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Rozhovor:
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topánky naberajú 
nový smer s. 8-9

Desiatok s. 10-11



Asi aj vás už niekto poprosil o al-
mužnu. Dali ste mu ju? Nedali? 

Je to jedna z mála situácií, keď sa 
človek rozhoduje v krátkom okamihu, 
neraz v zlomku sekundy, či sa zastaviť, 
vybrať drobné mince z vrecka a nasy-
pať ich do otvorených rúk. Vtedy mu 
hlavou prechádzajú rôzne myšlienky, 
ale kladie si v podstate jednu otázku: 
Mám to urobiť?

Nemôžem tu vystihnúť všetky 
argumenty za a proti, ktoré víria 
v mysliach vás všetkých. Ba dokonca 
sa nedá na takomto priestore napísať 
všetko, čo víri v mojej hlave. Niekedy 
prispejem, inokedy nie. Nezávisí to od 
toho, či to ten človek naozaj potrebuje, 
ale či ja som ochotný sa podeliť.

Ako bohoslovec som mal zlú 
skúsenosť s almužnou, čo poznačilo 
môj život na dlhé roky. Kládol som 
si otázku, či tým nepodporujem zlo 

- alkoholizmus, drogy, lenivosť, vyne-
chávanie školskej dochádzky... 

Dnes ma Boh cez moje deti nau-
čil, že to, čo urobí almužník s mojou 
almužnou, nie je moja starosť. Je to 
vec jeho svedomia. Mojou úlohou je 
pomáhať, kde môžem a ako môžem. 
Nebyť lenivý, ale byť človekom veľké-
ho srdca s neobmedzeným časom pre 
toho, kto ho potrebuje. Namiesto de-
saťkorunáčky poskytnúť hladujúcemu 
polievku a pridať aj niečo osobnejšie: 
svoj čas. Stráviť s ním tých desať mi-
nút a potešiť ho nielen teplou stravou, 
ale aj teplým ľudským slovom.

Mali by sme prestať konať obety, 
a začať milovať tak, ako Boh miluje 
nás. Prestať ísť len jednu míľu, keď 
môžeme ísť dve.
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December 2006
 Aby Kristus, tichý a pokorný 

srdcom, inšpiroval tých, ktorí sú 
zodpovední za národy, k rozumné-
mu a k zodpovednému používaniu 
moci.

 Aby misionári vo všetkých 
častiach sveta žili svoje povolanie 
s radosťou a s nadšením a aby 
verne nasledovali Krista.

 Dokonalá príprava na Vianoce 
nech nás utvrdí vo viere v Krista, 
pravého Boha a pravého človeka. 

úmysly apoštolátu modlitby

Život Život Benedikta Benedikta XVI.XVI.

V posledných rokoch pontifikátu 
Jána Pavla II. sa jeho zdravotný 

stav badateľne zhoršoval. Napriek 
veľkému úsiliu pápež nemohol sám 
zvládnuť verejné vystúpenia, ktoré 
súviseli s vykonávaním jeho funkcie. 
Preto mu pri rozličných príležitostiach 
pomáhali, prípadne ho zastupovali 
jeho blízki spolupracovníci. Boli to 
kardinál-štátny sekretár Angelo So-
dano, vikár Svätého Otca pre rímsku 
diecézu kardinál Camillo Ruini, sub-
stitút Štátneho sekretariátu arcibiskup 
Leo nardo Sandri a napriek veľkému 
pracovnému zaťaženiu aj prefekt 
Kongregácie pre náuku viery Joseph 
Ratzinger.

Takto zastupoval kardinál Ra-
tzinger pápeža Jána Pavla II. pri 
pochovávaní obľúbeného rakúskeho 
kardinála Franza Königa 27. marca 
2004 vo Viedni.

28. septembra toho istého roku 
slúžil v Ríme zádušnú svätú omšu 
za dvoch posledných pápežov, ktorí 
zomreli krátko jeden po druhom 
koncom leta 1978. Bol to Pavol VI., 
ktorý zomrel 6. augusta, a Ján Pavol 
I., ktorý zomrel 33 dní po zvolení za 
pápeža 28. septembra 1978.

Takisto v Ríme zastupoval Svätého 
Otca pri zádušných bohoslužbách za 
kardinála Jana Pietra Schotteho (14. 
januára 2005) a kardinála Corrada Baf-
fileho (7. februára 2005), ktorý zomrel 
ako najstarší člen kardinálskeho zboru 
vo veku 101 rokov.

K mimoriadnym bodom kardiná-
lovho programu toho obdobia patrilo 
jeho stretnutie s rímskym senátom 
v kapitulnej sieni dominikánskeho 
kláštora Santa Maria Sopra Minerva. 
Stretnutie sa uskutočnilo 16. mája 
2004 a v priamom prenose ho vysielala 
talianska televízia. Kardinál Ratzinger 
mal vtedy prednášku na vážnu a aktu-
álnu tému Kresťanské korene Európy 
– včera, dnes a zajtra.

„Európa nie je kontinent, ktorý 
by sa dal jasne geograficky zachytiť,“ 
– hovoril kardinál. V Európe ide skôr 
o kultúrny a historický koncept. Tento 
koncept vplýval na formovanie celého 
sveta od východu až po západ, od 
Ruska až po Ameriku. Kardinál objas-
nil veľkosť a hranice európskej kultúry 
a podčiarkol jej kresťanské korene, 
ako aj ich popieranie, od Konštantína 
Veľkého až po Svätú rímsku ríšu, od 
pádu Carihradu až ku kresťanskému 
rozdeleniu Nemecka, od Francúzskej 
revolúcie až k zrodeniu a pádu komu-
nistických diktatúr.

Kardinál vysvetľoval, ako odstrá-
nením Boha schudobnela európska 
kultúra a vníma sa len z hľadiska 
hmotného obohatenia. Podľa kardi-
nálovho náhľadu len návrat k silnej 
viere môže zachrániť Európu a môže 
ochrániť jej kultúru pred úpadkom. 
Pravá a vlastná záruka našej slobody 
a veľkosti človeka je zásada, že jestvujú 
hodnoty, s ktorými nesmie nik mani-
pu lovať.

 A pritom všetkom tá naša úbohá 
hlúposť. Vidíme pred sebou ustavi-
čne otvorenú tlamu obludy, ktorá 
nás chce pohltiť, a predsa spíme 
a hovieme si vo svojej ľahostajnosti, 
ako by sme boli bezpeční pred ob-
ludou, ktorá po ničom inom netúži, 
iba po tom, aby nás zahubila (sv. 
Augustín).

 Prečo vyhľadávaš odpočinok, 
keď si sa narodil pracovať? (Tomáš 
Kempenský).

myšlienky slávnych

Záver pontifikátu Jána Pavla II.
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VIERKINO 
SVEDECTVO

V sobotu sme 
mali sobáš a v nedeľu o druhej poobede sme tých zopár 
svadobných darov naložili do škodovky. Svoje auto sme 
nemali, a tak nám prišlo veľmi vhod, že sme sa tých 120 km 
do Prešova mohli zviesť práve s našim starším družbom. 
Manželka končila posledný ročník vysokej školy, ja som 
pracoval v charitatívnej organizácii. Po svadbe sa ku mne 
nasťahovala a bývali sme takmer v centre Prešova v jed-
nom staršom dome. Mali sme jednu izbu a o kúpeľňu 
a kuchyňu sme sa museli deliť s dvoma cudzími ľuďmi, 
ktorí v tom dome takisto bývali.

Boli to dosť náročné časy, ale nejako sme to zvládli. 
Peňazí v našej mladej domácnosti nebolo priveľa a keďže 
nepochádzame z Prešova, ani rodičov a svokrovcov sme 
nemali poruke. A k tomu tá priestorová obmedzenosť... 
Predstavte si ... bývate v jednej izbe, ktorá je vašou spál-
ňou, obývačkou, do ktorej prijímate hostí, pripravujete 
sa v nej na skúšky atď. A v tejto jednej izbe sme žili deväť 
mesiacov.

Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. Povedzme, že 
Vierka - aby som neprezradil jej pravé meno - bola prvá, 
ktorá si všimla našu núdzu. A aká bola jej reakcia? „Roz-
hodla som sa, že vám budem každý mesiac prispievať istou 
sumou peňazí.“ Mal som problém prijať jej rozhodnutie. 
Ona ma však pokojne utešovala: „Neboj sa, Marek! Pozri 
sa, keď som vlani potrebovala pomoc ja, Pán Boh mi poslal 
jednu známu a ona mi hovorí: ,Vierka, mám troška lepší 
plat, budem ti každý mesiac prispievať, pretože viem, že sa 
ti tie peniaze zídu.‘ Ja som tú pomoc vtedy naozaj potrebo-
vala,“ vysvetľuje mi Vierka. „No a dnes mám troška lepší 
príjem ja, a preto chcem niekomu pomôcť.“ Tieto slová a 
príklad ma veľmi povzbudili. Asi si to budem pamätať po 
celý život. Veď keby sa takto správali všetci ľudia, asi by 
nebolo chudobných.

SME LEN SPRÁVCAMI
Všetko, čo máme, sme len dostali. Preto sa aj svätý apoš-

tol Pavol pýta: „Čo máš, čo by si nebol dostal?“ Náš majetok 
a všetko, čo máme, je len zvereným majetkom. My sme 
správcami a budeme sa zodpovedať z nášho „gazdovania“, 
tak ako sa zodpovedali sluhovia, ktorým Pán zveril svoje 
talenty. Nedostali sme rovnaké množstvo talentov. Niekto 
dostal päť, niekto tri a niekto iba jeden talent. Nedostali 
sme rovnako, no rovnako sa budeme zodpovedať z toho, 
ako sme s týmito talentami hospodárili.

Čo to znamená v praxi? Svätý Bazil hovorí, že všetko, 
čo je v našich skriniach, špajzách a pivniciach nadbytočné, 
patrí chudobným. Je dobré pamätať, že tu na zemi nie sme 
natrvalo. A rovnako dobré je pamätať aj na to, že nie sme 
majiteľmi, ale len správcami. Žiaľ, veľmi často sa stáva, že 
človek sa necháva oklamať. Mylne si začne myslieť, že tento 

pozemský život je 
jeho cieľovou stani-
cou. Takíto ľudia sa 

potom podobne správajú aj k tomu, čo vlastnia. Majetok 
sa pre nich stane nielen bohatstvom, ale aj bôžikom. Ta-
kýto postoj je však veľmi nebezpečný. Ak sa totiž človek 
dá omotať túžbou po bohatstve, táto zaslepenosť bohat-
stvom mu zatarasí cestu do Božieho kráľovstva. Práve 
preto Ježiš s takým smútkom hľadel na odchádzajúceho 
bohatého mladíka, ktorý bol zotročený vlastným bohat-
stvom a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do 
Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad 
jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti 
moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie 
je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho 
kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto 
potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a po-
vedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je 
všetko možné“ (Mk 10, 23-27).

SVÄTÝ DUCH NÁS USCHOPNÍ
Ľuďom je nemožné zostať nezávislí od majetku. Preto je 

na svete toľko boháčov, ktorí sú spútaní svojimi miliónmi 
a nemajú v sebe silu zrieknuť sa svojho bohatstva a podeliť 
sa s tými, ktorí sú na ich pomoc odkázaní. Človek musí 
túto silu dostať od Boha. Boží Duch nám pomôže, keď ho 
budeme prosiť. On obdaril takouto silou štedrosti a dob-
ročinnosti mnohých, napr.: blahoslavenú Matku Terezu, 
prepodobného otca Františka Assiského, ale aj nášho 
blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, ktorého mnohí volali 
otcom sirôt a chudobných. A keď máme takéhoto biskupa 
- mučeníka, o to viac by sme sa mali ako jeho duchovné 
deti usilovať napodobňovať ho.

Spomeňme si aj na mnohých divotvorcov, napríklad na 
svätého Mikuláša a mnohých starozákonných prorokov 
a patriarchov, pre ktorých almužna a pohostinnosť boli 
niečím, bez čoho si nevedeli predstaviť život, a vďaka 
ktorým „niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani 
o tom nevedeli“ (Hebr 13, 2). „Preto aj my, obklopení 
takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, 
ktorý nás opantáva“ (Hebr 12, 1), a buďme horliví v láske 
k chudobným a núdznym.

Ježiš nás povzbudzuje k veľkej štedrosti a odvahe: 
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, 
vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete 
merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6, 38). Aby sme 
mali odvahu napĺňať a uskutočňovať tieto Mesiášove slová, 
musíme o túto silu a odvahu prosiť Svätého Ducha a on 
nás určite vypočuje.

Almužna je najlepšou prevenciou, ktorá nám nedovolí 
naviazať sa na majetky, a zároveň aj najhmatateľnejším 
prejavom našej lásky k blížnemu. Pán tieto prejavy lásky 
od nás očakáva. 

MAREK BADIDA

slovo do života

ALMUŽNA
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VATIKÁN POMÁHA 
ROZBIEHAŤ MEDZINÁROD
NÚ OČKOVACIU POMOC 
CHUDOBNÝM KRAJINÁM

Pápež Benedikt XVI. 7. novembra 
v Londýne slávnostne získal prvý 
dlhopis Medzinárodného finanč-
ného zabezpečenia pre očkovanie 
(IFFIM). Ide o iniciatívu na pomoc 
72 chudobným krajinám, kde môžu 
očkovacie séra zachrániť do roka 2015 
až 10 miliónov ľudí vrátane piatich 
miliónov detí. 

TK KBS, RV te; pz

FILIPÍNSKI BISKUPI CHCÚ 
ZMIERENIE S MOSLIMSKÝMI 
POVSTALCAMI

Už tretíkrát za jeden mesiac sa 
v mesiaci október Cirkev na Filipí-
nach zaangažovala do úsilia o mierové 
rozhovory s moslimskými povstal-
cami na ostrove Mindanao na juhu 
krajiny. Islamský oslobodzovací front 
žiada od vlády stále nové privilégiá, čo 
vždy znova preruší mierové rokovania 
a oživí nepriateľské nálady. Biskupská 
konferencia sa preto zaangažovala 
do diplomatických rokovaní s Vý-
borom ľudu na Mindanao. Predseda 
jej Komisie pre medzináboženský 
dialóg arcibiskup Antonio Javellana 
Ledesma vyjadril radosť, že práve „ľud 
na Mindanao sa tak rozhodol a chce 
hľadať riešenie“. Výbor požiadal ná-
boženských predstaviteľov v krajine, 
aby vtlačili mierovému procesu pečať 
morálnej a duchovnej nádeje. Biskupi 
prevažne katolíckej krajiny s rebelujú-
cou moslimskou menšinou na juhu 
sa preto usilujú oživiť mierové roz-
hovory medzi vládou a povstalcami 
v záujme mieru na Filipínach.

TK KBS, RV te; pz

KAZACHSTAN PLÁNUJE 
LEGISLATÍVNE ZMENY 
V OBLASTI NÁBOŽENSKEJ 
SLOBODY

Kazašský Národný bezpečnostný 
výbor plánuje do konca roka 2006 
upraviť zákony, týkajúce sa nábo-
ženskej slobody. Ako dôvod uvádza 
„snahu o elimináciu deštruktívneho 
vplyvu náboženských skupín na ľudí.“ 
Napriek tomu, že zástupca riaditeľa 
tejto inštitúcie Askar Amerkanov 
uviedol, že pripravované zmeny 
„nebudú mať vplyv na veriacich,“ 
kresťanské náboženské komunity 
v krajine sú znepokojené. Obávajú 
sa obmedzení misionárskej činnosti 
a zákazu prijímať príspevky od veria-

lovicu – na 600 000. Viac ako 40 
percent irackých utečencov tvoria 
práve príslušníci tohto vierovyznania. 
Konkrétnym riešením, ktoré biskup 
navrhuje, by bolo vytvorenie nového 
„administratívneho regiónu” v oblasti 
Ninivskej nížiny, ktorý by podliehal 
priamo vláde v Bagdade. 

TK KBS, RV dj; pz

BENEDIKT XVI. 
SA POMODLIL PRI HROBOCH 
SVOJICH PREDCHODCOV

Pápež Benedikt XVI., ako je zvy-
kom u nástupcov svätého Petra, večer 
2. novembra zišiel do krýpt vatikán-

skej baziliky, aby sa pomodlil pri 
hroboch svojich predchodcov. Pápeži 
každoročne na liturgickú spomienku 
všetkých verných zosnulých takýmto 
spôsobom prosia v modlitbách za 
duše predchádzajúcich pápežov.

