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Každý koniec je začiatkom nie-
čoho iného, nového. Blížime sa 

k Sviatku narodenia Ježiša Krista, 
ktorý predznamenal koniec Starej 
zmluvy a spísanie Novej, ktorá otvori-
la brány neba aj našim národom. 

Aj toto číslo predznamenáva ko-
niec 38. ročníka časopisu Slovo a zrod 
toho nového. Aký bol ten starý a aký 
bude nový? Ťažko hodnotiť a ešte 
ťažšie predvídať. Mnohí ste si úpravy 
a štruktúru v tomto roku pochvaľo-
vali. Ostatné dni ma však privádzajú 
do rozpakov, keďže mnohí z vás ste 
si Slovo na nový rok nepredplatili. 
Úprimne hľadám dôvody, ktoré vás 
k tomu viedli. Ak nie sú osobné alebo 
finančné, rád by som ich poznal, aby 
sme sa podobných chýb vyvarovali. 

A čo nás čaká? 39. ročník prináša 
veľa zmien. Ani nie tak v grafickej 
oblasti (aj keď aj tá sa trocha oživí), 

ale hlavne v obsahovej. Niektoré rub-
riky zaniknú a na ich miesto nastúpia 
nové, verím, že rovnako zaujímavé. 
Ako sme avizovali, každé vydanie Slo-
va bude hrubšie o 8 strán a rovnako 
dvojfarebné ako v posledných číslach 
tohto roka. 

Z noviniek uvádzam hlavne Božie 
slovo na každý deň, ktoré nás všetkých 
bude privádzať k užšiemu kontaktu 
s Bohom. Pre vlastníkov satelitov 
či káblových televízií bude istotne 
zaujímavý plný program TV NOE, 
iní uvítajú reportáže z dôležitých 
udalostí v našej Cirkvi, ako aj správy 
z farností... 

Osobne mám nádej, že nový ročník 
bude ešte úspešnejší, než bol ten sú-
časný. Ale o tom už rozhodujete vy.
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úvodník šéfredaktora vyberáme z obsahu

Život Život Benedikta Benedikta XVI.XVI.

Opakovaná hospitalizácia pápeža 
Jána Pavla II. vo februári 2005 

naznačovala, že jeho zdravotný stav 
je vážny. Na veľkonočných obradoch 
ho striedavo zastupovali jeho najbliž-
ší spolupracovníci. Na Veľký piatok 
viedol Krížovú cestu v Koloseu kar-
dinál-vikár Camillo Ruini. Svätý Otec 
sledoval obrad na obrazovke vo svojej 
osobnej kaplnke. Meditácie Krížovej 
cesty pripravil kardinál Ratzinger.

Na začiatku liturgie veľkonočnej 
vigílie, ktorú viedol kardinál Ratzinger 
v sobotu 26. marca večer, si prítomní 
v Chráme sv. Petra vypočuli posolstvo 
ťažko chorého Svätého Otca. Ján Pavol 
II. v ňom vyjadril svoje spojenie so 
všetkými veriacimi. V piatok veľko-
nočného týždňa, t. j. 1. apríla 2005, 
cestoval kardinál Ratzinger do Kláš-
tora sv. Školastiky v Subiacu, v horách 
asi 70 km na východ od Ríma. V tomto 
benediktínskom stredisku prevzal 
Cenu sv. Benedikta za podporovanie 
života a rodiny v Európe. 

Po návrate zo Subiaca do Ríma sa 
kardinál Ratzinger dozvedel, že lekári 
už nevidia možnosť zlepšenia zdra-
votného stavu pápeža Jána Pavla II. 
a očakávajú blízky koniec. Bol druhý 
apríl, sobota pred nedeľou Božieho 
milosrdenstva. Kardinál navštívil pá-
peža a mohol sa s ním chvíľu zhovárať. 
Po návšteve oznámil, že Svätý Otec 
sa s ním rozprával po taliansky a po 
nemecky. Rozlúčil sa s ním a ďakoval 
mu za mnohoročnú spoluprácu.

V tú istú sobotu o 20. hodine večer 
v izbe Svätého Otca slúžil kardinál 
Marian Jaworski s ďalšími dvoma 
prelátmi svätú omšu zo sviatku Božie-
ho milosrdenstva. Počas bohoslužby 
udelili Jánovi Pavlovi II. pomazanie 
chorých a sväté prijímanie v podobe 
viatika. S modlitbami prítomných pri 
pápežovej smrteľnej posteli sa spájali 
tisíce ľudí na Námestí sv. Petra. Ján 
Pavol II. zomrel o 21.37 hodine. Vtedy 
boli pri ňom jeho osobní sekretári 
Mons. Stanislaw Dziwisz a Mons. 
Mieczyslaw Mokrzycki, arcibiskup 
Stanislaw Rylko, páter Tadeusz Styc-
zeń, tri poľské rehoľné sestry, ktoré sa 
starali o pápežovu domácnosť, dvaja 
lekári a dvaja ošetrovatelia. Ihneď 
nato prišli zodpovední predstavitelia 
Vatikánu a Cirkvi: kardinál Angelo 
Sodano, kardinál Eduardo Martinez 
Somalo, arcibiskup Leonardo Sandri 
a Mons. Paolo Sardi. O niečo neskôr 
prišli k zosnulému pápežovi kardináli 
Joseph Ratzinger a Jozef Tomko.

Ako dekan kardinálskeho zboru 
kardinál Ratzinger oznámil všetkým 
kardinálom vo svete pápežovo úmr-
tie. Zároveň ich povolal do Ríma na 
pohreb Jána Pavla II. a na voľbu novej 
hlavy katolíckej Cirkvi.

Najväčší pohreb v dejinách ľudstva 
viedol kardinál Ratzinger v piatok 8. 
apríla. Po svätej omši sprevádzal kar-
dinál rakvu s telom Jána Pavla II. do 
svätopeterského chrámu, kde ju uložili 
vo vatikánskych kryptách.

 S nepriateľmi netreba zaobchád-
zať ako so zvermi na poľovačke, ale 
ako s dušami, ktoré treba zachrániť 
(sv. Gregor).

 Každý, kto môže hlásať pravdu 
a nehlása ju, bude odsúdený Bohom 
(sv. Justín Mučeník).

 Neobviňujme spravodlivý Boží 
súd. Sme príliš nevedomí na to, aby 
sme mohli hodnotiť jeho skryté 
myšlienky. (sv. Bazil Veľký).

 Najlepším prostriedkom na po-
vznesenie ríše a blahobytu občanov 
je podporovanie bohoslužieb a báz-
ne Božej (sv. Eduard).

myšlienky slávnych
Posledné dni s Jánom Pavlom II.
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Čo je určujúce pre 
osožne strávený čas 
voľna a nevšednej 

atmosféry? 
Stačí citovosť alebo zá-

bava a materiálne vyžitie, radosť z darčekov, spoločenské 
a rodinné stretnutia? 

Je množstvo reklám, ktoré nám ponúkajú vianočné 
dovolenky, lyžovačky, zábavy a kultúrne programy. Nič 
z toho sa však nespomína pri prvých Vianociach. Ani 
neviem presne, kde sa etymologicky vzal slovenský výraz 
Vianoce. Či je to z latinčiny: via = cesta, nocte = v noci 
/teda: via nocte/ alebo to má iný základ.

Jedno je isté. V tú svätú noc prišiel na svet Boží Syn. 
V noci sa vydali na cestu pastieri, aby sa mu poklonili, 
a rovnako v noci sprevádzala hviezda mudrcov na ceste 
z východných krajín. Tak isto za noci bol vyzvaný na cestu 
sv. Jozef, aby vstal zo sna, vzal dieťa a jeho matku a utekal 
do Egypta, lebo Herodes chcel dieťa zmárniť. Všetko sa 
udialo v noci a otázkou je, či tma noci má nejaký symbo-
lický význam alebo je to len zhoda okolností. 

Keďže u Boha nejestvuje náhoda, lebo 
on všetko riadi svojou mocou, tak aj táto 
okolnosť noci nám isto chce niečo povedať 
o Sviatku narodenia Pána. Tma a noc je 
biblickým vyjadrením hriechu a temnej 
moci smrti. Starozákonný prorok Izaiáš 
predpovedá víťazstvo nad temnotou smrti, 
čo evanjelista Matúš pripisuje príchodu 
Krista: „Ľud bývajúci v temnotách uvidel 
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli 
v temnom kraji smrti“ (Iz 9, 1 a Mt 4, 16).

Ak teda tma beznádeje naplňovala 
hrôzou celé ľudstvo pred príchodom 
Krista, jeho narodením nám zažiaril jasný 
záblesk nádeje na vykúpenie z hriechu. 
Tento záblesk bol nielen žiarou hviezdy 
či rozžiarenej betlehemskej noci, ale aj 
svetlom nádeje pre tých, ktorí v dieťati 
uloženom do jaslí rozpoznali Spasiteľa 
a klaňali sa mu.

Teda sviatky Vianoc sú v prvom rade 
o prijatí posolstva neba: „Dnes sa vám v Dávidovom meste 
narodil Spasiteľ, Kristus Pán“ (Lk 2, 11). Ak toto podstatné 
vynecháme z vianočného obdobia, potom všetko ostatné 
prestane mať zmysel. A tak sa zdá, že aj kresťania vyne-
chávajú to hlavné, keď sa spolu s pohanským svetom ženú 
za prívlastkom „vianočný“ (trh, stôl, darček, stromček, 
kapor, lyžovačka ... ), ale bez pravej radosti Vianoc z na-
rodeného Krista.

Mnohokrát uprostred smutných správ a temných 
prognóz strácame radosť i nádej. Tak nejako prežíval aj 
vyvolený národ svoj osud, keď berla bola odňatá od Júdu 

a celý vtedajší svet sa stal 
vazalom pohanského Ríma. 
No Božia moc sa najviac 
prejavuje v ľudskej slabosti, 
vtedy, keď človek sám po-

chopí, že je odkázaný na Božiu pomoc. Ako to zakúsil aj 
apoštol Pavol, keď tri razy prosil Pána a dostal odpoveď: 
„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v sla-
bosti“ (2Kor 12, 8).

Vtedy, keď židovský národ túžil po mocnom vodcovi, 
Boh mu posiela slabé dieťa, ktorého narodenie premohlo 
tmu vtedajšieho pohanstva. Ktovie, ako by sa uberalo ži-
dovské náboženstvo bez konfrontácie s ním a kde by bol 
dnešný svet v hľadaní pravdy o človeku. Podobne aj nám 
dnes neposiela silný ekonomický kapitál ani nepredstavuje 
Cirkev ako obrovskú mocnosť. Boh nám dáva pocítiť, že sa 
znova máme vrátiť k jednoduchosti viery predkov, ktorí aj 
v najťažších situáciách mali radosť v srdci – radosť z viery 
v Božieho Syna. 

Aj nám sa môže zdať, že sa stávame vazalmi novodobého 
pohanstva, ale to všetko prestáva platiť narodením Ježiša 

v našich srdciach. Vyžaduje sa od nás to, 
že nepodľahneme velikášstvu mocných 
tohto sveta, ale spolu s jednoduchými 
pastiermi či úprimne hľadajúcimi mudr-
cmi sa vydáme na cestu za Kristom, aj keď 
žijeme uprostred noci pohanského sveta. 
Buďme si vedomí toho, že s Kristom sa 
neprehráva, ale s novodobým Herodesom, 
túžiacim po moci a zabíjaní, sme už dávno 
prehrali boj o šťastie, radosť i život.

Ako teda sláviť Vianoce, aby nám pri-
niesli osoh? 

