, 
čo majú a vykonať skutky, na ktoré 
my, mocnejší a starší, neraz nemáme 
žalúdok. A niekedy ani srdce.

Staňme sa novým stvorením, 
ktoré stvorenie tak túžobne očakáva, 
Božími mužmi i ženami. Jeho deťmi.  
Vtedy svet spozná, že my sme v Kris-
tovi a on v nás. 
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krátky príbeh

Jedna z ikon, ktoré zdobia náš 
Chrám sv. Mikuláša v Anchorage 

na Aljaške, zobrazuje jednoduchého 
mnícha, pritom však veľmi popu-
lárneho svätca Aljašky sv. Hermana. 
Ctihodný Herman, ktorý 
pochádzal z Ruska, už ako 
šestnásťročný začal viesť 
mníšsky život. V roku 1793 
prišla skupinka mníchov 
z Valaamu na Aljašku a za-
čali slúžiť duchovným po-
trebám ľudí. Týchto desať 
mníchov obrátilo na Kris-
tovu vieru celé tisícky do-
morodcov. Jedným z nich bol aj otec 
Herman, ktorý sa usadil na ostrove 
Spruce Is. A tam si vykopal vlastnými 
rukami jaskyňu, v ktorej býval v lete, 
a ktorá sa neskôr stala jeho hrobom. 
Zimy trávil v chatrči. Po mnohých 
rokoch námah, ako telesných, tak 
aj duševných zomrel 25. decembra 
1837. Úcta k svätému Hermanovi 
sa rozšírila už počas jeho života. Ale 
nebolo to pre reťaz, ktorú nosil omo-
tanú okolo tela, ako je  zobrazený na  
ikone. Tú totiž našli, až keď zomrel. 

Ani pre proroctvá, lebo ich pravosť 
sa dokázala až ich vyplnením po 
starcovej smrti. Ani pre zázraky, lebo 
takmer žiaden nevykonal, kým žil, 
udiali sa až po jeho smrti. Potom sa 

natíska otázka prečo. Od-
poveď tkvie v tom, že keď 
bolo domáce obyvateľstvo 
utláčané, sv. Herman sa ich 
vždy zastal a nikdy sa nebál 
hovoriť pravdu a zastávať sa 
ich aj pred ruskou vládou. 
Miloval deti a piekol pre 
ne keksíky. Domorodcom 
radil, počúval ich trápenia, 

ich útrapy aj útlak, a tak im na tomto 
severe skutočne žiaril ako hviezda, 
ktorá ukazuje jasný smer – ku Kris-
tovi. Tu prichádzame k základnej 
pravde, ktorou sa musí riadiť každý 
misionár: Nemôžeme spasiť ľudí, 
ktorých nemilujeme. A cieľom mi-
sionára je spása duší. Svätý Herman 
to pochopil, a tak vďaka nemu našlo 
mnoho ľudí spásu. Kiež by sme sa aj 
my riadili týmto pravidlom a budovali 
Božie kráľovstvo už tu na zemi.  

Daniel Černý

 Všetko, čo konáme, je iba pro-
striedkom k cieľu. Jedine láska je 
cieľom samým v sebe, lebo Boh je 
Láska (bl. Edita Steinová).

 Najdôležitejšia hodina je vždy tá 
prítomná. Najdôležitejším člove-
kom je vždy ten, ktorý práve stojí 
predo mnou. Najnevyhnutejším 
dielom je vždy láska (Majster 
Eckhart).

 Do neba sa nevystupuje po rebrí-
ku, ale prostredníctvom dobrých 
skutkov (španielske príslovie).

 Sme zodpovední nielen za to, 
čo robíme, ale i za to, čo nerobíme 
(Moliére).

 Viac požehnania je v dávaní ako 
v dostávaní – motto milosrdných 
a boxerov (Harold Pinter).

 Milovať, to neznamená pozerať 
na seba, ale pozerať spolu tým 
istým smerom (Antoine de Saint-
-Exupéry).

myšlienky slávnych

Severná hviezda – sv. Herman 
– vzor misionárskej lásky
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MAROŠ RINÍK

V Katechizme Katolíckej 
cirkvi sa píše: „Sviatosťami 
uvádzania do kresťanského 

života, t.j. krstom, birmovaním a Eu-
charistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. 
Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú 
prostredníctvom Kristovej milosti, má istú podobnosť 
so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného živo-
ta... Svätý krst je základom celého kresťanského života, 
vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, 
ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme 
oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, 
stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi 
a dostávame účasť na jej poslaní.“ (KKC 1212,1213).  

Snáď väčšina z nás sme boli pokrstení ako malé deti. 
Toto rozhodnutie za nás uskutočnili rodičia v spolupráci 
s krstnými rodičmi. Oni sa za nás zriekli Zlého Ducha, 
všetkých jeho skutkov, všetkej jeho služby a všetkej jeho 
pýchy. Pridali sa ku Kristovi, aby sme sa mu mohli v ce-
lom svojom živote klaňať a slúžiť mu. Nie všetkým sa však 
dostalo skutočného uvedenia do kresťanského života. Náš 
krst zostal akoby uväznený v krstnej košieľke, ktorá nás 
tlačí a nedovoľuje, aby sa ďalej rozvíjal a dozrieval. Možno 
niektorí ešte stále nosíme pod svojím odevom šatôčky 
z prvého svätého prijímania. No aj z tých sme už dávno 
vyrástli a sú nám malé. Zo semienka, ktoré nie je pravidel-
ne zalievané, okopávané, ošetrované, nebude môcť vyrásť 
mohutný a krásny strom. Podobne aj náš krst, ak zostal 
v krstnej perinke alebo vo vedomostiach z prípravy na prvé 
sväté prijímanie, s určitosťou nemôže prinášať svoje ovocie 
a nemôžeme mať z neho radosť.

Istý misionár spomína na svoje ohlasovanie v Kalkate 
v Indii takto: Raz po kázni prišiel ku mne vysokoškolák, 
poslucháč kalkatskej univerzity, a povedal mi: „Ja verím, čo 
ohlasujete o Ježišovi Kristovi, lebo je to jasné a krásne. Ale 
neviem, či sa mám dať pokrstiť. Študujem tu na univerzite 
právo. Môj otec je veľký boháč v južnej Indii a ja som jeho 
jediný syn, jediný dedič. Keby som sa dal pokrstiť, nedal by 
mi viac ani halier na štúdium, nemohol by som doštudovať, 
nemohol by som pracovať ako právnik ani nijako ináč, lebo 
som členom brahmanskej kasty, a napokon by ma otec 
vydedil a stal by som navždy žobrákom. Povedzte mi, čo 
mám robiť?“ Odpovedal som mu takto: „Uvážte, ale hlboko 
uvážte, čo je viac: byť slobodným synom nebeského Otca 
alebo byť otrokom hmotných dobier tu na svete?“ Tento 
mladík sa dlho modlil, vložil si hlavu do dlaní a premýšľal. 
Napokon vstal a povedal: „Rozhodol som sa pre krst.“ Po 
krste povedal otec synovi: „V tej chvíli si stratil všetko: 
prestávaš byť mojím synom a dedičom  a už nedostaneš 
odo mňa ani halier.“ A syn pokojne dodal: „V tejto chvíli 
som získal všetko. Stal som sa synom a dedičom nebeského 
Otca a som naplnený nesmiernym šťastím.“

Nie som si istý, či by sme aj my dnes mohli takto povedať. 
Sme naozaj nesmierne šťastní, že nás dali rodičia pokrstiť? 
Teší nás fakt, že sme sa krstom stali novým stvorením – na 
obraz Ježiša Krista, adoptívnymi Božími synmi a dcérami 
a máme účasť na Božej prirodzenosti? Ak by som ti dnes 
povedal, že si vyhral v lotérii 50 miliónov alebo aspoň 
nové auto, to by bola správa... určite by si hneď bežal po 

výhru... Ja ti však hovorím, že ty si vy-
hral oveľa viac, ako si vieš predstaviť, 
a túto výhru už nosíš v sebe. Sám Kráľ 
vesmíru sa ponúkol tebe i mne. Veľký, 

mocný Boh ťa urobil  svojím dedičom. V Liste apoštola 
Pavla Galaťanom čítame: „Ale keď prišla plnosť času, Boh 
poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod 
zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme 
dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh 
do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ 
A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha 
aj dedič.“ (Gal 4,4-7) Skrze Ježiša Krista, ktorého poslal 
Boh pre teba, už nemusíš byť otrokom tohto sveta, jeho 
túžob a žiadostí, ale, naopak, môžeš byť slobodným Božím 
synom a dedičom večného života. Svätý Duch, ktorého 
si dostal v tajomstve myropomazania, ťa navždy označil 
svojou pečaťou na znak toho, že už nepatríš tomuto svetu, 
ale Ježišovi Kristovi. Si navždy v jeho službe a ochrane. Sv. 
Ambróz hovorí: „Pripomeň si teda, že si dostal duchovný 
znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha 
poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne, a chráň si, 
čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Ježiš Kristus ťa posilnil 
a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok.“ Tento závdavok, 
to je istota. To je výherný lós, ktorý nosíš v sebe. Pokiaľ 
ho máš a pokiaľ v tebe žije, a nie živorí, máš večný život. 
Tento Duch vzkrieseného Ježiša Krista s tvojou spoluprácou 
z teba urobí zrelého a dospelého kresťana so živou vierou, 
nielen podľa mena a zápisu v matrike, ale najmä podľa 
svedectva každodenného života. 

Svätý apoštol Jakub dodáva: „Bratia moji, čo osoží, keď 
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká 
viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im 
každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte 
v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, 
čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá 
skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš 
vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov 
a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je 
jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! (Jak 
2,14-19).  Brat a sestra, prijmi tieto slová apoštola Jakuba 
ako pozvanie k tomu, aby tvoja viera stále viac a viac rástla. 
Aby nezostávalo iba pri hrdinských slovách v chráme pri 
modlitbe, ale aby sa viera prejavila aj v tvojom reálnom 
živote: v práci, v škole, v rodine,... Na to, aby bol človek 
v časoch prvotnej Cirkvi pokrstený, musel vydávať znaky 
kresťanského života. Potom, keď prešiel viacročným ka-
techumenátom – postupným uvedením do kresťanského 
života, ho Cirkev prijala do svojho lona. Naďalej sa o neho 
starala a živila ho Božím slovom a sviatosťami. To všetko 
uprostred zhromaždenia – v spoločenstve bratov a sestier. 
A na týchto troch skutočnostiach stojí celý kresťanský život: 
Božie slovo, Eucharistia a spoločenstvo. Učiteľský úrad 
Cirkvi vo svojich dokumentoch povzbudzuje a nabáda 
k tomu, aby sme sa vrátili k prvotnému modelu uvedenia 
človeka do viery. Aby sa naše farnosti postupne premieňali 
z množstva anonymných ľudí, ktorí súkromne prežívajú 
vzťah s Bohom, na živé spoločenstvá Božích synov a dcér. 
V nich táto viera môže postupne dozrievať a tam sa môžu 
ukázať znaky viery. 

Krst
slovo do života
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PREZIDENT BUSH 
ŽIADA NÁBOŽENSKÚ 
SLOBODU V ČÍNE 

Prezident USA G.W. Bush počas 
svojej návštevy Číny vyzval pekin-
skú vládu, aby poskytla občanom 
náboženskú slobodu a zachovávala 
ľudské práva. V nedeľu 20. novembra 
sa zúčastnil bohoslužieb vo veľkom 
protestantskom chráme v Pekingu. 
Počas „kultúrnej revolúcie“ bol tento 
kostol zatvorený. Slovami „Nech Boh 
žehná kresťanov Číny“ sa prezident 
po bohoslužbách zapísal do knihy 
hostí tejto farnosti. Americký prezi-
dent prišiel do Pekingu v sobotu 19. 
novembra 2005. Počas rozhovorov 
povzbudil čínsku vládu, aby pozvala 
zástupcov Vatikánu k dialógu o zlep-
šení vzájomných vzťahov. 

KP/-zg-TK KBS

PORTRÉT BENEDIKTA XVI. 
V BAZILIKE SV. PAVLA 
ZA HRADBAMI

K obrazom pápežov v Bazilike sv. 
Pavla za hradbami pribudol aj moza-
ikový portrét pápeža Benedikta XVI.  

Portrét vystavili v sobotu 26. novem-
bra. Umelec Ulisse Sartini, ktorý dielo 
vytvoril, pre Rádio Vatikán povedal: 
„Keď som ho tvoril, sústredil som 
sa na tvár a oči a pokúsil sa zachytiť 
tento stále sa usmievajúci pohľad.“ 
Portrét Benedikta XVI. je obrátený 
tvárou k oltáru. Pápež je odetý do 
liturgického rúcha a na obraze sú 
symboly jeho pontifikátu – mušľa 
a pálium.

ZE/-zg-TK KBS

ZÁCHRANCA 
ŽIVOTA NOSITEĽOM 
BETLEHEMSKÉHO SVETLA 

Betlehemské svetlo pokoja v Jas-
kynke Narodenia Pána vo Svätej zemi 
zapálil tento rok 21. novembra 2005 
malý Jürgen Lengauer. Tento 11-

-ročný chlapec sa v lete vyznamenal 
ako záchranca života a za odmenu 
ho nominovali na tohtoročné „Dieťa 
svetla pokoja“. V lete prejavil tento 
chlapec veľkú odvahu, keď jeho 
dvojročný bratranec Michael padol 
do bazéna a voda ho v bezvedomí 
unášala. „Okamžite som skočil do 
bazéna a vytiahol som ho,“ opisuje 
chlapec dramatické minúty. Svetlo 
pokoja z Betlehema žiari tento rok 
už po dvadsiaty raz vo viac ako 25 
európskych krajinách. 

KP/-zg-TK KBS

NEUSTÁLE ÚTOKY 
PROTI KRESŤANOM

Medzinárodná spoločnosť pre 
ľudské práva (IGFM) kritizovala 
rast útokov miestnych orgánov proti 
príslušníkom kresťanskej menšiny 
vo Vietname. Komunistické vedenie 
stále častejšie vydiera kresťanov, 
aby sa zriekli svojej viery a vrátili sa 
k tradičným náboženstvám. Inak im 
hrozia, že vymažú mená kresťanov 
z registra obyvateľstva, čím sa ruší 
ochrana štátu nad týmito občanmi. 
Podľa výročnej správy o náboženskej 
slobode uverejnenej vo Washingtone 
patrí Vietnam k ôsmim krajinám, 
v ktorých je náboženská sloboda 
priamo ohrozená.

KIPA/-zg-TK KBS

POSOLSTVO 
BARTOLOMEJOVI I. 
K SVIATKU SV. ONDREJA

Delegácia Svätej stolice, ktorú ve-
die kardinál Walter Kasper, predseda 
Pápežskej rady pre napomáhanie 
jednoty kresťanov, odcestovala 29. 
novembra na návštevu Istanbulu na 
liturgické slávenia sviatku sv. Ondreja. 
Sv. Ondrej je patrónom Ekumenické-
ho patriarchátu, ktorý každý rok 29. 
júna,  na sviatok sv. Petra a sv. Pavla, 
vysiela svoju delegáciu do Vatikánu. 
Delegácia sa zúčastnila na slávnostnej 
liturgii, ktorej predsedal Bartolomej I. 
v Kostole sv. Juraja vo Fanare.

Na záver slávenia kardinál Kasper 
odovzdal ekumenickému patriarchovi 
posolstvo Benedikta XVI. Uvádza sa 
v ňom: „Tento rok 8. decembra 1965 
si pripomíname 40. výročie, keď sa 
pápež Pavol VI. a patriarcha Athena-
goras rozhodli v Ríme a v Konštan-
tínopole „vymazať z pamäte Cirkvi“ 
exkomunikáciu z r. 1054.