TK KBS, RV dj; pz

BENEDIKT XVI. VYJADRIL 
CHIARE LUBICHOVEJ 
ĽUDSKÚ AJ DUCHOVNÚ 
BLÍZKOSŤ

Pápež Benedikt 
XVI. sa osobne zaují-
mal o zdravotný stav 
zakladateľky hnu-
tia Focolare Chiary 
Lubichovej, ktorú 2. 
novembra hospitali-
zovali na rímskej poliklinike Gemelli. 
8. novembra udelil Svätý Otec tejto 
86-ročnej rodáčke z Trenta osobitné 
požehnanie a vyjadril jej „ľudskú aj 
duchovnú blízkosť“. Chiaru Lubi-
chovú hospitalizovali 2. novembra 
s dýchacími ťažkosťami spôsobenými 
pľúcnou infekciou. Oficiálne vyhlá-
senie hnutia Focolare označuje jej 
stav za stabilizovaný. Svoju podporu 
vyjadrili prezidentke aj predstavitelia 
ďalších laických hnutí na čele s Ko-
munitou sv. Egídia a Neokatechume-
nátnou cestou, ktorí sa zišli v Ríme 
z rozličných európskych krajín pri 
príprave podujatia Spoločne pre Eu-
rópu, ktoré sa bude konať v máji 2007 
v nemeckom Stuttgarte.

TK KBS, RV te; pz

cich, čo by mnohým z nich spôsobilo 
existenčné problémy. 

TK KBS, RV dj; pz

KARDINÁL MARTINO: 
POPRAVIŤ HUSAJNA 
BY BOLO NESPRÁVNE

Popraviť Sad-
dáma Husajna by 
bolo nesprávne. 
Povedal to predse-
da Pápežskej rady 
pre spravodlivosť 
a pokoj kardinál 
Renato Rafaelle 
Martino pre ta-
liansku agentúru 
ANSA v reakcii na odsúdenie bývalé-
ho irackého prezidenta na smrť obese-
ním za zavraždenie 148 Iračanov roku 
1982. „Trestať zločin iným zločinom, 
zabíjať z pomsty znamená, že sme 
stále v štádiu ‚oko za oko, zub za zub’“ 
povedal kardinál Martino.

TK KBS, RV te; pz

INDICKÝM MINISTROM 
OBRANY SA STAL KRESŤAN

Ázijskí katolíci uvítali správu, že 
ministrom obrany vo väčšinovo hin-
duistickej druhej najľudnatejšej kra-
jine tohto kontinentu sa stal kresťan 
- sedemnásobný predseda regionálnej 
vlády v juhoindickom štáte Kerala 
Arakkaparambil Kurian Antony .

TK KBS, RV te; pz

BISKUPI USA APELUJÚ 
NA RIEŠENIE SITUÁCIE 
KRESŤANOV V IRAKU

Predseda Výboru pre medzinárod-
nú politiku pri Konferencii biskupov 
USA Thomas Wenski požiadal ame-
rickú vládu, aby zvážila opatrenia, 
ktoré by prispeli k riešeniu zhoršu-

júcej sa situácie kresťanov a ďalších 
náboženských menšín v Iraku. V liste 
sa uvádza, že počet kresťanov v tej-
to stredoázijskej krajine sa oproti 
predvojnovému stavu znížil o po-

správy z kresťanského sveta
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Účastníci stretnutia navštívili aj obec 
Zazrist, v ktorej sa narodil patriarcha 
Jozef Slipyj, ternopoľský charitatívny 
fond Charitas a centrum eparchie 
v Ternopole. Svätej liturgii v prvý deň 
stretnutia predsedal vladyka Milan 
Chautur, CSsR, ktorý zároveň pred-
niesol homíliu.

Prvé takéto stretnutie sa z iniciatívy 
kardinála Ľubomyra Huzara uskutoč-
nilo v roku 2005 v Taliansku. Kardinál 
Huzar hovorí, že práve v Ríme sa 
biskupi dohodli, že sa budú stretávať 
pravidelne a budú sa zaoberať té-
mami, ktoré sú pre Gréckokatolícku 
cirkev v Európe spoločné.

Ľubomír Petrík

POVOLANIE 
AKO CESTA K SVÄTOSTI

Celoslovenský tím pre pastoráciu 
povolaní, ktorému predsedá otec 
biskup Tomáš Galis, zorganizoval 
formačno – plánovacie stretnutie pre 
diecéznych a rehoľných koordináto-

rov PP v Charitnom dome v Dolnom 
Smokovci od 18. do 21. októbra 2006. 
Jeho cieľom bolo pripraviť plán pas-
torácie povolaní na rok 2007 a štatút 
celoslovenského tímu PP, zhodnotiť 
prácu v diecézach; ako aj modliť sa 
a vyprosovať nové povolania pre 
Cirkev.

Na stretnutí sa zúčastnil aj tím 
Prešovskej eparchie pre pastoráciu 
povolaní, ktorému predsedá o. Vasil 
Kormaník, rektor seminára. Osobné 
kontakty na koordinátorov jednot-
livých diecéznych centier a viac 
informácií o plánovaných akciách 
môžete nájsť na adrese www.kbs.
sk/povolania

o. Metod Lukačik, CSsR

KOLÁČ PRE MISIE
V rámci misijného dňa žiaci a uči-

telia CZŠ sv. Juraja vo Svidníku zor-
ganizovali dobročinnú akciu Misijný 
koláč. Do školy doniesli koláče, ktoré 
si navzájom kupovali a ponúkali 
počas prestávok. Z vyzbieraných pe-

TRETIE STRETNUTIE 
GRÉCKOKATOLÍCKYCH 
BISKUPOV EURÓPY

V nadväznosti na II. stretnutie 
gréckokatolíckych biskupov Európy 
sa 16. – 19. októbra konalo tretie 
stretnutie v Zarvanici na Ukrajine. 
Je to pútnické miesto Ternopoľsko-
-zborovskej eparchie, ktorého história 
siaha do 13. storočia. Zúčastnilo sa na 

ňom 23 gréckokatolíckych biskupov 
z Ukrajiny, Talianska, Maďarska, 
Slovenska, Bulharska, Francúzska, 
Nemecka a niekoľkí archimandriti. 
Medzi biskupmi nechýbal kardinál 
Ľubomyr Huzar, vyšší kyjevský a ha-
ličský arcibiskup, ale aj prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ, a košický 
apoštolský exarcha Milan Chautur, 
CSsR.

Cieľom stretnutia bola spoloč-
ná modlitba za duchovnú obnovu 
veriacich Gréckokatolíckej cirkvi 
a spoločná práca na hlbšom poznaní 
východnej duchovnosti. Už pred 
rokom v Prešove sa otcovia biskupi 
dohodli, že hlavnou témou tretieho 
stretnutia bude pohľad na sviatostné 
manželstvo. Otcom biskupom na túto 
tému prednášali Prof. Cyril Vasiľ, 
dekan Fakulty východného kanonic-
kého práva na Pápežskom východ-
nom inštitúte v Ríme, a Prof. Marko 
Morozovič z Americkej katolíckej 
univerzity vo Washingtone. Pracov-
né stretnutia sa konali v Marián-
skom duchovnom centre v Zarvanici. 

ňazí podporili Pápežské misijné diela 
detí.

Zároveň pripravili Týždeň mod-
litieb za deti rôznych svetadielov. 
Stretávali sa pred vyučovaním pri 
školskej kaplnke a modlili sa desiatok 
ruženca obetovaný za jeden sveta-
diel. Pri modlitbách sa striedali žiaci 
z jednotlivých tried. Začali krátkou 
informáciou o svetadiele, príbehom 
zo života detí a prosbou.

Škola každoročne žije misiou. Je to 
Božia láska, ktorá sa slobodne daruje 
a ktorá prebýva v srdciach mnohých 
detí i učiteľov.

CZŠ sv. Juraja

KONFERENCIA V ĽUBLINE 
K 15. VÝROČIU CCEO

Vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský 
eparcha, a vladyka Milan Chautur, 
CSsR, košický apoštolský exarcha, sa 
cestou z III. stretnutia gréckokatolíc-
kych biskupov Európy v Zarvanici 
na Ukrajine zastavili v Poľsku, kde sa 
zúčastnili na medzinárodnej vedeckej 
konferencii na tému Hierarchické 
usporiadanie východných katolíckych 
cirkví, ktorá sa konala na Katolíckej 
univerzite v Ľubline pri príležitosti 
15. výročia promulgovania Kódexu 
kánonov východných cirkví (CCEO). 
Medzi aktívnymi účastníkmi konfe-
rencie bol aj Prof. Cyril Vasiľ, dekan 
Fakulty východného kanonického 
práva na Pápežskom východnom 
inštitúte v Ríme, ktorý prednášal na 
tému Cirkev sui iuris – koncepcia Kó-
dexu a jej realizácia a JCDr. František 
Čitbaj, PhD., z Gréckokatolíckej teo-
logickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove, ktorého prednáška bola na 
tému Metropolitné cirkvi sui iuris.

Po skončení prednášok sa konala 
diskusia, v ktorej na rôzne otázky od-
povedali vladyka Ján a vladyka Milan 
a jednotliví prednášatelia. Pri tejto 
príležitosti vladyka Milan Chautur, 
CSsR, aj v mene vladyku Jána Babjaka, 
SJ, a Cirkvi na Slovensku poďakoval 
Katolíckej univerzite v Ľubline, kon-
krétne Právnickej fakulte, že tam bolo 
umožnené vyštudovať cirkevné právo 
kňazom zo Slovenska, čo vnímame 
ako veľký a veľmi konkrétny prínos 
pre život Cirkvi v našej krajine.

Ľubomír Petrík

POSVIACKA DOMU NÁDEJE 
V ABRANOVCIACH

Prešovský emeritný biskup Mons. 
Ján Hirka posvätil v nedeľu 29. ok-
tóbra 2006 Dom nádeje v rodnej 

správy z domova
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obci Abranovce. Na posviacke boli 
prítomní kňazi a veriaci Katolíckej 
cirkvi oboch obradov i Evanjelickej 
cirkvi a.v. Aj celý priebeh slávnosti 
sa niesol v ekumenickom duchu, čo 
len potvrdzuje dobré vzťahy medzi 
cirkevnými správcami i veriacimi 
v tomto regióne.

Otec biskup vo svojom príhovore, 
okrem iného, zdôraznil, aby sme sa 
nedali oklamať telesnou realitou, kto-
rá nám nedovoľuje vidieť do budúc-
nosti, ale ani dnešným svetom, ktorý 
sa nám snaží nahovoriť, že žiadna 
večnosť nejestvuje. „Ostaňme verní 
tomu, čo sme sa učili už ako malé deti: 
aby sme Boha poznali, milovali, jemu 
slúžili, a tak dosiahli večnú blaženosť. 
Nech aj tento dom nádeje bude pre 
nás symbolom brány do večnosti,“ 
boli záverečné slová emeritného otca 
biskupa na slávnosti medzi svojimi 
rodákmi.

o. Andrej Rusnák

PREŠOVSKÝ EPARCHA 
V KAZACHSTANE UDELIL 
DIAKONÁT

Prešovský eparcha Ján Babjak, 
SJ, sa v stredu 1. novembra vrátil zo 
zahraničnej cesty v Kazachstane, 
kde bol od stredy 25. októbra. Cestu 
uskutočnil na pozvanie otca Vasiľa 
Hoveru, delegáta Kongregácie pre 
východné cirkvi pre gréckokatolíkov 
v Kazachstane. V nedeľu 29. októbra 
udelil v Karagande prvému domáce-
mu seminaristovi Ivanovi Čižikovi 
nižšie svätenie a diakonát. V Astane 
navštívil apoštolskú nunciatúru, kde 
bol ubytovaný. Stretol sa aj s arcibis-
kupom a metropolitom latinského 
obradu Mons. Tomášom Petom. 
Navštívil kláštor sestier karmelitánok 
a jeden z najväčších gulagov pri de-
dinke Spassk, v ktorom zahynulo viac 
ako milión ľudí. Prezrel si aj mesto 
Karaganda, kde býval v Rímskoka-
tolíckom centre sv. Jozefa. Stretol sa 
s kňazmi a rehoľnými sestrami zo 
Slovenska, ktorí tam misijne pôso-
bia. V Karagande navštívil kňazský 
seminár, v ktorom sa pripravuje 18 
bohoslovcov. Počas totality kňazské 
vysviacky prichádzal do Prešova ude-
ľovať gréckokatolícky biskup z bývalej 
Juhoslávie. Keďže teraz nie je grécko-
katolícky biskup v Kazachstane, otec 
biskup Ján Babjak, SJ, vníma túto sku-
točnosť ako príležitosť poslúžiť tejto 
cirkvi tak, ako sa podobnej pomoci 
dostalo kedysi nám.

Ľubomír Petrík

NOVÝ RIADITEĽ 
GRÉCKOKATOLÍCKEJ DIE
CÉZNEJ CHARITY V PREŠOVE

Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, 
k 1. novembru tohto roka vymenoval 
na základe výberového konania za no-
vého riaditeľa Gréckokatolíckej die-
céznej charity v Prešove (GKDCH) 
Mgr. Petra Valička, ktorý má dlhoroč-
né skúsenosti s charitatívnou prácou. 
V Charite v Prešove pôsobí od r. 
1993. Počas tohto obdobia pracoval 
na rôznych úsekoch, od r. 2002 ako 
zástupca riaditeľa. Otec biskup mu 
do novej služby pre dobro tých, ktorí 
potrebujú charitatívnu pomoc, zaželal 
veľa Božieho požehnania. 

Zároveň poďakoval odstupujúce-
mu riaditeľovi Ing. Marošovi Šatné-
mu, ktorý v tejto zodpovednej službe 
pôsobil viac ako pätnásť rokov. Po-
ďakoval mu za rozbehnutie činnosti 
charity, za jej personálne a materiálne 
vybudovanie, ale predovšetkým za jej 
kvalitnú činnosť v pomoci núdznym 
ľuďom, ktorá sa pod jeho vedením 
neustále rozvíjala a skvalitňovala. 
GKDCH si pod jeho vedením získala 
uznanie širokej verejnosti, stala sa 
profesionálnym pracoviskom. Zaže-
lal mu veľa požehnania v jeho novej 
službe vedúceho Odboru sociálneho 
a zdravotníctva VÚC v Prešove.

Ľubomír Petrík

ZOMRELA REHOĽNÁ 
SESTRA ATANÁZIA ANNA 
DRÁBOVÁ, SNPM

„Slúžiť tam, kde je najväčšia potre-
ba.“ S týmto duchovným odkazom 
blahoslavenej sr. Jozafáty Hordašev-
skej, zakladateľky Kongregácie sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Panny Má-
rie, sa vo svojom živote plne stotožnila 
sr. Atanázia Anna Drábová, SNPM, 
ktorá zomrela 2. novembra tohto roka 
vo svojej rodnej obci Závadka. Bola 
pochovaná v pondelok 6. novembra 
na Mestskom cintoríne v Prešove 
v spoločnej hrobke gréckokatolíckych 
sestier služobníc. Pohrebné obrady 
a zádušnú svätú liturgiu slávil prešov-
ský eparcha Ján Babjak, SJ, v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove v spo-
ločenstve kňazov, rehoľných sestier 
a príbuzných zomrelej.

Sestra Atanázia sa narodila 11. 
mája 1935. V roku 1971 vstúpila do 
Kongregácie sestier služobníc Nepo-
škvrnenej Panny Márie, kde 8. de-
cembra 1978 zložila doživotné sľuby. 
Počas rehoľného života pôsobila na 
viacerých miestach. Osemnásť rokov 

správy z domova

v Kolešoviciach ako ošetrovateľka 
v Domove dôchodcov. V roku 1990 
v Ústave sociálnych služieb v Rakovci 
nad Ondavou. Potom v Michalov-
ciach, v Humennom a posledný rok 
prežila v rehoľnej komunite v Starej 
Ľubovni. V rokoch 1999 – 2005 bola 
na misiách vo Francúzsku. Mala cha-
rizmu utešovať a posilňovať chorých 
a trpiacich, prinášala ducha radosti 
a humoru. Jej srdcovou záležitosťou 
bola starostlivosť o krásu Božieho 
chrámu. Veľmi rada chodila do prí-
rody. Zomrela v čase Mariánskej ho-
dinky náhle a nečakane, ale posilnená 
sviatosťou pomazania chorých.