Jednoznačne s Kristom, s ktorým sme 
sa zmierili v predvianočnej spovedi, aby 
sme mu pripravili nie špinavú maštaľ 
svojich hriechov, ale čisté srdce. Samo-
zrejme, že s Kristom, ktorý sa pri každej 
sv. liturgii rodí nielen v Betleheme, ale aj 
na našich prestoloch – v chrámoch, kde 
ho eucharisticky môžeme prijať. Pravdaže, 
s Kristom uprostred rodín, kde vládne 

atmosféra vzájomnej lásky, pochopenia a kresťanský duch. 
Ináč sa sviatky Narodenia Pána nedajú zmysluplne prežiť 
nikde na svete.

Preto vám zo srdca prajem, aby sa Ježiš narodil v srdci 
každého z vás. 

Aby svojím príchodom rozžiaril temnotu vašich starostí 
a priniesol vám nové svetlo nádeje. 

Aby radosť, pokoj a jeho požehnanie spočinulo na 
každej kresťanskej rodine. 

K tomu vám s láskou udeľujem archijerejské požeh-
nanie. 

VLADYKA MILAN CHAUTUR, CSsR

slovo do života

BIZNIS?
AKO SLÁVIŤ VIANOCE?

MiloMilostiplné a radostné prežitie sviatku Narodenia stiplné a radostné prežitie sviatku Narodenia 
Ježiša Krista Ježiša Krista vám zo srdca želá kolektív pracovníkov redakcie.vám zo srdca želá kolektív pracovníkov redakcie.

Christos raždajetsja! Slavite jeho!Christos raždajetsja! Slavite jeho!

Vianočná
koleda
V mestečku Betléme, 
v jasličkách na slame 
leží to diet́atko, 
na ktoré čakáme. 
Anjelik bez krídel, 
Boží i človečí. 
Nikto ho nevidel, 
každý ho dosvedčí, 
darček mu nesiem tam. 
A ja mu do diaĺky 
namiesto hrkálky 
srdiečko posielam.

Milan Rúfus
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LONDÝNSKI PÔRODNÍCI 
NAVRHLI EUTANÁZIU 
POSTIHNUTÝCH 
NOVORODENCOV

Lekársky inštitút Kráľovského 
kolégia pôrodníkov a gynekológov 
v Londýne vydal 8. novembra šoku-
júci návrh o eutanázii novorodencov 
s ťažkým postihnutím. Dokument 
žiada otvorenie debaty o zabíjaní 
takýchto detí, aby sa tak rodičia zba-
vili citového bremena aj ekonomickej 
záťaže, ktorú by im spôsobilo liečenie 
postihnutého dieťaťa. „Taký prístup 
akoby vyjadroval, že byť postihnu-
tým je niečo veľmi zlé, že postihnutí 
dospelí majú menšiu cenu ako ostatní 
členovia spoločnosti,“ povedala S. 
Aspisová z Britskej rady pre postihnu-
tých ľudí. Podľa novorodeneckého le-
kára J. Wyatta z kolégia v Londýne by 
možnosť úmyselnej vraždy od základu 
zmenila podstatu samotnej medicíny. 
Zmenila by sa na istý druh sociálneho 
inžinierstva s cieľom maximalizovať 
úžitok pre spoločnosť a minimalizo-
vať prítomnosť bezcenných.

RV, TK KBS te; pz

ÍRSKY NAJVYŠŠÍ SÚD 
O EMBRYÁCH

Írsky Najvyšší súd vydal 15. no-
vembra rozhodnutie, že ústavou 
garantované právo nenarodených 
embryí na ochranu sa nevzťahuje na 
embryá, ktoré sa nachádzajú mimo 
maternice. Súd tak zamietol žiadosť 
ženy o návrat jej 3 zmrazených em-
bryí. Súd v rozhodnutí argumen-
tuje, že právo na ochranu a život 
sa nevzťahuje na embryá zmrazené 
a in vitro. Dublinský arcibiskup M. 
Diarmuid vyjadril znepokojenie nad 
týmto rozhodnutím. „Už na prvé po-
súdenie je jasné, že toto rozhodnutie 
vrhá pochybnosti na stupeň ochrany, 
ktorú ústava poskytuje ľudskému 
životu v jeho počiatočných štádiách. 
Dúfame, že tento problém dostane 
dostatok priestoru na prehodnotenie 
v možných nasledujúcich dovolaniach 
na Najvyšší súd. Veríme, že ochrana 
života vo všetkých jeho fázach vývoja 
bude obhájená.“

CNS

SITUÁCIA NA OBSADENEJ 
ČASTI CYPRU

Pri príležitosti návštevy cyperské-
ho prezidenta Tassosa Papadopoulosa 
vo Vatikáne 16. novembra predstavili 
pápežovi Benediktovi XVI. fotogra-
fickú dokumentáciu toho, ako sa na 

VÝRAZ „ZA VŠETKÝCH“ 
NAHRADENÝ VÝRAZOM 
„ZA MNOHÝCH“

Pápež Benedikt XVI. osobne roz-
hodol, že v budúcnosti sa konsekrač-
ná formula pri slávení Eucharistie 
pozmení tak, aby sa všade na svete 
hovorilo: „Toto je moja krv, ktorá sa 
vylieva za vás i za mnohých...“ na-
miesto doterajšieho „... za všetkých.“. 
Uviedol to prefekt Kongregácie pre 
Boží kult a disciplínu sviatostí kar-
dinál F. Arinze v polovici novembra. 
Zároveň však zdôraznil, že ide len 
o formálnu úpravu, ktorá lepšie 
zodpovedá latinskému originálu 
„pro multis“ a nijako nemení kato-
lícku náuku o tom, že Ježiš zomrel za 
všetkých. „Ostáva dogmou viery, že 
Kristus zomrel na kríži za všetkých 
ľudí,“ uviedol kardinál Arinze.

RV, TK KBS te; jk

VÝCHODNÉ CIRKVI 
„STELESNENÍM DARU“

„Východné cirkvi sú stelesnením 
jedného daru,“ povedal kardinál I. 
M. Doud, prefekt Kongregácie pre 
východné cirkvi, delegátom stretnutia 
východných cirkví v Chicagu, ktoré sa 
konalo 30. októbra až 3. novembra. 
„Každá východná cirkev sa rovnako 
podieľa na postavení daru od Boha, 
daru pre všeobecnú Cirkev. Máme čo 
ponúknuť. Dôsledkom toho sa nikdy 
na žiadnom mieste nesmieme cítiť 
ponížení. Naše spoločné pôsobenie 
je v ponúknutí seba ako daru. Nie 
v súťaži, ale spolupráci. Kristus neučil 
nič o roztriešťovaní a delení. Naopak, 
sväté mystériá liturgicky vzývajú Tro-
jicu, aby nás všetkých zjednotila.“

CNS

UKONČENIE DIECÉZNEJ 
FÁZY PROCESU BLAHOREČE
NIA JÁNA PAVLA I.

 Diecézna fáza 
procesu blahore-
čenia pápeža Jána 
Pavla I. bola ukon-
čená a jej uzávery 
boli 14. novembra 
zaslané do Vatiká-
nu. Ako uviedol 
postulátor kauzy 

o. Covolo, k dispozícii je jedno sve-
dectvo o zázraku na príhovor pápeža 
Jána Pavla I., vlastným menom Albina 
Lucianiho. Za pápeža bol zvolený 26. 
augusta 1978 a jeho pontifikát trval 
33 dní.

RV/Zenit

tureckej časti ostrova znesväcujú 
stovky kresťanských chrámov. Za 
ostatných 30 rokov sa v oblasti oku-
povanej tureckými vojskami zmenilo 
133 kostolov, kaplniek a kláštorov na 
maštale, hotely, internáty a nočné 
kluby, 78 na mešity, 28 na kasárne 
a nemocnice a 3 na sklady. Zároveň 
bolo ilegálne odnesených približne 
15-tisíc ikon, ktorých súčasné umiest-
nenie je neznáme.

RV/Fides

NOVÝ NÁBOŽENSKÝ ZÁKON 
V TURECKU NESTAČÍ

V rámci podmienok EÚ Turecko 
v novembri prijalo zákon o nábožen-
ských menšinách. Aj nemoslimské 
náboženské organizácie by tak mali 
dostať možnosť vlastniť nehnuteľnos-
ti, čo doteraz nemohli. V paradoxnej 
situácii sa ocitol aj Ekumenický 
patriarchát v Konštantínopole. Jeho 
komplex budov patril pod Kláštor 
sv. Juraja. Keďže však kláštor nemo-
hol byť jeho vlastníkom, vystupoval 
v tejto úlohe samotný sv. Juraj. Podľa 
nového zákona cirkvi môžu zakladať 
nadácie, ktoré budú vlastníkmi ne-
hnuteľností. Ekumenický patriarchát 
však túto úpravu považuje za nedo-
statočnú a vyčíta jej dve veci: Po prvé, 
zákon nerieši reštitúcie, teda vrátenie 
majetkov zabavených v histórii ná-
boženským skupinám z rozličných 
dôvodov, a po druhé, práva nábožen-
ských menšín v Turecku sú podmie-
nečné. Zákon totiž práva tureckých 
občanov vyznávajúcich „latinské“ 
alebo „grécke“ náboženstvo kladie do 
súvisu s právami Turkov v krajinách 
spojených s týmito vierovyznaniami.

RV/AsiaNews

STRETNUTIE PREDSTAVI
TEĽOV KATOLÍCKEJ A ANGLI
KÁNSKEJ CIRKVI

14.-15. novembra sa v anglickom 
Leeds konalo bilaterálne stretnutie 
medzi zástupcami Konferencie kato-
líckych biskupov Anglicka a anglikán-
skej cirkvi. Predsedajú mu kardinál 
C.M. O´Connor a arcibiskup z Can-
terbury R. Williams. Ako uviedol 
kardinál O´Connor:

 „Toto stretnutie je dôležitým zna-
kom vzájomného prístupu k dialógu 
a spoločného svedectva, založeného 
na viere. Misia, ktorú nám dal Kristus, 
nás zaväzuje a povoláva, aby sme sa 
hlbšie angažovali v tomto partner-
stve.“

RV, TK KBS dj; pz

správy z kresťanského sveta

Sním
ka: angesetdem
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Chrámom sv. archanjela Michala 
v Hrabovčíku pred očakávaním vzác-
nej návštevy. V sobotu 11. novembra 
2006 naša gr. kat. farnosť privítala 
vladyku Jána Babjaka na odpustovej 
slávnosti.

Po dlhých rokoch do našej far-
nosti zavítal náš otec biskup. Jeho 
prvé kroky viedli na farský úrad, 
kde ho privítal duchovný otec Šte-
fan Paločko. Zakrátko sa liturgický 
sprievod, tvorený vladykom Jánom, 
svidníckym dekanom o. Pulščákom, 
duchovnými otcami Jozefom Gačom, 
Štefanom Kopčákom, ktorí vo farnosti 
pôsobili v minulosti, bohoslovcami 
z prešovského seminára a ostatnými 
hosťami, premiestnil pred chrám. 
Starosta obce Sergej Vasilenko v mene 
všetkých prítomných privítal vzácnu 
návštevu chlebom a soľou. Za hlaholu 
zvonov sa po krátkej príprave začala 
slávnostná archijerejská sv. liturgia. 
V homílii vladyka Ján poukazoval 
na existenciu beztelesných mocností 
- anjelov a vyzdvihol úlohu sv. archan-
jela Michala. Slávenie eucharistickej 
hostiny v spoločenstve s vladykom 
bolo nielen nádherným zážitkom, 
ale aj mocným povzbudením pre 
všetkých prítomných.

Po skončení sv. liturgie slávnosť 
pokračovala pred novopostaveným 
Domom nádeje. Starosta obce po-
ďakoval všetkým, ktorí sa pričinili 
o nádherné dielo, postavené z vlast-
ných prostriedkov. Potom vladyka Ján 
vykonal obrad posviacky.