Táto udalosť sa stala základom ob-
novených vzťahov poznačených vzá-
jomnou úctou a zmierením... Je pre 

správy z kresťanského sveta

mňa zdrojom veľkého uspokojenia, že 
po prestávke niekoľkých rokov sa opäť 
začal náš teologický dialóg. Modlím 
sa, aby bol naozaj plodným a som pre-
svedčený, že vyvinieme všetko úsilie 
na to, aby pokračoval. Kto položí ruku 
na pluh, nesmie sa obracať naspäť. 
Musí vytrvať a dokonať svoje dielo, 
zasievať semeno a očakávať bohatú 
žatvu, ktorú Boh vo svojej dobrote po-
skytne ...“ Kardinál Kasper navštívil aj 
predstaviteľov kresťanských spoločen-
stiev v Turecku, najmä arménskeho 
a sýrsko-pravoslávneho patriarchu, 
ako aj predstaviteľov miestnej kato-
líckej komunity a hlavného rabína 
Istanbulu.

VIS/-zg- TK KBS

DO RODNÉHO BAVORSKA
Pápež Benedikt XVI. navštívi svoje 

rodné Bavorsko. Táto cesta sa usku-
toční v dňoch 10.-15 septembra 2006. 
Oznámil to 8. decembra 2005 mní-
chovský arcibiskup kardinál Friedrich 
Wetter. Kardinál Wetter pozval Sväté-
ho Otca na návštevu Nemecka hneď 
na začiatku jeho pontifikátu. Benedikt 
XVI. navštívi Mníchov, Regensburg, 
svätyňu v Altöttingu a svoje rodisko 
- dedinku Marktl-am-Inn. 

ZE/-zg-TK KBS

LENINA TREBA PREMIESTNIŤ
Telesné pozostatky Vladimíra 

Iljiča Lenina sa majú premiestniť na 
iné miesto. Ako oznámil predstaviteľ 
Ruskej pravoslávnej cirkvi, chce sa 
táto cirkev za to zasadiť. Metropolita 
Kyrill vyhlásil, že mumifikovanie Le-
nina, ako sa v súčasnosti praktizuje 
v mauzóleu na Červenom námestí, 
nemožno z náboženského hľadiska 
ospravedlniť.  Aj prezident Putin 
už v septembri potvrdil, že telesné 
pozostatky Lenina sa majú previezť 
na cintorín.

KI.PA/-zg-TK KBS

KŇAZSTVO 
A HOMOSEXUALITA

Sedemstránkový dokument s ná-
zvom: Kritériá rozlišovania povolaní 
vzhľadom na osoby s homosexuálny-
mi sklonmi z hľadiska ich pripúšťania 
do seminára a do posvätných rádov 
schválil Benedikt XVI. 31. augusta 
2005 a vydáva ho Kongregácia pre 
katolícke vzdelávanie. Podpísali ho 
prefekt tejto kongregácie kardinál 
Zenon Grocholewski a jej sekretár 
arcibiskup J. Michael Miller.

ZENIT/-zg-TK KBS

Snímka: www.tonyassante.com
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V sobotu podvečer sa otcom misioná-
rom začala náročná duchovná práca 
rozsievania. Osobitne oslovili mládež, 
mužov, ženy, deti, manželov, mladých, 
starých, zdravých aj chorých. Sväté 
misie sa začali témou Milostivý čas 
a pokračovali témami Hriech, Obrá-
tenie srdca, Ježiš - Pán môjho života, 
Presvätá Bohorodička, Eucharistia, 
Smrť človeka a Prostriedky zotrva-
nia v dobrom. Spoločne sa stretávali 
veriaci Vyšného Orlíka a filiálok Jur-
kova Voľa a Nižný Orlík. V chráme 
vládol duch pokoja porozumenia, 
lásky a jednoty. Otcovia misionári sa 
prihovárali tak ľudsky a priateľsky, že 
sme ich dokázali počúvať do nesko-
rých večerných hodín. Boli to slová 
naozajstných otcov, cez ktoré sa nás 
Boh mocne dotýkal. Všetkým prítom-
ným zostávajú v srdci tie najkrajšie 
spomienky na krížovú cestu obcou, na 
obnovu krstných sľubov, na obnovu 
manželských sľubov, na eucharistickú 
pobožnosť s odprosovaním za hriechy 
farnosti. Bol to naozaj milostivý čas. 
Kiežby všetky výzvy a prosby padli 
do najúrodnejšej pôdy nášho srdca 
a priniesli hojné ovocie. 

brat Tomáš

VZÁCNA NÁVŠTEVA
Na 17. november 2005 nikto z nás 

nikdy nezabudne. Nie preto, že je to 
Deň študentstva, ale preto, že v našej 
farnosti v Davidove sme mali v rámci 
Týždňa modlitieb za mládež milú 

návštevu. Na pozvanie nášho duchov-
ného otca Petra Milenkého sme priví-
tali v tomto milostivom čase mládež 
z Bardejova na čele s otcom Jozefom 
Zorvanom. Pripravovali sme sa na ňu 
dôkladne, len aby sa u nás cítili prí-
jemne. Keďže návštevu treba privítať, 
aj my sme si niečo pripravili. Odložili 
sme tradičný chlieb a soľ a rozhodli 
sme sa ukázať svoj driemajúci talent. 
Mnohí z nás museli prekonať počia-
točné červenanie a triašku v hlase, ale 
podarilo sa. A tak sme sa zabávali na 
víťazstve dobra nad zlom, súcitili sme 
s márnotratným synom, poplakali si 
nad úprimným svedectvom a zaspie-

SPOLOČNE HĽADAJME 
BOŽIE KRÁĽOVSTVO

Dňa 6. novembra sa v Dome kultú-
ry v Brezine uskutočnilo ekumenické 
stretnutie veriacich, ktorí spoločne 
vyjadrili vďaku nášmu Pánovi za 
prijaté milosti a dobrodenia, ktorými 
ich obdaril cez úrodu. Toto stretnutie 
sa nieslo v duchu slov žalmistu: Oči 
všetkých sa s dôverou upierajú na 

teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. 
Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasy-
cuješ všetko živé (Žalm 145, 15 – 16). 
Stretnutie zorganizovala miestna mlá-
dež, ktorá sa spojila na ekumenických 
stretnutiach mladých METANOIA.  
Program obohatila pantomíma detí 
ZŠ, inšpirovaná podobenstvom o roz-
sievačovi. Náš duchovný otec Michal 
Krajňák poukázal na štyri hlavné body 
podobenstva. Pantomíma stredoškolá-
kov bola zameraná na text zo Svätého 
písma o dôvere v Božiu prozreteľnos-
ť(Mt 6, 25-34). Na túto tému sa nám 
prihovoril rímskokatolícky duchovný 
otec Pavol Štefurik. Na záver vystúpili 
žiaci materskej školy s interpretáciou 
rozprávky Ťahal dedko repu. Stretnu-
tie ukončila prednáškou a modlitbou  
farárka reformovanej cirkvi  Erika 
Geciová. 

Metanoia
 

SVÄTÉ MISIE VO VYŠNOM 
ORLÍKU

„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je 
deň spásy!“ /2 Kor.6,2/

V tomto duchu sa konali 12.-
20.11.2005 sväté misie v našej farnosti 
Vyšný Orlík. Božie slovo nám mocou 
Svätého Ducha ohlasovali otcovia 
misionári zo Stropkova - o. Mikuláš 
Tressa, CSsR, a o. Štefan Kitľan, CSsR. 

vali si. Aj hostia mali pre nás pripra-
vený program. Viacerí fascinovane 
sledovali scénky, ktoré mali za úlohu 
ukázať, že Boh je nekonečne láskavý 
a milostivý. Zamýšľali sme sa nad 
zmyslom Ježišovho utrpenia. A spie-
vali  sme piesne, ktoré utvrdili jednotu 
nás mladých. Spoločné zoznamovanie 
sme ukončili agapé, čiže bohatou hos-
tinou, ktorú sme už mali prichystanú 
na fare. Teraz už môžeme povedať 
- tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

Gabika Kaščáková.

BYZANTSKÉ SPEVY 
V PREŠOVE

Deväť gréckokatolíckych chrámo-
vých zborov z Prešovskej eparchie 
a Košického apoštolského exarchátu 
sa v sobotu 19. novembra predstavilo 
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
na XIV. ročníku Festivalu duchovných 
piesní byzantského obradu. Záštitu 

nad podujatím prevzali predseda vlá-
dy SR Mikuláš Dzurinda a primátor 
mesta Prešov Milan Benč. Organi-
zátori - Gréckokatolícke biskupstvo 
v Prešove, Gréckokatolícka teolo-
gická fakulta Prešovskej univerzity 
a Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ sa 

dohodli, že sa striedavo  bude konať 
súťažný domáci a medzinárodný roč-
ník festivalu. Tento ročník bol súťaž-
ný. Na základe rozhodnutia odbornej 
poroty pod vedením Evy Zacharovej 
sa sedem zborov umiestnilo v prvom 
pásme a dva zbory v druhom pásme. 
Vybrané zbory sa na budúci rok zú-
častnia medzinárodnej časti festivalu. 
Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, sa 
na záver poďakoval všetkým spevá-
kom za ich veľkú obetu. Na festivale 
sa zúčastnil aj emeritný prešovský bis-
kup Ján Hirka, protosynkel Košického 
apoštolského exarchátu Vladimír 

správy z domova
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Tomko, synkel Prešovskej eparchie 
pre Rusínov Peter Haľko, predseda 
PSK Peter Chudík, primátor mesta 
Prešov Milan Benč, rektor Prešovskej 
univerzity František Mihina, poslanec 
NR SR  Jaroslav Ivančo a ďalší vzácni 
hostia. Jedinečné podujatie vzniklo 
v roku 1990 z iniciatívy niekoľkých 
ľudí nadšených pre byzantský litur-
gický spev. Festival výrazne prispieva 
k skvalitňovaniu zborového liturgic-
kého spevu Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. 

Ľubomír Petrík

EKUMENICKÝ KONCERT 
V KOŠICIACH

Program 16. ročníka Festivalu sak-
rálneho umenia vyvrcholil v nedeľu 
27. novembra záverečným ekume-
nickým koncertom v Dome umenia 
v Košiciach. Na koncerte vystúpilo 
sedem zborov cirkví a náboženských 
spoločností mesta. Podporu festivalu 
vyjadrili svojou prítomnosťou vzácni 
hostia vladyka Milan Chautur, mi-
chalovský pravoslávny biskup Ján, 
predseda VÚC Rudolf Bauer a ďalší. 
Košický festival je svojou otvorenos-
ťou voči všetkým ľuďom dobrej vôle 
ojedinelým podujatím. 

Michal Hospodár

RELIKVIE BLAHO
SLAVENÝCH BISKUPOV 
V MICHALOVCIACH

Nedeľa 27. novembra 2005 bola 
pre veriacich Michaloviec slávnostná. 
Počas archijerejskej liturgie za účasti 
viacerých kňazov protopresbyteriátu 
vladyka Ján  Babjak, prešovský epar-
cha, uložil relikvie blahoslavených bis-
kupov-mučeníkov Pavla Petra Gojdiča 

a Vasiľa Hopka vo farskom chráme. 
Relikvie boli uložené v Kaplnke Mat-
ky ustavičnej pomoci k verejnej úcte. 
Na začiatku slávnosti protopresbyter 
František Puci zdôraznil potrebu bu-
dovania spoločenstva medzi Cirkvou 
putujúcou a oslávenou. Vladyka Ján 
potom posvätil ikony blahoslavených 
biskupov. Svätú liturgiu sprevádzal 
svojím spevom  Zbor sv. Jozefa z Mi-

chaloviec spolu s deťmi a mládežou. 
Slávnosti sa zúčastnil aj primátor 
mesta Michalovce Jozef Bobik. 

Karol Knap

PRIBUDLI PROFESORI
Päťdesiatim piatim vysokoškol-

ským pedagógom a vedeckým pracov-
níkom odovzdal v utorok 29.11.2005 
vymenúvacie dekréty na univerzit-
ného profesora prezident Ivan Gaš-
parovič. Medzi novými profesormi 
sú aj Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD., 
v odbore katolícka teológia a Doc. 
ThDr. Anton Tyrol, PhD., v odbore 
katolícka teológia.

SVÄTOSŤ A SVÄTCI 
V BYZANTSKEJ TRADÍCII

V rámci XVI. Svätogorazdovských 
dní na Slovensku  sa v dňoch 2.-3. 
decembra konala na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej univer-
zity (GTF PU) v Prešove vedecká kon-
ferencia s medzinárodnou účasťou 
na tému Svätosť a svätci v byzantskej 
tradícii s podtémou Slovenský prvo-
svätec Gorazd. 

Hlavnými organizátormi hodnot-
ného podujatia boli Národné osvetové 
centrum v Bratislave, Spoločnosť sv. 
Gorazda v Bratislave, GTF PU, Gréc-
kokatolícke biskupstvo v Prešove, 
Prešovský samosprávny kraj a Ša-
rišské osvetové centrum v Prešove. 
Záštitu nad konferenciou prevzal 
minister školstva SR Martin Fronc. 

Medzi viac ako dvadsiatimi pred-
nášajúcimi z domova a zo zahraničia 
boli aj biskupi: prešovský eparcha Ján 
Babjak, SJ, košický apoštolský exar-
cha Milan Chautur, CSsR., pražský 
apoštolský exarcha Ladislav Hučko, 
nitriansky biskup Viliam Judák a vo-
jenský ordinár na Slovensku František 
Rábek. Prvý deň konferencie bol ve-
novaný byzantským svätcom a svätosti 
z rôznych uhlov pohľadu a druhý deň 
sv. Gorazdovi. Gestorom a odborným 
garantom bol kurátor pre kresťanské 
tradície Národného osvetového centra 
v Bratislave Miroslav Holečko. Všetky 
prednášky budú publikované v pripra-
vovanom zborníku.  

Súbežne s prvým dňom tohto aka-
demického podujatia prebiehal aj X. 
Gorazdov literárny Prešov, ktorý bol 
v piatok večer zakončený slávnost-
ným umeleckým programom pod 
názvom Pocta svätému Gorazdovi 
v historickej budove Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. Zároveň boli 
vyhlásené výsledky súťaže. 

správy z domova

Dvojdňová konferencia vyvrcholila 
v sobotu večer archijerejskou svätou 
liturgiou, ktorú v prešovskej Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa slávil vladyka 
Ján Babjak, SJ. 

Ľubomír Petrík

PREŠOVSKÍ BISKUPI 
SA OPÄŤ STRETLI

V predvianočnom čase sa už pra-
videlne stretávajú biskupi sídliaci 
v Prešove, aby ponúkli občanom 
tohto mesta a jeho okolia zamyslenie 
nad spoločensky aktuálnou skutoč-
nosťou. Tohtoročné stretnutie sa 
uskutočnilo v pondelok 5. decembra 
na Gréckokatolíckom biskupskom 
úrade. Pravoslávny arcibiskup a met-
ropolita Nikolaj, evanjelický biskup 
Igor Mišina a gréckokatolícky biskup 
Ján Babjak ponúkli občanom Prešova 
zamyslenie nad ľudskou dôstojnos-
ťou. Ekumenické stretnutie čelných 
predstaviteľov troch cirkví sa konalo 
v bratskej atmosfére. 

Predvianočné vyhlásenie biskupov 
pôsobiacich v Prešove:

Vážení občania mesta Prešov,
každoročne sa vám v predvia-

nočnom čase prihovárame, aby sme 
vám ponúkli príležitosť stretnúť sa 
s Ježišom Kristom, ktorého narodenie 
budeme znova sláviť.