Ľubomír Petrík

VEĽVYSLANEC SPOJENÝCH 
ŠTÁTOV AMERICKÝCH 
ZÍSKAVA PODPORU PRE 
REGISTRÁCIU MORMÓNOV

V piatok 3. novembra prijal bra-
tislavsko – trnavský arcibiskup Ján 
Sokol veľvyslanca Spojených štátov 
amerických Rodolpha Valleeho. 
V rozhovore veľvyslanec predstavil 
arcibiskupovi svoju ideu otvorenej 
spoločnosti, ktorá nediskriminuje 
nikoho kvôli náboženskému presved-
čeniu. Vyjadril tiež nádej, že v Slo-
venskej republike príde k zníženiu 
dvadsaťtisícovej hranice pre registrá-
ciu cirkví, ktorú nateraz predpisuje 
zákon, aby mohli byť registrované aj 
menšie cirkvi, napríklad Cirkev Ježiša 
Krista svätých neskorších dní (mor-
móni). Arcibiskup vysvetlil veľvy-
slancovi svoje stanovisko a predniesol 
dôvody, pre ktoré nemôže súhlasiť so 
snahou amerického veľvyslanectva. 
Celé stretnutie sa udialo v srdečnej 
priateľskej atmosfére.

-th-; -jk

UROB NIEČO PRE 
MLADŠIEHO KAMARÁTA!

Pastoračné centrum Rómov 
v Čičave začalo v piatok dopolud-
nia (3.11.2006) praskať vo švíkoch. 
V rámci rovnomenného projektu 
podporeného Úradom splnomoc-
nenkyne vlády pre rómske komunity 
sa na jesennom vzdelávacom tábore 
zúčastnilo 36 rómskych a nerómskych 
chlapcov. Program pripravili pod 
dohľadom o. Martina Mekela samotní 
chlapci – radcovia, ktorí počas roku 
2006 absolvovali radcovskú školu. 
Tento druh formácie v rámci sloven-
ského skautingu pomáha chlapcom 
zlepšovať svoje schopnosti pri vedení 
malých skupiniek, vytvára priestor 
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problematiky výchovného procesu 
pubertálnej mládeže. Modlitbou 
Anjel Pána sa ukončilo stretnutie 
pútnikov poznačené 5. výročím bea-
tifikácie o. Metoda Dominika Trčku, 
CSsR, ktorého telesné pozostatky sú 
vystavené k verejnej úcte práve v mi-
chalovskom rehoľnom chráme.

Michal Hospodár

POSVIACKA IKON V LOŽÍNE
Veriaci obce Ložín prežívali nedeľu 

5. novembra o čosi slávnostnejšie 
ako inokedy. Na priečelí miestneho 
Chrámu blaženého hieromučeníka 

Pavla Petra Gojdiča pribudli dve nové 
ikony, ktoré pri príležitosti 5. výročia 
jeho beatifikácie posvätil o. Michal 
Hospodár z Košíc. Obidve ikony napí-
sal majster Vincent Luca a zobrazujú 
apoštolov sv. Petra a Pavla a patróna 
chrámu bl. biskupa Gojdiča. Radosť 
z posviacky nových ikon vyjadril na 
záver miestny farár o. Miroslav La-
bač, ktorý v námete ikon vidí symbol 
zjednotenia veriacich obidvoch obra-
dov, keďže chrám západného obradu 
v Ložíne je zasvätený práve vrchným 
apoštolom. Záverečné myrovanie 
upevnilo spoločenstvo zídených ve-
riacich na ceste budovania lásky.

Miroslav Labač

ODPUST V RUSKEJ KAJNI
„I keď počasie tomu nenasvedčuje, 

začína sa naša odpustová slávnosť,“ 
takto sa veriacim v gréckokatolíc-
kom Chráme sv. archanjela Michala 
v Ruskej Kajni prihovoril duchovný 
správca o. František Kuzmiak v prvú 
novembrovú nedeľu 5. novembra 
2006. Privítal o. Petra Tirpáka (správ-
cu farnosti Rafajovce), hlavného slúži-
teľa a kazateľa odpustovej sv. liturgie. 
Ten v homílií, okrem iného, povedal: 
„Anjel nie je ten, kto patrí do detské-
ho sveta...“ a „dnešok je dňom, keď 
sa ako sv. archanjel Michal musíme 
pevne rozhodnúť pre Boha.“ 

Milú slávnosť zakončilo myrova-
nie, sprievod okolo chrámu a mno-
holitstvije.

P. Burda

pre službu v rámci svojej komunity 
a formuje budúcich lídrov pozitívne 
ovplyvňujúcich svoje okolie.

Radcovia teda pripravili program, 
v rámci ktorého sa podieľali na orga-
nizovaní hier, tvorivých dielní, vedení 
družinovej práce a na duchovnom 
programe. Pretože záujemcov o tábor 
bolo veľa a miest málo, vybrali sme 
ako účastníkov chlapcov, ktorí verne 
prichádzajú na družinové stretnutia 
vo svojich komunitách a aktívne sa 
zapájajú do celoročnej zborovej hry 
Zlatá horúčka. 133. zbor Čičva pô-
sobí vo viacerých komunitách, a tak 
účastníci prišli z Hlinného, Čičavy, 
Čemerného, Bystrého, Ladomírovej, 
Varhaňoviec a Soli.

Vďaka pani starostke sme mohli 
využívať priestory novozriadeného 
komunitného centra. Prebiehali tu 
tvorivé dielne a aktivity s duchov-
ným programom, ktorým sa tábor 
v nedeľu (5.11.) napoludnie skončil. 
Chlapcom sa na tábore veľmi páčilo, 
preto pripravujeme jeho zimné po-
kračovanie.

Martin Mekel

STRETNUTIE 
ZODPOVEDNÝCH HNUTIA 
SVETLOŽIVOT

V sobotu 4. novembra sa v Prešove 
uskutočnilo stretnutie kolégia národ-
ného moderátora Petra Komanického 
- Centrálnej diakonie moderácie 
(CDM). Ako informoval člen CDM 
farár Jozef Heske, na tomto stretnutí 
zodpovední riešili otázky Kruciaty 
oslobodenia človeka, rodinného spo-
ločenstva Domáca Cirkev, Národného 
centra a iné.

TK KBS jh; pz

NOVEMBROVÉ MODLITBY 
S MÁRIOU

V sobotu 4. novembra sa slávila 
fatimská sobota v Chráme Svätého 
Ducha v Michalovciach. Po rozjíma-
vom ruženci predsedal sv. liturgii o. 
protosynkel Vladimír Tomko. Konce-
lebrovali takmer všetci kňazi Veľkoka-
pušianskeho protopresbyterátu.

V kázni o. Tomko upriamil po-
zornosť na atmosféru dušičkového 
obdobia, v ktorom máme všetci blízko 
k uvažovaniu o smrti našich blízkych 
i vlastnej smrti. Ako veľkú duchovnú 
pomoc pre túto rozhodujúcu chvíľu 
označil práve Presvätú Bohorodičku. 
Po sv. liturgii vystúpil s tematickou 
prednáškou o. Marián A. Pacák, 
CSsR, ktorý vniesol viac svetla do 

NÁVŠTEVA STUDITOV 
V PREŠOVE

Na štvordňovú návštevu Slovenska 
pricestovali štrnásti gréckokatolícki 
mnísi - studiti z Univa na Ukrajine. 
Piatich kňazov a deviatich bratov 
prijal 7. novembra v rezidencii Gréc-
kokatolíckeho biskupstva v Prešove 
vladyka Ján Babjak, SJ. Navštívili 
nielen Prešov, ale aj najväčšie pútnické 
miesto Prešovskej eparchie Ľutinu, 
tiež Levoču, Bardejov a iné miesta. 
Napríklad obec Oľšavicu, z ktorej 
pochádza otec Jozef Maxim, ktorý bol 
predtým, ako sa stal studitom, kňa-
zom Prešovskej eparchie. Otec biskup 
spolu so studitmi slávil rannú svätú 
liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove, ukázal im katedrálu a bis-
kupskú rezidenciu. Navštívil s nimi aj 
prešovskú Kalváriu a Exercičný dom 
sv. Ignáca v Prešove.

Studiti sú východní mnísi, ktorí 
žijú podľa dávneho mníšskeho spô-
sobu života zreformovaného sv. Teo-
dorom Studitom v Konštantínopole. 
Tento spôsob mníšskeho života sa 
dostal na územie Kyjevskej Rusi do 
Kyjevsko-pečerskej lavry. Koncom 19. 
storočia ľvovský metropolita Andrej 
Šeptický obnovil tento spôsob života 
aj na západnej Ukrajine, a preto zalo-
žil Univskú lavru. V súčasnosti v nej 
žije 30 studitov, z toho sú šiesti kňazi 
a ostatní bratia. Ide o mladých mužov, 
ktorí vo svojom vnútri pocítili povola-
nie k mníšskemu spôsobu života.

Vladyka Ján Babjak, SJ, už dvakrát 
navštívil Univskú lavru a má nádej, 
že studitský mníšsky život sa vďa-
ka tomu, že je medzi studitmi na 
Ukrajine aj otec Jozef Maxim a brat 
Peter Mojzeš, dostane aj k nám na 
Slovensko.

Ľubomír Petrík

DEJE SA NIEČO AJ U VÁS?
Napíšte nám o aktivitách vašej 

farnosti a môžete priložiť aj fotografiu. 
Svoje príspevky zasielajte buď poštou, 
alebo mailom na adresu redakcie uve-
denú v tiráži na s. 2 časopisu.

Ďakujeme vám!

správy z domova
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ju kupujem. Je to o tom zohnať ne-
jaké korunky na víno. Prespať nie je 
problém.

Kde ste prespávali?
V činžiakoch pod schodmi. V lete 

hocikde vonku, kde neprší, ale hlavne 
v činžiakoch. Ešte aj teraz vstávam 
ráno o štvrtej. Vtedy idú prví ľudia 
do práce a s prvým výťahom bum von 
z činžiaku, aby ma nechytili. Ale je to 
dobré. Až neskôr som zistil, že je to 
dobré kvôli meditácii. Vtedy sa najlep-
šie nadväzuje kontakt s Bohom. 

Takže meditujete?
Neviem, či je to meditovanie. Teraz 

čítam knihu o meditácii. Volá sa Tíško 
a pokojne. Myslel som si, že meditu-
jem. Teraz, keď ju čítam, zisťujem, že 
by to mohla byť meditácia, ale je aj 
veľa iných spôsobov. Na ten svoj som 
prišiel sám. Iba tak sedím a z ničoho 
nič mi napadne, čo mi Boh chcel po-
vedať cez druhých ľudí.

Pochádzate úplne z iného kraja. 
Prečo ste zakotvili práve tu na vý-
chode?

Vyhodili ma z vlaku. (smiech)

Naozaj?
Boli sme s kamarátom v Poprade. 

(V Bratislave sme spávali spolu v jas-
kyni pod hradom. Trocha sme sa tú-
lali po Slovensku. A kde nás vypustili 
z vlaku, tam sme boli chvíľu doma.) 
Dostali sme v Poprade od niekoho 
tisícku, takže niekam ideme. Kam? 
Do Prešova. Toľko nám z toho, čo 
sme dostali, po pijatike zostalo. No 
a za posledné korunky sme si kúpili 
lístok. Potom sme ešte v Prešove 
niečo „vysomrovali“, a hneď na to 
sme sa v jednej reštaurácii doriadili. 
Odvtedy sme sa nevideli. Potom som 
sa dozvedel, že už nežije.

Nemáte túžbu vrátiť sa späť - tam, 
odkiaľ pochádzate?

Bol som sa tam pozrieť asi pred 
mesiacom. Môžem vám ukázať fotku. 
Stretol som sa so ženou aj s deťmi 
v krčme, kde som sa kedysi spíjal.

Čo môže najviac pomôcť bezdo-
movcovi v jeho situácii?

Každý má iné potreby. Treba sa 
opýtať, čo potrebuje.

Ale niekedy to môže byť ťažké, 
pretože ten človek nemusí vedieť, 
čo naozaj potrebuje, nevie, čo by 
mu naozaj pomohlo. Čo vám najviac 
pomohlo?

Pomohli mi Deniska s Julkou, 
ktoré ma našli. Sú to dve študentky. 
Bol som taký „prepitý“, že som už nič 
nepotreboval. To skôr Deniska usúdi-
la, čo potrebujem. Bol som v takom 
stave, že som súhlasil so všetkým. 
Postavili ma na nohy. V jeden deň 
ma našli spať v pizzérii, to som ešte 
pil. Dohodli sme sa, že sa stretneme 
na druhý deň – to som ešte stále pil. 
Odviezli ma do Archy. No najprv ma 
museli odviezť na pohotovosť, lebo 
som mal škaredé nohy. Tam som už 
nenafúkal. Z pohotovosti som išiel 
do nemocnice, potom do Košíc, lebo 
som nemal doklady. A potom som 
sa u Denisky dával do poriadku. Bol 
som u nich pol roka. Keď som mal 
všetky doklady vybavené, odišiel som 
do Archy. Už som sa od ich rodiny 
osamostatnil, ale stále tam chodím, 
keď ma volajú, aby som im s niečím 
pomohol, alebo iba tak.

Ako to funguje v dome, kde teraz 
momentálne bývate?

Každý si tam žije po svojom. Ráno 
hneď po rajónoch idem do mesta 
predávať časopisy. Mám tu už kopu 
priateľov. Pomáham im a oni mne. 
A večer sa potom vraciam. Niekedy 
ma animátor požiada niečo urobiť, 
tak zostanem v Arche. V dome nás 
žije asi sedemdesiat.

Má vôbec zmysel Charita a rozlič-
né charitné domy a zariadenia?

Má. Aj pre tých, ktorí to organizu-
jú, aj pre tých, pre ktorých to je. Kto 

Verím, že každý z nás už dal 
peniaz človeku, ktorý k ne-
mu natiahol ruku. A možno 

sme sa nikdy nezamysleli nad tým, 
prečo to robíme. Možno sme sa 
chceli predviesť alebo prišiť záplatu 
na diere svojho svedomia. Možno sme 
to urobili iba zo zvyku alebo preto, 
lebo sme sa hanbili prejsť okolo iba 
tak. Možno sme sa chceli striasť jeho 
prítomnosti. 

No myslím si, že najhoršie je, ak 
nás teší pocit nadradenosti a moci 
- blahosklonne sa z našich výšok 
znížime a vhodíme mincu. Ani jeden 
z týchto dôvodov však nenapĺňa Boží 
zámer.

Ak budete prechádzať po pešej 
zóne v Prešove, určite natrafíte na 
Dominika s túlavými topánkami. 
Úctivo pozdraví a dodá: „Nechcete 
si kúpiť Cestu?“

Už dlhší čas žije v charitnom dome 
medzi ľuďmi s podobným osudom, 
ktorým sme dali nálepku „bezdo-
movec“.

Každý z nás má za sebou nejaké 
skúsenosti. Tie vaše boli iste tvrdé. 
Ako ste sa vlastne dostali na ulicu?

Rozviedla sa so mnou manželka.

Prečo?
Vtedy som to vnímal tak, že pijem 

preto, lebo si našla druhého. Až teraz 
som pochopil, že si našla druhého, 
pretože som pil. Myslel som si, že pijem 
preto, lebo som prišiel o robotu. Bolo 
to naopak. O robotu som prišiel preto, 
lebo som pil. Myslel som si, že pijem 
preto, lebo som nemal peniaze, ale 
peniaze som nemal, pretože som pil.

Keď ma manželka vyplatila (vtedy 
som už bol na heroíne), stačilo jeden 
a pol mesiaca a korunky, čo som mal 
na garsónku, sa minuli. Tak som sa 
dostal na ulicu.

Bezdomovec je človek, ktorý 
nemá domov. Ako sa dá prežiť bez 
domova?