Na slávnosti sa zúčastnil aj posla-
nec NR SR Jaroslav Ivančo.

M. Haľková

SLÁVNOSŤ V KEČKOVCIACH
V Kečkovciach v Svidníckom pro-

topresbyteráte prešovský eparcha 
Ján Babjak, SJ, posvätil v nedeľu 12. 
novembra obnovený farský Chrám 
sv. archanjela Michala z roku 1911. 
Gréckokatolícki veriaci pod vedením 
svojho duchovného otca Rastislava 
Lišivku obnovili interiér – vymaľovali 
chrám a dali zhotoviť nové nástenné 
maľby, obnovili ikonostas, lavice 
a vymenili staré okná za nové. Re-
konštrukcia ich stála viac ako 600 000 
korún, ktoré darovali okrem domá-
cich veriacich aj domáci a zahraniční 
sponzori.

Otec biskup ocenil prácu domá-
ceho kňaza a veriacich na obnovení 
chrámu, o to skôr, že ide o neveľkú 
komunitu.

S otcom biskupom koncelebrovalo 

PRIATEĽ  NAJVÄČŠÍ DAR
5. novembra zavítal do svojej 

rodnej obce Hažín n/Cirochou pre-
šovský eparcha Mons. Ján Babjak, 
SJ, aby tam slávil archijerejskú sv. 
liturgiu pri príležitosti chrámového 
sviatku sv. archanjela Michala. Na 
slávnosti sa zúčastnili aj veriaci z ob-
ce Kamenica n/Cirochou. V homílii 
duchovný otec R. Baka hovoril o sv. 
archanjelovi Michalovi, obrancovi 
Božích právd a ochrancovi verných 
Bohu, a vladyka Ján o anjelovi stráž-
covi, Božom služobníkovi, s ktorým 
máme nadviazať osobný dialóg. Sláv-
nosť bola zakončená mnoholitstvijem 
Svätému Otcovi a udelením sviatosti 
myropomazania.

Anna Ferjaková

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V CIRKEVNEJ ŠKOLE

V Cirkevnej združenej strednej 
škole v Trebišove sa 10. novembra, 
pri príležitosti sviatku sv. Jozafáta, 

patróna školy, po prvýkrát slávil 
odpust. Sviatočný deň sa začal ráno 
neformálnym stretnutím vladyku 
Milana Chautura so študentmi a pe-
dagógmi v budove školy a pokračoval 
v miestnom farskom chráme sláve-
ním koncelebrovanej božskej litur-
gie. V kázni vladyka Milan pútavo 
priblížil postavu arcibiskupa Jozafáta, 
OSBM, ktorý svoj život obetoval za 
zjednotenie východných kresťanov 
s Katolíckou cirkvou. Po skončení li-
turgie nasledovala posviacka kaplnky 
v budove školy, ktorá bude slúžiť pre 
rozvoj liturgického a duchovného 
života študentov i pedagógov.

Na slávnosti sa okrem pedagógov 
na čele s riaditeľom školy Tiborom 
Volčkom, sprievodu vladyku a kňazov 
- katechétov, zúčastnili aj predstavi-
telia mesta a ďalší priaznivci školy. 
V priateľskej a sviatočnej atmosfére sa 
nieslo aj spoločné posedenie a bodku 
za programom dňa dal futbalový 
zápas.

Michal Hospodár
 

„PÁN ZASTAVIL NA BREHU...“
Tento známy nápev piesne znel 

svätú liturgiu 10 kňazov. Na slávnosti 
bol prítomný aj poslanec NR SR Jaro-
slav Ivančo zo Svidníka.

Archijerejská svätá liturgia sa 
ukončila myrovaním.

Ľubomír Petrík

KŇAZSKÝ DEŇ V EXARCHÁTE
V pondelok 13. novembra sa v bu-

dove rezidencie košického apoš-
tolského exarchu Milana Chautura 
uskutočnilo stretnutie kňazov exar-
chátu v rámci permanentnej formácie 
kňazov. Išlo už o tretie stretnutie 
v tomto roku. Po úvodnej modlitbe 
vladyka Milan predstavil kňazom 
o. Ľubomíra Petrička, určeného pre 
duchovnú pomoc kňazov exarchátu 
a ich rodinám.

Ako prvý vystúpil s prednáškou 
novovymenovaný kňaz Ľubomír 
Petričko. Vo svojej prednáške Osoba 
kňaza vo svetle exhortácie Pasto-
res dabo vobis poukázal na trvalú 
platnosť kňazskej služby a osobitne 
sa upriamil na pastoráciu kňaza 
v dnešnom svete. Špeciálne sa dotkol 
osobitostí pastorácie ženatých kňazov 
a ich života v cirkevnom spoločen-
stve. Svoje odporúčania podopieral 
skúsenosťami z Talianska a Ukrajiny, 
kde doteraz pôsobil. V druhej pred-
náške František Puci, michalovský 
protopresbyter, formačne predniesol 
správny postup pri komplexnom ve-
dení farskej administratívy.

V tretej prednáške cirkevný práv-
nik Peter Paľovčík podal právny 
pohľad na cirkevný majetok podľa 
Východného cirkevného zákonníka 
(CCEO) spolu s odborným komen-
tárom. Nakoniec vystúpili Helena 
Goldírová a Jozef Gočik z exarchát-
neho úradu a informovali kňazov 
o postupoch pri stave a spravovaní 
cirkevného majetku v rámci miest-
nej cirkvi. Záverečným slovom sa 
všetkým prítomným za účasť poďa-
koval vladyka Milan a povzbudil ich 
do ďalšieho obetavého kňazského 
života. Nakoniec udelil kňazom svoje 
archijerejské požehnanie.

Michal Hospodár

KRESŤANSKÉ MASMÉDIÁ 
V ŠTÁTOCH V4

Za aktívnej účasti prednášateľov 
z Poľska, Čiech, Maďarska a Slovenska 
sa 14. novembra na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte Prešovskej uni-
verzity (GTF PU) v Prešove v rámci 
Týždňa vedy a techniky Európskej 
únie konala Medzinárodná vedecká 

správy z domova
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konferencia na tému Kresťanské ma-
smédiá v štátoch V4.

Organizátormi boli Oddelenie 
súčasných foriem ohlasovania viery 
Katedry systematickej teológie a bib-
listiky GTF PU, Vysoká škola kráľa 
Władyslava Jagiełonského v Ľubline 
a Občianske združenie Pro commu-
nio, o. z., v Prešove. Konferencia sa 
koná pravidelne už niekoľko rokov.

Aj vďaka štúdiu masmediálnej 
komunikácie a tradícii vedeckých 
konferencií o masmédiách na GTF 
PU v Prešove sa študenti fakulty 
stávajú kritickými odberateľmi me-
diálnych produktov. Konferencia 
vniesla do života prítomných nové 
pohľady na svet masmédií a poznanie 
potreby a dôležitosti alternatívy, ktorú 
v záplave rôznych médií ponúkajú 
kresťanské médiá.

Na masmédiá v integrovanej Eu-
rópe sa v prednáške zameral hlavný 
organizátor podujatia prodekan GTF 
PU Doc. Marek Pribula. S vysielaním 
Rádia Lumen na Slovensku posluchá-
čov zoznámil jeho riaditeľ Doc. Juraj 
Spuchľák. Témou prednášky rektora 
ľublinskej vysokej školy Prof. Tade-
usza Zasępu boli Katolícke médiá 
v Poľsku po roku 1989. Odborný asis-
tent GTF PU Ľubomír Petrík, riaditeľ 
a hovorca Gréckokatolíckeho biskup-
ského úradu v Prešove, prednášal 
o kresťanských médiách na Slovensku 
a Radek Mezulánik z Vyššej odbornej 
školy publicistiky v Prahe o kresťan-
ských médiách v Českej republike. 
Kresťanské knižné tituly v Českej 
republike predstavil Vojtech Eliáš 
z Karlovej univerzity v Prahe. Sándor 
Kondás z Mediálneho centra Grécko-
katolíckeho biskupského úradu v Haj-
dúdorogu hovoril o náboženských 
programoch vo verejnoprávnych 
médiách v Maďarsku.

ISPB

VLADYKA MILAN CHAUTUR 
MEDZI ŠTUDENTMI

V rámci Týždna Cirkvi pre mládež 
navštívil vladyka Milan Chautur, ko-
šický exarcha, v utorok 14. novembra 
priestory Katolíckej strednej peda-

gogickej školy v Košiciach - Furči. 
V sprievode riaditeľa školy Ľubomí-
ra Verbovanca si prezrel jednotlivé 
triedy a oboznámil sa so študijnými 
odbormi, ktoré škola ponúka.

Po neformálnej diskusii so študent-
mi stretnutie pokračovalo rozhovo-
rom s vedením školy a vyvrcholilo 
kultúrnym programom študentov. 
Po ukončení jednotlivých vystúpení 
riaditeľ Ľ. Verbovanec poďakoval 
vladykovi za vzácnu návštevu a du-
chovné povzbudenie a duchovný 
správca školy Martin Mati odovzdal 
na pamiatku z tohto stretnutia vla-
dykovi malú brožúrku, v ktorej sú 
vyjadrené pozdravy študentov sym-
bolickým podpisom. Celé stretnutie 
sa ukončilo obedňajšou modlitbou 
a archijerejským požehnaním.

Tomáš Fischer

STRETNUTIE S POSLANCA
MI PREŠOVSKÉHO SAMO
SPRÁVNEHO KRAJA

Práca Gréckokatolíckej cirkvi 
s mládežou bola témou stretnutia 
prešovského eparchu Jána Babjaka, 
SJ, s predsedom a poslancami Prešov-
ského samosprávneho kraja, ktoré sa 
uskutočnilo 15. novembra v rezidencii 
Gréckokatolíckeho biskupstva v Pre-
šove. Pozvanie vladyku Jána prijal aj 
spišský biskup a predseda KBS Mons. 
František Tondra.

Hostia si prezreli Katedrálu sv. 
Jána Krstiteľa a priestory rezidencie. 
Otec biskup ich zoznámil s históriou 
Prešovskej eparchie. V ten istý deň 
dopoludnia bola v centre Prešova 
skolaudovaná budova, ktorú Grécko-
katolícky biskupský úrad za pomoci 
domácich a zahraničných sponzorov 
rozšíril a zrekonštruoval. Bude slúžiť 
ako Gréckokatolícke pastoračné cen-
trum pre mládež, v ktorom sa budú 
stretávať predovšetkým vysokoškoláci 
a stredoškoláci.

Takmer štyridsať účastníkov stret-
nutia si vypočulo príhovor prešov-
ského eparchu o formácii mladých 
ľudí, v ktorom zdôraznil, že Cirkev 
neľutuje obety a prostriedky vyna-

správy z domova

ložené na túto formáciu, pretože je 
nesmierne dôležitá predovšetkým 
pre život konkrétnych mladých ľudí, 
ale aj pre spoločnosť a pre Cirkev. 
Prednášku na tému Práca Gréckoka-
tolíckej cirkvi s mládežou predniesol 
riaditeľ biskupského úradu Ľubomír 
Petrík. Starostlivosť o deti a mládež 
je bezpochyby jedným zo spoločných 
menovateľov zodpovednej služby pre 
spoločné dobro tak vyššej samosprá-
vy, ako aj Cirkvi.

Stretnutie sa nieslo v priateľskej at-
mosfére a v jeho závere predseda PSK 
Peter Chudík poďakoval prešovskému 
eparchovi v mene svojom aj v mene 
poslancov za pozvanie a vyjadril ra-
dosť z pozitívneho pôsobenia cirkví 
na území PSK.

Prvé takéto stretnutie Cirkvi s po-
slancami PSK sa konalo v septembri 
z iniciatívy Mons. Františka Tondru 
na Spišskej Kapitule.