Pokladáme za veľmi dôležité v tom-
to čase adventu, či filipovky, myslieť 
na ľudskú dôstojnosť, ktorá je dnes 
často dehonestovaná. Človek je stvo-
rený na Boží obraz. Pán Boh poslal 
svojho jednorodeného Syna, aby 
človeka zachránil. Sme však udivení 
a rozčarovaní z násilia, v ktorom sa 
zmieta naša spoločnosť, zo vzájomné-
ho nerešpektovania sa a zo skutočnos-
ti, že mnohí dnes rezignujú a strácajú 
zmysel života. Možno preto stojí za 
zamyslenie, či k šíreniu týchto pseu-
dohodnôt neprispievame aj sami. 

Ďakujeme všetkým, ktorí odmie-
tate sledovanie treťotriednej kultúry 
prezentovanej niektorými médiami. 
Pozývame vás všetkých k odvahe žiť 
praktický kresťanský život. Aj takým-
to konkrétnym spôsobom môžeme 
blahodarne napomáhať  budovaniu 
zdravej rodiny a celej spoločnosti.

Každý človek má svedomie, ktoré je 
veľmi vážnym hlasom v našom vnútri. 
Skúsme sa v tomto posvätnom čase 
pred i počas sviatkov znova započúvať 
do tohto hlasu, aby sme ešte intenzív-
nejšie dokázali rozlišovať, čo buduje 
a čo, naopak, rúca ľudskú dôstojnosť, 
ktorú dal Pán Boh každému z nás.
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DOBRÁ NOVINA 
V PREŠOVSKEJ EPARCHII

Viac ako 300 koledníkov Dobrej 
noviny prijalo 12.decembra  v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
požehnanie od vladyku Jána Babjaka. 
Do koledníckej akcie sa v tejto epar-
chii zapoja deti a mladí z tridsiatich 
farností.

V homílii pri archijerejskej svätej 
liturgii vladyka Ján vychádzajúc 
z evanjelia povedal, aby sme neod-
mietali pozvanie, ktoré nám adresuje 
Pán Ježiš. Vladyka zároveň ocenil 
obetavosť koledníkov a ich službu 
nazval skutočnou misiou. 

Program pokračoval krátkym 
evanjelizačným programom eR-ka 
– Hnutia kresťanských spoločenstiev 
detí v priestoroch Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej uni-
verzity.

Ľubomír Petrík

MIKULÁŠSKY TURNAJ
Vo Vojčiciach pri Trebišove sa 

v sobotu 10. decembra stretli mladí 
chlapci a dievčatá na 3. ročníku 
celoexarchátneho stolnotenisového 
turnaja. Duchovným patrónom pod-
ujatia je sv. biskup Mikuláš.

Programu turnaja predchádzala 
sv. liturgia v miestnom chráme, ktorú 
slávil vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha. V kázni pre mladých uviedol, 
že hra a odpočinok patria k životu 
človeka, ale majú byť preniknuté 
Kristovou prítomnosťou.

Samotné športové zápolenia pre-
biehali v dvoch telocvičniach. Ví-
ťazstvom pre všetkých vyše 80 zú-
častnených bola uvoľnená atmosféra 
a krásne spoločenstvo.

V závere miestny farár Ladislav 
Praščák vyhlásil víťazov v štyroch 
kategóriách a v kategórii kňazov. 

Michal Hospodár/GKAE

BOH A HRIECH 
SA NEZNÁŠAJÚ

Na sviatok Počatia Presvätej Boho-
rodičky 8. decembra zavítal vladyka 
Milan Chautur, košický exarcha, do 
Trebišova, aby v miestnom chrá-
me slávil archijerejskú liturgiu pre 
študentov a pedagógov Cirkevnej 
združenej strednej školy sv. Jozafáta. 
Slávenie spevom sprevádzal zbor ško-
ly pod vedením učiteľa náboženstva o. 
Teodora Šangrika.

Zriaďovateľom školy je Košický 
apoštolský exarchát, pre ktorý je škola 
s vyše 700 žiakmi novým evanjeli-

My, prešovskí biskupi, vám všetkým 
občanom Prešova želáme požehnané 
Vianoce a milostiplný nový rok 2006 
biblickými slovami: „Sláva Bohu na 
výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle“ (Lk 2,14). Nech sú pre nás 
vianočné sviatky príležitosťou v po-
koji, ktorý ponúka narodený Spasiteľ, 
znovuobjavovať dôstojnosť, akú dal 
Boh všetkým ľuďom bez rozdielu.   

Biskupi sídliaci v Prešove - arci-
biskup a metropolita Nikolaj za Pra-
voslávnu cirkev; biskup Igor Mišina 
za Evanjelickú cirkev a. v. a biskup Ján 
Babjak, SJ, za Gréckokatolícku cirkev.

V Prešove 5. decembra 2005

POSVIACKA NA KMEŤOVOM 
STROMORADÍ V PREŠOVE

V októbri tohto roku uplynulo 110 
rokov od založenia Gréckokatolíc-
keho kantorsko – učiteľského ústavu 
v Prešove. Prešovská eparchia túto 
historickú budovu na Kmeťovom 
stromoradí v Prešove zrekonštruovala 
a v lete odovzdala do užívania Domo-
vu mládeže pri Strednej zdravotníckej 
škole sv. Bazila Veľkého a  dekanátu 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej prá-
ce blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča 
Vysokej školy zdravotníctva a sociál-
nej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Vo štvrtok 8. decembra, na sviatok 
Nepoškvrneného Počatia Presvätej 
Bohorodičky, sa uskutočnila posviac-
ka tejto budovy. Vykonal ju prešovský 
eparcha Mons. Ján Babjak, SJ. 

Slávnosť sa začala mariánskou aka-
démiou študentov SZŠ sv. Bazila Veľ-
kého , pokračovala archijerejskou svä-
tou liturgiou a samotnou posviackou. 
Vladyka mladým ľuďom – študentom 
a študentkám ďalej povedal: „Túžim 
po jednom, aby ste boli v živote šťast-
ní. Aby ste boli plní Boha. Potom vám 
nebude nič chýbať.“ V novoposväte-
nom domove mládeže je ubytovaných 
už 70 študentiek. Prešovský vladyka 
do internátu ustanovil duchovného 
otca ThDr. Petra Vansača, PhD., ktorý 
sa spolu so sestrami Rádu sv. Bazila 
Veľkého stará o duchovnú formáciu 
stredoškolákov. Duchovným centrom 
domova mládeže je Kaplnka blahosla-
veného Vasiľa Hopka. 

Na SZŠ sv. Bazila Veľkého v Pre-
šove v tomto školskom roku študuje 
250 študentov a študentiek v dennom 
štúdiu v odbore zdravotnícky asistent 
a 130 v diaľkovom odbore zdravotníc-
ky asistent a v nematuritnom odbore 
sanitár. 

Ľubomír Petrík

začným prostredím. Tento obrovský 
ľudský potenciál majú po duchovnej 
stránke  na starosti traja kňazi. Žela-
ním radostných vianočných sviatkov 
pre študentov, pedagógov a ich rodiny 
sa vladyka Milan rozlúčil s touto oje-
dinelou školou na Zemplíne.

Michal Hospodár/GKAE

ANI ZA PRAH 
SVOJHO DOMU

Odpustovú slávnosť na sviatok 
svätého Michala sme v Sulíne slávili 
13. novembra. Hlavným celebrantom 
bol otec Jozef Matejovský z farnosti 
Hlivištia. Božie slovo zvestoval nám 
všetkým drahý otec Peter Krenický 

z Ukrajiny. Otca Petra všetci Sulínča-
nia dobre poznajú a veľmi si ho vážia.  
Je veľmi spätý s touto farnosťou. Hneď 
na začiatku homílie  nás nasmeroval 
na Božiu dobrotu a milosrdenstvo. 
Mnohými živými príkladmi a svedec-
tvami z pastorácie na Ukrajine v nás 
vzbudzoval a upevňoval vieru. Vra-
vel: „Ten, kto má problémy so svojou 
rodinou, s financiami, so vzdelaním, 
so zdravím, so zabezpečením sa, ten 
nech príde k nám na Ukrajinu, až po-
tom uvidí, aký veľký a mocný je Pán. 
Jeho jarmo nie je ťažké a nepríjemné, 
ale ono je to, ktoré dáva večný život 
a pravú cestu životom.“ Ústrednou 
myšlienkou  homílie boli slová: „Kto 
chce byť v pekle, nech sa vzdá života 
s Bohom. Kto chce byť spasený, ten 
nech sa Boha nikdy neopustí. Ani za 
prah svojho domu. Bez Boha ni do 
poroha.“ 

Za túto nezabudnuteľnú sv. liturgiu 
sme sa odvďačili otcovi Petrovi malým 
darčekom pre jeho veriacich a jemu 
dvojhlasným spevom, ktorý nás sám 
naučil. Nakoniec, ale o to srdečnejšie, 
sa chceme poďakovať nášmu otcovi 
duchovnému Andrejovi Šambron-
skému, ktorý nám sprostredkoval túto 
krásnu odpustovú slávnosť. 

Všetci spolu sme ďakovali dobro-
tivému Bohu, Panne Márii a nášmu 

patrónovi sv. Michalovi za túto svätú 
a spásonosnú chvíľu.   

veriaci zo Sulína

správy z domova

7 

slovo - 1/2006



rozhovor

Koľko koledníkov a koledníckych 
skupín je vo vašej farnosti?

Petra: 14 skupín. Spolu s vedúcimi 
okolo 115 koledníkov.

Jozef: U nás je zhruba 30 kolední-
kov rozdelených do troch skupín. 

Vladimír: Myslím, že okolo 30. 
Niekedy sme rozdelení na 3, niekedy 
na 4 skupinky.

 
Ako u vás prebieha koledovanie? 

Zažili ste pri koledovaní niečo ne-
zvyčajné?

Petra: Zážitkov je 
veľa, ale momentálne 
si na žiaden nespomí-
nam. Pripravujeme sa 
asi mesiac dopredu. 
Na cestu sa dávame 
25. decembra okolo 
siedmej hodiny. Domy, 
do ktorých chodíme 
koledovať, sa podelia 
medzi jednotlivé sku-
piny. Koledovanie nám 
trvá asi dve hodiny. 

Jozef: Stále sa nájdu 
nejaké zážitky. Hlavné 

je to, že z koledovania máme radosť, 
užijeme si pri ňom veľa „srandy“. 
Myslím si, že aj starší ľudia majú ra-
dosť z toho, že sa zachováva tradícia. 

Vladimír: Celé koledovanie sa 
nesie vo veselom duchu. Keď sme 
chodili od domu k domu, niekde nás 
neprijali, niekde áno. Teraz už chodí-
me iba do tých rodín, ktoré sa napíšu 
na zoznam. 

Máte pocit, že sa otvárajú srdcia 
ľudí, ku ktorým chodíte koledovať?

Petra: Myslím si, že áno. Nechávajú 
nám otvorené dvere, aby sme mohli 
prísť a zaspievať pesničky, vinše... 
Potom nás odmenia korunkami, kto-
rými my pomôžeme ďalším.

Už ste niekedy koledovali alebo 
to bude tento rok prvýkrát?

Petra, Ďačov, 16 rokov: Tento rok 
nekoledujem prvýkrát. Koledujem, 
odkedy sa s koledovaním v Ďačove 
začalo - už deväť rokov. 

Jozef, Davidov, 19 rokov: Tretí rok 
som zapojený do koledovania. Vo 
farnosti koledujeme už asi 5 rokov.

Vladimír, Svidník, 15 rokov: Už 
som koledoval. Zo Svidníka sme 
boli už viackrát na vysielacej pobož-
nosti v Prešove. Jeden rok sme boli 

v Košiciach. Osobne koledujem od 
roku 2000, takže tohto roka to bude 
6 rokov.

Kto alebo čo vás oslovilo, že ste sa 
rozhodli koledovať?

Petra: Ku koledovaniu som sa do-
stala pred viacerými rokmi, keď som 
bola ešte malé dievčatko. V Ďačove 
to začala rozbiehať Adriana Krenická. 
Vtedy ma oslovilo to, že sa môžem 
niečoho zrieknuť, a tak pomôcť de-
ťom, ktoré to potrebujú.

Jozef: Oslovila ma sestra, lebo už 
nemala dosť koledníkov. Zavolala aj 
ďalšieho nášho brata. 

Vladimír: Oslovili ma sestry bazi-
liánky z nášho mesta.

Jozef: Ja si myslím, že takisto 
otvárame srdcia ľudí. Možno aj tým, 
že ľudí, ktorí si sedia v obývačke vo 
svojom pohodlí, to donúti vypnúť 
televízor a počúvať, keď im odrazu 

niekto pod oknom zaspieva koledu. 
Alebo ich vyhnať (smiech). A mož-
no sa práve vtedy opýtajú, odkiaľ sú 
a prečo chodia koledovať. 

Viete, pre koho sú určené penia-
ze, ktoré vyzbierate? 

Petra: Peniaze sú určené pre južný 
Sudán, nedávno sa tam skončila 45 
– ročná vojna.

Jozef: Na jednom stretnutí Dobrej 
noviny som videl ukážky a fotky. 
Viem, že idú do Afriky, do južného 
Sudánu, Kene. Myslím si, že tam to 
asi najviac potrebujú.

Vladimír: Sú určené pre deti do 
Kene a Sudánu. Minulý rok sme mali 
možnosť pozrieť si na videokazete 
film o Afrike. Nedá sa to porovnávať - 
oni a my. Vtedy sme si položili otázku: 
Keby sme im dali možnosť, aby prišli 
bývať do našich bytoviek, hrnuli by 
sa? Určite nie. Oni sú šťastní tam. Aj 
keď je tam bieda.

 
Čo vás dnes oslovilo na stretnutí 

s otcom biskupom v chráme?
Petra: Atmosféra a kázeň, ktorú 

otec biskup predniesol. 
Jozef: Mňa oslovila kázeň. Najprv 

sa mi zdalo, že deti nepočúvajú. No 
potom, keď vladyka Ján začal s deťmi 
spontánne komunikovať, zdalo sa mi 
to veľmi priateľské. Nebolo to odme-
rané - niekto vpredu hovorí a nikto 
ho nepočúva.

Vladimír: Veľmi sa mi páčilo, ako 
vladyka hovoril o svätosti. O tom, že 
sme povolaní k svätosti. Uvedomil 
som si, že koledovanie môže byť taký 
bod - láska k blížnemu, lebo to je 

Prinášame im nádej
Nedeľa 11. decembra 2005. O 11.45 vstupuje vlady-
ka Ján. Za ním ďalší kňazi, ktorí spolu s ním slávia 
sv. liturgiu pre viac ako 300 koledníkov Prešovskej 
eparchie. Táto liturgia vyslania koledníkov sa pripá-
ja k ďalším, ktoré sa slávia v katedrálnych chrámoch 
na celom Slovensku. Biskupi sa v tom čase modlia 
za koledníkov a požehnávajú ich pre misiu, ktorá im 
bola zverená. Po skončení liturgie a krátkom občer-
stvení je čas na krátky rozhovor s mladými. 
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Obnova tradície
„Koledovanie v období Vianoc je 

obradom hlboko zakoreneným v celej 
Európe i za jej hranicami. Mohli by sme 
však povedať, že je to jeden zo zvykov 
nemajúcich vlasť, lebo ani jeden zo 
súčasných národov sa nemôže po-
chváliť tým, že mu dal počiatok,“ tvrdí 
významný rumunský etnológ a folk-
lorista Petru Caraman a dodáva: „Jeho 
podstata je kresťanská, pretože sa s ním 
stretávame u kresťanských národov.“ 
Táto tradícia sa u nás v posledných 
rokoch zachovala len v niektorých 
regiónoch. Deti, sprevádzané staršími 
a dospelými kamarátmi, robia počas 
koledovania zbierku, z ktorej Dobrá 
novina podporuje rozvojové projekty 
v afrických krajinách. 