Bezdomovectvo nie je o hlade. 
V kontajneri nájdete toho toľko... 
Pestrá strava! Pestrejšia, ako keď si 

KeďKeď
TÚLAVÉ TOPÁNKYTÚLAVÉ TOPÁNKY

naberajú nový smernaberajú nový smer
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Určite ste aj vy prispeli do „meš-
ca“ zbierky na Charitu. Štedrosť 

všetkých darcov pomáha Charite pre-
klenúť najťažšie situácie, ale okrem 
hmotnej podpory prináša ešte niečo 
navyše. To niečo je veľmi dôležité pre 
všetkých, ktorí prežívajú každodenné 
„chariťácke“ starosti. Zbierky hovoria 
o tom, že ľuďom nie je ľahostajné to, 
s čím zápasia, a nie sú im ľahostajní 
ani tí, ktorým slúžia. 

Zbierky sa konajú 2-krát ročne 
- v prvú pôstnu a v prvú adventnú 
nedeľu vo všetkých gréckokatolíckych 
chrámoch na Slovensku.

Najväčšiu položku vo výdavkoch 
Charity po mzdách tvoria odvody 
a režijné náklady.

Hlavne tie druhé je veľký problém 
vykrývať, pretože prostriedky z fondov 
sa viažu na konkrétne projekty, ktoré 
v sebe tieto náklady dostatočne neza-
hŕňajú. Režijné náklady (plyn, elektri-
na, rozličné opravy a pod.) sa preto 
financujú aj z iných príjmov – teda i zo 
zbierok veriacich. Príjmy charity za 
rok 2005 boli spolu: 15 996 445,- Sk. 
V roku 2005 sa vďaka dvom zbier-
kam na Charitu vyzbieralo 511 775 
Sk. Tvorí to 3,2% všetkých príjmov. 
Napriek tomu, že výška sumy nie je 
v porovnaní s ostatnými príjmami Cha-
rity vysoká, je veľkým prínosom pre 
každodenné fungovanie jednotlivých 
zariadení, lebo tvorí jediný trvalý zdroj 
príjmov Charity.

DOM SV. ANNY - Stará Ľubovňa 
- domov sociálnych služieb s denným 
pobytom pre 14 detí s kombinova-
ným postihom; vykonávanie sociálnej 
prevencie a poskytovanie sociálneho 
poradenstva; pomocná trieda ŠZŠ pre 
žiakov s ťažkým mentálnym postihnu-
tím, Školiace pracovisko Katolíckej uni-
verzity v Ružomberku (24 študentov).

RESOCIALIZAČNÝ PROJEKT CESTA 
K DOMOVU (RS CKD) v Prešove - sa 
skladá zo štyroch stupňovitých a na-
vzájom spolupracujúcich zariadení, 
ktorých cieľom je postupné začlenenie 
do spoločnosti drogovo závislých 
občanov (resp. osôb bez domova):

1. Sociálne centrum - Prešov - zaria-
denie ambulantnej a terénnej starostli-
vosti o klienta, plní úlohu sprostredko-
vania a prvého kontaktu, vykonávanie 
sociálnej prevencie a poskytovanie 
sociálneho poradenstva, centrálna 

predstavujemepredstavujeme

evidencia klientov (ročne poskytnuté 
služby 462 ľuďom v núdzi).

2. Nocľaháreň Archa - Prešov - za-
riadenie zamerané na prenocovanie 
a denný pobyt klientov, uskutočňuje 
prípravu na začlenenie v zariadení 
s vyššími nárokmi na kvalitu života, 
pre 37 mužov a 16 žien alebo detí (162 
klientov v roku 2005).

3. Dom Charitas - Prešov - zariade-
nie s celodenným ubytovaním, stravou 
a pracovnou terapiou pre 23 mužov 
(ročne asi 40 mužov).

4. Domov Nádeje - Prešov - zariade-
nie chráneného bývania v osobitných 
bunkách s ochranným dohľadom, kde 
si klienti môžu vyskúšať samostatné 
bývanie - 20 miest pre mužov.

Doplnkové aktivity:
Pravidelné: Klub KAHAN - Prešov 

- svojpomocný klub pre doliečovanie 
závislých osôb. Časopis CESTA - Prešov 
- pouličný časopis zameraný na osvetu 
v oblasti prevencie sociálno-patolo-
gických javov (37 300 výtlačkov ročne 
a 45 evidovaných distributérov).

Školiace pracovisko KSP Prešovskej 
univerzity (v roku 2005 - 6 študentov).

Jednorazové: organizácia Národ-
ného dňa abstinentov; spolupráca so 
zahraničím (Poľsko, Česko, Francúzsko).

AGENTÚRY DOMÁCEJ OŠETRO-
VATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI (ADOS 
Prešov, Snina, Sabinov) sú súčasťou 
zdravotnej starostlivosti. Poskytujú 
kompletnú odbornú ošetrovateľskú 
starostlivosť o jednotlivca, rodinu, sku-
pinu v domácom prostredí, obohatenú 
o duchovný rozmer (170 klientov).

KRÁTKODOBÉ PROJEKTY: humani-
tárna pomoc (pre Ukrajinu, pri živel-
ných pohromách, povodniach a pod.); 
projekt Šanca na nový začiatok cez 
Európsky sociálny fond EÚ IS EQUAL na 
vytvorenie 4 sociálnych centier v Starej 
Ľubovni, Svidníku, Snine a Humennom 
na pomoc a poradenstvo nezamestna-
ným; vianočné a iné príležitostné akcie 
a pod.

Istrobanka Prešov, č. účtu: 10073-
8612060/4900 (možno uviesť želaný 
účel použitia)

Kontakt: Centrum diecéznej charity, 
Hlavná 2, 080 01 PREŠOV, tel./fax: 051-
7723 970, e-mail: charitagkdch@ston-
line.sk 

spracovala Dada Kolesárová

sa chce zmeniť, tak sa zmení. Všetci 
tí, čo sú v Arche na poschodí, sa o to 
usilujú.

Čo by sa dalo na Charite vylep-
šiť?

Nič. Robia to najlepšie, ako vedia. 
Každý mesiac mám individuálny 
rozhovor s animátorom. Ak sa nejaké 
problémy vyskytnú, on ich vyrieši za 
minútu. Takých bežných problémov 
je veľa.

Čo vás v Arche najviac oslovilo?
Teraz sa asi dvakrát alebo trikrát po 

sebe stalo, že prišla nejaká mamička 
s deťmi. Viete, v Arche je niekedy 
nervózna a negatívna atmosféra. 
A keď tam tie detičky behajú, naraz 
by im každý rozdal aj to posledné. 
A aj k sebe sme potom milší. Lebo nie 
vždy sme k sebe milí. Niekedy treba 
mať nesmiernu toleranciu.

A čo budúcnosť? Máte nejaké 
plány?

Možno sa mi budete smiať, ale 
sám neviem. Povedal by som to asi 
tak, že plniť Božiu vôľu. Nájsť si ne-
jakú robotu? Nejde o to, že by som 
si nechcel nejakú nájsť, ale mám na 
seba navalených toľko exekúcií, že 
keď si nájdem robotu, tak sa vrátim 
späť do kontajnerov. Myslím si, že aj 
pre mňa je to zatiaľ takto najlepšie. 
Zatiaľ! A možno je to tak dobré aj 
pre druhých - môžem pomôcť tým, 
s ktorými teraz žijem. 

Pamätám sa na príbeh o žene, 
ktorá žobrala na chodníku. Ľudia jej 
do klobúka vhadzovali drobné, a ona 
aj napriek štedrosti mala vyhasnuté 
oči. Raz okolo nej prešiel človek, kto-
rý jej do lona vpustil krásnu červenú 
ružu. Vtedy zdvihla oči (čosi v nich 
zasvietilo) a povedala: „Dnes ste môj 
deň urobili krásnym. Darovali ste mi 
kúsok seba.“ Postavila sa zo svojho 
miesta a v ten deň už nežobrala.

Určite príde chvíľa, keď budeme 
prechádzať okolo človeka s vyhasnu-
tými očami (a nemusí to byť práve 
bezdomovec).

za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

(pozn. redakcie: Cesta – pouličný ča-
sopis. Vydáva ho GKDCH a predávajú 
ho klienti žijúci v charitných domoch. 
Časť zisku zostáva predajcovi.)

Čo podporujete almužnou?
O zbierkach na Gréckokatolícku diecéznu charitu
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V Knihe Deuteronomium sa 
píše: „Oddeľ desiatu čiastku zo 
všetkých svojich plodín, ktoré 

každoročne plodí zem, a jedz to pred 
tvárou Pána, svojho Boha, na mieste, 
ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo 
jeho meno. Teda desiatu čiastku zo 
svojho obilia, muštu a oleja a prvo-
rodené zo svojho dobytka a zo svojich 
oviec, aby si sa naučil báť sa Pána, 
svojho Boha, v každý čas. Keby ti bola 
cesta pridlhá a miesto, ktoré si vyvolí 
Pán, tvoj Boh, veľmi vzdialené od teba 
a ak ťa požehná, a nebudeš mu môcť 
doniesť tieto veci, predáš to za peniaze, 
peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na 
miesto, ktoré si vyvolil Pán, tvoj Boh. 
Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada: ho-
vädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj 
a všetko, čo sa ti zažiada: a budeš to 
jesť pred Pánom, svojím Bohom, budeš 
sa hostiť ty i tvoj dom, aj levita, ktorý 
je v tvojom bydlisku. Nezabudni naň, 
lebo nemá iného podielu na tvojom 
majetku. Každý tretí rok oddelíš inú 
desiatu časť zo všetkej úrody toho 
času a necháš ju vo svojom bydlisku. 
Potom príde levita, ktorý nemá podiel 
ani dedičstvo ako ty; cudzinec, sirota 
a vdova, ktorí sú v tvojom bydlisku, 
nech sa najedia a nasýtia, aby ťa Pán, 
tvoj Boh, požehnal v každej práci 
tvojich rúk, ktorú budeš konať“ (Dt 
14, 22-29).

Ak niekto robí v ťažkom priemysle, 
asi ťažko sa mu bude odovzdávať ako 
desiatok kus sústruhu. Pán ale hovorí, 
že v tom prípade treba využiť peniaze. 
Usporiadanie hostiny pred tvárou 
Pána je predobrazom Eucharistie, 
oslavy povýšenia človeka - prachu 
na úroveň Boha, ktorý si sadá s ním 
za jeden stôl. Pred jeho tvárou sa má 
požívať ovocie toho, čo sme od neho 
dostali. Nie míňať niekde v nočných 
baroch, kde nás nikto neuvidí; či 
investovať do pochybného podniku, 
alebo kúpiť si časopis plný dráždivých 
a prázdnych článkov. Boh nás pozý-
va, aby sme desiatok z toho, čo nám 
požehnal, investovali do priblíženia 
sa k nemu. 

O desiatkoch hovorí Boh svojmu 
ľudu aj v Knihe proroka Malachiáša 
3, 6-12:

„Lebo ja, Pán, som sa nezmenil a vy, 
synovia Jakubovi, ste nezahynuli.“ 

Boh svojmu ľudu pripomína, že 
je stále rovnaký a stále rovnako mu 
záleží na tých, čo mu patria. 

„,Odo dní svojich otcov ste sa 
odkláňali od mojich zákonov a ne-
zachovávali ste (ich); obráťte sa ku 
mne a obrátim sa k vám,’ hovorí Pán 
zástupov.“

Vyzýva svoj ľud k obráteniu, aby 
zakúsili prejav jeho priazne a požeh-
nania.

„Spytujete sa: ,V čom sa máme 
obrátiť?‘ Môže človek ukracovať Boha? 
Lebo vy ma ukracujete. Spytujete 
sa však: ,V čomže ťa ukracujeme?‘ 
V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás 
zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý 
národ.“ 

Vyčíta svojmu ľudu, že ho okráda 
o to, čo mu patrí, a pripomína mu veľ-
ký prostriedok požehnania –desiatok 
a požehnanie, ktoré z neho vyplýva.

„,Prineste celý desiatok do záso-
bárne, aby bol pokrm v mojom dome 
a týmto ma vyskúšajte,’ hovorí Pán 
zástupov.“

Desiatok patrí Pánovi do jeho 
zásobární. Boh však vie, aké je pre 
človeka ťažké dôverovať mu v oblasti 
dávania materiálnych vecí, a preto 
dáva mimoriadnu ponuku: Vyskúšajte 
ma, prineste, „.či vám neotvorím okná 
neba.“

Spôsobím, že nebo bude nad vami 
otvorené a vy budete vnímať moju 
prítomnosť.

„... a nevylejem na vás požehnania 
viac ako dosť.“ 

Vylejem na vás požehnanie, ktoré-
ho bude viac, ako si viete predstaviť.

„A pohrozím kvôli vám žráčovi, že 
vám nepokazí plody zeme.“

Zakážem tomu, kto prišiel, aby 
kradol, zabíjal a ničil – diablovi, aby 
vám spôsoboval škodu.

„A vinič na poli vám nebude neplod-
ný - hovorí Pán zástupov.“

Požehnám každú prácu vašich 
rúk.

„I budú vás blahoslaviť všetky ná-
rody, lebo vy budete bohumilá krajina 
- hovorí Pán zástupov.“

Nakloním vám ľudí, že si vás budú 
vážiť.

V Biblii nájdeme veľa príkladov, 
ako ľudia, ktorí si ctili Boha, prijali 
toto posolstvo do svojho života 
a zakúsili požehnanie, ktoré Boh 
prisľúbil.

Spomeňme aspoň Abraháma a Ja-
kuba.

V Knihe Genezis je napísané, ako 
v tom čase ešte Abram ponúka svoj 
desiatok kráľovi: 

„Keď sa vracal po víťazstve nad 
Chodorlahomerom a kráľmi, ktorí boli 
s ním, vyšiel mu v ústrety sodomský 
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DDESESIATOKIATOK

Desiatky pozná ľudstvo už veľmi dávno. Vzdával sa nimi hold vlád-
covi, panovníkovi danej zeme, ako dar za možnosť žiť v jeho kráľov-
stve, pod jeho vládou. Aj v testamente, ktorý nám zanechal náš Boh, 
nájdeme posolstvo, v ktorom vyjadruje túžbu prijímať desiatky.
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Peter, kňazPeter, kňaz
Rád podporím človeka, Rád podporím človeka, 
ktorý je skutočne v núdzi. ktorý je skutočne v núdzi. 
Nie každý bezdomovec Nie každý bezdomovec 
môže za svoju situáciu. môže za svoju situáciu. 
Konkrétne podporujem Konkrétne podporujem 

Charitu, ktorá sa takýmto ľuďom venuje Charitu, ktorá sa takýmto ľuďom venuje 
a vie rozhodnúť, komu čo patrí. Som za a vie rozhodnúť, komu čo patrí. Som za 
to, aby bezdomovci rešpektovali pod-to, aby bezdomovci rešpektovali pod-
mienky v týchto zariadeniach a svojím mienky v týchto zariadeniach a svojím 
vlastným pričinením prispeli k svojmu vlastným pričinením prispeli k svojmu 
návratu do riadneho života.návratu do riadneho života.

Alica, lekárkaAlica, lekárka
Bezdomovci sú úbohí Bezdomovci sú úbohí 
ľudia, ktorým svojou či ľudia, ktorým svojou či 
inou vinou neostalo nič, inou vinou neostalo nič, 
len holý život. Finančná len holý život. Finančná 
podpora nie je riešením.podpora nie je riešením.

Sami nie sú schopní dostať sa z tejto Sami nie sú schopní dostať sa z tejto 
biedy. Mali by sme všetci rozmýšľať, biedy. Mali by sme všetci rozmýšľať, 
ako im pomôcť vrátiť sa do spoločnosti ako im pomôcť vrátiť sa do spoločnosti 
a dôstojného ľudského života.a dôstojného ľudského života.

Ema, učiteľkaEma, učiteľka
Treba im dať možnosť Treba im dať možnosť 
odraziť sa z dna. Ak ide odraziť sa z dna. Ak ide 
o človeka, ktorý sa chce o človeka, ktorý sa chce 
dostať z biedy, rada mu dostať z biedy, rada mu 
pomôžem. Ak však člo-pomôžem. Ak však člo-

veku jeho bieda vyhovuje, radšej pomô-veku jeho bieda vyhovuje, radšej pomô-
žem niekde inde.žem niekde inde.