ISPB

83 ROKOV OTCA BISKUPA 
MONS. JÁNA HIRKU

Prešovský emeritný biskup Mons. 
Ján Hirka sa 16. novembra 2006 dožil 
83 rokov.

Ako ordinár spravoval Grécko-
katolícku cirkev v celom Česko-
slovensku v ťažkých podmienkach 
normalizácie až do konca roka 1989. 
Po páde totalitného režimu ho Svätý 
Otec Ján Pavol II. 21.decembra 1989 
vymenoval za prešovského sídelného 
biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 
z rúk Mons. Jozefa kardinála Tomka 
v Prešove 17. februára 1990.

Svoju službu na prešovskom bis-
kupskom stolci ukončil 10. decembra 
2002.

Aj po svojom odchode do emeri-
túry sa otec biskup zaujíma o dianie 
v Cirkvi i v spoločnosti. Prijíma 
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VII. medzinárodnom stretnutí zbo-
rov, kde sa predstavil spolu s ďalšími 
tromi spevokolmi večer 16. novembra 
v Chráme Zvestovania Bohorodičky. 
Po prenocovaní a liturgii v Máriapó-
csi pokračovala cesta Prešovčanov do 
Ruského Kerestúra v Srbsku. Miestny 
Dom kultúry usporadúva tradičné 
jesenné stretnutie speváckych zborov, 
ktoré patrí medzi najvýznamnejšie 
kultúrne podujatie národnostnej 
menšiny Rusínov v Srbsku.

Vo večernom programe sa zbor 
prezentoval svojím vystúpením na 
stretnutí zborov v meste Verbas, ktoré 
v priamom prenose vysielala aj rusín-
ska národnostná redakcia televízie 
v Novom Sade. Duchovným zážitkom 
pre účastníkov zájazdu bola aj návšte-
va pútnického mariánskeho miesta 
Vodica a baziliánskeho Kláštora sv. 
Jozafáta v Kule. Veľmi zaujímavá bola 
návšteva tzv. zámku, kde sú v zria-
denom múzeu vystavené exponáty 
ľudovej kultúry Kerestúrčanov, ich 
remeselnej činnosti, ale aj súčasnej 
umeleckej tvorivosti mladých. Na 
záver pobytu vystúpil zbor v nedeľu 
pri sv. liturgii v Katedrálnom chráme 
sv. Mikuláša z Bari v Ruskom Keres-
túre (1784) a večer v samostatnom 
programe v miestnom dome kultúry. 
Pohostinnosť obyvateľov Ruského 
Kerestúra bola bezhraničná.

Peter Krajňák

VÝSTAVA VZÁCNYCH 
PAMIATOK

V rámci Európskeho týždňa vedy 
a techniky na Slovensku bola 20. 
novembra v priestoroch Gréckoka-
tolíckeho farského úradu v Bratislave 
vernisáž výstavy s názvom Pamiatky 
byzantskej a latinskej obradovej 
tradície v Slavistickom ústave Jána 
Stanislava SAV. Podujatie otvoril 
Doc. Peter Žeňuch, riaditeľ ústavu, 
ktorý v úvodnej prednáške predsta-
vil vystavované rukopisné pamiatky 
z karpatského regiónu a zdôraznil 
ich jedinečnosť. Medzi desiatkami 
vystavovaných pamiatok je azda 
najvzácnejšou Baškovský evanjeliár 
z 15. storočia napísaný cyrilským 
písmom.

Súčasťou podujatia bola sv. liturgia, 
ktorej v gréckokatolíckom Chráme 
Povýšenia sv. Kríža predsedal miestny 
farár Peter Rusnák. V svojom prí-
hovore vyzval prítomných veriacich 
i vzácnych hostí k úsiliu, aby pamiat-
ky našich predkov, ktoré sú majoritne 
náboženskej povahy, boli aj pre nás 

návštevy a sám sa zúčastňuje na 
pastoračných slávnostiach, ako aj na 
akciách rôznych inštitúcií. Hlavnú po-
zornosť však venuje kompletizovaniu 
materiálov pre vydanie svojich pamätí 
ako svedectva života Gréckokatolíckej 
cirkvi, ktorú viedol dlhých 35 rokov.

Andrej Rusnák

TÝŽDEŇ CIRKVI 
PRE MLÁDEŽ V TORYSKÁCH

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 
a pochodeň na mojich chodníkoch“ 
(Ž 119, 105). Tento citát zo Svätého 
písma, ktorý je hlavnou témou pre 
mladých na tento rok, mládež z Tory-
siek zobrala aj doslovne. Vybrali sme 
sa v dňoch 16-18.11.2006 na výlet do 
Tatier (Nová Lesná). Spoločne sme sa 
pokúšali hľadať cestu, ktorá má viesť 
k plnšiemu a lepšiemu životu.

Po opekačke sme mali spoločné 
modlitby a prednášku o Ježišovej 
modlitbe. Na druhý deň sme súťažili 
v kvíze Ako poznám svoju vieru. Po 
obede nasledovala prednáška o Naj-
svätejšej Eucharistii a sviatosti zmie-
renia. Posledný deň bol vyvrcholením 
výletu. V teplejšom oblečení sme sa 
vybrali na električku a smerovali sme 
na Štrbské pleso. Túra trvala necelé 
dve hodiny. Obdivovali sme krásu 
stvorenej prírody. Vďaka obetavým 
ľuďom sme si mohli dovoliť obed 
v reštaurácii ako skutoční turisti.

Tento výlet nás mohol utvrdiť 
v tom, že je skutočne hriechom, ak 
človek neďakuje za krásy, aké nám 
dal Boh.

Peter Iľko

ZBOR SV. JÁNA KRSTITEĽA 
VYSTÚPIL V RUSKOM 
KERESTÚRE

16. až 19. novembra absolvoval 
prešovský Katedrálny zbor sv. Jána 
Krstiteľa štvordňový pobyt v za-
hraničí - v maďarskom Újfehértó 
a srbskom Ruskom Kerestúre. Zbor 
na jeho ceste sprevádzal správca 
farnosti Prešov - mesto o. Székely. 
V Újféhertó vystúpil spevokol na 

živým dedičstvom oživovaným našou 
vierou a modlitbou.

Na záver programu prvého dňa 
vystúpil s prednáškou Prof. Ján Do-
ruľa, ktorý zasvätene informoval 
o faksimilne vystavovanej Kamal-
dulskej Biblii, prvom preklade Písma 
do slovenčiny. Komplexnou analýzou 
tejto vzácnej pamiatky objavenej na 
cíferskej fare v roku 1946 dokázal, 
že kamaldulskí mnísi z Červeného 
Kláštora boli erudovaní odborníci, 
členovia profesória – vtedajšej vysokej 
mníšskej školy.

Michal Hospodár

VÝSTAVA O HISTÓRII 
A SÚČASNOSTI KOŠICKÉHO 
EXARCHÁTU

V rámci programu 17. ročníka 
Festivalu sakrálneho umenia bola 
v utorok 21. novembra vo Východo-
slovenskom múzeu v Košiciach pre 
verejnosť otvorená výstava s názvom 
Neboj sa, maličké stádo. Organizá-
tormi podujatia sú mesto Košice, 
gréckokatolícka farnosť Košice-Staré 
mesto a nadácia Pro Cassovia. Spo-
luorganizátormi výstavy sú Klaudia 
Buganová z Východoslovenského 
múzea v Košiciach a fotograf Marián 
Šangala.

Výstava prezentuje život veriacich 
Gréckokatolíckeho apoštolského ex-
archátu v Košiciach prostredníctvom 
dobových a súčasných fotografií a li-
turgických predmetov v štyroch okru-
hoch: liturgický sprievod – procesia 
s prezentáciou pútnického miesta 
Klokočov; svätenie jordánskej vody 
na Sviatok zjavenia Pána; ukážka 
kňazského rúcha blahoslaveného 
mučeníka Metoda D. Trčku, redem-
ptoristu; a ukážka liturgických pred-
metov v byzantskom obrade.

Na otvorení sa zúčastnil aj primá-
tor mesta Košice František Knapík. 
Ako uviedol riaditeľ múzea Róbert 
Pollák, výstava tohto druhu je prvá 
v histórii múzea, a preto jedinečná, 
a potrvá do 20. januára 2007.

Michal Hospodár

správy z domova
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starší ľudia, ktorí si niečo pamätali, 
už pomreli. Aj keď sú ešte nejakí 
pamätníci, už si nepamätajú alebo sú 
veľmi ovplyvnení dnešnými média-
mi. Čerpáme z materiálov, ktoré boli 
spracované v 50-tych rokoch minu-
lého storočia, napríklad o polkách zo 
Šemetkoviec (z r. 1957). A dokonca 
existuje aj filmový záznam. Je síce 
bez zvuku, no neskôr sa mi zvukový 
záznam podarilo získať od jedného 
nadšenca, ktorý robí s autentickým 
folklórom. Záznam je veľmi vzácny. 
Presne môžete vidieť tanečné kroky. 
No a z toho sa čerpá.

Potom existujú rôzne absolventské 
práce, ktoré zachytávajú výskumy 
z jednotlivých dedín.

Pred niekoľkými rokmi som bol 
na návšteve v domove dôchodcov 
a jedna pani začala spievať. Povedal 
som si: „Tú melódiu poznám.“ Ale 
text bol iný, taký starodávny, počul 
som ho prvýkrát v živote. Niekedy 
niečo objavíte aj nechtiac. Plánujem, 
že tam ešte zájdem.

A potom sa nechám inšpirovať 
aj inými. V nejakom tanci vidím 
krok, ktorý sa mi páči. Zapamätám 
si ho alebo zapíšem. Máličko si niečo 
v dobrom zmysle slova ukradnete, 
zasuniete to do tanca a je to zase 
obohatenie.

Ktoré z vianočných zvykov sú 
v slovenskom folklóre najčastejšie 
zachytené?

Chodenie po domoch s jaslič-
kami. Ľudia chodili po domoch, 
spievali a hrali tzv. betlehemskú hru. 
Vystupuje v nej Guba, Stach, Fedor 
(dokonca aj čerta sme našli v jednej 
hre) a bača.

Čím sa odlišuje folklór Vianoc 
v rusínskych oblastiach?

Nie som odborník na vianočnú 
tematiku, ale môžem porovnať to, čo 
som videl. V istom programe Lúčnice 
boli predstavené všetky regióny práve 
z pohľadu prežívania Vianoc. Na tom 
našom boli zvláštne a pre mňa veľmi 
emotívne spevy spievané rusínskym 
dialektom. Melodika piesní byzant-

ského obradu je veľmi spevná. Vychá-
dza zo srdca. Bolo vidno, že chytila 
každého. Núti zastaviť sa a zamyslieť. 
Je v nich cítiť pokoru tohto chudob-
ného ľudu.

Aj vo vašom súbore ste spracovali 
tému Vianoc?

V súčasnosti robíme réžiu progra-
mu Betlehemský večer (Viflejemsky 
večur), ktorý organizuje Rusínska 
obroda. Pomáhame im s réžiou.

Pred dvoma rokmi sme s Mako-
vičkou pripravili program, ktorý sa 
veľmi páčil. Vystúpili sme s ním aj 
v Prešove. Viete, keď vyjde 30 detí so 
sviečkami a začnú spievať Koli jasna 
zvizda, behá vám po chrbte mráz.

Urobili sme teda vianočné pásmo, 
kde nebolo iba vinšovanie, ale išlo aj 
o celkovú myšlienku Vianoc. Naro-
denie Ježiša sme dali do folklórnej 
podoby a spojili to s vinšami a chvá-
lou Bohu.

Máte ešte niečo v zásuvke?
Mám určité informácie o Viano-

ciach, určité predstavy a keby som 
sa zameral na túto špecifickú tému, 
určite by som s tým nemal problém. 
Stále je čo robiť, pretože materiálov 
o Vianociach je dostatok. Určite by 
sa dala pripraviť nejaká hra.