Každoročne rastúci počet kolední-
kov potvrdzuje, že obnovená tradícia 
koledovania sa stala príťažlivou aj pre 
súčasné deti a mladých. Určite hlavne 
preto, lebo je spojená s rozmerom 
solidarity a pomoci núdznym. 

Projekty Dobrej noviny
Za deväť rokov bolo podporených 

viac ako osemdesiat rozvojových pro-
jektov v Keni, Sudáne, Ugande, Etiópii, 
Mali, Nigérii, Južnej Afrike, Zambii 
a na Madagaskare. Vyzbieraná suma 
61 524 120 Sk 

Zameranie projektov
Dobrá novina podporuje projekty 

určené pre deti, rodiny v núdzi, postih-
nutých, zamerané na uspokojovanie 
základných ľudských potrieb (čistá 
voda, vzdelanie, dodržiavanie ľudských 
práv, zdravotnícka starostlivosť), vy-
chádzajúce z miestnych potrieb a kul-
túry, so silným rozvojovým aspektom 
a dlhodobejšou perspektívou.

Podporené projekty
Keňa (východná Afrika) 
- 7 projektov pre deti ulice zahŕňajúce 
aj základné školy (Nairobi), 
- klinika Lunga Lunga (Nairobi)
- pastoračný plán (Lodwar)
- mládežnícke štipendiá (Nairobi)
- rozvojový plán diecézy (Lodwar)
- vzdelávanie dospelých (Lodwar)
- vodný projekt (Lodwar)
- remeselnícke vzdelávacie centrum 
(Nairobi)
- fond pre katastrofy 

Sudán 
- krízová situácia (Bahr el Ghazal, Rum-
bek)
- vzdelávanie učiteľov (Nubijské vrchy)
- knižnice (El Obeid)
- základné školy (Chartúm, Rumbek)
- program pre detských vojakov 
(Chartúm)
- potravinová pomoc pre deti (Chartúm)
- lieky pre deti vo farnosti Mangala 
(Chartúm)
- projekt pre deti ulice (Chartúm)
- dievčenský internát (Tombura-Ymbio)
- Klinika Panny Márie Nepoškvrnenej 
(Mapuordit)

- pastoračné aktivity (oblasť Kosti) 
- vzdelávanie učiteľov a katechétov 
(Chartúm)
- materské školy (El Obeid)
- program potravinovej bezpečnosti 
(Bahr el Ghazal) 
Uganda 
- ortopedické stredisko (Gulu)
- nemocnica Matany (Moroto)
- poľnohospodársky program (Kasana-
-Luweero)
- studne (Ediof, Arua) 
- základná škola (Kasana-Luweero)
- lesná škôlka a zalesňovanie (Jinja)
- stredná škola (Karenga)
- štipendijný program 
Južná Afrika 
- Centrum pre zomierajúcich na aids 
(Barberton) 
Etiópia 
- program pre deti ulice (Harar) 
Madagaskar 
- Detský domov (Tsiroanomandid) 
Nigéria 
- ubytovanie pre rehoľné sestry (Ozoro) 
Mali 
- projekt pre deti ulice (Bamako) 
Zambia 
- projekt pre deti ulice (Lusaka)

spracované podľa www.erko.sk  -bdk-

jedno z hlavných prikázaní - milovať 
blížneho svojho.

Pôjdete koledovať aj na budúci 
rok?

Petra: Ak dožijem, tak áno.
Jozef: Tak isto.
Vladimír: Samozrejme, že áno. 

Pôjdem aj na ďalší rok. 

Na záver sme oslovili Janku Ba-
čovú, ktorá sa v Prešovskej eparchii 
podieľa na príprave Dobrej noviny.

Môžeš sa s čitateľmi podeliť o to, 
ako si sa dostala ku koledovaniu?

Koledovala som 4 roky a Dobrú 
novinu poznám necelých 5 rokov. Do-
zvedela som sa o nej od jedného ka-
maráta zo susednej dediny, ktorý bol 
členom eR-ka. Asi po troch rokoch 
koledovania som sa prihlásila ako 
dobrovoľníčka do Afriky. Podarilo sa 
mi dostať na dva mesiace do Kene. 
Mala som možnosť zažiť a vidieť rea-
lizáciu projektov na vlastné oči. To, čo 
som tam videla, ma stále podporuje 
v tom, aby som zostala v Dobrej novi-
ne. Neviem, ako to bude ďalej, pretože 
som sa vydala a presťahovala. 

Ako sa v súčasnosti zapájaš do 
koledníckej akcie Dobrá novina?

Som členkou dobronovinovej ko-
misie za Gréckokatolícku eparchiu. 
Pripravujeme stretnutia zodpoved-
ných osôb a vysielaciu liturgiu v na-
šej eparchii. Schvaľujeme projekty, 
ktoré potom Dobrá novina finančne 
podporí.

Čo by si odkázala čitateľom 
Slova?

Chcela by som všetkých vyzvať, aby 
otvorili svoje srdcia a zamysleli sa nad 
tým, čo naši koledníci chcú ohlasovať 
im a celému svetu - radostnú zvesť 
o Kristovom narodení. A cez ich 
koledovanie aj to, že vo svete sú stále 
ľudia, ktorí trpia a potrebujú našu 
pomoc. Hoci nepatríme medzi naj-
bohatšie krajiny sveta, takisto máme 
možnosť veľa urobiť pre chudobných 
ľudí. Myslím si, že za tie roky, za 10 
uplynulých rokov koledovania (teraz 
je jedenásty), sme pomohli úžas-
nému množstvu ľudí. Dali sme im 
šancu na lepší život, priniesli sme 
im nádej. Nech aspoň v čase, keď 
koledníci chodia koledovať, vypnú 
televízory a zamyslia sa nad tým, 
čo všetko majú a čo mnohým iným 
ľuďom na tejto zemi chýba.

-bdk-

DOBRÁ NOVINADOBRÁ NOVINA
Nová tvár starodávneho zvyku

predstavujeme
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slovo na tému

kde si môžem dať 
za pár šilingov  ca-
pati a čerstvý džús. 
Mám rada ruch 
ulíc, pestrofarebnú 
zmes ľudí rôznych 
r á s ,  ž i v ot ný c h 
štýlov a nábožen-
stiev – zahalené 
moslimské ženy, 
Indov v turba-
noch, Keňanky 
v ich tradičných 
účesoch i moder-
né ženy a mužov 
v kostýmoch, ob-
lekoch a krava-
tách. Cítim hlbo-
kú úctu k ľuďom, 

ktorí každý deň čakajú pred továrňou 
či na stavbe v nádeji, že dostanú prácu 
na jeden deň. 

Sociálna práca 
v slumoch

V roku 2003 zaviedla nová kenská 
vláda „free primary education”- bez-
platné základné vzdelanie. Napriek 
celkovému zlepšeniu je tu stále ur-
čitý počet detí, ktoré nenavštevujú 
školu pravidelne. Mukuru Promo-
tion Centre - 
projekt, ktorý 
Dobrá novina 
podporuje od 
svojho prvého 
ročníka, má 
p o d  s v o j ou 
správou 4 zá-
kladné školy, 
ktoré posky-
tujú vzdelanie 
n aj chu d o b -
nejším deťom. 
Deti tu neno-
s i a  u n i f o r -
my a viaceré 
z nich prichádzajú bosé. Jedlo, ktoré 
dostanú na obed, je pre mnohé jedi-
nou stravou na celý deň. Po skončení 

Snímka: M. Čaučík

Nairobi, hlavné mesto Kene, 
som prvýkrát krátko navští-
vila v roku 2000. Informá-

cie, ktoré som dostala, neboli veľmi 
povzbudivé. Prepadnutia, krádeže, 
dopravné zápchy, turisti, žobráci, 
všadeprítomný prach. Cez okno 
auta som vnímala moderné výškové 
budovy v centre mesta i množstvo 
drobných „domov” z vlnitého ple-
chu vo štvrtiach, ktoré tu nazývajú 
slumy, jedny z najväčších v celej 
subsaharskej Afrike. Iba v Mukuru 
(časť Nairobi) žije na ploche nie-
koľkých km2 približne pol milióna 
ľudí. 

Začiatkom roka 2005 som sa do 
Nairobi vrátila a postupne zisťujem, 
že mám toto mesto stále radšej. Mám 
rada malé obchodíky, v ktorých si 
môžem od rána do večera kúpiť 
čerstvé banány, papáju alebo mango, 
mám rada „môjho” predavača, ktorý 
sa ma opýta, aký som mala deň. Mám 
rada sprievodcov v hlučných matatu, 
ktorí na mňa vždy počkajú a pri na-
stupovaní mi pomôžu s nákupom. 
Deti, ktoré sa tešia, keď ich pozdra-
vím a podám im ruku, i to množstvo 
neznámych ľudí, ktorí úsmev opätujú 
úsmevom. Krajčírov na ulici s ich 
šliapacími strojmi, malú reštauráciu, 

školy sa deti neponáhľajú domov. 
Školský dvor im poskytuje bezpečie 
a príjemné miesto na hranie. 

V každej škole pracujú sociálni 
pracovníci, ktorých úlohou je riešiť 
sociálne problémy detí a ich rodín. 
Najviac prípadov sa týka zneužívania 
detí, ktoré je väčšinou následkom 
frustrácie rodičov, vedúcich neúspeš-
ný boj s chudobou. „Keď zbadáme, že 
dieťa doma bijú, vždy najprv navštívi-
me rodinu. Snažíme sa im ukázať, že 
ich situácia nie je beznádejná. Dieťaťu 
aj jeho opatrovníkom poskytneme 
poradenstvo, povzbudíme ich, aby sa 
nevzdávali, ale hľadali riešenia. Učíme 
ich, ako môžu ušetriť nejaké peniaze, 
urobiť rodinný rozpočet. Je ťažké , 
keď posilníme sebavedomie dieťaťa, 
pomôžeme mu zmeniť jeho správanie, 
ale ono sa musí vrátiť do toho istého 
prostredia, z ktorého vyšlo”, hovorí 
Damaris Ngina, sociál na pracovníčka 
v Základnej škole sv. Kataríny. „Mali 
sme chlapca, ktorému zomreli rodičia 
a neskôr aj starí rodičia a chlapec sa 
presťahoval k strýkovi. Ten ho na-
miesto do školy posielal na ulicu pre-
dávať arašidy. Keď som ho navštívila, 
vysvetlila som mu, že môžeme proti 
nemu začať právne stíhanie, a odvtedy 
chlapec chodí opäť do školy”, spo-

mína. Okrem 
poradenstva 
a  p r i a m e j 
práce s deťmi 
a ich rodičmi 
j e  D a m a r i s 
zod povedná 
aj za Vyživo-
vý program 
– každý štvr-
tok poobede 
rozdeľuje po-
t rav iny  pre 
26 najnúdz-
nejších rodín. 
Tv o r i a  i c h 

predovšetkým rodiny, v ktorých sú 
rodičia nakazení vírusom HIV či 
pripútaní na lôžko. Každú z týchto 

ŠANCA PRE ŽIVOTKalkatu nájdeš na celom svete
Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ na to len oči, aby si videl. Všade sú 
ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce, ktorým nikto nepomôže, 
ktorí sú odstrčení alebo zabudnutí. To je najväčšia chudoba. Až v nebi sa do-
zvieme, čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha. 

Matka Tereza z Kalkaty

Extrémna chudoba postihuje 
viac ako jednu miliardu ľudí.  

• Na celom svete vážne trpí hla-
dom okolo 800 miliónov ľudí.

• Každý deň zomrie 30 tisíc detí 
z dôvodov úzko súvisiacich 
s chudobou. Z toho priamo 

na podvýživu celkovo denne 
zomrie na svete 17 tisíc detí.

• Viac ako 10 miliónov detí 
zomiera každý rok na choroby, 

ktorým by sa dalo preventív-
nym očkovaním zabrániť.

• 4 milióny z tých, čo zomrú, 
sú novorodenci.
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Ema, študentka
Určite áno. So spoluži-
akmi sme si „adopto-
vali“ dievčatko z Indie 
a každý mesiac jej 
posielame peniaze 

na štúdium. Jeden prispeje sumou 20 
Sk. Keby tak spravili všetci Slováci, do 
Indie by putovala obrovská suma!

Helena, učiteľka
Pravdaže môže. Zoz-
bierané peniaze  po-
môžu deťom, slúžia na 
rôzne účely. U nás sa 
oživila tradícia koledo-

vania – Dobrá novina. Aj tieto korunky 
prinášajú trocha svetla, tepla a lásky 
opusteným a hladujúcim deťom v chu-
dobných krajinách. Myslím si, že mnohí 
ľudia darujú preto, aby pomohli. Je to 
prejav lásky a milosrdenstva.

Jaro, kurič
Je to potrebné. Veď 
kvapka ku kvapke a je 
z toho more. Aj my by 
sme si mali vyprosiť 
od Pána milosrdenstva 

takú milosť, ktorú mala chudobná vdo-
va z evanjelia. Ona z lásky k Bohu dala 
do pokladnice všetko, čo mala. 

Peter, kňaz
Myslím si, že ak 
vyzbierané finan-
cie pomôžu čo len 
jednému dieťaťu, tak 
splnili svoj cieľ. Veľmi 

záleží na úmysle človeka - byť ochotný 
pomôcť bratovi a sestre v núdzi. Veľmi 
sa mi páčia konkrétne projekty. Teda 
tie, kde presne viem, na čo prispievam. 
Napr. zbierka na dostavbu nemocnice 
v Afrike a pod.

Mikuláš, bohoslovec
Podľa môjho názoru 
tých pár korún deťom 
určite pomôže. Myslím 
si, že deti tretieho sve-
ta si určite cenia nielen 

peniaze, ale aj všetko ostatné. Keby 
každý občan Slovenska dal deťom 
aspoň desať korún, nebolo by to spolu 
dosť peňazí? Podľa mňa áno a som si 
istý, že tie peniaze by pomohli.

- redakcia -

rodín navštívi raz do týždňa, aby sa 
predišlo zneužitiu. Práca v slumoch je 
náročná, ale 24-ročná Damaris ju má 
rada: „Mala som rodinu, ktorá bola 
zaradená do vyživovacieho programu. 
Po určitom čase sa im podarilo ušetriť 
nejaké peniaze a otvoriť si malý ob-
chod. Prišli za mnou a povedali mi, 
aby som dala ich miesto inej rodine, 
lebo oni už pomoc nepotrebujú. Také-
to prípady sú určite veľkým povzbu-
dením, aj keď sa nestávajú často.” 

Čo po skončení základ-
nej školy? 

Základná škola sa v Keni končí ce-
loštátnou skúškou. Jej výsledky určia, 
ktoré z detí sa dostanú do niektorej zo 
stredných škôl, spolufinancovaných 
vládou. Deti z bohatších rodín rodičia 
prihlasujú do súkromných škôl. 

Čo však so 75% zvyšných detí? 
Na žiadosť rodičov, ktorých deti sa 

bezcieľne túlali po uliciach, otvorila 
Farnosť Panny Márie Výukové cen-
trum pre získanie nových zručností 
(Mukuru Skills Training Centre). Na 
základe prieskumu začalo Centrum 
s výcvikom kaderníctva a kozmeti-
ky.  Tento rok prechádza výcvikom 
už tretia skupina mladých ľudí. Ich 
príbehy sú rôzne. 29-ročná Lilian 
Engosi Luyali stratila manžela a verí, 
že keď si nájde prácu, bude schopná 
postarať sa o seba i svojho 4-ročneho 
syna. 22-ročná Eunice Kerubo zvykla 
pomáhať tete, ktorá vlastní kader-
nícky salón. Tu zistila, že zapletanie 
vrkôčikov ju baví a rozhodla sa svoje 
zručnosti rozšíriť o nové poznatky 
a skúsenosti. Nanashon Muriku Nga-
rira je jedným z troch mladých mu-
žov, ktorí navštevujú kurz spolu s 32 
dievčatami. O kaderníctve rozmýšľal 
už ako malý chlapec. Zo strednej 
školy vypadol v druhom ročníku kvôli 
nedostatku finančných prostriedkov. 
Dúfa, že vďaka kurzu si bude môcť 
nájsť prácu a založiť si rodinu. 