Dominika, učiteľkaDominika, učiteľka
Bezdomovcom (poprí-Bezdomovcom (poprí-
pade Cigánom) nikdy pade Cigánom) nikdy 
peniaze nedávam. Rie-peniaze nedávam. Rie-
šim to vetou: Peniaze šim to vetou: Peniaze 
vám nedám, ale poďte so vám nedám, ale poďte so 

mnou, kúpim vám čosi na jedenie. To je mnou, kúpim vám čosi na jedenie. To je 
osvedčený spôsob, ktorým zistím, či je osvedčený spôsob, ktorým zistím, či je 
dotyčný naozaj hladný.dotyčný naozaj hladný.

sestra Alžbetasestra Alžbeta
Myslím si, že je správne Myslím si, že je správne 
podporiť ľudí, ktorí sú podporiť ľudí, ktorí sú 
v núdzi. Nie som však za v núdzi. Nie som však za 
to, aby dostávali peniaze to, aby dostávali peniaze 
do ruky.do ruky.

Helena, učiteľkaHelena, učiteľka
Keďže sociálny systém Keďže sociálny systém 
našej krajiny nepostaču-našej krajiny nepostaču-
je riešiť problémy bez-je riešiť problémy bez-
domovectva, súhlasím domovectva, súhlasím 
aj s finančnou podporou aj s finančnou podporou 

formou dobrovoľného príspevku. Vieme, formou dobrovoľného príspevku. Vieme, 
že keď sa vo svete stane nejaká katastro-že keď sa vo svete stane nejaká katastro-
fa, mnohí sme schopní pomôcť. Urobme fa, mnohí sme schopní pomôcť. Urobme 
to aj vo svojej vlastnej krajine. To, že im to aj vo svojej vlastnej krajine. To, že im 
občas hodíme do klobúka pár korún občas hodíme do klobúka pár korún 
alebo si kúpime časopis, nestačí a ani alebo si kúpime časopis, nestačí a ani 
to nie je prejav pomoci.to nie je prejav pomoci.

kráľ do údolia Save, čiže do Kráľov-
ského údolia. A salemský kráľ Melchi-
zedech priniesol chlieb a víno; bol totiž 
kňazom najvyššieho Boha. Požehnal 
ho a povedal:, Buď požehnaný, Abram, 
od najvyššieho Boha, Stvoriteľa neba 
a zeme! Nech je zvelebený najvyšší Boh, 
ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov!’ 
A on mu dal desatinu zo všetkého“ (Gn 
14,17-24).

Abram sa vracal z boja. Melchize-
dech bol veľkňaz podľa Písma. Nevie-
me, odkiaľ pochádzal, aký mal rodo-
kmeň, Písmo ho nazýva veľkňazom 
najvyššieho Boha. Abram prijíma od 
neho požehnanie a odovzdáva mu za 
to desiatok z toho, čo si prináša. 

Na inom mieste v Knihe Genezis 
čítame: „Keď Jakub ráno vstal, kameň, 
ktorý mal položený pod hlavou, posta-
vil za pomník a jeho vrch polial olejom. 
A nazval toto miesto menom Betel. 
Predtým sa však toto miesto volalo 
Luza. A Jakub urobil sľub: ,Ak je Boh 
so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, 
ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na 
živobytie a šaty na oblečenie a ak sa 
šťastne vrátim do domu svojho otca, 
tak Jahve bude mojím Bohom a tento 
kameň, ktorý som postavil ako pomník, 
bude Božím domom. A zo všetkého, 
čo mi dáš, odovzdám ti desiatky’“ (Gn 
28, 18-22).

Jakub z poslušnosti otcovi Izákovi 
odchádza do Mezopotámie, aby si 
odtiaľ priviedol ženu. Počas cesty mu 
Pán dáva sen a v ňom tri prísľuby: 
„Dám ti zem, tvojho potomstva bude 
ako prachu zeme a ty sa rozšíriš od 
východu na západ a budem ťa strážiť 
všade, kam pôjdeš, a privediem ťa späť 
do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, 

Aký je váš názor na finančnú 
podporu pre bezdomovcov?

kým nesplním, čo som ti prisľúbil“ 
(por. Gn 28, 13-15). 

Jakub odpovedá troma odpoveďa-
mi. Prvou je: „Beriem si teba, Jahveho, 
za svojho Boha.“ Druhá: „Postavím 
ti pomník“ - to znamená miesto, na 
ktorom si budem pripomínať stret-
nutie s tebou; miesto, kam prídem 
a budem ti vzdávať vďaku, a tretia: 
„Na znak vďaky za všetko ti s radosťou 
odovzdám desiatok. Dám ti to, čo ma 
niečo bude stáť. Ako znak toho, že to 
myslím vážne.“

Aj Ježiš vyčíta zákonníkom a farize-
jom pokrytectvo pri dávaní desiatkov 
z mäty, kôpru a rasce, a zanedbanie 
spravodlivosti, milosrdenstva a ver-
nosti. Pripomína, že toto bolo treba 
robiť (desiatky), a tamto (milosrden-
stvo a spravodlivosť) nezanedbávať 
(por. Mt 23,23).

V Liste Hebrejom čítame: „A iste aj 
tí, čo z Léviho synov dostávajú kňazský 
úrad, majú príkaz brať podľa zákona 
desiatky od ľudu, to jest od vlastných 
bratov, hoci aj oni vyšli z Abrahámo-
vých bedier“ (Hebr 7, 5) a „Abrahám 
dal desiatok z najlepšieho!“ (Hebr 7,4), 
nie z najhoršieho, alebo z toho, čo 
ostane nakoniec. 

Boh chce požehnať človeka v kaž-
dej práci jeho rúk. Toto je jeho od-
poveď na desiatok. On slúži na to, 
aby sa mal dobre nielen ten, komu 
ho dáme, ale aby sme sa aj my všetci, 
celá Cirkev, mali dobre. Toto je po-
nuka aj pre nás, ľudí dnešnej doby: 
zakúsiť požehnanie, deliť sa so svojimi 
dobrami a z nich prinášať desiatok 
pred tvár Pána.

Anton a Alžbeta Pariľákovci

an
keta

an
keta

Komunita Ján Krstiteľ - katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie, Vás 
pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova: 
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium.“ Mt 11,5
Sväté liturgie s modlitbou za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie 
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci
 Prešov - Sekčov, gr. kat. chrám   10.12. o 16.30h
 Humenne - Dubník, gr. kat. chrám   4.12. o 17.30h
 Bardejov - Vinbarg, gr. kat. chrám   18.12. o 17.30h
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
 Prešov, sídlisko Sekčov - Opál, každý štvrtok o 17.00h, okrem cirkevných
 a štátnych sviatkov
 Vranove n/Top., v priestoroch Okresného úradu 20.12. o 17.00h
 Sabinov, Mestské kultúrne stredisko,   30.11. o 17.00h
Viac informácií získate na adrese:
 Koinonia Ján Krstiteľ, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
 tel. 051/770 39 82 v prac dňoch od 9.00 - 13.00  o.Anton Pariľak
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vlastnú reálnu skúsenosť, patrí nepo-
chybne sv. Anton Veľký. Ako jeden 
z priekopníkov pustovníckeho života 
zažíval tomu primerané duchovné 
útoky. Jeho život i životy mnohých 
svätých svedčia o tom, že skúsenosť 
Cirkvi v každej dobe potvrdzuje rea-
litu diabla, jeho pôsobenia, no i jeho 
porážky a bezmocnosť voči Kristo-
vým služobníkom.

Táto skúsenosť je v Cirkvi živá aj 
dnes. Cirkev stále pokladá za dôležitý 
úrad exorcistu (kňaza povereného 
modliť sa za ľudí, ktorí sa dostali do 
moci zlého ducha). Zo svedectiev 
týchto kňazov cítiť, že ich služba je aj 
v dnešnej dobe vyhľadávaná, a teda 
opodstatnená. Existencia diabla teda 
nie je fikciou ani nejakým tabu. Ide 
o realitu potvrdenú objektívnymi 
kresťanskými zdrojmi poznania.

OTÁZKA O EXISTENCII DIABLA 
JE OTÁZKOU O VZŤAHU K BOHU

Známy kresťanský spisovateľ Lewis 
opísal v knihe Rady skúseného diabla 
rôzne spôsoby prejavov a účinkovania 
zlého ducha. Na podklade fiktívneho 
rozhovoru staršieho skúseného diab-
la, ktorý dáva rady menej skúsenému 
diablovi, opisuje aj takzvanú taktiku 
utajenia, ktorou má diabol presvedčiť 
človeka o vlastnej neexistencii. Človek 
potom neverí v existenciu diabla. 
A ten má voľné pole pôsobnosti, lebo 
človek si povie: ak diabol nie je, nemu-
sím si naň dávať pozor. Pochybnosť 

Čo hovorí Sväté písmo? Pre 
kresťana je objektívnym zdro-
jom poznania duchovných 

právd Sväté písmo. Je zaujímavé, že 
Sväté písmo sa nezaoberá otázkou 
existencie diabla, no s úplnou sa-
mozrejmosťou opisuje spôsob jeho 
pôsobenia. Klamstvom zvádza pr-
vých ľudí (por. Gn 3,1-6). Opakuje 
to s každým človekom, lebo klamať je 
mu vlastné (porov. Jn 8, 44). Dokon-
ca sa púšťa aj do Božieho Syna, keď 
mu na púšti ponúka rôzne pôžitky 
pod podmienkou, že sa mu pokloní 
a zriekne sa poslušnosti Bohu Otcovi 
(por. Mt 4,1-11). Ak si satan toto do-
volí, je úplne pochopiteľné, že sa jeho 
pôsobeniu nevyhne nik z ľudí: „Buďte 
triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, 
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho 
by zožral“ (1Pt 5,8).

Zo Svätého písma sa tiež dozvedá-
me o postoji, ktorý máme zaujať voči 
pôsobeniu diabla. Týmto postojom 
je odpor postavený na biblických 
pravdách (por. Mt 4, 1-11). Je to po-
kora a pevný vzťah dôvery k Bohu: 
„Pokorte sa teda pod mocnou Božou 
rukou, aby vás povýšil v určenom čase. 
Na neho zložte všetky svoje starosti, 
lebo on sa o vás stará. Buďte triezvi 
a bdejte!“ (1Pt 5, 6-9).

SKÚSENOSŤ CIRKVI
Medzi najznámejšie postavy, kto-

ré pôsobenie zlého ducha nielen 
teoreticky popísali, ale mali s ním aj 

o existencii diabla môže mať paradox-
ne pôvod u neho samého.

Celá táto otázka súvisí s našou 
životnou orientáciou na duchovné 
veci. Sväté písmo hovorí o určitej sku-
točnosti, ktorá by mohla brániť tomu, 
aby sme našli uspokojivú a pravdivú 
odpoveď na otázku reality bytostného, 
protibožského zla. Tou skutočnosťou 
je živočíšny alebo telesný spôsob ži-
vota. „Živočíšny človek neprijíma veci 
Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom 
a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba 
duchovne posudzovať. No duchovný 
posudzuje všetko a jeho nik nemôže 
posúdiť. Veď kto poznal Pánovo zmýš-
ľanie, aby ho poúčal? My však máme 
Kristovo zmýšľanie“ (1Kor 2, 14-16).

Človek telesne zmýšľajúci hľadá 
vlastné riešenia, lebo ide o vec vysoko 
prevyšujúcu materiálnu rovinu. Napr. 
ak sa v duchovnej oblasti udeje niečo 
viditeľné (modlitba uzdraví chorého 
– pôsobenie Božieho Ducha; magické 
praktiky urieknutia spôsobia chorobu 
– pôsobenie zlého ducha), človek 
prirodzene túžiaci po vysvetlení (ale 
len telesným spôsobom) v takomto 
prípade často vyslovuje slová náhoda 
či neprebádaná oblasť a pod. A tak 
otázka, či je diabol realitou, alebo 
len fikciou, je vlastne otázkou o na-
šom vzťahu k duchovnu ako takému 
a k Bohu. Pýtať sa na diabla bez toho, 
aby sme sa pýtali na Boha, je bezpred-
metné, a dokonca nebezpečné.

KRESŤAN SA NEPÝTA, ON VIE
Každý človek úprimne túžiaci na-

sledovať Boha zažije úplne konkrétnu 
a zreteľnú odpoveď na túto otázku, 
a to v podobe duchovného boja. Ide 
o rôzne prekážky, ktoré zažíva ako 
reakciu na rozhodnutie žiť s Bohom. 
Taký človek sa už nepýta na realitu 
diabla, ale na to, aký postoj má k jeho 
pôsobeniu zaujať.

Duchovný človek, ktorý má Kris-
tovo zmýšľanie, teda povie: „Diabol 
existuje a ja to cítim cez rôzne poku-
šenia“. A iný duchovný človek toho 
istého zmýšľania mu rozumie. Zažíva, 
že nepriateľ jeho Pána sa stáva aj jeho 
nepriateľom. Kresťan sa nachádza 
uprostred duchovného zápasu, kto-
rým obhajuje svoje rozhodnutie pre 
život s Ježišom. V ňom však má svoje 
víťazstvo: „Ako ste teda prijali Krista 
Ježiša, Pána, v ňom žite... On ... od-
zbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne 
ich predviedol a v ňom triumfoval nad 
nimi“ (Kol 2, 6-15).

o. František Sochovič

Lucia, 21: Dlho som premýšľala, ako 
vlastne dnešný svet vyzerá, ako sa 
ľudia k sebe správajú, ako sa k sebe 
správajú veľké mocnosti sveta, ako 
jednotliví ich predstavitelia. Dalo by 
sa povedať, že zlý duch pôsobí na svet 
cez vojny a utrpenie nevinných, cez 
nenávisť ľudí voči sebe. Ale zlý duch 
pôsobí aj cez rodičov, ktorí nemajú čas 
na svoje deti a ženú sa za peniazmi, 
alebo cez deti, ktoré podvádzajú svo-
jich rodičov, ktoré kradnú. Alebo cez 
mladých, ktorí si v električke nevšimnú, 
že nastúpila staršia babka a chcela by 
si sadnúť. 
N@Ny, 18: Jeho pôsobenie má široký 
záber, ale asi najviac vytvára sváry me-

dzi národmi a medzi ľuďmi a priateľmi 
navzájom, teda jeho pôsobenie vidím 
v búraní jednoty ľudstva. 
Marek, 23: Všetko, za čím stojí ľudská 
chamtivosť.
Janka, 22: Za pokušenie zlého ducha 
pokladám to, keď nás svet pokúša 
nevinnými hriechmi, úplne malými, 
z ktorých sa neskôr stávajú čoraz 
väčšie, až sa od nich nakoniec nedoká-
žeme (alebo nechceme) oslobodiť.
Matúš, 23: Popieranie Boha a všetkých 
hodnôt.
Lucia, 22: Všetko zlo, ktoré činia ľudia 
z vlastnej vôle – vedome.

Anketu pripravila Števka Čepová.

ČO BY STE OZNAČILI AKO PÔSOBENIE ZLÉHO DUCHA VO SVETE? 

emanuel - Boh s nami
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DiabolDiabol- realita alebo - realita alebo fikciafikcia??

12 

sl
ov

o 
- 2

4/
20

06



O
d

 n
ov

éh
o

 r
o

ku
 v

 S
lo

ve
 p

ln
ý 

p
ro

gr
a

m
 T

V
 N

O
E

považoval prežiť dlhý a úspešný život 
na tejto zemi.

Keď však na stole okrem šošovice 
zbadal aj víno, povedal:

„Zomieram od hladu. Daj mi trocha 
vína, nalej mi ho do úst, ustal som po 
celodennej námahe, takže nemôžem 
ani pohár dvihnúť k ústam!“

Otvoril ústa a čakal, kým ho Jakub 
nakŕmi.

„Ako sa môže tento ľahkomyseľný 
človek, ktorý odmieta existenciu bu-
dúceho sveta, stať vodcom izraelského 
národa?!“ pomyslel si Jakub. „Je azda 
hodný toho, aby v mene všetkého 
ľudu prinášal Bohu obete využívajúc 
právo prvorodeného?“ Takto sa teda 
Jakub rozhodol získať od neho právo 
prvorodeného.