Ľudia niekedy chápali veci veľmi 
jednoducho. Takže nemáte pocit, že 
aj keď sa v týchto zvykoch miešajú 
kresťanské motívy s pohanskými 
prvkami, vzďaľuje sa to od podstaty 
Vianoc?

Myslím, že nie, lebo práve cez tie-
to zvyky prezentované v rozličných 
programoch sú mnohí ľudia vtiahnutí 
aj do kresťanskej podstaty Vianoc. 
Určite ich to privádza na dobré myš-
lienky. Myslím si, že niečo podobné 

Svidník patrí skôr k menším 
mestečkám, no aj tu bijú veľké 
srdcia, stvorené pre lásku k Bo-

hu i k ľuďom. Milan Vaňuga má však 
lásku ešte jednu – folklór. Viac ako de-
sať rokov pracuje v Podduklianskom 
osvetovom stredisku vo Svidníku. 
Okrem folklórneho súboru dospelých 
Makovica sa venuje aj najmenším 
tanečníkom v Makovičke. Napriek 
vyťaženosti v práci a štúdiu na Vy-
sokej škole zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Prešove má stále 
dosť času na to, aby aj do rodinného 
kruhu priniesol hudbu a tanec, radosť 
a pokoj. 

Prečo práve názov Makovica?
Keď som na kurze choreografie ro-

bil absolventskú prácu, zaoberal som 
sa aj názvom súboru. Ak som správne 
bádal v prameňoch, tak názov Mako-
vica je pravdepodobne odvodený od 
časti rastliny, ktorú všetci poznáme. 
Nachádza sa tu však aj hora Makovica. 
Názov by sa mohol odvodzovať aj od 
názvu Makovického panstva.

V čom spočíva práca choreografa 
ľudového súboru?

Cítim sa viac ako pedagóg tanca. 
V tom som viac-menej doma. To je to, 
čo som študoval. Choreografiu som si 
doplnil neskôr.

Práca choreografa spočíva v tom, 
že si najprv musí pripraviť materiál, 
tému, ľudí, ktorí by mu ju pomohli 
zdokumentovať. Potom už záleží na 
fantázii, lebo z krokov musí urobiť 
tanečnú zostavu. Ľudia vám ukážu 2-3 
kroky a vy z toho musíte urobiť tanec, 
dať mu myšlienku. Konečný tanec 
je štylizovaný v každom folklórnom 
súbore. Niekedy sa nerobili také zlo-
žité figúry ako dnes. Približujeme sa 
však k základnej tematike a krokom. 
Potom je to vlastne už iba o efekte pre 
diváka, aby z toho mal pôžitok. Práca 
je veľmi zaujímavá, lebo veľa závisí od 
vašej fantázie. Niekedy vás dokonca 
inšpirujú aj samotní tanečníci.

Ako získavate materiál?
Dnes je ťažké robiť výskum, lebo 

Keď Keď sa sa 
zz  MAKOVICEMAKOVICE

vysypú zabudnuté zrnkávysypú zabudnuté zrnká

O Vianociach, folklóre a Makovici

8 

sl
ov

o 
- 2

5-
26

/2
00

6



Vianoce nie sú len sviatkami radosti 
a osláv. Je to aj čas, keď láska vstupuje do 

našich rodín. Čas, keď sám Boh prichádza do 
kruhu rodiny. Štedrý večer je iný ako ostatné 
- plný očakávania. Nehľadí sa už na rozdiely. 
Smútok a žiaľ miznú v oslave príchodu lásky. 
Ale ako je zvykom, žiadna oslava sa nezao-
bíde bez jedla.

V ten deň sa chudobný stôl zmenil na 
kráľovskú hodovnú sieň pokrytú snehovobie-
lym obrusom a záplavou jedla. V jeho strede 
stál bochník chleba alebo koláč (kračun), 
v ktorom bola svieca. Večera sa začala mod-
litbou spojenou so spomienkou na všetkých 
zosnulých členov. Na Zemplíne matka ešte 
pred modlitbou pokropila svätenou vodou 
všetkých prítomných pri stole.

Na iných miestach sa večera začínala od-
prosením za všetko zlé. Potom sa zažali sviece 
a celá rodina sa potúžila domácim hriatym. 
Otec zavinšoval celej rodine a statku a hostina 
sa mohla začať. Med a cesnak nesmeli chýbať 
nielen v kuchyni, ale ani pri večeri. Neboli len 
symbolmi sily a zdravia, ale pripomínali tiež 
sladkosť i trpkosť života. Sladkosť radostnej 
zvesti o narodení, ktorá zhorkne v každoden-
ných ťažkostiach. Zajedali sa chlebom alebo 
oblátkami. Hlava rodiny potom s prstom na-
močeným v mede urobila znak kríža na čelo 
každého pri stole. Bolo to znamenie záchrany, 
ktoré malo vyviesť rodinu spod jarma hriechu, 
choroby a biedy.

Potom sa všetci pustili do sladkých 
bobaliek. V okolí Vranova a Svidníka sa ser-
vírovala slivčanka uvarená zo šťavy z kyslej 
kapusty (juchy), sušených sliviek a fazule. 
Po týchto voňavých chodoch nasledovala 
hubová mačanka a pirohy plnené zemiak-
mi, kapustou či lekvárom. V pohraničných 
oblastiach s Ukrajinou tento chod dopĺňali 
pirohy uvarené z pohánky (tatarčane piro-
hy). Na Spiši, Šariši a Zemplíne sa servírovali 
bezmäsité holúbky. Šošovica, fazuľa , krúpy sa 
objavujú v rozličných obmenách a úpravách. 
Nahrádzali mäso, ktoré sa nesmelo jesť, lebo 
ešte stále bol čas pôstu.

Už staré prešporské ponaučenie hovorilo, 
že na Štedrý deň sa má jesť iba mäso beznohé 
- teda ryby. Tie si dopriali aj na dolniakoch, aj 
na Spiši, no nenašli by ste ich na tanieroch 
najchudobnejších roľníkov. V oblastiach 
vrchoviny ju nahradili pečené zemiaky s kys-
lým mliekom. Hoci peňazí nebolo dostatok, 
koláče predsa len na stole nesmeli chýbať. 
Rôzne makovníky a orechovníky naplnili 
nielen ústa detí, ale aj celý dom radosťou 
a veselosťou. Na mnohých miestach sa ešte 
ako zákusok podávala kutaja (kutia). Bola to 
varená pšenica zmiešaná s medom, hrozien-
kami, orechmi a makom.

predstavujemepredstavujeme

S hojnosťou pri stole sa však bolo treba 
podeliť. A tak sa z každého jedla odkladala 
časť pre dobytok, aby sa každý tvor mohol 
tešiť z príchodu Krista na svet.

Na záver večere nasledovala modlitba. 
Potom sa všetky svetlá zhasli. Všetci zotrvávali 
v očakávaní Svetla, ktoré prichádza na svet. 
Do tohto tichého čakania sa vnorili hlasy 
blížiacich sa koledníkov. Ohlasovali zvesť, 
že v judskom Betleheme sa narodil Spasiteľ 
sveta.

Štedrý večer. Večer ako každý, a predsa iný. 
Čas, keď si rodina sadá za prestretý stôl. Čas, 
keď láska vstupuje medzi nás.

Radko Blichár

VIHODŇARSKE BOBAĽKI
Treba nam: 1 kilo polohrubej muki, 1/2 

ľitra mľika, 1 vajco, droźdže, suľ, voda, mak, 
kvaśna kapusta, sir, maslo.

Do deci ľetnoho mľika dame droźdže, 
lošku cukru a zochabime chviľu postac. 
Naľejeme to na muku do miski, pridame 
vajco, mľiko a až nakoňec suľ. Urobime hlatke 
cesto (je hotove, kec śe odľepuje od ruki). 
Zochabime postac na ceplim mesce. Kec 
vikiśňe, dame ho na tablu a robime šuľočki 
(valčeki)hrube asi tak 1 až 2 centi a porežeme 
ich na male 1.5 centimetrovo kuski - bobaľki. 
Bobaľki pokladzeme na vimascenu tepšu 
tak, abi śe nedotikaľi. Pečeme u horucej ruľe 
pri največšej ceploce asi 15 minut. Kec su 
upečene, povibirame ich do miski, ňechame 
vichladnuc a zochabime stvardnuc do viľije. 
Na viľiju ich zaľejeme zos horucu vodu abi 
zmekľi, aľe pozor, abi ňerozmokľi, scadzime, 
poľejeme zos roztopenim maslom a zmišame 
z makom a cukrom, abo zo sirom abo s kvaś-
nu kapustu podľe ľubosci.

VIANOČNÁ HUBOVÁ MAČANKA 
Kvalitné sušené dubáky (ak nemáme, 

môžu byť aj iné huby) namočíme do stude-
nej vody. Keď napučia, precedíme ich cez 
sitko a ostrým nožom pokrájame na drobné 
kúsky (môžeme aj pomlieť). Huby dáme do 
hrnca a zalejeme litrom šťavy z kyslej kapusty. 
Rozriedime 2 litrami vody. Dodáme nadrobno 
posekaný cesnak a cibuľu, dva-tri bobkové 
listy, čierne korenie, soľ. Varíme. Môžeme 
pridať aj hrsť naloženej kapusty. Pred dovare-
ním si pripravíme lahôdkovú kyslú smotanu. 
Do nej nasypeme 5 lyžíc výberovej múky 
a rozhabarkujeme. Múku dávame podľa toho, 
akú hustú mačanku chceme mať. Potom smo-
tanu vlejeme do mačanky a chvíľu povaríme. 
Na naporciované jedlo pridáme po lyžičke 
upraženého masla. Je to výborné!

robil aj Ježiš. Priviesť cez hru, cez 
spev ľudí k tomu, aby nad podstatou 
uvažovali.

V čom teda vidíte zmysel a posla-
nie toho, čo robíte?

Pri folklóre boli ľudia blízko seba, 
spievali, hrali sa, priali si dobré veci, 
zabávali sa. Folklór pomáha aj deťom. 
Keď vidím, ako bezcieľne behajú po 
sídliskách... Namiesto toho by sme 
im mali ponúknuť alternatívu, robiť 
pre ne projekty– aj čo sa týka folklóru. 
Tam sa naučia tešiť zo života.

Dá sa povedať, že folklór ovplyv-
ňuje budúci život detí?

Myslím si, že určite. Dokonca mám 
v pláne robiť bakalársku prácu na 
tému sociálna diferenciácia záujmov 
detí a mládeže vo voľnom čase, ktorú 
mi, dúfam, schvália. Keď sa niekto 
pohybuje v prostredí, kde je folklór, 
určite ho nebude ťahať k iným ve-
ciam, napr. k drogám. Bolo by dobré, 
keby bolo takýchto súborov čím viac, 
a hlavne v školách.

Ktoré zo zvykov zachovávate 
u vás doma?

Na Vianoce si deti pripravia nejaké 
koledy a vinšovačky. Cez Vianoce 
ideme k svokrovcom na Zemplín, 
tam im vinšujú naše. Keď začnú: „A 
možeme vam povinšuvati...“, svokor 
povie: „Vinšujte, vinšujte“. Deti sa 
tešia aj na korunu, ktorú dostanú, ale 
hlavne vedia, že urobia radosť starým 
rodičom. A po večeri, keď sa najeme, 
spievame spolu koledy tak, ako to 
bolo niekedy.

Ako budete prežívať Vianoce vo 
vašom súbore? Máte naplánovaný 
nejaký spoločný program?

Pravdupovediac, na Vianoce sa 
nestretávame. Každý ostáva v kruhu 
rodiny.

Vianoce sa blížia. Čo by ste zavin-
šovali čitateľom nášho časopisu?