Ako vraví vedúca kaderníckeho 
kurzu Tabitha Rebecca Amayi: „Ch-
ceme im dať šancu dostať sa von zo 
slumov, urobiť z nich odborníkov, 
odstrániť ich nezdravý postoj, že pre 
ľudí zo slumov je dobré čokoľvek. 
Vždy im hovorím, aby sa nebáli, ale 

Môže aj našich pár 
korún reálne pomôcť 
deťom v treťom svete?

boli na seba hrdí, lebo sú profesionáli.” 
Pre svojich študentov je veľkým prí-
kladom. Sama vyrástla v slume a pô-
vodne chcela byť laborantkou. Počas 
prípravy jej však zomrel otec, neskôr 
starší brat a štúdium musela prerušiť. 
Vydala sa, našla si prácu ako recepčná 
v kaderníckom salóne a neskôr sa 
vyučila za kaderníčku. Vo voľnom 
čase chodila česať vlasy opusteným 
deťom v rôznych centrách.  Postupne 
si uvedomila, že by im chcela pomôcť 
postaviť sa na vlastné nohy a začala 
túžiť pracovať ako učiteľka. Keď 
počula, že v Mukuru sa otvára nové 
centrum, prihlásila sa. Kadernícky 
kurz je jej „dieťaťom“. Zostavila plán 
výučby, navrhla učebňu, zakúpila 
potrebné pomôcky, priniesla vlastné 
knihy. Je šťastná, keď vidí, že sa jej 
študentom darí. 

Okrem kaderníctva a kozmetiky 
centrum ponúka základy podnikania 
i kurzy čítania a písania pre tých do-
spelých, ktorí nemohli chodiť do ško-
ly. V januári 2006 plánujú otvoriť kurz 
pre kuchárov/čašníkov a počítačovú 
učebňu. V areáli centra sa tiež mladí 
talentovaní ľudia učia rozličným vý-
tvarným technikám. 

Učme sa od chudobných
V stredu ráno sa ponáhľam do 

práce. Na pleci kabelka a v ruke dip-
lomatka - idem na seminár na tému 
Najlepšie prístupy pri práci s deťmi 
ulice a ohrozenou mládežou. Cestou 
ma osloví mladý muž. Jeden z tých, 
ktorí s veľkým vrecom obchádzajú 
obytné štvrte a medzi odpadkami 
hľadajú plasty, ktoré môžu za niekoľko 
šilingov predať vo výkupe. Plynulou 
angličtinou sa so mnou podelí o prí-
beh svojho života. Od 15 rokov je 
„triedenie odpadkov” jeho prácou. 
Každý deň prosí Boha, aby mu dal silu 
niesť ťažké vrece, ísť ďalej, vzdorovať 
násiliu. Verí, že Boh nerobí rozdiely 
medzi bielymi a čiernymi a pomáha 
tým, ktorí sa modlia a sú mu verní.  

Pane, žehnaj Stevovi! 
Buď milostivý voči nám všetkým, 

ktorí sme si zvykli na naše pohodlie! 

Podľa DNDN
Daniela Petrášová

Daniela Petrášová pochádza z Bratislavy. V rokoch 2000 – 2002 pracovala 
ako koordinátorka Dobrej noviny v eRku (Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí).Od februára 2005 pôsobí v podpornej kancelárií Trojkráľovej akcie 
v hlavnom meste Kene v Nairobi ako zamestnankyňa rakúskej organizácie 
HORIZONT 3000. 
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A dodáva: „Ak chceš byť povýšený 
pred Bohom, musíš sa tu na zemi 
ponížiť.“ Tak ako Kristus. Po tomto 
slove vyzýva tých, ktorí túžia vystúpiť 
na Vrch premenenia, aby zostúpili. 
Po chvíľke váhania a rozhodovania 
sa dvíha asi polovica mladých a zo-
stupuje pred pódium, kde ich čakajú 
duchovní poradcovia. Ponúkajú im 
službu modlitby príhovoru a duchov-
nej rady. 

Záver celého večera patrí skupine 
TIMOTHY. Po nej vystupujú na pó-
dium zástupcovia jednotlivých cirkví. 
Modlia sa za seba navzájom a žehnajú 
si. Každý cíti, že je to požehnaný čas. 
Určite aj preto, lebo festivalu pred-
chádzali nepretržité 14-dňové 24-ho-
dinové modlitby za mesto Prešov. Za 
tónov posledných skladieb si sadám 
spolu s otcom Jozefom na schodíky 
v zákulisí. Beriem do ruky diktafón 
a pýtam sa:

Mohol by si sa  s nami podeliť o svoje 
dojmy z dnešného festivalu? Ako si sa 
cítil pri moderovaní?

Veľmi rád vidím zástupy mladých 
ľudí. Znova si uvedomujem, že v nich 
je budúcnosť Cirkvi. A ako sa mi roz-
právalo? Veľmi rád podávam Božiu 
správu. Niet lepšej veci, ktorá môže 
znieť z mojich úst. Teším sa, že som 
mohol ohlásiť posolstvo, ktoré Boh 
chce povedať týmto mladým ľuďom 
- buďte ako ja, budete robiť také veci 
ako ja, ba väčšie, choďte premáhať zlo 
nie vlastnou silou, ale mojou silou. 
Ďakujem Bohu, že ma takto použil 
a že vyšli mnohí tí, ktorí túžili dať 

Organizácii Mládež pre Kris-
ta (MPK), ktorá združuje 
mládež z rozličných kres-

ťanských cirkví, sa podaril „husársky 
kúsok“. Zhromaždili mladých okolo 
Krista. Aj tu sa prejavuje skutočnosť, 
že mladosť je úžasný dar. Do života 
vnáša pohyb, dynamiku, sviežosť. 
Ak to všetko slúži Bohu, on tento 
potenciál dôsledne využije. Tak ako 
tu, na Worship festivale v Prešove. 

Vstupujeme. Sála na prasknutie 
plná očakávania. V očiach i srdciach 
túžba zažiť niečo vzrušujúce a výni-
močné. Po krátkom úvode sa všetci 
dostávajú do vírov melódií a rytmov. 
Začínajú hostia z Veľkej Británie 
- skupina KATO. Jednoducho, ale 
účinne roztlieskajú ruky účastníkov. 
Aj keď Miro Tóth zo skupiny TRE-
TÍ DEŇ stratil hlas, spev mladých 
ho vyburcuje k tomu, že zabúda na 
tento hendikep a z plného srdca i úst 
chváli svojho Pána. Spieva o Ježišovi, 
ktorý žije v nás, o túžbe človeka nájsť 
a vidieť Božiu tvár. Potom hudba na 
chvíľu utícha a k mikrofónu pristu-
puje Peter. Vydáva svedectvo o Božej 
láske a moci. Hovorí o svojom živo-
te. O závislosti, drogách, o väzení. 
Svedčí aj o siedmich rokoch slobody 
s Ježišom. 

A sme v polovici programu. Po 
niekoľkých piesňach LÁMAČSKÝCH 
CHVÁL na pódium znova vystupuje 
moderátor večera otec Jozef Maretta. 
Všetkých presvedčí o zdanlivo ne-
logickom duchovnom zákone – ak 
chceš ísť hore, musíš ísť najprv dole. 

svoj život Ježišovi. Tí, ktorí chcú ísť 
na Vrch premenenia. Teším sa, že 
som im mohol povedať, že je to cesta, 

ktorá je už vybudovaná, vybojovaná 
Ježišom Kristom. 

Spolupracoval si už na príprave 
minulých ročníkov Worship festivalu 
v Prešove?

Pred dvoma rokmi som tu bol ako 
účastník. Minulý rok som slúžil ako 
duchovný poradca. A tohto roku ma 
pozvali, aby som lámal Božie Slovo. 

Majú zmysel takéto ekumenické 
stretnutia?

Už Druhý vatikánsky koncil, teda 
náuka Cirkvi, nás pozýva k tomu, aby 
sme hľadali to, čo nás spája. Rozdeľuje 
vždy ten, ktorý dal rozdelenie. Chce 
panovať cez rozdelenie. Cirkev, neves-
ta Ježiša Krista, je rozštiepená. A preto 
ma teší, že sa vedia spojiť ľudia, ktorí 
prijali do života Boží plán. Verím, že 
tieto spoločné aktivity prinesú požeh-
nanie. I takýmto spôsobom môžeme 
obnovovať Božie kráľovstvo.

-bdk-

Worship festival
Boh tróni na chválach svojho ľudu

Dnes si Boh postavil svoj trón. Kde? Tam, kde jeho ľud. Tam, kde sú tí, čo ho 
uctievajú a chvália. A to dnes nemusí byť iba 27.novembra 2005. To dnes ne-
musí byť iba v Prešove v Bielom dome. Dnes môže byť stále.

Paľo, 22: Na worship som sa veľmi te-
šil. Na atmosféru, na moderátora otca 
Jozefa. Svedectvo bývalého narkoma-
na bolo veľmi silné. Hovoril o Božom 
dotyku v jeho živote. Povedal: „Teraz už 
viem, že stretnutie s ním malo väčšiu 
silu ako predtým 100 extáz pri dro-
gách.“ Za nič na svete by už nevymenil 
Boha za drogy. 
Najka, 18: Bola tu perfektná atmosfé-
ra. Mladí ľudia chválili Boha. Najviac 

sa mi páčila anglická skupina KATO. 
Mali sme možnosť vidieť Boží zázrak 
- svojho suseda. Úžasný bol aj okamih, 
keď sa predstavitelia cirkví spoločne 
v kruhu modlili za seba. 
Peter, 42: Mám veľmi rád takéto 
stretnutia, kde môžem zakúšať nebo 
na zemi, kde môžem vidieť a cítiť 
prítomnosť nášho Pána uprostred 
svojho ľudu. Veľmi hlboko sa ma teraz 
dotýkajú slová sv. Jána: Čo bolo od po-

čiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné 
oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa 
naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo 
života (1Jn 1, 1 – 5). Naozaj sme to 
videli, počuli, dotýkali sme sa. Preto 
nemám strach o toto mesto, krajinu, 
lebo som videl (a nielen na worshipe) 
zástupy mladých ľudí, ktoré nik nemôže 
spočítať (Zjv 7,9), ktorí sú ochotní ísť 
a s odvahou meniť svet okolo seba.

ČO SI VO SVOJOM SRDCI ODNÁŠAŠ Z TOHTOROČNÉHO WORSHIPU?

emanuel - Boh s nami
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Ak uvažujeme nad biblickým vý-
znamom slova obrátenie, uvedomíme 
si, že prvý, kto realizoval obrátenie, 
bol Ježiš Kristus, lebo On, ktorý bol 
obrátený k Otcovi, obrátil sa smerom 
k človeku, keď sa vtelil do panenského 
lona Panny Márie. Skutočne, sv. Ján 
vo svojom prvom liste nám hovorí: 
„Lebo zjavil sa život a my sme videli, 
dosvedčujeme a zvestujeme vám več-
ný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa 
nám“ (1 Jn 1,2).

Ale prečo sa potrebuje človek kajať 
- obrátiť sa, aby sa stretol s Bohom? 
Človek, reprezentovaný Adamom 
a Evou, vyšiel z raja a obrátil sa chrb-
tom k Bohu.

Dobre teda. Ak človek bol vyhnaný 
z raja, ak brána ostala zablokovaná 

Krok za krokom, etapu za eta-
pou pripravuje Boh svoj ľud, 
aby jeho vzťah s ním nebol 

iba čisto rituálny alebo zákonnícky, 
reprezentovaný v obriezke predkož-
ky. Ich príslušnosť k nemu by radšej 
mala byť určovaná skutočným obrá-
tením srdca. Adorácia Boha nemá 
mať za základ predpisy, vynájdené 
ľuďmi, ale má byť, ako Ježiš hovorí 
Samaritánke, adoráciou „v Duchu 
a v pravde“ (Jn 4,24).

Jeremiáš v kapitole 4,4 nám hovorí, 
že čisto fyzická obriezka nič nezname-
ná, ak ju nesprevádza vnútorná ver-
nosť. Izrael sa vzpiera počúvať Boha, 
lebo má „neobrezané uši“ (Jer 6,10) 
a „neobrezané srdce“ (Jer 9,24-25). 
Bude to sám Boh, ktorý obráti Izrael 
a obreže jeho srdce. „Potom obreže 
Pán tebe a tvojmu potomstvu srdce, 
aby si miloval Pána, svojho Boha, 
z celého srdca a z celej svojej duše „ 
(Dt 30,6).

Vidíme teda, ako v celom svätom 
Písme „obriezka srdca“ a „obrátenie“ 
sú tou istou skutočnosťou.

„Kajajte sa a verte evanjeliu,“ 
opakovane hovorí Ježiš v Mk 1,15; 
Mt 3,2; atď.

Tak teda slová kajať sa a vstúpiť do 
seba biblicky znamenajú obrátiť sa 
(zmeniť smer), ako sa obrátil márno-
tratný syn zo svojho mravného pádu 
a navrátil sa k otcovi (Lk 15, 18-20).

a ak človek ostal chrbtom k Bohu, 
kde nájsť nejakú bránu, ktorou by sa 
človek mohol vrátiť do raja a stretnúť 
sa zoči-voči s Bohom?

Túto bránu stvorí Boh v kríži 
nášho Pána, Ježiša Krista. Iba ten, 
kto sa obráti, môže vojsť cez bránu 
kríža a iba ten, kto vojde bránou krí-
ža, sa obráti. Preto v žalme čítame: 
„Otvorte mi brány spravodlivosti, 
keď cez ne vojdem, vzdávať budem 
vďaky Pánovi. Toto je brána Pánova, 
prechádzať budú cez ňu spravodliví“ 
(Ž 118,19-20).

V čítaní o emauzských učeníkoch, 
o ktorých nám rozpráva sv. Lukáš 
v hlave 24,13-35, vidíme nádhernú 
paralelu s tým, o čom sme práve 
hovorili.

Tak ako Adam a Eva odišli smutní, 
obrátiac sa chrbtom k Bohu, takisto 
títo dvaja učeníci odchádzajú smerom 
do Emauz smutní a obracajú sa chrb-
tom k Jeruzalemu, ktorý je obrazom 
Cirkvi.

Ježiš Kristus - večný život obrátený 
k Otcovi, obracia sa k týmto dvom 
mužom a poučí ich ohľadne kríža, 
ktorý odmietli.

Títo dvaja učeníci po prijatí kate-
chézy kríža ho pozvú do domu, lebo 
sú očarení slovami o večnom živote 
priamo z Ježišových úst, hoci nevedia, 
že je to On.

Ovocím tohto pozvania - Ježiš im 
dá jesť svoje Telo - títo učeníci vchá-
dzajú do istej skúsenosti, ktorá ich ob-
ráti až do takej miery, že obrátia svoje 
kroky a idú smerom do Jeruzalema 
(Cirkev) a znova obnovujú jednotu 
s apoštolmi. A tam, vo svojom spo-
ločenstve, vydajú svedectvo o tom, čo 
videli a počuli.

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador

Preložila E.Ilečková

„Obrežte si teda predkožku svojho srdca a neza-
tvrdzujte si už šiju!“ (Dt 10,16).