„Pripravil som jedlo pre otca, aby 
som vyplnil micvu (prikázanie – pozn. 
prekl.). Ak počkáš, kým mu ho zane-
siem, pripravím ti potom druhú por-
ciu. Ale ak nemôžeš vydržať, dám ti ot-
covu porciu pod jednou podmienkou 
– predáš mi svoje prvorodenstvo.“

„Prvorodenstvo? A načo by mi 
bolo?! Aký je z neho úžitok? Veď aj 
keby som sa celý život usiloval slúžiť 
Bohu, zomriem presne tak, ako tí, ktorí 
neprinášali žiadne obete. Tak prečo by 
som mal chcieť toto zbytočné bremeno 
služby? Načo mi prvorodenstvo vôbec 
je?“

Týmito slovami Ezau ukázal, že 
neverí v existenciu Boha. Hoci sa ťaž-
ko predpokladá, že ten, kto vyrástol 
v dome Abraháma a Izáka, by v Boha 
neveril. Veď to nebol obyčajný dom. Tu 
prichádzali anjeli, tu sa diali zázraky, tu 
bolo zjavné, kto je vo svete Pánom! 

Keďže Jakub poznal svojho brata 
veľmi dobre a vedel, že jeho nálady 
sa menia veľmi rýchlo, vyzval ho, aby 
prisahal na ich otca, že mu navždy odo-
vzdáva právo prvorodeného. A Ezau 
ochotne prisahal. 

Mnohí sa čudujú, ako mohol Ezau 
predať prvorodenstvo za misu šošo-
vice. Ale podľa midraša ho od neho 
Jakub kúpil za zlato, a šošovica bola 
len dodatok, symbolizujúci zavŕšenie 
úspešného obchodu. Potom si Ezau 
pozval svojich priateľov, aby sa spolu 
vysmiali Jakubovi za kúpu práva pr-
vorodeného, ktoré v ich očiach nemalo 
žiadnu cenu. 

To, že Pán odobril tento „obchod“, 
vidíme zo slov v Ex 4, 22, kde nazýva 
Jakuba (teda Izrael) svojím prvorode-
ným: „Izrael je môj prvorodený syn.“

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

„Načo je dobré všetko toto piplanie 
sa s takým zložitým jedlom? Mohol 
si pripraviť niečo jednoduchšie z rýb, 
diviny alebo niečo podobné!“

„Nevieš, že zomrel Abrahám, náš 
dedo, a otec ho oplakáva?“ odpovedal 
Jakub. „Preto pripravujem práve šošo-
vicu, aby som ju ponúkol otcovi.“

„Azda starý Abrahám skutočne 
odišiel z tohto nádherného, lákavého 
sveta? Nemal náhodou žiť stovky ro-
kov?“ reagoval Ezau. „Odišiel navždy 
a nikdy už znova nevstane? Zomrel 
podobne ako Adam, prvý človek na 
celej zemi! Zomrel ako Noe, napriek 
jeho spravodlivosti!“

Ezau odmietal život budúceho 
veku (po hebrejsky aolam aba), ako 
aj vzkriesenie mŕtvych (po hebrejsky 
tchiat ametim). Za hlavný cieľ človeka 

midraš rozprávamidraš rozpráva

Nešťastie v dome jednako ne-
zasiahlo všetkých. Ezau ostal 
voči trápeniu blízkych úplne 

chladný a pokojne sa vybral na pole. 
V ten deň však dvakrát zhrešil. Raz 

tým, že zneuctil akési dievča na poli, 
ktoré už bolo zasnúbené, a druhýkrát 
zabitím kráľa Nimróda. O tomto 
panovníkovi bolo známe, že jeho 
povestná výzbroj s vyobrazeniami 
zvierat má zvláštnu moc. Jej tajomstvo 
spočívalo v tom, že priťahovala k sebe 
všetky zvieratá a robila ich poslušnými. 
Ezau zatúžil po takejto koristi. A tak, 
keď Nimród zostal na poli len s dvo-
mi strážcami, priblížil sa k nim Ezau 
a zabil ich. Domov sa teda vracal so 
vzácnou korisťou v rukách. Vošiel do 
kuchyne, kde Jakub pripravoval pre 
otca šošovicu, a povedal: 

Okolím sa prehnala smutná zvesť: Abrahám je mŕtvy. 
Izák oplakával svojho otca, zatiaľ čo Jakub sa vybral 
pripraviť mu šošovicu, ktorú pri takýchto príležitostiach 
zvykli jesť najbližší príbuzní zosnulého.

PRVOPRVOroderodennstvostvo
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Pochybujeme, že rozprávanie 
o Snehulienke, kde macocha prika-
zuje otcovi vraždiť a vykonáva temné 
čary, by pomohlo dieťaťu zvíťaziť nad 
vlastným strachom. Nechápeme, aké 
ekologické a prírodné vedomie sa 
môže rozvíjať v dieťati tvárou v tvár 
poľovníkovi, ktorý rozpára úbohého 
jeleňa, aby mohol doniesť jeho srdce 
zlej kráľovnej. Alebo aký druh ne-
vedomého oslobodenia môžu získať 
deti po zabití macochy rukami ma-
lých trpaslíkov, ktorí dokážu nechať 
zvíťaziť dobro, ale pomocou pomsty 
a vraždy. Akú dôveru voči rodičom 
môže vložiť do detí rozprávka, kde sa 
zdá úplne normálne nechať dve deti 
v lese len preto, že rodina žije vo veľmi 
zlej ekonomickej situácii? Je známe, že 
rozprávky ako Snehulienka a Červená 
Čiapočka boli odstránené zo štát-
nych škôl niektorých krajín Severnej 
Európy a z Floridy v USA, pretože 
boli v štúdiách a psychoanalytických 
výskumoch považované za škodlivé 
pri formovaní charakteru detí.

V každom prípade nie všetky 
rozprávky a bájky sú negatívne, 
mnohé ponúkajú výchovné podnety. 
Súhlasíme s faktom, že rozprávanie je 
tvorivým nástrojom, keďže pritiahne 
pozornosť, a tým uľahčí učenie a za-
pojí aj citovú oblasť. Ľudia, a deti 
obzvlášť, radi počúvajú rozprávanie 
príbehov. Pán Ježiš často zakladal 
svoju reč na rozprávaní a metafo-
rách. Rozprávanie možno prirovnať 
k oknu, ktoré sa otvára do tmavej 
miestnosti a osvecuje ju. Čo bolo 
menej jasné, sa prostredníctvom 
rozprávania, anekdoty alebo prího-
dy stáva pochopiteľnejším. Niektorí 
detskí špecialisti dosiahli vynikajúce 
výsledky pri deťoch s fóbiami a inými 

Vykročili sme na cestu hľada-
nia dobrej a obohacujúcej 
potravy pre duše našich detí. 

Každodenným jedlom je pre nich aj 
rozprávka.

Rozprávka je krátke fantastic-
ké rozprávanie. Hrdinami sú v nej 
zvyčajne osoby, zvieratá alebo veci, 
ktoré vedia rozprávať, oživujú situ-
ácie, ktoré majú naučiť deti rôznym 
veciam. Je to rozprávanie ľudové, 
ktorého autor je často neznámy, môže 
byť ovplyvnené mýtami a legendami, 
zanecháva rozsiahly priestor prv-
kom vzbudzujúcim údiv, ale často 
je vzdialené od nášho výchovného 
smerovania. Niektorí učitelia dávajú 
široký priestor rozprávkam a bájkam, 
aby rozvíjali fantáziu a tvorivosť detí. 
Urobiť priestor vo výchovnom proce-
se na používanie tohto prostriedku je 
dobré, problém je to však vtedy, ak sú 
tieto príbehy plné mágie, okultizmu 
a povzbudzujú deti k arogantnému, 
sebeckému, teda nekresťanskému 
správaniu. Nesúhlasíme s vycho-
vávateľmi, ktorí zastávajú názor, že 
predkladať deťom príbehy plné stríg, 
trpaslíkov a podobných postavičiek 
znamená ponúknuť deťom užitočné 
nástroje na boj a prekonávanie zla. 
Táto teória tvrdí, že zlo, ktoré prevláda 
v týchto príbehoch, nemôže v nija-
kom prípade škodiť, pretože každá 
rozprávka má dobrý a veselý koniec 
a že dobro vždy preváži zlo a dieťa 
vyjde z neho víťazne. Tým, že sa sto-
tožňuje s pozitívnymi hrdinami, bude 
schopné vyháňať zlo a odstraňovať 
fóbie, ktoré ho každý deň obkľučujú. 
Zjavne im takýto postoj nevyvoláva 
vrásky na čele.

Máme my rodičia istotu, že roz-
právky, ktoré ponúkajú podobné 
modely, sú schopné upevniť v deťoch 
kladnú osobnosť a poskytnúť im oslo-
bodenie z obáv?

Zvlášť v prvých rokoch života prí-
behy silne citovo podfarbené plodia 
skôr úzkosť a neistotu, ako získavanie 
hodnôt. Keď to postavíme na váhy, 
má väčšiu váhu tanier strachu ako 
dobrý koniec.

formami závislostí rozprávaním prí-
behov vytvorených a zosobňujúcich 
ich špeciálny problém.

Používajme tento nástroj rozprá-
vania, ale pozorne vyberajme a analy-
zujme, čo dieťaťu predkladáme. Vybe-
rajme príbehy kladné a konštruktív-
ne, aj negatívne postavičky, ale také, 
ktoré nie sú predstaviteľmi okultného 
sveta alebo prejavom čohosi pochyb-
ného. Niekto by mohol namietať, že 
v rôznych biblických rozprávaniach 
sa tiež nachádzajú veci viac-menej 
drsné, musíme však brať do úvahy 
dva základné body. Predovšetkým, že 
biblické rozprávania sú na rozdiel od 
rozprávok skutočnými historickými 
udalosťami, pri ktorých nachádzame 
vyčerpávajúcu prehliadku utrpení 
a ľudských postojov, od najšľachetnej-
ších až po opovrhnutiahodné. Môžu 
byť školou života, ktorú skôr či neskôr, 
priamo alebo nepriamo, deti spozna-
jú, pretože patria do každodenného 
života. Je rozumné pripomenúť si, že 
nie všetky biblické udalosti sa dajú 
deťom priamo rozprávať. Pri roz-
právaní je veľmi vhodné odfiltrovať 
drsné prvky, čo sa, bohužiaľ, nerobí 
s tradičnými rozprávkami.

Na záver chceme podčiarknuť sku-
točnosť, že deti získavajú nesmierne 
bohatstvo pri počúvaní biblických 
príbehov a podobenstiev, ktoré roz-
prával samotný Pán Ježiš. Tieto príbe-
hy im prinášajú hlboký pokoj a istotu, 
zmysel pre spravodlivosť a vedomie 
najvyšších hodnôt. Povzbudzujeme 
vás, milí rodičia, neváhajte tieto prí-
behy prežívať spolu s vašimi deťmi.

Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonia 

a Marzia Amico: Hra s ohňom)
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na Slovensku. Ide o archívne materiály, 
ako napr: úradná a osobná korešpon-
dencia, písomnosti, periodiká, publiká-
cie, kroniky, fotografie a iné. 

Predpokladá sa, že istá časť archívu 
redemptoristov, hlavne spred roka 
1950, je naďalej v osobnej úschove. Vaše 
informácie môžu byť veľmi nápomocné 
a vopred ďakujeme za ochotu pomôcť.

Kontakt:
Archív viceprovincie
Puškinova 1, 811 04 Bratislava 1,
tel./fax: 02/ 52 49 44 97, viceprovin-

cialat@cssr.sk
Martin Huk, TK KBS

MLÁDEŽ PRE KRISTA 
 SLOVENSKO 
VÁS POZÝVA NA WORSHIP
FESTIVAL  PREŠOV

Téma: Život v inej dimenzii 
Kedy: 3.december 2006 (nedeľa) 

o 15.00 hod.
Miesto: Mestská športová hala - 

Prešov

Cena: Vstup voľný
Tretí deň, Timothy, Maranatha, Jor-

dán
Divadlo: Maťo Žak - Krumplove 

mestečko
Spíker: Ján Buc
Počas Woshipfestivalu bude zabez-

pečený veľmi zaujímavý program pre 
deti.

Organizátor: Mládež pre Krista - 
Slovensko v spolupráci s miestnymi 
zbormi a cirkvami Rímskokatolícka cir-
kev, Gréckokatolícka cirkev, Evanjelická 
cirkev a.v. , Apoštolská cirkev, Cirkev 
bratská, Komunita Ján Krstiteľ, Hnutie 
Svetlo-Život

WORSHIP konferencia - Prešov
Téma: Kresťania v meste a ich vplyv
Kedy: 2.december 2006 (Sobota) 

o 13.00 hod.
Bližšie informácie: www.campfest.sk
mail: mpks@mpks.sk, campfest@-

campfest.sk
tel. : 051/ 772 57 67

oznamyoznamy

DUCHOVNOFORMAČNÝ 
POBYT PRE NEPOČUJÚCICH 

1. až 3. decembra sa v Podhájskej 
uskutoční duchovno-rekreačný pobyt 
pre nepočujúcich. Organizuje ho Kres-
ťanské centrum nepočujúcich na Slo-
vensku (KCNS) a bude sa niesť v duchu 
témy encykliky pápeža Benedikta XVI. 
Deus Caritas est (Boh je láska). V rámci 
duchovnej časti programu sa budú ko-
nať prednášky a diskusie na tému Čo je 
skutočná láska? Súčasťou pobytu bude 
návšteva termálneho kúpaliska a zábav-
ný program. Ako informovala Zuzana 
Juhaniaková z masmediálneho centra 
Banskobystrickej diecézy, záujemcovia 
sa môžu prihlásiť do 20. novembra na 
adrese: KCNS, Kapitulská 21, 974 01 Ban-
ská Bystrica; e-mail: kcns@azet.sk. Cena 
ubytovania s polpenziou pre členov 
KCNS je 800 Sk, pre nečlenov 1000 Sk.

TK KBS; zj; pz

PROSBA O POMOC 
PRI HĽADANÍ ARCHÍVNYCH 
MATERIÁLOV

Týmto by sme chceli širokú verejnosť 
požiadať o pomoc pri zbieraní materiá-
lov spojených s redemptoristami (CSsR, 
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa) 

XV. ročníkXV. ročník
MedzinárodnéhoMedzinárodného  ffestivalu duchovných piesní estivalu duchovných piesní 

byzantského obradubyzantského obradu

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove
Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ 

Vás srdečne pozývajú na

pod záštitou pána Ivana Gašparoviča, 
prezidenta Slovenskej republiky,

24. - 26. novembra 200624. - 26. novembra 2006
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešovev Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Piatok 18.00 hod. - Piatok 18.00 hod. - Slávnostná svätá liturgia a otvárací koncert festivalu
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa Prešov

Sobota 14.30 hod. - Sobota 14.30 hod. - Slávnostný koncert
Zbor sv. Romana Sladkopevca Prešov
Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Petra a Pavla Bardejov
Mužský zbor sv. Efréma Budapešť
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča - Vranov n/T. - Čemerné
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri katedrálnom chráme Narodenia Presv. Bohorodičky Košice
Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos Bratislava
Mužský zbor Homín Ľvov

Nedeľa 10.00 hod. - Nedeľa 10.00 hod. - Slávnostná svätá liturgia
Mužský zbor Homín Ľvov

PETRA, n.o. pripravuje otvorenie novej predajne 
pre gréckokatolíkov. Nájdete ju na Hlavnej ulici 1 

v Prešove medzi ČSOB a Lekárňou Damián. 
Navštívte nás!
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1. Z akého dreva postavil Noe 
koráb? 
2. Ako sa volal sluha, ktorému sv. 
Peter odťal ucho? 
3. Čo nastalo po otvorení siedmej 
pečate v knihe Zjavenia ap. Jána? 

4. Aký význam má inditia pri slávení 
liturgie? 
5. Čo znamená epikefalion (kolpak)? 
6. Kedy bola vytlačená prvá Biblia? 
7. Kto preložil Bibliu z hebrejčiny do 
latinčiny ako prvý? 

8. Akú najvyššiu hierarchickú 
hodnosť má gréckokatolícky biskup 
byzantsko-slovanského obradu?
9. Čo znamená meno Lucifer?
10. Ku ktorej cirkvi patril mních, 
ktorý „vyprovokoval“ zázrak v Lan-
ciane?