A ja vam vinčujem Bože požeh-
naňa!

A hlavne pokoj, pokoj a ešte raz 
pokoj, lebo ak človek nemá v duši 
pokoj, ťažko sa mu niečo robí. Ťažko 
sa rodia dobré myšlienky a robia 
dobré plány.

Nemáme sa čoho obávať. Nezabú-
dajme, že Ježiš je tu, je s nami.

za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

Aj v chudobe kráľmiAj v chudobe kráľmi
O štedrej večeri
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pridali aj ďalší belgickí otcovia, 
a takto vznikla východná vetva rehole 
redemptoristov. Týmto odvážnym za-
čiatkom vďačíme za svoju existenciu 
aj my - gréckokatolícki redemptoristi 
Michalovskej viceprovincie.

CHARIZMA 
REDEMPTORISTOV

Prečo redemptoristi prijali východ-
ný obrad? Viedla ich k tomu charizma 
rehole. Charizma rehole je osobitná 
služba, ktorou rehoľa požehnane 
slúži Cirkvi. Táto služba vznikla na 
podnet Svätého Ducha, ktorý inšpi-

roval sv. Alfonza Liguoriho, zakla-
dateľa rehole, a podnietil ho venovať 
sa osobitne evanjelizácii opustených 
ľudí. Tento osobitný Boží dar - cha-
rizma je obohatením pre celú Cirkev. 
Charizma redemptoristov nachádza 
svoje jasné vyjadrenie v slovách Ježiša 
v nazaretskej synagóge: „Duch Pána 
je nado mnou, lebo ma pomazal, aby 
som hlásal evanjelium chudobným“ 
(Lk 4, 18). Poslaním redemptoristov 
je ohlasovať evanjelium každému, 
ale zvlášť chudobným a opusteným. 
Ochota redemptoristov pracovať 
medzi východnými kresťanmi sa pre-

Redemptoristi si v tomto roku 
pripomínajú niekoľko krás-
nych výročí. V marci sme 

oslávili 60 rokov existencie Micha-
lovskej viceprovincie redemptoristov. 
A teraz v decembri je to presne 85 ro-
kov, čo gréckokatolícki redemptoristi 
pôsobia na východnom Slovensku. Je 
však ešte jedno výnimočné jubileum, 
na ktoré chcem týmto článkom upo-
zorniť. Pripomíname si 100 rokov 
odvtedy, ako o. Achilles Delaere, bel-
gický redemptorista, prijal byzantsko-
-slovanský obrad a začal v ňom slúžiť 
gréckokatolíkom. Rýchlo sa k nemu 

ReRedemptoristi medzi gréckokatolíkmidemptoristi medzi gréckokatolíkmi
100 rokov východných 100 rokov východných 

redemptoristovredemptoristov
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javovala od samotného vzniku rehole. 
Už na začiatku sám sv. Alfonz Liguori 
zvažoval možnosť pracovať medzi 
východnými kresťanmi v dnešnom 
Turecku. Vtedy sa to nepodarilo 
uskutočniť. Úspešnejšie sa táto prá-
ca medzi východnými kresťanmi 
rozbehla pred 100 rokmi v Kanade. 
Ukrajinskí emigranti v Kanade nema-
li dostatok gréckokatolíckych kňazov. 
Na podnet kanadských biskupov sa 
belgickí redemptoristi začali veno-
vať týmto ľuďom, ktorí boli dovtedy 
bez duchovnej starostlivosti. Táto 
pastierska služba bola podnetom pre 
redemptoristov, aby prijali východný 
obrad. Keďže sa chceli priblížiť ľu-
ďom, ktorým slúžili (podľa príkladu 
Krista, ktorý sa nám stal podobný 
vo všetkom), stali sa aj oni jednými 
z nich. Prijali východný obrad a stali 
sa gréckokatolíkmi.

ACHILLES DELAERE
Narodil sa v severnom Belgicku 

17. apríla 1868. Pochádzal z počet-
nej rodiny farmára. Z tejto rodiny sa 
niekoľkí zo súrodencov vydali cestou 
duchovného povolania. Po maturite 
sa pevne rozhodol vstúpiť k misio-
nárom - redemptoristom. K tomuto 
rozhodnutiu pravdepodobne prispel 
aj jeden zvláštny detský sen. Achilles 
v ňom videl na brehu rieky ľudí, ktorí 
k nemu vzťahovali ruky a volali: „Príď 
a pomôž nám!“

Ako mladý kňaz bol v roku 1899 
vyslaný svojimi rehoľnými predsta-
venými do Kanady, aby pracoval pre 
slovanských emigrantov. V Kanade 
v tom čase už pracovali otcovia bazi-
liáni a sestry služobnice, ale nestačili 
poslúžiť všetkým ukrajinským prisťa-
hovalcom. O. Delaere sa veľmi skoro 
presvedčil o duchovnej biede, v ktorej 
sa ukrajinskí prisťahovalci nachádzali, 
preto sa im hneď začal horlivo veno-
vať. Začiatky však neboli ľahké. Ľudia 
ho neprijímali. Jedným z dôvodov 
bol latinský obrad, ktorý bol pre ľudí 
nezrozumiteľný a cudzí. Aby mohol 
O. Dealere lepšie slúžiť týmto ľuďom, 
ukázalo sa prirodzenou nutnosťou 
prijať ich východný obrad. Pápež 
Pius X. dal 9. marca 1906 povolenie 
k prijatiu východného obradu s tým, 
že latinského obradu sa musel úplne 
zriecť. Prvú sv. liturgiu o. Delaere 
slávil 26. septembra 1906. Odvtedy sa 
aj práca pre gréckokatolíckych Ukra-
jincov stala plodnejšiou. Na žiadosť 
o. Achilla belgická provincia poslala 
ďalších pomocníkov, ktorí nasledovali 

jeho príklad a takisto prijali východný 
obrad.

O. Delaere zomrel v roku 1939, 
po 40-ročnej plodnej práci medzi 
Ukrajincami. Na jeho pohrebnom 
obrázku boli napísané tieto slová: 
„Bol to príkladný rehoľník a horlivý 
kňaz. Pre neho žiť znamenalo pracovať 
a obetovať sa pre druhých. Obetavou 
láskou miloval Boha, Katolícku cirkev, 
ukrajinský ľud.“ O. Achilles Delaere 
bol verným synom sv. Alfonza, ktorý 
obetavo slúžil núdznym.

REDEMPTORISTI 
NA UKRAJINE

V roku 1910 navštívil západnú Ka-
nadu na pozvanie o. Delaereho veľký 
ukrajinský metropolita Andrej Šeptic-
ký. Bol v Kanade pri príležitosti me-
dzinárodného eucharistického kon-
gresu, ktorý sa konal v Montreali. Tu 
sa mal možnosť po prvýkrát stretnúť 
s východnými redemptoristami a stať 
sa očitým svedkom ich plodnej práce. 
Metropolita sa veľmi potešil a nadchol 
prácou východných redemptoristov. 
Začal snovať plány o ich pôsobení 
v svojej Ľvovskej metropolii, v ktorom 
videl veľké obohatenie Katolíckej 
cirkvi východného obradu. Chcel tým 
zároveň vyriešiť problém nedostatku 
gréckokatolíckych kňazov v Kanade. 
Metropolita Andrej Šeptický sa stal 
veľkým dobrodincom redemptoris-
tov a v mnohom sa zaslúžil o zrod a 
rozvoj východných redemptoristov 
na Ukrajine.

V roku 1913 prichádza na Ukrajinu 
prvá skupina šiestich redemptoristov 
na čele s o. Jozefom Schrijversom. 
O. Schrijvers má svoj nezmazateľný 
vklad pri vytváraní východnej vetvy 
redemptoristov. Náš o. Štefan Lazor 
ho predstavuje: „O. Jozef Schrijvers 
je muž svetového formátu, jeden 
z najslávnejších redemptoristov, svätec 
a učenec, horlivý apoštol Únie, slávny 
duchovný spisovateľ, vynikajúci exer-
citátor a duchovný vodca mnohých 
vynikajúcich kňazov a rehoľných 
sestier.“ Pochádzal z Belgicka. Už 
ako mladý kňaz sa zapálil túžbou 
pracovať medzi gréckokatolíkmi. Stal 
sa nerozlučným priateľom metropo-
litu Andreja Šeptického a verným 
realizátorom myšlienky východných 
redemptoristov. Začiatky neboli ľah-
ké. Belgickí redemptoristi sa najprv 
museli naučiť ukrajinský jazyk, osvojiť 
si východný obrad a všetky miestne 
zvyklosti. A okrem toho im pripadlo 
pôsobiť na Ukrajine v jej najťažších 

časoch. O pár rokov sa však ukázalo 
ovocie Božieho požehnania. Za 25 
rokov ich pôsobenia na Ukrajine vy-
konali veľa misií, založili 6 kláštorov, 
vychovali 100 nových redemptoristov 
a Boh im posielal ďalších kandidátov. 
V roku 1938 musel o. Schrijvers odísť 
z Ukrajiny. Zvolili ho za belgického 
provinciála a neskôr aj za generálneho 
konzultora v Ríme. Zomrel v Ríme, 
kde je pochovaný na známom rím-
skom cintoríne Verano.

METOD TRČKA A MY
K osobnostiam a zakladateľom 

východnej vetvy redemptoristov patrí 
bezpochyby aj náš blažený mučeník 
o. Metod Dominik Trčka. Spolu s o. 
Stanislavom Nekulom bol totiž prvým 
gréckokatolíckym redemptoristom 
na Slovensku. To, čo začali robiť re-
demptoristi v Kanade, o pár rokov 
neskôr už bolo vidieť aj na Sloven-
sku. O. Trčka a o. Nekula dva roky 
pôsobili na Ukrajine, kde pomáhali 
belgickým redemptoristom. Naučili sa 
východný obrad, ktorý si zamilovali. 
V decembri 1921 prichádzajú na vý-
chodné Slovensko do Stropkova, aby 
pokračovali v  misii redemptoristov 
- slúžiť ohlasovaním evanjelia gréc-
kokatolíkom.

Otec Metod Trčka sa stal výraznou 
osobnosťou našej miestnej cirkvi, 
veď sám bl. biskup Gojdič ho nazval 
„pilierom nášho biskupstva“. Pričine-
ním o. Metoda vznikla aj samostatná 
Michalovská viceprovincia gréckoka-
tolíckych redemptoristov. Stal sa jej 
prvým protoihumenom. Vstupom 
rodených gréckokatolíkov do rehole 
sa toto dielo upevnilo.

Chceme naďalej pokračovať v ich 
diele tak, ako sa píše v našich re-
hoľných pravidlách: „Michalovská 
viceprovincia redemptoristov vznikla 
ako konkrétna odpoveď Kongregácie 
na potrebu Cirkvi v danom čase a na 
danom mieste – pôsobenie medzi gréc-
kokatolíkmi. Pokračujúc v tomto diele 
sa členovia viceprovincie hlásia k vý-
chodnej tradícii Katolíckej cirkvi.“

Dnes okolo 300 východných re-
demptoristov požehnane pracuje 
nielen na Slovensku, ale aj v cirkvách 
východného obradu v Kanade, na 
Ukrajine, v Rusku, Iraku, Libanone 
a v Indii. Všetci spoločne tvoríme 
východnú vetvu Kongregácie redem-
ptoristov. Preto si s radosťou pripomí-
name toto krásne jubileum. 

Metod Lukačik, CSsR

Redemptoristi medzi gréckokatolíkmi
100 rokov východných 

redemptoristov
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života vstúpila radosť z toho, že patrím 
Kristovi, a myšlienku na samovraždu 
som úplne zahodila. A chcem sa Vám 
poďakovať aj za druhý život, ktorý ste 
zachránili, za dieťa mojej krstnej, ktorá 
už bola rozhodnutá ísť na potrat. Po 
Vašich katechézach sa rozhodla, že 
dieťa napokon prijme.“ List zakončila 
slovami, že som ich najväčší priateľ 
a kedykoľvek pôjdem okolo, aby som 
sa u nich zastavil.