OBRIEZKA SRDCAOBRIEZKA SRDCA

Objavili jaskyňu, kde údajne pôsobil Ján Krstiteľ
Archeológovia nedávno ukončili osem týždňov trvajúce vykopávky v jaskyni 

ležiacej neďaleko kibucu Cuba pri Jeruzaleme, kde objavili unikátny vodovodný 
systém vytesaný do skaly pochádzajúci z 8. storočia pred Kr. - z čias biblického 
kráľa Ezechiáša.

 Minulý rok sa tejto lokalite dostalo celosvetovej pozornosti, keď bádatelia 
vyhlásili, že jaskyňu používal Ján Krstiteľ a jeho nasledovníci na kultové účely 
a krstenie.

Archeológovia tvrdia, že najnovší nález vysvetľuje, prečo si skupina krstiteľov 
pre svoje účely vybrala práve túto jaskyňu spomedzi tisícok ďalších, ktoré exis-
tujú v judských horách západne od Jeruzalema. Archeologický výskum v tomto 
jedinečnom objekte vedie Simon Gibson a James Tabor zo Severokarolínskej 
univerzity v americkom Charlotte a okrem kibucu Cuba ho sponzoruje Nadá-
cia pre biblickú archeológiu, dodáva izraelské Ministerstvo zahraničných vecí. 

biblia pre všetkých
zaujím

avosti

S
ním

ka: archív redakcie
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svedectvo

v slovnej zásobe a v zrozumiteľnom 
vyslovovaní slov.

S pribúdajúcim vekom sa u detí, 
ktoré nezažili hlbokú emocionálnu 
väzbu s dospelým, čoraz viac pre-
hlbuje emocionálna nenasýtenosť. 
To spôsobuje znížené sebavedomie, 
pocit odstrčenosti, uzavretosť, uráž-
livosť, závistlivosť, agresivitu, citovú 

otupenosť a nezrelosť. 
Práve na základe uve-
dených poznatkov sa 
prioritou spoločnosti 
stáva snaha poskytnúť 
dieťaťu, ktoré nemôže 
vyrastať v biologic-
kej rodine, rodinu 
náhradnú. Preto sú 
ná hradné  ro diny 
podporované aj ne-
malými finančnými 
príspevkami. Najväč-
ším problémom je 
nájsť náhradnú ro-
dinu pre dieťa, ktoré 
prekročí istú vekovú 
hranicu. Podobne aj 
pre dieťa s fyzickým 

či mentálnym hendikepom alebo ak 
ide o deti iného etnika. Malú šancu 
majú aj viacerí súrodenci, pretože 
ich nemožno rozdeliť kvôli silným 
citovým väzbám.

Prijímanie starších detí do ná-
hradných rodín je u nás zatiaľ málo 
rozšírené. Sú 
však vyspelé 
krajiny, kde sa 
prijatie dieťaťa 
do rodiny v akomkoľvek veku, a naj-
mä zo znevýhodneného sociálneho 
prostredia považuje za otázku spolo-
čenskej prestíže s vysokým morálnym 
ocenením okolia a je prejavom kres-
ťanskej zásady - lásky k blížnemu. 

Čo nám bráni zaviesť takúto prax 
u nás?! Obava pred verejnou mien-
kou? Strach pred nepoznanými vlast-
nosťami dieťaťa? Vlastná netolerancia 
či etnické predsudky? Konzumný 
spôsob života či osobné pohodlie?

Snímka: archív redakcie

Kým je dieťa v dojčenskom 
veku (0 – 1 rok), materská 
osoba, t. j. vlastná mama 

alebo náhradný rodič, rozvíja u die-
ťaťa primerané aktivity – nechá 
voľné rúčky pri kŕmení, láskavým 
tónom komentuje vykonávané čin-
nosti (prebaľovanie, obliekanie), na-
stavuje dieťaťu zrkadlo opakovaním 

hlások. Tým podporuje jeho aktívny 
rečový prejav. A všetko to prebieha 
nenáhlivo. Nenecháva dieťa počas 
bdenia samo bez podnetov v malom 
priestore postieľky alebo kočíka. 
Dieťa v zariadení je o mnohé z toho 
ochudobnené. Je odsúdené čakať 
na to, že si ho niekto z opatrova-
teľov všimne medzi ďalšími deťmi 
v skupine. 

Pri deťoch z detských domovov je 
typické zaostávanie vo vývine reči. 
Dobrá opatrovateľka sa usiluje byť 
k dieťaťu nežná, prihovárať sa mu, 
rozvíjať komunikáciu. No čím je detí 
viac, tým menej času tomu môže 
venovať. Dieťa sa časom prestane 
domáhať sociálneho styku, a tým 
aj príležitosti rozvíjať reč. Aj hluk 
a väčšia vzdialenosť jednotlivých detí 
od opatrovateľky spôsobujú, že reč je 
pre nich menej zrozumiteľná a ťažko 
napodobiteľná. Deti tak zaostávajú 

Dlhodobá prax ukazuje, že deti 
z detských domovov po umiestnení 
v náhradných rodinách „rozkvitnú,“ 
v chápavom a láskavom prostredí 
novej rodiny aktívne spolupracujú. 
Len musia byť prijaté také, aké sú - bez 
neprimeraných očakávaní a nárokov. 
Podľa výskumov školský prospech detí 
v náhradných rodinách, nevynímajúc 
rómske, nebýva horší ako v bežnej 
populácii. Niekedy je ťažké uveriť, 
že alkoholizmus rodičov a niekedy 
i duševné choroby sa niektorých detí 
v podstate nedotkli. Mnohé z týchto 
detí prežívajú silnú túžbu vyrastať vo 
funkčnom rodinnom prostredí a ich 
často opakovanou otázkou smerom 
k vychovávateľom je – kedy si už 
niekto po mňa príde?!

Štát vynakladá nemalé prostriedky 
na deti bez rodín, rodičov im však 
kúpiť nemôže. Tých musí priviesť 
ich ušľachtilá túžba podeliť sa o teplo 
rodinného kozuba, prípadne ho ešte 
viac rozohriať prítomnosťou dieťaťa.

Každý, kto si prečíta tento článok, 
nech nezaženie myšlienku, prečo by 
to nemohol byť práve on, kto urobí 
niektoré dieťa či súrodencov šťastný-
mi. Nech majú šesť, osem či desať ro-
kov a majú pleť svetlejšiu či tmavšiu, 
lásku budú oplácať rovnako. 

Dôležité je aj to, že starostlivosťou 
o opustené dieťa, láskou k nemu 
a jeho prípravou na samostatný ži-

vot sa každý 
náhradný ro-
dič zapojí do 
boja o dušev-

né a morálne zdravie spoločnosti, 
v ktorej žije.

Mgr. Otília Hažírová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Odbor sociálnych vecí a rodiny, 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, 

Úsek sprostredkovania náhradnej 
rodinnej starostlivosti 

pre Prešovský kraj
Slovenská 87, Prešov

HĽADÁME NÁHRADNÉ RODINY Čo chýba deťom v detských domovoch
Detské domovy všetci považujeme za bežnú súčasť spoločenskej reality. Len 
príležitostne sa zamyslíme nad osudom detí, ktoré v nich trávia väčšinu svoj-
ho doterajšieho života. Vieme, že detský domov bol vždy núdzovým riešením. 
Spoľahlivo zabezpečí materiálne potreby malých zverencov. Čo im však nevie 
dať, je možnosť pripútať sa k blízkej osobe. 

Ani pri najlepšej vôli Detský do-
mov nemôže nahradiť individu-
álny prístup milujúcich rodičov.  
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Slovo „ žena“ 
nachádzame 
hneď v prvých 

kapitolách Božieho 
slova, keď čítame o jej stvorení: „A z rebra, ktoré vybral 
Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi“ 
(Gn 2,22). Prečo Boh stvoril ženu? Odpovedá nám on sám: 
„Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, 
ktorá mu bude podobná“ (Gn 2,18). A práve tieto dva verše 
sú často dôvodom ponižovania žien na úroveň „pomocni-
ce“, teda akejsi „slúžky“. Ale všetko je úplne inak. Na tomto 
mieste je „pomoc“, ktorou má byť žena mužovi, vyjadrená 
hebrejským výrazom ezer. Toto slovo je v Starej zmluve 
použité devätnásťkrát, z čoho len štyrikrát označuje človeka 
pomáhajúceho človeku. Zvyšok ide o situáciu, keď tým, kto 
pomáha, je sám Boh. Napr.„Boh môjho otca bol mojou 
pomocou (ezer) a vyslobodil ma od faraónovho meča“ (Ex 
18,4), „Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc (ezer) 
a ochrana“ (Ž33,20), ale aj Dt 33,7, Ž 10,14 a pod. 

V Starej zmluve nachádzame množstvo príkladov toho, 
ako žena napĺňala svoje povolanie byť mužovi pomocou. 
Najvýraznejším zo všetkých je Abrahámova manželka 
Sára. Apoštol Peter o nej hovorí: „Sára poslúchala Ab-
raháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte 
dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania“ (1 Pt 3,6). To 
ale neznamená, že sa Sára správala ako jeho otrokyňa. 
Autor knihy Genezis (21,12) totiž spomína slová, ktoré 
Pán povedal Abrahámovi: „Počúvni Sáru vo všetkom, čo 
ti hovorí“ (je tu použitý ten istý výraz ako v Gn 22,18, kto-
rým je označená poslušnosť Abraháma voči Bohu). Biblia 
však hovorí o ďalších významných ženách. Napr. Miriam, 
sestra Mojžiša, bola prorokyňou (Ex 15,20-21). Pán o nej 
povedal: „Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu 
otroctva som ťa vykúpil a postavil som ti na čelo Mojžiša, 
Árona a Máriu“ (Mich 6,4). Vidíme teda, že ju zaratáva 
k vodcom Izraela. Ženy sa zúčastňovali aj pri zhotovení 
svätostánku (Ex 35,21-22. 25-26). Debora bola v Izraeli 
sudkyňou a prorokyňou (Sud 4,4). Abigail, žena Nábala, 
mala dosť odvahy i múdrosti, aby uchránila Dávida pred 
hriechom (1 Sam 25,14-35). Keď sa kráľ Joziáš rozhodne 
pre pokánie a hľadanie Pána, posiela kňaza Chilkiu so 
sprievodom k prorokyni Chulde, hoci v tom čase v Izra-
eli pôsobili aj proroci Sofoniáš a Jeremiáš. Ak sa tradične 
hovorí, že Pán si do služby povoláva ženy len vtedy, keď 
je nedostatok mužov, Božie slovo na tomto mieste túto 
„teóriu“ vyvracia (porov. 2 Kr 22,11-14). Odvaha Ester či 
Judity je iste známa všetkým. 

Aký mal postoj k ženám Ježiš? Jednoznačne pozitívny. 
Už od narodenia vyrastá v poslušnosti svojej matke Márii 
(porov. Lk 2,51). Jedny z posledných slov, povedané na krí-
ži, boli adresované práve jej (porov Jn 19,26-27). V tom čase 
niektorí rabíni hovorili, že je lepšie Tóru spáliť či vykladať ju 
psom, ako hovoriť o nej so ženou. V Novej zmluve (ktorej 
udalosti sa odohrávajú v židovskom prostredí a Ježiš bol 
v tom čase považovaný za učiteľa Zákona ako ktorýkoľvek 
iný Žid) vidíme, že Ježiš svoje učenie adresuje všetkým 
rovnako a často sa o dôležitých posolstvách rozpráva práve 
so ženami, napr. s Martou, Máriou, Samaritánkou (porov. 
Lk 10,38-41; Jn 4 kap., Jn 11,1-44). Sú to ženy, ktoré ako 

prvé počujú zvesť 
o Ježišovom zmŕt-
vychvstaní. 

Že majú svoje 
miesto aj v službe v Cirkvi, dosvedčujú mnohé časti Skut-
kov apoštolov a listov apoštola Pavla. Ženy nachádzame už 
krátko po nanebovstúpení Pána, keď sa spolu s apoštolmi 
modlia v hornej sieni (Sk 1,14). Pavol vysoko hodnotí 
službu Prisky a jej manžela Akvilu (Rim 16,3-5). Učeníkom 
Prisky bol aj Apolo. Učeníčka Tabita, ktorú vzkriesil Peter, 
„vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala“ (Sk 
9,36-42). V dnešných cirkevných zhromaždeniach sa často 
používa verš z Prvého listu Korinťanom (14,34): „Ženy 
nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, 
ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon“. O Filipovi, 
jednom zo siedmich diakonov, je známe, že mal „štyri dcéry 
panny, ktoré prorokovali“ (Sk 21,9). Či by im dal Pán dar 
proroctva, a potom im zakázal verejne hovoriť?!. Podobne 
pri čítaní 1 Kor 11,5: „A každá žena, ktorá sa modlí alebo 
prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je 
to to isté, ako keby sa dala oholiť“ sa príliš zameriavame na 
to, či má mať žena pokrytú hlavu, alebo nie. Uniká nám pri 
tom fakt, že „modliaca sa a prorokujúca žena“ bola zrejme 
bežným javom v cirkevných spoločenstvách.

V tom čase bolo bežné, že ak v meste nebola synagóga, 
stretávali sa veriaci v sobotu za mestom. Pavol na svojich 
misijných cestách šiel vždy najprv do synagógy alebo na 
miesto, kde sa bežne Židia stretávali, aby tam ohlasoval 
učenie Ježiša Krista. Urobil tak aj vo Filipách. Čo sa tam 
vtedy odohralo? „V tomto meste sme sa niekoľko dní zdr-
žali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme pred-
pokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so 
ženami, čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lýdia, 
predavačka purpuru z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha: Pán 
jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. 
A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: Ak 
si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu 
a zostaňte. A prinútila nás“ (Sk 16,11-15). Stala sa tak prvou 
veriacou v Európe! Aj vďaka jej otvorenému a ochotnému 
srdcu, vďaka vernosti žien, ktoré sa stretávali za Filipami, 
sme mohli na našom kontinente spoznať Mesiáša. 

Na záver si ukážme ešte jedno miesto v Novej zmluve. 
Ide o List apoštola Pavla Títovi, ktorý pôsobí na Kréte, aby 
ustanovil to, čo ešte nebolo zriadené (porov. Tít 1,5). Na 
Kréte bolo v tom čase rozšírených mnoho bludných učení. 
Preto Pavol vyzýva Títa, aby hovoril, čo zodpovedá zdra-
vému učeniu, a dáva mu rady, akí majú byť muži, ktorým 
sa Títus venuje – má sa v nich odrážať osoba Ježiša Krista, 
kresťana má byť vidno hneď. Ale keď Pavol prechádza k že-
nám, už nenecháva celú zodpovednosť na Títovi. Radí mu 
ustanoviť staršie ženy, aby učili mladšie „múdrosti, aby mali 
rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, 
starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, 
aby sa nehanobilo Božie slovo“ (Tit 2,4-5). Rozumné. Ne-
dávno nám v pastierskom liste naši otcovia biskupi znova 
kládli na srdce štúdium Božieho slova. Azda práve biblické 
„domáce skupinky“, kde staršia žena vyučuje mladšie, sú 
vhodným spôsobom, ako sa aj ženy môžu zapojiť do služby 
a formovať svoje životy podľa príkladu Ježiša Krista. 

Božia žena
VALÉRIA JURÍČKOVÁ

zamyslenie
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kách,“ hovorí Ľubica Lacinová, ve-
dúca laboratória biofyziky Slovenskej 
akadémie vied. „Zistiť, či niečo také 
kliniky robia, sa dá len vyhodnotením 
pomeru pohlaví narodených detí 
počas, povedzme, dvadsiatich rokov. 
Normálne by mal byť pomer 51 k 49 
v prospech narodených dievčat. Ak 
je pomer iný, potom možno pred-
pokladať, že daná klinika umožnila 
rodičom vybrať si pohlavie dieťaťa,“ 
dodala Lacinová.