Odpovede: 1. cyprusové (porov. Gen 6, 14); 2. Malchus (porov. Jn 18, 10); 3. ticho (porov. Zjv 8, 1); 4. Je to prikrývka vyrobená z plátna, ktorá sa 
dáva ako druhá prikrývka na oltár. 5. Je to prikrývka hlavy, ktorú používa kňaz pri bohoslužbách mimo chrámu. 6. V roku 1456 Gutenberg vydáva 
prvú knižnú Bibliu. 7. Sv. Hieroným v roku 405. Tento preklad sa nazýva Vulgáta; 8. Vyšší arcibiskup (ide napr. o Ľubomíra kardinála Huzara); 9. 
Nositeľ svetla; 10. Keďže išlo o baziliánskeho mnícha, bol to východný kresťan v čase, keď Cirkev bola ešte zjednotená. Dnes by sme ho nazvali 
gréckokatolík.

3.- 4. novembra 2006 prebieha-
la na Ústave sociálnych vied 
a zdravotníctva bl. P. P. Gojdi-

ča a Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove 
II. vedecko-odborná konferencia 
s medzinárodnou účasťou na tému 
Komplexná starostlivosť o človeka 
v núdzi. Konferenciu usporiadala 
katedra ošetrovateľstva Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave za spoluúčasti 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach , 
Gréckokatolíckej bohosloveckej fakul-
ty PU v Prešove a Ústavu sociálnych 
vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča 
VŠZaSP sv. Alžbety v Prešove pri 
príležitosti pripomenutia si 5. vý-
ročia blahorečenia P. P. Gojdiča. Na 
konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 
účastníkov zo slovenských vysokých 
škôl aj zo zahraničia. Konferencia 
prebiehala v dvoch sekciách. Témy 
konferencie združili odborníkov 
z ošetrovateľstva, sociálnej práce, fi-
lozofie, teológie, práva, psychológov 
a pracovníkov z charitatívnej oblasti. 
V úvode jej predseda Prof. Miron 
Šramka, vedúci katedry ošetrovateľ-
stva a prorektor VŠZaSP sv. Alžbety 
v Bratislave, privítal čestné pred-
sedníctvo, dekana a prodekanku 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
Prof. Andreja Jenču a Doc. Violu 
Mechýřovú, Prof. Fabiána z Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, Doc. Pavla 
Dancáka, prodekana Gréckokatolíc-
kej teologickej fakulty PU, Doc. Jiřího 
Neuwirta, zástupcu Fakulty zdravotne 
sociální Juhočeskej univerzity v Čes-
kých Budějoviciach a Prof. Jána Bla-
hovca, riaditeľa ÚSVaZ bl. P. P. Goj-

diča v Prešove. Predseda konferencie 
v úvodnej prednáške otvoril problém 
komplexnej starostlivosti o človeka 
v núdzi. Na konferencii rezonovalo 
z úst viacerých prednášajúcich, že 
človek v núdzi nie je len bezdomovec 
v hmotnej núdzi, ale aj človek v du-
chovnej a morálnej núdzi. V dvoch 
sekciách prebehlo 51 prednášok 
a bolo prezentovaných 16 posterov. 
Z bohatej diskusie vyplynula potreba 
komplexne riešiť túto problematiku 
a venovať sa človeku nachádzajúcemu 
sa v akejkoľvek forme núdze.

Zároveň sa konala aj slávnostná 
imatrikulácia študentov I. ročníka 
ošetrovateľstva na detašovanom pra-
covisku VŠZaSP sv. Alžbety v Prešove 
v aule Gréckokatolíckej bohoslovec-
kej fakulty PU v Prešove a promócia 
prvých absolventov bakalárov odboru 
ošetrovateľstvo VŠZaSP sv. Alžbety 
v Prešove. Prorektor VŠZaSP sv. Al-
žbety Prof. Miron Šramka v príhovore 
pre študentov poukázal na tri princípy 
- filozofické piliere, na ktorých je 
škola postavená. Pred dvomi rokmi, 
keď vznikla Fakulta zdravotníctva 
a so ciálnej práce bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove Mons. Ján Babjak, vladyka 
Prešovskej eparchie, vyslovil myš-
lienku: „Keď máte málo, dávajte tým, 
ktorý majú ešte menej.“ 

1.pilier - solidarita s najchudobnej-
šími. Škola ho uplatňuje v Kambodži, 
Afrike, ale aj na Ukrajine, kde pomáha 
sirotám a deťom s AIDS. 

2. pilier - služba blížnym, ktorí 
to najviac potrebujú. Pedagógovia, 
ale aj zamestnanci školy musia slúžiť 
študentom, aby ich naučili príkladom 
slúžiť pacientom, biednym, odkáza-

ným, ktorí sú v akejkoľvek núdzi.
3. pilier - filozofia dobra, vychá-

dzajúca z kresťanskej filozofie. Je po-
trebné naučiť sa pristupovať k chorým 
a pomáhať im s láskou, dobrotou, 
úsmevom. 

Po slávnostnej promócii prvých 
študentov bakalárov ošetrovateľstva 
VŠZaSP sv. Alžbety na pracovisku 
v Prešove prorektor ukončil slávnost-
né zasadanie pozdravom Slava Isusu 
Christu, na ktorý celá aula jednohlas-
ne zborovo odpovedala.

Prof. Miron Šramka
prorektor VŠ ZaSP sv. Alžbety

Komplexná starostliKomplexná starostlivosťvosť
o človeka v núdzio človeka v núdzi

Vedecko-odborná konferencia a prvé bakalárske promócie VŠ ZaSP sv. Alžbety 
na detašovanom pracovisku v Prešove

ČASOPISU ZRNO BOLO ODOBRA
TÉ CIRKEVNÉ SCHVÁLENIE

6. októbra 2006 Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup, 
odvolal cirkevné schválenie časopisu ZRNO 
z dôvodu, že v ňom boli viackrát uverejnené 
názory, ktoré neboli v súlade s magistériom 
Katolíckej cirkvi alebo boli zavádzajúce (prot. 
č. 1015/06). Pán arcibiskup zároveň vyjadril 
nádej, že po odvolaní cirkevného schválenia 
redakcia časopisu ZRNO vynaloží všetko 
úsilie a vyvaruje sa nevhodných vyjadrení 
a mienok, ktoré nie sú v súlade s cirkevným 
učením. V kostoloch alebo kaplnkách ne-
možno vystavovať, predávať ani rozdávať 
tento časopis, nakoľko mu bolo odobraté 
povolenie kompetentnej cirkevnej autority 
(kán. 827 § 4).

ABU KE; jk

16 

sl
ov

o 
- 2

4/
20

06



liturgický kalendár / decemberliturgický kalendár / december

Piatok 1. 12. - Svätý prorok Nahum. Zdržanlivosť 
od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z piatka. 1 Tim 4, 4-8. 16, zač. 
285; Lk 16, 15-18; 17, 1-4, zač. 82.
Sobota 2. 12. - Svätý prorok Habakuk. Liturgické rú-
cho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo soboty. Gal 3, 8-12, zač. 205; Lk 9, 57-62, zač. 49.
Nedeľa 3. 12. – Dvadsiata šiesta nedeľa po Päťde-
siatnici. Svätý prorok Sofoniáš. Radový hlas je prvý, 
evanjelium na utierni je štvrté. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 1. hlasu. Ef 5, 
8b-19, zač. 229; Lk 12, 16-21, zač. 66.
Pondelok 4. 12. - Svätá veľkomučenica Barbora. 
Prepodobný otec Ján Damaský. Liturgické rúcho 
červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo 
služby mučenici. 1 Tim 5, 1-10, zač. 285c; Lk 17, 20-
25, zač. 86.
Utorok 5. 12. - Prepodobný a bohonositeľský 
otec Sáva Posvätený. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Sávovi. Číta-
nie: Prepodobnému: Gal 5, 22 - 6, 2, zač. 213; Mt 11, 
27-30, zač. 43 alebo z dňa: 1 Tim 5, 11-21, zač 286; Lk 
17, 26-37, zač. 87.
Streda 6. 12. - Svätý otec Mikuláš Divotvorca, 
arcibiskup lykijskej Myry. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti arcibiskupovi 
Mikulášovi. Myrovanie. Hebr 13, 17-21, zač. 335; Lk 6, 
17-23a, zač. 24.
Štvrtok 7. 12. – Obdobie pred Sviatkom počatia 
Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Svätý otec 
Ambróz, milánsky biskup. Liturgické rúcho svetlé 
– modré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
z obdobia pred sviatkom. Čítanie z dňa: 1 Tim 6, 17-
21, zač. 289; Lk 18, 18, 15-17.26-34, zač. 90 (zo stredy) 
a 92 (zo štvrtka); Sv. Anne: Gal 4, 22-31, zač. 210; Lk 8, 
16-21, zač. 36.
Piatok 8. 12. - Počatie Presvätej Bohorodičky 
svätou Annou. Prikázaný sviatok. Voľnica. Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Men-
livé časti z Počatia. Myrovanie. Flp 2, 5-11, zač. 240; Lk 
10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.
Sobota 9. 12. - Prepodobný otec Patapios. Do 15. 12. 
sú menlivé časti takto: Predobrazujúce antifóny. Menli-
vé časti z Počatia. Liturgické rúcho svetlé – modré. Gal 
5, 22 -6, 2, zač. 213; Lk 10, 19-21, zač. 51b.
Nedeľa 10. 12. - Dvadsiata siedma nedeľa po 
Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés 
a Eugraf. Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni je 
ôsme. Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujú-
ce antifóny. Tropár z 5. hlasu a z Počatia. Sláva: kondák 
z hlasu. I teraz: Počatiu. Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu a sviatku. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a ir-
mos. Ef 6, 10-17, zač. 233; Lk 13, 10-17, zač. 71.
Pondelok 11. 12. - Prepodobný otec Daniel Stĺpnik. 
2 Tim 2, 20-26, zač. 294; Lk 19, 37-44, zač. 97.
Utorok 12. 12. - Prepodobný otec Spiridon Divo-
tvorca, trimitunský biskup. Liturgické rúcho svetlé 
– modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár Počatia 
a zo služby prepodobnému. Sláva: kondák zo služby 
prepodobnému, I teraz: Počatiu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Počatia a zo služby prepodobnému. 
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 2 Tim 3, 16 - 4, 
4, zač. 297; Lk 19, 45-48, zač. 98.
Streda 13. 12. - Svätí mučeníci Eustratios, Auxen-
cius, Eugen, Mardarios a Orest. Svätá mučenica 
Lucia, panna. Liturgické rúcho svetlé – modré. 
Predobrazujúce antifóny. Tropár Počatia a mučeníkom. 
Sláva: kondák  mučeníkom, I teraz: Počatiu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z Počatia a mučeníkom. Namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Čítanie z dňa: 2 Tim 4, 
9-22, zač. 299; Lk 20, 1-8, zač. 99; Mučeníkom: Ef 6, 
10-17, zač. 233; Lk 21, 12-19, zač. 106.

Štvrtok 14. 12. - Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, 
Filemon, Apollónios a Kallinik. Tit 1, 5 – 2,1; zač. 
300b; Lk 20, 9-18, zač. 100.
Piatok 15. 12. - V tento deň sa zakončuje Sviatok 
počatia Bohorodičky sv. Annou. Svätý hieromu-
čeník Eleuterios. Svätý otec Štefan Vyznávač, 
sugdejský arcibiskup. Prepodobný otec Pavol 
z Lastry. Zdržanlivosť od mäsa. Tit 1, 15 - 2, 10, zač. 
301; Lk 20, 19-26, zač. 101.
Sobota 16. 12. - Svätý prorok Aggeus. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. Ef 1, 16-23, zač. 218; Lk 12, 32-40, 
zač. 67.
Nedeľa 17. 12. - Nedeľa svätých Praotcov. Svätý 
prorok Daniel. Traja svätí mládenci Ananiáš, Azari-
áš a Mízael. Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni 
je šieste. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce anti-
fóny. Tropár z 3. hlasu a svätým Praotcom. Sláva i teraz: 
Kondák Praotcom. Prokimen, aleluja iba Praotcom. 
Pričasten z nedele: Chváľte Pána, a Praotcom: Plesajte, 
spravodliví. Kol 3, 4-11, zač. 257; Lk 14, 16-24, zač. 76.
Pondelok 18. 12. - Svätý mučeník Sebastián a jeho 
spoločníci. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každoden-
né antifóny. Menlivé časti z pondelka. Hebr 3, 5-11; 
17-19, zač. 308; Lk 20, 27-44, zač. 102.
Utorok 19. 12. - Svätý mučeník Bonifác. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. Hebr 4, 1-13, zač. 310; Lk 21, 12- 19, 
zač. 106.
Streda 20. 12. – Obdobie pred Sviatkom narodenia 
podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom, prokimen, 
aleluja a pričasten zo stredy. Hebr 5, 11 - 6, 8, zač. 312; 
Lk 21, 5-7. 10-11. 20-24, zač. 104.
Štvrtok 21. 12. - Svätá mučenica Juliána. Litur-
gické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár 
a kondák z obdobia pred sviatkom, prokimen, aleluja 
a pričasten zo štvrtka. Hebr 7, 1-6, zač. 315; Lk 21, 
28-33, zač. 107.
Piatok 22. 12. - Svätá veľkomučenica Anastázia. 
Zdržanlivosť od mäsa a pôst (z 24. 12.). Kráľovské 
hodinky – ráno. Liturgické rúcho pôstnej farby. I. 
Mich 5, 1-3; Hebr 1, 1-12, (zač. 303; Mt 1, 18-25, zač. 
2; II. Bar 3, 36 - 4, 4; Gal 3, 23-29, (zač. 208); Lk 2, 1-20, 
zač. 5; VI. Iz 7, 10-16; 8, 1-4. 9-10; Hebr 1, 10 - 2, 3, 
(zač. 304); Mt 2, 1-12, zač. 3; IX. Iz 9 ,5-6; Hebr 2, 11-18, 
(zač. 306); Mt 2, 13-23, zač. 4; Ak sa slávi sv. liturgia, 
liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom, prokimen, 
aleluja a pričasten z piatka. Hebr 7, 18-25, zač. 317; Lk 
21, 37 – 22, 8, zač. 108 a.
Sobota 23. 12. - Sobota pred Kristovým narodením. 
Desiati svätí mučeníci z Kréty. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák z ob-
dobia pred sviatkom, prokimen, aleluja a pričasten zo 
soboty. Gal 3, 8-12, zač. 205; Lk 13, 18-29, zač. 72.
Nedeľa 24. 12. - Nedeľa pred Kristovým narodením 
– svätých Otcov. Predvečer narodenia Pána. Svätá 
prepodobná mučenica Eugénia. Radový hlas je 
štvrtý, evanjelium na utierni je siedme. Božská liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho – bez večierne. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo 4. hlasu, 
svätým Otcom a z Predvečera. Sláva: kondák Otcom, 
I teraz: kondák z Predvečera. Prokimen, aleluja iba 
Otcom. Pričasten: Chváľte Pána a Otcom. Hebr 11, 9-10; 
17-23.32-40, zač. 328; Mt 1, 1-25, zač. 1.
Veľká večiereň (bez liturgie) s paramejami a s čítaním 
apoštola a evanjelia: Požehnaný Boh náš. Zvyčajný 
začiatok. 103. žalm. Veľká (mirna) jekténia. Blažen 
muž. (Šťastný je človek). Malá jekténia. Slohy zo 
sviatku. Vchod s evanjeliárom (a s kadidlom). Svetlo 