Skoro som sa rozplakal nad tým, 
aký je úžasný náš Pán, ktorý ma posu-
nul do ďalekého sveta, aby som prinie-
sol jeho svetlo a silu týmto ľuďom.

A ZNOVA V KAZACHSTANE
Tohtoročná cesta do Kazachstanu, 

konkrétne do Astany a Karagandy, 
sa uskutočnila na pozvanie delegáta 
Kongregácie pre východné cirkvi 
pre gréckokatolíkov v Kazachstane 
o. Vasiľa Hoveru, ktorý ma požiadal 
o bratskú pomoc - vysvätiť domáceho 
seminaristu Ivana Čižika v Karagande 
na diakona. Túto prosbu som prijal 
ako službu sesterskej Cirkvi, a keďže 
sám som bol svätený zahraničným 
vladykom - Joachimom Segedim 
z Križevca, z bývalej Juhoslávie - ne-
bolo mi ťažko rozhodnúť sa pre túto 
dlhú cestu. Pravda, bola to náročná 
cesta. Let z Košíc do hlavného mesta 
Kazachstanu Astany s dvoma me-
dzipristátiami trval úctyhodných 22 
hodín. Najdlhšia prestávka (14 hodín) 
bola v Moskve. Naspäť to bolo už iba 
niečo vyše 16 hodín.

ASTANA
Cestou som sa spriatelil s profe-

sorom z Litvy, ktorý cestoval na se-
minár do Astany. Nové hlavné mesto 
Kazachstanu na mňa veľmi zapôso-
bilo. Veľmi rýchlo ho buduje terajší 

prezident Nazarbajev, 
ktorý preložil hlavné 
mesto z Alma - Aty, kto-
rá sa nachádza celkom 
pri hraniciach s Čínou, 
do Astany vo vnútroze-
mí krajiny, vzdialenej 
vyše tisíc kilometrov. 
Aké skutočné dôvody 
ho viedli k tejto zmene, 
neviem, ale videl som 
v novovybudovanom 
hlavnom meste také pra-

covné nasadenie, aké som doposiaľ 
nevidel nikde na svete. Práve je vo 
výstavbe centrum mesta na spôsob 
francúzskeho korza. V strede centra sa 
nachádza vyhliadková veža Bajterek, z 
ktorej som mal možnosť vidieť mesto 
na každú svetovú stranu. Všade nao-
kolo je iba rovina a možno dovidieť 
tak ďaleko, ako človeku slúžia oči. Na 
najvyššom poschodí vyhliadkovej veže 
sa nachádzajú dva mramorové stoly. 
Na jednom sa nachádzajú do bronzu 
vygravírované podpisy predstaviteľov 
sedemnástich cirkví, ktoré pôsobia 
v Kazachstane. Títo predstavitelia sa 
pred troma rokmi zúčastnili veľkého 
ekumenického stretnutia v Astane 
na pozvanie prezidenta Nazarbajeva. 
Katolícku cirkev zastupoval kardinál 
Jozef Tomko.

Na druhom stole je v bronze od-
liatok prezidentovej dlane ľavej ruky 
a každý si môže porovnať veľkosť svo-
jej dlane s jeho. Zdá sa, že prezident si 
buduje kult osobnosti. Jeho portrét sa 
nachádza na mnohých billboardoch 
mesta i popri ceste z Astany do Ka-
ragandy.

Vo vyhliadkovej veži sa nachádza aj 
maketa centra Astany, ktorú si každý 
návštevník môže pozrieť a porovnať 
s realitou, ktorú vidí okolo seba. Môže 
vidieť, čo je už postavané a tiež plány 
stavieb do budúcnosti. Prezident 
dal postaviť nádherný prezidentský 
palác, pyramídu, upravil koryto rieky 
do veľkej podkovy, aby symetricky 
zapadalo do tejto scenérie. Taktiež 
postavil budovy rôznych minister-
stiev. Na západ od vyhliadkovej veže 
vidieť za oplotením 38 rovnakých 
poschodových domčekov. Sú to domy 
veľvyslancov z rôznych krajín sveta. 
Zaujímalo ma, odkiaľ berie prezident 
toľké miliardy dolárov, ktoré sú po-
trebné na výstavbu takého úchvatného 
centra mesta. Dozvedel som sa, že Ka-
zachstan je veľmi bohatou krajinou na 
ropu a vlastní mnohé vzácne nerastné 
suroviny, ktoré lákajú podnikateľov 
z celého sveta.

V Astane sa nachádza sídlo rím-
skokatolíckeho metropolitu. Je ním 
poľský arcibiskup Mons. Tomáš Peta. 
Rezidencia metropolitu je spojená 
s katedrálou, ktorá je jednoduchá, ale 
pekná. Nachádza sa tu aj sídlo apoš-
tolskej nunciatúry. Apoštolským 

Kazachstan, krajinu strednej 
Ázie, som navštívil prvýkrát 
pred štrnástimi rokmi. Bolo 

to po prvom roku licenciátneho štú-
dia v Ríme. Vtedy bolo jezuitským 
študentom umožnené stráviť jeden 
mesiac prázdnin v niektorej časti sve-
ta. Dobre som sa poznal so študentom 
z Karagandy o. Alexandrom Kannom, 
SJ, ktorý ma k sebe srdečne pozýval. 
Rozprával mi o tom, že tam žije mno-
ho gréckokatolíkov – Ukrajincov. Boli 
tam násilne vyvezení z Ukrajiny ešte 
za Stalina a nemal im kto slúžiť, lebo 
nemali gréckokatolíckeho kňaza.

Ochotne som cestoval do ďalekej 
Ázie, kde som mal možnosť pastorač-
ne pôsobiť. Spovedal som a slúžil sväté 
liturgie pre veriacich obidvoch obra-
dov. Pre rímskokatolíkov svätú omšu 
po rusky a pre gréckokatolíkov svätú 
liturgiu po starosloviensky. Zároveň 
som viacerých pripravoval na prijatie 
sviatosti krstu a manželstva. Nadviazal 
som niekoľko pekných priateľstiev.

Najväčším prekvapením bol pre 
mňa list, ktorý som dostal tri mesiace 
po návrate do Ríma od istej Svetlany 
z Karagandy. V liste mi úprimne 
ďakovala za to, že som jej zachránil 
život. Krútil som nad tým hlavou. 
O ničom som nevedel. Ona však 
v liste pokračovala slovami: „Bola som 
rozhodnutá pre samovraždu a už som 
iba čakala na vhodný okamih. Vtedy 
ste prišli Vy. Chcela som dať pokrstiť 
dcérku, tak som Vás o to poprosila a Vy 
ste začali k nám prichádzať. Začali 
ste prípravu, katechézu, ktorej sme sa 
zúčastňovali viacerí. Dva týždne som 
Vám neverila, myslela som si, že Vy 
to tak musíte rozprávať, veď ste kňaz. 
Ale napokon, po dvoch týždňoch 
katechéz, som uverila v Ježiša Krista 
a môj život sa úplne zmenil. Do môjho 

Vytrvalosť prináša radosťVytrvalosť prináša radosť
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nunciom je poľský arcibiskup Mons. 
Józef Wesolowski.

Aj gréckokatolíci v Astane majú 
svoju farnosť. Sv. liturgie aktuálne slú-
žia v kaplnke rímskokatolíckej kated-
rály. Chrám je zatiaľ rozostavaný asi 
300 m od rímskokatolíckej katedrály. 
Čakajú na milodary od dobrodin-
cov, aby mohli pokračovať v stavbe 
chrámu. (Ak by sa našli aj medzi 
čitateľmi Slova dobrodinci a chceli by 
obetovať nejaké dary na stavbu tohto 
chrámu, môžu svoje milodary poslať 
na Prešovské biskupstvo zloženkou 
s poznámkou, že sú to milodary pre 
chrám v Astane).

Prvý a posledný deň môjho pobytu 
v Kazachstane som strávil na nuncia-
túre v Astane. Hneď na druhý deň sme 
si urobili prehliadku mesta. Videli sme 
nielen krásu nového mestského centra 
a zaujímavého morského akvária, ale 
tiež starú časť Astany. Sú to zanedba-
né bytovky pripomínajúce sídliská 
Rómov a malé domčeky s biednym 
bývaním, ktoré sú z ulíc kryté pred 
turistami vysokým plechovým oplo-
tením.

KARAGANDA
Poobede sme sa vydali na cestu 

do Karagandy, vzdialenej 200 km od 
Astany. Cesta uprostred stepi spája-
júca obidve mestá je pomerne dobrá. 
Ubehla rýchlo, lebo autá sme stretali 
iba zriedkavo. Do Karagandy sme 
prišli za večerného súmraku. Súmrak 
bol o to väčší, že sa nad mestom držal 
veľký smog z uhoľných baní, ktorých 
je tam neúrekom. Pre našinca je to ne-
predstaviteľne znečistené prostredie.

Po štrnástich rokoch som mohol 
konštatovať veľký duchovný rozkvet 
Rímskokatolíckej aj Gréckokatolíckej 
cirkvi v Karagande. Za ten čas bol 
postavený rímskokatolícky kňazský 
seminár, v ktorom teraz študuje 18 bo-
hoslovcov. Pri starej katedrále vyrástlo 
trojposchodové Pastoračné centrum 
sv. Jozefa. Vo výstavbe je obrovská 
nová rímskokatolícka katedrála. Už 
sedem rokov pôsobia v Karagande 
bosé karmelitánky a ďalšie dva rím-
skokatolícke chrámy postavili rehole, 
ktoré tam pôsobia.

Gréckokatolíci v Karagande si na 
sídlisku Majkoduk urobili kaplnku 
v jednom veľkom dome. V nej sa 
denne slúžia sv. liturgie. Najprv dostali 
drevený chrám, ktorý im priviezli Ne-
mci a postavili ho za štyri dni. Finan-
covala ho nemecká nadácia Renovabis. 
Pred rokom bol postavený nádherný 

Vytrvalosť prináša radosť murovaný Chrám Pokrova Presvätej 
Bohorodičky v pôdoryse gréckeho 
kríža s pozlátenými kupolami.

V tomto chráme som udelil v nede-
ľu 29. októbra 2006 nižšie a diakonské 
svätenia bohoslovcovi Ivanovi Čižiko-
vi. Diakon Čižik študoval v Karagande 
v rímskokatolíckom seminári a po-
sledné dva roky v gréckokatolíckom 
seminári v Ľvove. Je prvým domo-
rodým gréckokatolíckym diakonom, 
a preto si delegát o. Vasiľ Hovera prial, 
aby sa slávnosť uskutočnila v Karagan-
de, aby bola povzbudením pre miestnu 
gréckokatolícku cirkev.

Svätenia sa zúčastnili aj dvaja 
rímskokatolícki biskupi z Karagandy 
- arcibiskup Mons. Ján Pavol Lenga 
a jeho pomocný biskup Mons. Ata-
nazius Schneider. Taktiež prišli všetci 
šiesti gréckokatolícki kňazi pôsobia-
ci v Kazachstane. Chrám bol plný 
a archijerejskú sv. liturgiu spevom 
sprevádzali rehoľné sestry služobnice 
Nepoškvrnenej Panny Márie a miest-
ny mládežnícky zbor. Na svätení sa zú-
častnilo aj niekoľko rehoľných sestier 
zo Slovenska. Niektoré som poznal 
ešte z Ríma. Veľmi milé stretnutie som 
mal na fare v Karagande u duchovné-
ho otca Vladimíra Dzurendu, ktorý 
pochádza zo Spišskej diecézy. Je v Ka-
zachstane na misiách od roka 2004. U 
neho som stretol troch mladých ľudí 
zo Slovenska, dvoch mladíkov a jedno 
dievča, ktorí pracujú v Karagande už 
tri roky. Od neho som sa dozvedel, 
že v Kazachstane je zo Slovenska 
aktuálne na misiách 19 misionárov, 
z toho dvaja kňazi, niekoľko rehoľných 
sestier a ostatní dobrovoľníci – laici. 
Navštívil som aj rehoľný dom ukrajin-
ských sestier služobníc, ktoré žijú iba 
z milodarov dobrodincov. Ich práca 
je však veľmi dôležitá - katechizujú 
a venujú sa mládeži.