Podľa štúdie zverejnenej v časopise 
Nature je výber pohlaví bežná prax 
v Spojených štátoch. Až v troch per-
centách uskutočnenej predimplemen-
tačnej genetickej diagnostiky umožni-
li lekári rodičom vybrať si pohlavie ich 
potomka. V Kanade aj v Európe túto 
techniku zakázali v obave, že vedie 
k diskriminácii žien.

Obavy európskych krajín sú opod-
statnené. „Sú spoločnosti, kde sa 
preferuje mužské pohlavie. Tam sa 
začínajú potraty založené na pohlaví,“ 
uviedol Winkler v knihe, ktorá využí-
va údaje OSN, Svetovej zdravotníckej 
organizácie a vlád jednotlivých krajín 
sveta. V Číne nariadenie o trojčlen-
ných rodinách spôsobilo, že sa rodí 
viac chlapcov ako dievčat. Chlapci sú 
totiž aj v Ríši stredu cenení viac.

Na základe 50 prieskumov z celého 
sveta „sa najmenej každá tretia žena 
v priebehu svojho života stane obeťou 
bitky, nedobrovoľného sexuálneho 
styku alebo iného spôsobu zneužitia“. 
Asi 700 tisíc žien ročne je predaných 
na prostitúciu.

Spomedzi dospelých žien žijúcich 
v partnerskom vzťahu je vystavených 
násiliu zo strany partnera až 25 %, 
pričom 11 % zažíva vyhranený násilný 
vzťah. Násilie zo strany partnera má 

Vo svete chýba asi 200 milió-
nov žien. Tento údaj vyplý-
va z medzinárodnej správy 

o násilí páchanom na ženách. Prí-
činou tohto stavu je systematická 
genocída páchaná na ženskom 
pohlaví. Podľa Theodora Winklera, 
riaditeľa výskumného centra, ktoré 
projekt pripravilo, chýbajúci počet 
žien zapríčiňujú najmä potraty spo-
jené s uprednostňovaním mužského 
pohlavia a v neposlednom rade 
domáce násilie.

Údaje o „chýbajúcich ženách“ sú 
založené na rozdiele medzi pred-
pokladaným celkovým množstvom 
narodených chlapcov a dievčat a ich 
reálnym podielom vo svetovej po-
pulácii.

„Sme konfrontovaní s vraždou 
Evy, s jej systematickou genocídou 
tragických rozmerov,“ napísal Win-
kler v úvode štúdie publikovanej 
pod názvom „Ženy v neistom svete“, 
ktorú predstavil v sídle OSN v New 
Yorku. Podľa Winklera je násilie voči 
ženám štvrtou najčastejšou príčinou 
predčasnej smrti na našej planéte: po 
chorobách, hlade a vojnách.

Okrem násilia a výberu pohlavia 
veľkú úlohu pri „vymieraní Evy“ hrajú 
sociálna a zdravotná situácia a cho-
roby, hlavne AIDS. Na celosvetovej 
úrovni umiera ročne pol milióna žien 
na komplikácie v tehotenstve, pričom 
99 % z nich zomiera v rozvojovom 
svete. Rovnako podľa WHO počet no-
vých prípadov AIDS narastal hlavne 
u žien. V dôsledku toho stále viac detí 
zostáva sirotami.

„Výber pohlavia dieťaťa je v Európe 
aj na Slovensku zakázaný. Ťažko však 
povedať, aká je prax pri asistovanej 
reprodukcii na súkromných klini-

prevažne dlhodobý charakter. Najčas-
tejšie sa objavuje v manželskom vzťa-
hu, kde sú spravidla prítomné deti (až 
85% prípadov). Kriminálne štatistiky 
uvádzajú na Slovensku ročne okolo 
4 tisíc trestných činov domáceho 
násilia páchaného na ženách. Násilie 
zanecháva na ženách vážne dôsledky 
- od zhoršenia zdravotného stavu, 
cez zníženie pracovného výkonu 
a stratu sociálnych zručností (schop-
nosť starať sa o seba, o deti, chodiť 
do zamestnania, zúčastňovať sa na 
verejnom živote), až po pocit životnej 
frustrácie a beznádeje. 

Až 88% dospelých obyvateľov SR 
považuje násilie na ženách zo strany 
partnera za závažný problém. Podľa 
80% je potrebné riešiť ho zásahom 
zvonku – za pomoci inštitúcií. Iba 
20% populácie mylne považuje prí-
pady násilia za súkromnú vec rodiny, 
ktorú by si mala vyriešiť sama. 

Skutočnou príčinou násilia pá-
chaného na ženách je nerovnocenné 
postavenie žien voči mužom a nerov-
nováha moci medzi ženami a mužmi 
v rodine. Veď v súčasnej dobe sú na 
svete z 960 miliónov negramotných 
2/3 žien a z 130 miliónov detí, ktoré 
nenavštevujú školu, je 70% dievčat. 
Vyplýva to z Akčného programu 
OSN z Medzinárodnej konferencie 
o populácii a rozvoji v Káhire.

„Hlboko zakorenený fenomén ná-
silia voči ženám je jeden z najväčších 
zločinov ľudstva a nemôžeme si pred 
ním zatvárať oči,“ vyhlásil Winkler. 
V rámci boja proti tomuto fenoménu 
nepomôže len presadzovanie ľudských 
práv a ochrany žien prostredníctvom 
zákonov, ale aj zmeny v kultúre a mys-
lení jednotlivých spoločností.

Juraj Gradoš

„Vražda Evy“

1. Koľko všeobecných cirkevných 
koncilov sa doteraz uskutočnilo?

2. Ktoré knihy Starého zákona 
nazývame „Pentateuch“?

3. Čo je Synaxár?
4. V ktorom roku sa udial cirkevný 

rozkol medzi východnou a západ-
nou Cirkvou?

5. Ako sa volá deň, keď sa neslúži 
svätá liturgia, eucharistická slávnosť 
ani svätá liturgia vopred posväte-
ných darov?

6. Koľko kníh obsahuje Nový 
zákon?

7. Noe mal troch synov. Ako sa 
volali?

8. Ktoré sviatosti patria medzi ini-
ciačné sviatosti? Vysluhujú sa spolu?

9. Ako môžete prijať cudzie dieťa 
do rodiny?

10. Kedy prvýkrát slzila póčska 
ikona Bohorodičky?

Odpovede: 1. 21  koncilov; 2. 5 kníh Mojžišových Gn, Ex, Lv, Nm, Dt; 3. Je to životopis svätého alebo výklad zmyslu sviatku, je zostavený s 
cieľom liturgického predčítania; 4. V roku 1054; 5. Aliturgický deň; 6. 27 kníh; 7. Sem, Cham a Jafet; 8. Patra tu: krst, myropomazanie a Eucharistia. 
Ak je možné, vysluhujú sa spolu (u nás je zvykom u malých detí vysluhovať len prvé dve sviatosti); 9. Cez pestúnstvo alebo osvojenie (adopciu); 
10.  Dňa 4. novembra 1696.

spoločnosť
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Kalendár 2006
Spolok sv. Cyrila a Metoda ponúka všet-

kým záujemcom Gréckokatolícky kalendár 
2006.

Obráťte sa na svoj farský úrad alebo 
na predajne cirkevnej literatúry v Prešove, 
Michalovciach, Poprade. Kalendár poslúži aj 
ako vhodný darček pre vašich známych. Cena 
kalendára je 50 Sk za kus. 

Okrem toho spolkové vydavateľstvo 
Byzant ponúka CD (kompaktný disk) V Bet-
leheme novina, na ktorom sú naspievané 
tradičné gréckokatolícke koledy v cirkev-
noslovanskom i slovenskom jazyku. Cena 
jedného CD je 150 Sk.

Pomôcky:
Bad, STL, 

Sabina, Tala

Kúpele, 
po nemecky

Ivan, 
po domácky Škaredo Homoľový 

cukor Útok

Strana 
konzervatív-
no-demokra-

tická, skr.

Autorské 
osvedčenie

Autor: 
V. Komanický, 

Humenné
2. časť tajničky Často žiadala

Živá hmota Slovenské 
železnice, skr.

1. časť tajničky
Rímske číslo 2

Sediment 
vápencov

Preukazná 
listina

Anna,
po domácky

Krčíme sa

slovoslovo Prepáčil

Kantor,
po starosl. Zima

Pružili Starý rod

Líčenie Americká 
trávnatá step

Dospelé dievča

Rádiolokátor, 
skr. EČ Levíc

Kód Svätej 
Lucie Rímske číslo 4

Pre,
po česky

Český básnik

Druhá tráva

Oxid uránu,
vzorec

Usmrtil jedom

Značka lyží

3. časť tajničky
Popevok

Ročné obdobie

Egyptské 
mesto

Príbeh
Predložka Značka 

kozmetiky
Tiež

Mesto na 
Považí Pokrmový tuk

Čiara, línia Semita

Legenda: ADAM, ALELUJA, AMEN, ANJEL, ÁBEL, 
ÁRON, BISKUPSTVO, DUŠA,  EDEN, ENOCH, GO-
MORA, HLAS, HNEV, HROB, HROM, CHLIEB, CHRÁM, 
IHLA, INRI, IZRAEL, JOEL, JUDEA, KAIN, KLAS, KŇAZ, 
KOSTOL, KRÁĽ, KRÍŽ, KRST,  MAMONA, MRAK, NAIM, 
NEDEĽA, NINIVE, OBETA, OFERA, OPÁT, PATENA,  
PLES, POKÁNIE, POKOJ, POSOLSTVO, POVERA, 
PÔST, RUŽA, RYBA, SABAT,  SION, SODOMA, SPÁSA, 
SUTANA, TÓRA, ZNAK, ZVON, ŽALM, ŽIAK, ŽIAĽ.
Tajničku tvorí 30 nevyškrtaných písmen. Autor: 
Marek Pataky. Výherkyňa za november: Helena 
Buffová z Prešova. Srdečne blahoželáme.

 K M I H L A I Á R O N S I
 A O R CH P J E G Z N A K S
 P O S O L S T V O Ľ I CH A
 B L K T U I O I E M M A L
 B O E T O N E D E P O B K
 J I A T L L E B O B Á R M
 A N S I O N N K E M Y Ý A
 A R N K E D Á T A B A T I
 K R R N U N A M A K Ň A Z
 I Í Z Š I P O A Á Ž A B R
 Ž I A E O N S CH V R O A A
 A N E T A P I T E T CH S E
 T L E B Á S Á V V A Ó V L
 P L E S E A O T E O L R K
 Ô Ž A L M P A D F E M H A
 S I I E U Ž U E J O E L R
 T A N A U J R N R A D A M
 T Ľ Á R K A A H N E V S A

OSEMSMEROVKA

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 – Štu-
dentské 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 pracov-
né 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.

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

Slovenská televízia 
01. 01. 2006 Jednotka: 11:00  Novoročná sv. omša (Tradičná Slávnostná svätá omša z konka-
tedrály sv.Martina v Bratislave na sviatok Panny Márie Bohorodičky. Hlavným celebrantom je 
metropolita a arcibisklup mons. Ján Sokol za účasti predstaviteľov štátu, veľvyslanecov, nuncia 
v SR a iných významných hostí. Priamy prenos.). Dvojka: 20:00 Sviatočné slovo (Príhovor  
Mons. Františka Tondru, predsedu KBS).
02. 01. 2006 Dvojka: 15:35 Sviatočné slovo (R)
06. 01. 2006 Dvojka: 10:00 Svätá litrugia (Priamy prenos svätej liturgie Jána Zlatoústeho 
spojenej s veľkým svätením vody z gréckokatolíckej Katedrály Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Košiciach pri príležitosti sviatku Bohozjavenia. Slúži vladyka Milan Chautur, 
košický exarcha.). 18:45 Vianočné rozprávanie – Traja králi prichádzajú (R) - Animovaná 
rozprávka. 19:55 Sviatočné slovo (Príhovor Mons. Jána Babjaka, prešovského epar-
chiálneho biskupa).

oznamy a relax

SPOMÍNAME
Hoci ste, mamka, skončili 
svoju púť, čas nám nedo-
volí na vás zabudnúť. So 
smútkom v srdci si 3. de-
cembra 2005 pripomína-
me 1. výročie úmrtia našej 
drahej mamky Katarí-
ny Turekovej z Torysiek. 
S láskou a úctou spomína-
jú deti s rodinami.  Vičnaja pamjať!

BLAHOŽELÁME
Drahý duchovný otec Prof. ThDr. Peter 
Šturák, PhD., radi si spomíname na vaše 
pôsobenie u nás v rokoch 2003 - 2004, keď 
ste spravovali sabinovskú farnosť aj našu fi-
liálku Šarišské Michaľany. Boli to azda krátke 
dva roky, ale roky naplnené plodnou prácou 
pre dobro vám zvereného ľudu. 
Tešíme sa z vášho úspechu na poli vysoko-
školskej práce, zo skutočnosti, že ste boli 
prezidentom republiky vymenovaný za 
vysokoškolského profesora.
Srdečne blahoželáme! Vyprosujeme vám 
od Pána Boha silu do vašej záslužnej práce 

Vstúpil si do vôd ... (dokončenie v tajničke)

na zvyšovaní úrovne vysokoškolského 
štúdia. Nech vás Svätý Duch naplní 
svojimi darmi, aby ste boli vzorom 
pre vami formovanú mládež v húžev-
natosti pri dosahovaní stanoveného 
cieľa.

veriaci zo Šarišských Michalian
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Sk 19, 1-8, zač. 42; Jn 1, 29-34, zač. 3.
Nedeľa 8. 1. - Nedeľa po Osvietení. Náš pre-
podobný otec Juraj Chozebita. Prepodobný 
Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka 
Dominika. Radový hlas je prvý, evanjelium na 
utierni je prvé. Liturgické rúcho svetlé. Predobra-
zujúce antifóny: Vchod: „.... Ján ťa pokrstil v Jordá-
ne...“. Svätý Bože. Tropár z 1. hlasu a Bohozjavenia. 
Sláva: kondák hlasu, I teraz: Bohozjaveniu. Proki-
men, aleluja a pričasten z nedele po Osvietení. 
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 1 Tim 4, 
9-15, zač. 224b; Lk 19, 1-10, zač. 94.
Pondelok 9. 1. - Svätý mučeník Polyeukt. 
Do 14. 1. sú menlivé časti takto: Predobrazujúce 
antifóny. Vchod: „... Ján ťa pokrstil v Jordáne...“ 
Ostatné menlivé časti z Bohozjavenia, okrem 
„Ktorí ste v Krista...“ Hebr 8, 7-13, zač. 319; Mk 8, 
11-21, zač. 33.
Utorok 10. 1. - Náš otec svätý Gregor, nyss-
ký biskup. Hebr 9, 8-10. 15-23, zač. 321; Mk 8, 
22-26, zač. 34.
Streda 11. 1. - Náš prepodobný otec Teo-
dóz, vodca mníchov spoločného života. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Vchod: „... Ján ťa pokrstil...“ Tropár z Bohozjavenia 
a Teodózovi. Sláva: kondák Teodózovi, I teraz: 
Bohozjaveniu. Prokimen, aleluja a pričasten 
z Bohozjavenia a Teodózovi. Hebr 10, 1-18, zač. 
323; Mk 8, 30-34, zač. 36; 2 Kor 4,6-15, zač. 176; 
Mt 11, 27-30, zač. 43.
Štvrtok 12. 1. - Svätá mučenica Tatiana. Hebr 
10, 35-39; 11, 1-7, zač. 326; Mk 9, 10-16, zač. 39.
Piatok 13. 1.- Svätí mučeníci Hermyl 
a Stratonik. Hebr 11, 8-16, zač. 327; Mk 9, 
33-41, zač. 41.
Sobota 14. 1. - V tento deň sa zakončuje 
sviatok sv. Bohozjavenia. Naši prepodob-
ní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu 
Sinaj a na púšti Raita. Pamiatka odchodu 
do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, 
osvietiteľky Gruzínska. Ef 5, 1-8, zač. 228; Lk 
14, 1-11, zač. 74.
Nedeľa 15. 1. - Tridsiata nedeľa po Päťde-
siatnici. Naši prepodobní otcovia Pavol 
Tébsky a Ján Chatrčník. Radový hlas je druhý, 
evanjelium na utierni je druhé. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
z 2. hlasu. Kol 3, 12-16, zač. 258; Lk 18, 18-27, 
zač. 91.
Pondelok 16. 1. - Poklona úctyhodným 
reťaziam svätého a všechválneho Petra. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti svätému apoštolovi Petrovi. Hebr 
11, 17-23, zač. 329; Mk 9, 42-50; 10, 1, zač. 42; Sk 
12, 1-11, zač. 29; Jn 21, 15-25, zač. 67.
Utorok 17. 1. - Náš prepodobný a bohono-
siteľský otec Anton Veľký. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
prepodobnému Antonovi. Hebr 13, 17-21, zač. 
335; Lk 6, 17-23, zač. 24.
Streda 18. 1. - Naši otcovia svätý Atanáz 
a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti arcibiskupom Atanázovi a Cyrilovi. 
Jak 1, 1-18, zač. 50; Mk 10, 11-16, zač. 44; Hebr 13, 
7-16, zač. 334; Mt 5, 14-19, zač. 11.
Štvrtok 19. 1. - Náš prepodobný otec 
Makarios Egyptský. Liturgické rúcho svetlé. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby 