tiché. Prokimen z dňa (z nedele) z večierne. Nasle-
duje 8 paramejí (čítaní zo SZ) s vlastnými tropármi 
a veršami po 3. a 6. čítaní: 1. Gn 1,1-13; 2. Num 24, 
2-3.5-9; 17b-18; 3. Mich 4,6-7; 5,1-3; Tropár s veršami. 
4. Iz 11,1-10; 5. Bar 3,36- 4, 4; 6. Dan 2,31-36; 44-45; 
Tropár s veršami. 7. Iz 9,5-6; 8. Iz 7,10-16; 8,1-4; 9-10; Po 
poslednej parameji: Malá jekténia s vozhlasom: Lebo 
ty si svätý (Trojsväté sa nespieva). Prokimen a aleluja 
s veršami z Predvečera. Apoštol: Hebr 1,1-12, zač. 303; 
Evanjelium: Lk 2,1-20, zač. 5. Úpenlivá jekténia: Prosme 
všetci. Večerný hymnus: Ráč nás, Pane. Prosebná jekté-
nia. Po jej druhom vozhlase: Nech je vždy oslavovaná, 
hneď: Premúdrosť a Veľké prepustenie z Narodenia. Po 
prepustení tropár a kondák z Narodenia. Veršované 
slohy sa spievajú až na Veľkom povečerí. Večer (v noci) 
Veľké povečerie s lítiou, utiereň.
Pondelok 25. 12. - Narodenie podľa Tela nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný 
sviatok. Božská liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické 
rúcho svetlé. Menlivé časti z Narodenia. Namiesto 
Svätý Bože sa spieva: Ktorí ste v Krista. Myrovanie. Gal 
4, 4-7, zač. 209; Mt 2, 1-12, zač. 3.
Utorok 26. 12. - Zhromaždenie k Presvätej Boho-
rodičke. Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod... z Panny narodený... 
Tropár z Narodenia. Sláva i teraz: kondák Zhromažde-
niu. Spieva sa Svätý Bože. Prokimen, aleluja a pričasten 
Zhromaždeniu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 
Hebr 2, 11-18, zač. 306; Mt 2, 13-23, zač. 4.
Streda 27. 12. - Svätý apoštol, prvomučeník a ar-
chidiakon Štefan. Prepodobný otec a vyznávač 
Teodor Popísaný. Liturgické rúcho svetlé. Predobra-
zujúce antifóny. Vchod... z Panny narodený... Tropár 
z Narodenia a o svätom Štefanovi. Sláva: kondák 
o Štefanovi, I teraz: Narodenia. Prokimen, aleluja 
a pričasten Narodenia a Štefanovi. Namiesto Dôstojné 
– Zvelebuj a irmos. Sk 6, 8 - 7, 5a. 47-60, zač. 17; Mt 21, 
33-42, zač. 87.
Štvrtok 28. 12. - Svätí 20 000 mučeníci upálení 
v Nikodémii. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod... z Panny narodený. Menlivé časti 
z Narodenia. Ef 2, 11-13, zač. 220b; Lk 14, 1-11, zač. 
74 (z 30.soboty).
Piatok 29. 12. - Sväté deti, ktoré dal Herodes 
povraždiť v Betleheme, aby zabil Krista. A  pre-
podobný otec Marcel, igumen kláštora mníchov 
stáleho bdenia. Voľnica. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod... z Panny narodený... 
Tropár z Narodenia a svätým deťom. Sláva: kondák 
svätým deťom, I teraz: Narodenia. Prokimen, aleluja 
a pričasten Narodenia a svätým deťom. Namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 2 Kor 5, 15-21, zač. 180; 
Mt 2, 13-23, zač 4.
Sobota 30. 12. - Sobota po Narodení. Svätá muče-
nica Anýzia. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod... z Panny narodený... Menlivé časti 
z Narodenia. Prokimen a aleluja zo soboty po Narode-
ní. 1 Tim 6, 11b-16, zač. 288; Mt 12, 15b-21, zač. 46b.
Nedeľa 31. 12. - Nedeľa po Kristovom narodení. 
Tridsiata nedeľa. Pamiatka svätých a spravodlivých 
Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho 
brata. V tento deň sa zakončuje Sviatok Kristovho 
narodenia. Prepodobná matka Melánia Rímska. 
Posledný deň občianskeho roka. Radový hlas je piaty, 
evanjelium na utierni je ôsme. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod...z Panny narodený... 
Tropár z hlasu, Narodenia a o Spravodlivých. Sláva: 
kondák o Spravodlivých, I teraz: Narodenia. Prokimen 
z Narodenia a o Spravodlivých. Aleluja iba z Narode-
nia. Pričasten: Chváľte Pána a z Narodenia. Namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Gal 1, 11-19, zač. 200; Mt 
2, 13-23, zač. 4. Poďakovanie za prijaté dobrodenia 
– Ďakovný akatist alebo moleben.

Vojtech Boháč
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Naši jubilanti

V decembri 2006 si životné jubileum pripomí-
najú títo naši členovia:

50 rokov: Marta Belejová z Dlhého Klčova, Anna 
Chorcholičová z Oreského

60 rokov: Ing. Andrej Brejka z Bratislavy, Mária 
Rindošová z Fulianky

70 rokov: doc. Ing. Jozef Fejda z Bratislavy, 
Anna Nemčíková z Vranova nad Topľou, Mária 
Revesová z Vysokej nad Uhom, Mária Sentan-
drašiová z Breziny

75 rokov: Mikuláš Hiňďoš z Michaloviec, Ján Jal-
čovik z Hatalova, Jozef Lukáč z Kuzmíc, Ing. Jozef 
Mičko z Košíc, Jolana Rigasová z Košíc-Terasy, Ján 
Sabol z Michaloviec, Helena Zelinková z Volice

80 rokov: Michal Fabián z Dlhého Klčova, Anna 
Lešková z Rudlova, Mária Podhájecká z Košíc

85 rokov: Michal Kačúr z Košíc-Terasy, Helena 
Kušnírová zo Svidníka 

90 rokov: Jozef Trella zo Sečovskej Polianky
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Bo-

žích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Pomôcky:
RDA, Oma, 

Pori, av
Štikútala si Vydržal

Ryba 
podobná 

úhoru
Odsekol

Autor:
Vladimír 

Komanický
Obilie siate 

v jeseni Zdvihnite sa Ženské 
meno

11. mesiac 
u Židov

Značka 
lutécia

Citoslovce, 
zvuk kurčiat

Odfúkol

Kmínka

1. časť __   
tajničky 

Zásaditosť
2. časť 

tajničky Hrubší konár

Popevok

Amer. pár-
nokopytník

Rímske číslo 
495

Robotník 
v akorde Ponáral som

Adela, 
po domácky

Huncút

Papgájec

Saká, 
po česky

Neplúžia

Duša 
u Egypťanov

Domácke 
ženské 
meno

Roh vrati-
plachty

Vyzname-
nanie

slovoslovo Ľubomír, 
po domácky

Rozhl. spol. 
Chile

Umel. žen-
ské meno Hovoril 

ekavským 
nárečímZaškrť Fínske 

mesto

3. časť __   
tajničky Prsty

Oznámil 
úradom

Časť textu

Španielsky 
člen

Malá 
pevnosť

Babička, 
po nemecky

Neodišli Zviera, mula

Legenda: ADAM, ÁBEL, ÁRON, BETEL, BISKUP, 
CENA, CESTA, DUŠA, HRIECH, HROB, HROM, CHLI-
EB, CHRÁM, KAFARNAUM, KAIN, LIEK, LITÁNIE, LI-
TURGIA, MAMONA, MATKA, MIER, MILOSTI, MISÁL, 
MISIE, NAIM, NAZARET, NEBO, NINIVE, OCHOTA, 
OMŠA, OPÁT, PASCHA, PATENA, PÁPEŽ, PEKLO, 
POKORA, RYBA, SAMÁRIA, SION, SMRŤ, SODOMA, 
SPEV, STRACH, TALMUD, ŤAVA, VATIKÁN, VIANOCE, 
VIERA, ŽALM, ŽIAĽ
Tajničku osemsmerovky tvorí 41 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za septem-
ber: Mária Čakurdová zo Svidníka

 A L D D M U P A T E N A Ž
 N A U N Á K I T A V A Ť M
 A Š M O N G Ť A N E C L L
 A Á L H R O B R H P Á I A
 S O A U L S A R M S T E Ž
 L K T K O R O E I S I M B
 CH I E O E M A M O N A D Í
 L P O I H V D L Á N D S R
 I E V M L R I T Ž I A Ľ E
 E R T K L M I N T E M I I
 B O I E A L A E I O P P M
 Č P B S B F C I CH N U Á S
 A Á O T A O A E O K R CH P
 K T Í K N M O R S CH D A A
 T A S A O E Á I N T O R S
 A H I D B R B R R A A T CH
 M V O N I Y A O I E U S A
 CH S N A Z A R E T A O M V

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

oznamy a relaxoznamy a relax

Svätý Mikuláš, skutočne si vždy dopomáhal ... (dokončenie v tajničke)

Slovenská televízia
25.11. 16:10 Poltón 20/25, magazín 

zo života spevákov a hudobníkov 
slovenskej gospelovej scény

26.11. 16:35 Orientácie 34/37, magazín 
zo života veriacich; 20.11. Slovo, duchovný 
príhovor

27.11. 13:45 Orientácie R; 14:25 Slovo R
29.11. 14:45 Poltón 20/25 R; 21:55 Sféry dôverné. 

Priamy prenos diskusnej relácie na tému Ume-
lé oplodňovanie z pohľadu katolíckej cirkvi

30.11. 14:25 Sféry dôverné R
1.12. 21:00 Dokument malý 21; Island, pútnici a 

cudzinci; Slovenskí kapucíni na Islande
2.12 11.55 Dokument malý 21 R; 16:40 Poltón 

21/25, magazín zo života spevákov a hudob-
níkov slovenskej gospelovej scény

3.12. 17:00 Orientácie, magazín zo života veria-
cich; 20:00 Slovo, duchovný príhovor (ECAV) 

Slovenský rozhlas
Rádio Slovensko: Po-Pi 5.20 Ranné zamyslenie; 
Po - 20.05 Cesty; St - 19.40 Ekuména vo svete; Št 
- 19.00 – 19.30 Frekvencia M: Relácia pre mládež; 
19.30 Rádio Vatikán; Pi - 3.04 Frekvencia M R; Ne 
- 9.30 – 10.30 Kresťanská nedeľa; 
Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Ko-
šice: Ut - 20.05 Cesty R; Ne - 7.30 Kresťanský 
týždenník; 
Rádio Devín: Po-Pi 5.20 Ranné zamyslenie R; 
Ne - 8.05 Hudba - život – viera; 18.00 Slovo pre 
veriacich i neveriacich

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

Program uverejnený 
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

JUBILEÁ KŇAZOV

Juraj Kačala, na odpočinku v Michaľanoch, 1. 
december 1936 – 70 rokov života; Mikuláš Čečko, 
na odpočinku v Košiciach, 14. december 1926 – 80 
rokov života 

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

RÁDIO LUMEN: NOVÁ SLUŽBA 
PRE POSLUCHÁČOV

Rádio Lumen chce byť k poslucháčom ešte bliž-
šie. Okrem toho, že pre mnohých je každodenným 
spoločníkom, ponúka od pondelka 6. novembra 
novú službu - Kňazskú linku. Vždy v pondelok, 
stredu a v piatok od 16.00 do 18.00 hod. môžu 
poslucháči volať na telefónne číslo 048/471 08 26 
v prípade, ak potrebujú a hľadajú duchovné po-
radenstvo. V spomínané dni na otázky volajúcich 
odpovie Mons. Ján Krajčík, dekan farnosti Banská 
Bystrica – katedrála. Všetky telefonáty budú 
anonymné. Poslucháči sa môžu obrátiť na Kňazskú 
linku aj s akýmkoľvek problémom, ktorý ich trápi, 
prípadne s ktorým si sami nevedia poradiť. Za 

uskutočnený hovor budú do 15. novembra 
platiť volajúci, od uvedeného dátumu idú 
náklady za hovor na účet volaného, v tomto 
prípade Rádia Lumen.
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Vo svete sa nachádza 
viac ako 132 miest, 
kde bolo možné sle-

dovať eucharistické zázraky. 
Niektoré zo zázrakov pretr-
vávajú vo svojej podstate až 
dodnes a tešia sa mimoriad-
nej úcte.

Taliansko je posiate eu-
charistickými zázrakmi. 
Známych je 69. Ide o mimo-
riadne skutočnosti, ktoré sú 
však, žiaľ, väčšinou neznáme 
i v kresťanskom svete. Lan-
ciano (predtým Anxanum), 
starodávne talianske mesto 
v provincii Chieti, uchováva 
už takmer 13 storočí prvý 
a najväčší eucharistický zá-
zrak Katolíckej cirkvi. 

Začiatkom 8. stor. v ma-
lom kláštornom Kostole sv. 
Longina istého dňa slúžil 
svätú liturgiu mních z Rádu 
sv. Bazila Veľkého (pravde-
podobne tu bol baziliánsky 

monastier). Po premenení 
začal pochybovať o skutoč-
nej prítomnosti Ježiša Krista, 
o tom, či sa skutočne chlieb 
stane Kristovým telom a ví-
no Kristovou krvou. V tej 
chvíli sa stal mimoriadny 
zázrak: pred jeho očami 
sa chlieb premenil na kú-
sok živého mäsa a v čaši sa 

víno zmenilo na 
krv. Krv čoskoro 
zhustla a zrazila sa 
do piatich nepravi-
delných zrazenín 
rozličných tvarov 
a veľkostí.

Samozre jme, 
zvesť o tomto zá-
zraku sa rozšírila 
p o  ce lom oko-
lí a presväté telo 
a krv sa zachovali 
ako posvätné re-
likvie až podnes.

Schránka, v kto-
rej boli relikvie 
uložené, bola na 
želanie biskupa 
Landulfa Caracci-
olo z Chieti ucho-
vávaná od roka 
1252 vo františ-
kánskom kostole 
a toto ustanovenie 

bolo potvrdené pápežom 
Innocentom IV. bulou z 20. 
apríla 1252.

Od roka 1713 je telo 
uschované v umelecky spra-
covanej striebornej mon-
štrancii a krv v bohatom 
a veľmi starom pohári z hor-
ského krištáľu.

Do roku 1176 patril kos-

tol baziliánskym mníchom 
a v rokoch 1176-1252 ho 
spravovali benediktíni. Te-
rajší kostol postavili v roku 
1258 františkáni, ktorí sú 
ochrancami tejto svätyne 
dodnes. V roku 1700 tento 
románsko-gotický kostol 
prestavali na barokový.

Zázračná Eucharistia 
bola najprv uchovávaná 
v kaplnke vedľa hlavného 
oltára. Od roka 1636 bola 
na bočnom oltári chrámovej 
lode, kde je doposiaľ kovová 
schránka a pamätný nápis. 
V roku 1902 bola prenesená 
na terajší mramorový oltár, 
ktorý postavili obyvatelia 
Lanciana.

Od roka 1574 sa konajú 
rôzne cirkevné skúmania. 
V roku 1970 vedecké skú-
manie vykonal jeden z naj-
slávnejších vedcov, profesor 
Odoardo Linoli, významný 
profesor anatómie a pato-
logickej histológie, chémie 
a klinickej mikroskopie. 
Analýzy boli prevedené s ab-
solútnou a nepochybnou 
vedeckou presnosťou a zdo-
kumentované celou sériou 
mikroskopických fotografií, 
ktoré boli predložené verej-
nosti 4. marca 1971 profe-
sorom Linolim na tlačovej 
konferencii. Výsledky boli 
zverejnené vo viacerých le-
kárskych časopisoch.

Tieto analýzy potvrdili 
nasledujúce závery:

Telo je skutočným ľud-
ským telom a krv je skutoč-
nou ľudskou krvou.

Telo pochádza zo sva-
lového srdcového vlákna 
– myokardu.

Telo a krv majú tú istú 
krvnú skupinu (AB).

Uchovávanie týchto re-
likvií, ktoré sú stále v pô-
vodnom stave a sú vystavené 
atmosferickému, biologické-
mu a fyzikálnemu pôsobe-
niu, ostáva až dodnes celkom 
mimoriadnym zjavom.

Výsledok vedeckej ana-
lýzy potvrdzuje pôvodnosť 
a originálnosť tohto eucha-
ristického zázraku.

Tomuto zázraku ďakuje 
Lanciano za to, že sa v r. 
1921 stalo sídlom Prvého 
eucharistického kongresu 
Abruzzov (hornatá krajina 
v strednom Taliansku so 
štyrmi provinciami: L’Aquila, 
Pescara, Chieti a Teramo).

Treba pripomenúť, že 
vedľa svätyne dnes otcovia 
františkáni zriadili stálu 
expozíciu venovanú tomuto 
eucharistickému zázraku. Tá 
informuje o histórii zázraku 
a priebehu vedeckých výsku-
mov. Dom pútnikov s veľkou 
konferenčnou sálou posky-
tuje možnosť ubytovania pre 
návštevníkov. 

František Dancák

Eucharistické zázraky sú mimoriadnymi 
prípadmi premenenia počas svätej litur-
gie, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. 
Stávajú sa však viditeľným znakom Ježi-
šovej skutočnej prítomnosti.

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

L A N C I A N O