Nedeľa 1. 1. - Nedeľa pred Osvietením. 
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka nášho 
otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa 
kapadóckej Cézarey. Radový hlas je ôsmy, 
evanjelium na utierni je jedenáste. Liturgia 
sv. Bazila Veľkého. Liturgické rúcho je svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 8. hlasu, 
z Obrezania a o Bazilovi. Sláva: kondák o Bazilovi, 
I teraz: z Obrezania. Prokimen, aleluja a pričasten 
z Obrezania a o Bazilovi. Myrovanie. 2 Tim 4, 5-8, 
zač. 298; Mk 1, 1-8, zač. 1 ; Kol 2, 8-12, zač. 254; Lk 
2, 20-21; 40-52, zač. 6.
Pondelok 2. 1. - Predprazdenstvo Osviete-
nia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár a kondák z predprazdenstva. Prokimen, 
aleluja a pričasten z pondelka. Hebr 3, 5-11; 17-
19, zač. 308; Lk 20, 27-44, zač. 102.
Utorok 3. 1. - Svätý prorok Malachiáš. 
Svätý mučeník Gordios. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák 
z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten 
z utorka. Hebr 4, 1-13, zač. 310; Lk 21, 12-19, 
zač. 106.
Streda 4. 1. - Zbor svätých sedemdesiatich 
apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, 
igumen zo sicílskeho Kukuma. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár 
a kondák z predprazdenstva. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo stredy. Hebr 5, 11-14; 6, 1-8, zač. 
312; Lk 21, 5-7; 10-11; 20-24, zač. 104. 
Štvrtok 5. 1 - Predvečer Osvietenia. Svätí 
mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodob-
ná Synkletika. Prísny pôst. Kráľovské hodinky 
– ráno. Liturgické rúcho pôstnej farby. I. Iz 
35,1-10; Sk 13, 25-33a; Mt 3, 1-11, zač. 5 / III. Iz 
1,16-20; Sk 19, 1-8; Mk 1 ,1-8, zač. 1 / VI. Iz 12, 3-6; 
Rim 6, 3b-11; Mk 1 ,9-15, zač.2 / IX. Iz 49, 8-15; 
Tit 3, 4-7; Mt 3, 13-17, zač.6 Liturgia sv. Bazila 
Veľkého s večierňou. 1 Kor 9, 19-27, zač. 143; Lk 
3, 1-18, zač. 9. Liturgické rúcho svetlé. Na Pane, 
ja volám 8 sl. sviatku. Prokimen zo štvrtka a 13 
čítaní. Počas ostatnej parameje sa kňaz modlí 
modlitbu Trojsvätej piesne. Malá jekténia. Svätý 
Bože. Prokimen, aleluja a pričasten z Predvečera. 
Namiesto Dôstojné – Z teba, Milostiplná. 1. Gn 
1, 1-13; 2. Ex 14, 15-19; 3. Ex 15, 22-27; 4. Joz 3, 
7-8; 15-17; 5. 2 Kráľ 2, 2-14; 6. 2 Kráľ 5, 9-14; 7. Iz 1, 
16-20; 8. Gn 32, 1-13; 9. Ex 2, 5-10; 10. Sdc 6,36-40; 
11. 1 Kráľ 18, 30-39; 12. 2 Kráľ 2, 19-22; 13. Iz 49, 
8-15 Jordánske svätenie vody. Iz 35, 1-10; Iz 55, 
1-13; Iz 12, 3-6; 1 Kor 10, 1-4; Mk 1, 9-11, zač.2. 
Veľké povečerie, utiereň.
Piatok 6. 1. - Sväté Bohozjavenie nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Priká-
zaný sviatok. Liturgické rúcho svetlé. Menlivé 
časti z Bohozjavenia. Jordánske svätenie vody. 
Myrovanie. Tit 2, 11-14; 3, 4-7, zač. 302; Mt 3, 
13-17, zač. 6.
Sobota 7. 1. - Sobota po Osvietení. Zhro-
maždenie k svätému a slávnemu Pánovmu 
prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi 
Jánovi. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod: „.... Ján ťa pokrstil v Jordáne...“ 
Svätý Bože. Tropár zo sviatku a o Predchodcovi. 
Sláva: kondák o Predchodcovi, I teraz: sviatku. 
Prokimen, aleluja a pričasten sviatku a o Pred-
chodcovi. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj 
a irmos. Ef 6, 10-17, zač. 233; Mt 4, 1-11, zač. 7; 

prepodobnému. Jak 1, 19-27, zač. 51; Mk 10, 
17-27, zač. 45.
Piatok 20. 1. - Náš prepodobný a bohonosi-
teľský otec Eutymios Veľký. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
prepodobnému Eutymiosovi. Hebr 13, 17-21, 
zač. 335; Lk 6, 17-23, zač. 24.
Sobota 21. 1. - Náš prepodobný otec Maxim 
Vyznávač. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo soboty. Kol 1, 3-6, zač. 
249; Lk 16, 10-15, zač. 81.
Nedeľa 22. 1. – Tridsiata prvá nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätý apoštol Timotej. Svätý 
prepodobný mučeník Anastáz Perzský. 
Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni je 
tretie. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti z 3. hlasu. 1 Tim 1, 15-17, 
zač. 280b; Lk 18, 35-43, zač. 93.
Pondelok 23. 1. - Svätý hieromučeník 
Klement, ankyrský biskup. Svätý mučeník 
Agatangel. Liturgické rúcho svetlé. Každo-
denné antifóny. Menlivé časti z pondelka. Jak 2, 
14-26, zač. 53; Mk 10, 46-52, zač. 48.
Utorok 24. 1. - Naša prepodobná matka 
Xénia Rímska. Liturgické rúcho svetlé. Kaž-
dodenné antifóny. Menlivé časti z utorka. Jak 3, 
1-10, zač. 54; Mk 11, 11-23, zač. 50.
Streda 25. 1. - Náš otec svätý Gregor Teológ, 
konštantínopolský arcibiskup. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti Gregorovi. Jak 3, 11-22; 4, 1-6, zač. 55; Mk 
11, 23-26, zač. 51; 1 Kor 12, 7-11, zač. 151; Jn 10, 
9-16, zač. 36.
Štvrtok 26. 1. - Náš prepodobný otec 
Xenofot, jeho manželka Mária a synovia. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka. Jak 4, 7-19; 5, 1-9, zač. 
152; Mk 11, 27-33, zač. 52.
Piatok 27. 1. - Prenesenie úctyhodných 
pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlato-
ústeho. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti sv. Jánovi Zlatoústemu. 
1 Pt 1, 1-2.10 – 12; 2, 6-10, zač. 58; Mk 12, 1-12, 
zač. 53; Hebr 7, 26-28; 8, 1-2, zač. 318; Jn 10, 
9-16, zač. 36.
Sobota 28. 1. - Náš prepodobný otec Efrém 
Sýrsky. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné an-
tifóny. Menlivé časti zo služby prepodobnému. 1 
Sol 5, 14-23, zač. 273; Lk 17, 3-10, zač. 84.
Nedeľa 29. 1. – Tridsiata druhá nedeľa po 
Päťdesiatnici – o Zachejovi. Prenesenie po-
zostatkov svätého hieromučeníka Ignáca 
Bohonositeľa. Radový hlas je štvrtý, evanjelium 
na utierni je štvrté. Liturgické rúcho svetlé. Pre-
dobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 4. hlasu. 1 
Tim 4, 9-15, zač. 285b; Lk 19, 1-10, zač. 94.
Pondelok 30. 1. - Traja svätí svätitelia, veľkí 
veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján 
Zlatoústy. Svätý hieromučeník Hippolyt. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti o Troch svätiteľoch. Hebr 13, 7-17, 
zač. 334; Mt 5, 14-19, zač. 11.
Utorok 31. 1. - Svätí divotvorcovia a ne-
zištníci Kýros a Ján. Liturgické rúcho svetlé. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby 
nezištníkom a divotvorcom. 1 Pt 3, 10-22, zač. 
60; Mk 12, 18-27, zač. 55.

Vojtech Boháč
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Dedina Pócs sa stala 
široko-ďaleko zná-
mou pre slzenie 

ikony Presvätej Bohoro-
dičky v gréckokatolíckom 
kostolíku. Krátko sa pozri-
me, ako túto udalosť podá-
vajú historické dokumenty 
a protokoly  z vyšetrovania 
tohto slzenia.

Kostolík v Pócsi sa v roku 
1696  ničím neodlišoval od 
ostatných drevených kosto-
líkov Mukačevskej eparchie. 
Na ikonostase stála ikona 
Bohorodičky, ktorú v roku 
1675 namaľoval maliar Šte-
fan Pap. Svedčí o tom nápis 
na zadnej strane ikony: „Siju 
ikonu napisa 1675 hoda 
Stefan Pap, dľa cerkvi Bov-
čanskoj.“

Toto je tá zázračná ikona, 
ktorá slzila. Stalo sa to v ne-
deľu 4. novembra 1696. Kňaz 
Daniel Pap vošiel do chrámu 
a začal slúžiť sv. liturgiu. Po-
čas slúženia veriaci v chráme 
spozorovali, že z očí Boho-
rodičky na ikone ikonostasu 
kvapkajú slzy, stekajú po 
ikone a padajú na obrus oltá-
rika pred ikonou. Chrámom 
preletelo vzrušenie. Všetci 
upierali zrak na ikonu. Ne-
pokoj veriacich spozoroval aj 
kňaz. Po sv. liturgii pristúpil 
k ikone. Videl, že sa v očiach 
Bohorodičky zjavili slzy, 
ktoré stekajú po tvári a pa-
dajú na oltár pod ikonou. 
Začal ručníkom utierať oči, 

tvár, a potom celú ikonu. 
Oči Bohorodičky na ikone 
zostali po utretí  suché, ale 
ihneď sa v nich zjavili ďalšie 
slzy. Vtedy kňaz vytrhol 
ikonu z ikonostasu, prezrel 
si dosku a prstami kontro-

loval jej hrúbku. Doska bola 
tenká. Nikde žiadnej stopy 
po  falšovaní!

Prešlo niekoľko dní. Iko-
na neprestávala slziť. Správa 
o slzení ikony rýchlo prele-
tela krajom i celým štátom.  
Prichádzali ľudia rôzneho 
postavenia a vierovyznania, 
aby videli tento zázrak. Slze-
nie ikony trvalo s prestávka-
mi do 8. decembra.

Na príkaz Egerského rím. 
kat. biskupstva sa 26. decem-
bra 1696 začalo vyšetrovanie 
zázraku. Komisia pod prísa-
hou vypočula veľa svedkov 
a s 36 svedkami spísala pro-
tokol. Originál protokolov 
sa nachádza v Univerzitnej 
knižnici v Budapešti v tzv. 
Hevenešskej zbierke.

Jeden zo svedkov, generál 
Korbelli, o udalosti slzenia 
ikony písomne upovedomil 
cisára Leopolda I. Cisár 
ihneď prikázal preniesť iko-
nu do Viedne. Ikonu zobrali 
násilne – prenášali ju z Pócse 
cez Košice a Eger do Viedne 
– 4. júla 1697. Na ceste ikonu 
sprevádzali veľké procesie 
veriacich. 

Ikona bola potom umiest-
nená v Dóme sv. Štefana, kde 
sa nachádza doteraz. 

Veriaci Pócse sa však ne-
ustále domáhali navrátenia 
ikony, a tak dal v roku 1707 
egerský rím. kat. biskup Šte-
fan Telekessy  zhotoviť kópiu 
ikony a poslal ju do Pócse.

Táto prvá kópia ikony 
bola uložená v pócskom 

chráme na mieste, na ktorom 
stála pôvodná. Dňa 1. augus-
ta 1715 počas bohoslužieb 
prítomní v chráme spozo-
rovali, že ikona Bohorodičky 
na ikonostase slzí. Ikona 
slzila 1., 2. a 5. augusta.

Vyšetrovanie slzenia 
uskutočnili pomocný eger-
ský rím. kat. biskup Ján 
Kiss a egerský predstavený 
jezuitov. Egerský biskup Š. 
Telekessy chcel aj túto ikonu 
zobrať z Pócse a preniesť 
ju do Kallova, ale veriaci 
v Pócsi sa silne postavili 
proti tomu. Biskup však 
náhle zomrel a ikona ostala 
v Pócsi.

Keďže k zázračnej ikone 
začalo prichádzať mnoho 
pútnikov, v roku 1731 začali 
s výstavbou murovaného 
chrámu, ktorý dokončili 
v roku 1749 a zasvätili ho sv. 
arch. Michalovi.

Za čias mukačevského 
biskupa Michala Manuela 
Olšavského bol dňa 18. mája 
1748  posvätený základný 
kameň kláštora baziliánov, 
ktorý veľkými ťažkosťami  
dokončili v roku 1753. Kláš-
tor bol dôležitým kultúrnym 
centrom. Bola v ňom ru-
sínska škola a do roka 1868 
tiež preparandia (učilište pre 
kantorov-učiteľov).

V roku 1946 v rámci 250. 
výročia jedinečného zá-
zraku sa v Pócsi zhromaž-
dilo viac ako 200 000 ľudí. 
V dňoch 13.-14. augusta 
2005 sa uskutočnila púť pri 
príležitosti 100. výročia tre-
tieho slzenia ikony Presvätej 
Bohorodičky (tretíkrát ikona 
slzila v roku 1905).

Pócs aj dnes patrí k naj-
významnejším pútnickým 
miestam nielen v Maďarsku, 
ale v celej Európe. Najväčšia 
púť sa koná 15. augusta. 
Nemenej živá je aj  púť  k ori-
ginálu ikony, ktorý je od 8. 
decembra 1948 umiestnený 
pod neskorogotickým bal-
dachýnom v juhozápadnom 
rohu lode Dómu sv Štefana 
vo Viedni.

František Dancák

Farnosť Pócs (Máriapócs) leží v kraji 
Nyr. Je to časť Potisia v terajšej Hajdu-
dorožskej eparchii. Terajšia farnosť 
Pócs dostala názov Máriapócs v minu-
lom storočí. Pôvodne sa volala Bovč, 
tiež Bolč, Bolt, Bild. 

Golgota: archív redakcie

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

MÁRIAPÓCS