OŽIVENÉ SPOMIENKY
Jedným z najkrajších zážitkov v Ka-

ragande boli stretnutia s tými, ktorých 
som pokrstil pred štrnástimi rokmi, 
a najmä skutočnosť, že sú z nich 
praktizujúci kresťania. Stretol som sa 
aj s rodinami, v ktorých Kristus cezo 
mňa zachránil spomínaných dvoch 
ľudí. Obnovili sme si spomienky 
spred rokov a boli sme šťastní, že Pán 
zariadil toto stretnutie, ktoré bolo 
vzájomne obohacujúce.

GULAGY
Veľmi silný a hlboký dojem som 

mal z návštevy najväčšieho stalinské-

ho gulagu, ktorý sa nachádza v stepi, 
45 km na východ od Karagandy, pri 
dedinke Spassk. V tomto gulagu za-
hynulo vyše milióna nevinných ľudí. 
V ostatných rokoch tam jednotlivé 
národy - Nemci, Ukrajinci, Bielorusi, 
Japonci, Litovčania.... odhalili pamät-
níky obetiam.

Karaganda má 102 národností 
a v gulagu zahynuli ľudia z mnohých 
ďalších národov. Prešli sme sa po 
tomto mieste a našli sme tam mnoho 
krížov. Nemci ich tam postavili 60, 
vždy po tri roztrúsené po stepi, kde 
boli tieto obete pochované. Našli sme 
tam aj staré drevené kríže. Aj keď sa 
tam pred revolúciou nemohlo chodiť, 
kríže sú dôkazom toho, že tam ľudia 
prichádzali potajme, aby si uctili 
obete.

JAMY NA CESTÁCH 
I V ĽUDSKÝCH ŽIVOTOCH

Nahliadol som aj do veľkého pra-
voslávneho katedrálneho chrámu 
v Karagande. Všetci ľudia, ktorí z neho 
vychádzali, ma prosili o požehnanie. 
Vtedy som požehnal vari 40 ľudí. Eku-
menické vzťahy sú na dobrej úrovni. 
Jedni si vážia druhých.

Navštívil som aj sestry karme-
litánky pôsobiace v Karagande a v 
posledný deň pobytu som bol hosťom 
arcibiskupa Mons. Jána Pavla Lengu, 
u ktorého pracuje rehoľná sestra zo 
Spiša.

Obdivujem život tamojších ľudí. 
Žijú v takých ťažkých životných pod-
mienkach, ktoré si my nevieme ani 
predstaviť. Miestne komunikácie sú vo 
veľmi zlom stave. Autom sa dajú tieto 
uličky prechádzať iba veľmi opatrne, 
lebo sú tam hlboké jamy. Namietal 
som, že cesta mohla byť aspoň vysy-
paná kamením. Dostal som odpoveď: 
„A kto by to mal urobiť, keď predstavi-
teľom mesta na tom vôbec nezálež?.“

Cesta do Kazachstanu aj späť bola 
veľmi náročná. Vrcholom ťažkostí bolo 
to, že cestovná agentúra mi vystavila 
spiatočnú letenku z Viedne do Košíc 
na let, ktorý bol už pred mesiacom 
zrušený, a tak som si musel zabezpečiť 
v noci cestu z Viedne do Prešova sám. 
Aj napriek tomu, že som sa stretol 
s rôznymi ťažkosťami a prekážkami, 
táto cesta bola požehnaná, pretože 
som s  Božou pomocou som mohol 
zasiať Božie zrno.

Gréckokatolícki veriaci boli po-
vzbudení a ja tiež.

vladyka Ján Babjak, SJ
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Mnohí z nás si atmosféru 
Vianoc nevedia predstaviť 
bez množstva drobností, od 

malého svetielka sviečky cez betlehem 
až po vianočný stromček. Napriek 
tomu, že sa niekedy posudzujú ako 
cudzorodé prvky, často vychádzajúce 
z pohanských kultov, našli si svoje 
miesto v príbytkoch ľudí a na našom 
území sa nerozlučne spájajú so slá-
vením vianočných sviatkov. Nie je až 
také dôležité, kde majú svoj pôvod. 
Dôležitejšie je, či ich prítomnosť 
a symbolika sú pre náš život výzvou, 
aby sme sa hlbšie ponorili do Božieho 
tajomstva vtelenia.

BETLEHEM
Prvý písomne doložený živý betle-

hem, alebo jasličky, vytvoril sv. Fran-
tišek z Assisi, keď v r. 1223 v jaskyni 
v Grecciu v Taliansku dal do jaslí dieťa, 
vedľa ktorého stáli Mária, Jozef, osol 
a vôl. Do konca 18. stor. stavali betle-
hemy v kostoloch, po zákaze Jozefom 
II. ich stavali a vyrezávali doma.

Najznámejší a najväčší do dreva 
vyrezávaný betlehem na svete sa 
nachádza v Rajeckej Lesnej. Dielo 
vytvoril majster Jozef Pekara.

STROMČEK
Niektoré súvislosti so zdobením 

zelených vetiev môžeme nájsť už 
v predkresťanskej dobe. Starovekí 
pohania spájali kult bohyne matky 
s kultom vždy zelených stromov. 
V dobe osláv svätých nocí organizo-
vali slávnosti v prírode medzi zelený-
mi stromami, neskôr prenášali stromy 
do svojich príbytkov. Na tento účel sa 
používali jedle alebo v Oriente cyp-
rušteky. Strom má v rámci kresťanstva 
bohatú symboliku. Zastupuje stratený 
prvotný raj, na dreve (strome života) 
Kristus umrel, aby ľudia mohli opäť 
do raja prísť. Rajský strom zostal ako 
symbol Vianoc, teda symbol príchodu 
Spasiteľa, ktorý očisťuje ľudstvo z ne-
šťastia spôsobeného práve pri tomto 
rajskom strome.

Skutočný vianočný stromček je 
nemeckého pôvodu a skôr meš-
tianskeho charakteru. Najstaršia 
zmienka o osvetlenom vianočnom 
stromčeku je z brémskej kroniky 
z roka 1570. V r. 1570 si každý v Bré-
mach mohol vyrezať v mestských 
lesoch jedličku na Vianoce. Zdobili 
ju ovocím, sladkosťami, papierovými 
kvetmi. V súkromnom dome sa ob-

javil v Štrasburgu o 60 rokov neskôr. 
V 17. storočí sa stromček rozšíril 
medzi šľachtu a úradníctvo, v 18. 
stor. do evanjelických kostolov, v 19. 
stor. ho začali ozdobovať mešťania 
a vydal sa na púť do ďalších krajín. 
Na rakúskom cisárskom dvore bol 
vianočný stromček zaznamenaný až 
v roku 1816.

Cirkev mala v dejinách s týmto 
symbolom problémy, pretože práve 
strom v pohanských kultúrach chá-
pali ako jeden z dôležitých symbolov 
mytológie, a práve preto sa mu kres-
ťania vyhýbali.

Slovanské regióny sa myšlienke 
vianočného stromčeka bránili s odô-
vodnením neslovanskej tradície. 
V druhej polovici 19. storočia sa 
však vianočný stromček stal bežnou 
súčasťou vianočných zvykov. 

RYBA
Poukazuje na grécke slovo ichthys, 

čo je anagram Ježiša Krista. Tvoria 
ho začiatočné písmená gréckych slov 
Iesous Christos Theou Hyios Soter 
(Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ). 
Kresťania prevzali rybu ako symbol 
Krista, pečená ryba symbolizuje 
jeho utrpenie a ulovené ryby zase 
veriacich.

OZDOBY
Základom vianočnej výzdoby na-

šich predkov bola slama. Šikovné ruky 
ju vedeli spracovať zalamovaním, stri-
haním či obtáčaním. Vytvárali z nej 
drobné ozdoby a z nich zložitejšie 
útvary, ktoré vešali nad stôl - centrum 
celého sviatočného diania. Slama sa 
kládla aj ako dekorácia na stôl. Sym-
bolizovala želanie dobrej úrody. Zo 
slamy, papiera a látky sa vyrábali reťa-
ze. Časté boli aj látkové vystrihovačky 
v podobe snehových vločiek, ktoré sa 
lepili na drevenú hradu domu, alebo 
kvety z tekvicových semienok.

Výzdoba z ihličia sa u nás udomác-
nila neskôr. Vianočné stromčeky sa 
najprv vešali pod strop na drevenú 
hradu. Ozdobovali sa orieškami, 
jabĺčkami, látkou, medovníkmi či 
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„Ľud, čo kráča v tmách, uzrie veľké svetlo; 
nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1.5-6)
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NOC PLNÁ SVETLA
salónkami, ktoré boli vyrobené po-
domácky. 

SKLENENÉ GULE
Sú symbolom jabĺk a orechov. Pri-

pomínajú nielen rajské jablko, ktoré 
jedli z neposlušnosti Adam a Eva, 
a tým začali reťaz hriechov na zemi, 
ale sú znakom toho, že dobrý strom 
prináša dobré ovocie.

HVIEZDA
Žiarila nad Betlehemom a viedla 

k novonarodenému Mesiášovi pastie-
rov, kráľov, mudrcov aj ľud. Je symbo-
lom duchovného svetla. Najžiarivejšia 
hviezda Zornička predstavuje v kres-
ťanskej symbolike Krista.

DARČEKY
Človek vnútorne cíti potrebu a teší 

ho byť obdarovaný. Ten najväčší dar, 
ktorý nám Boh dal, je Ježiš Kristus. 
Symbolicky to vyjadrujeme tým, že sa 
navzájom obdarúvame. Boh obdaro-
val nás a my sa snažíme nájsť spôsob, 
ako si toto obdarovanie nenechať len 
pre seba, ale podeliť sa s ostatnými.

Postupne sa menila aj podoba daru 
ako symbolu dobrých medziľudských 
vzťahov. Kedysi bývalo vianočným 
darom najmä slovo vo forme vinšov 
a kolied a v rodine samotná štedrove-
černá hostina. Neskôr sa deti tešili aj 
na medovníčky a ovocie, ktorými sa 
spočiatku zdobil vianočný stromček.

Vecné darčeky sa presadili ako istá 
náhrada za absentujúce rodinno-prí-
buzenské a priateľské vzťahy a za po-
stupne zanikajúce tradičné vianočné 
oslavy a rituály, ktoré išli ruka v ruke 
s postupujúcou modernizáciou spô-
sobu života našej spoločnosti.

FARBY VIANOC
Tradičnými vianočnými farbami je 

zelená a červená. Zelená prezentuje 
život - prežitie aj napriek nastupujúcej 
zime a pre kresťanov je aj symbolom 
znovuzrodenia Ježiša Krista a več-
ného života. Červená je symbolom 
krvi a ukrižovania Ježiša. Väčšina 
vianočných symbolov sa preto nesie 
práve v týchto farbách.

KOLEDY
Vianoce, ako ich dnes oslavujeme, 

prebrali viacero tradícií z osláv zim-
ného slnovratu. Kedysi ľudia ospevo-
vali boha Saturna, tieto spevy neskôr 
nahradili vianočné koledy. Spočiatku 
ich ľudia spievali v latinčine. Verili, 
že vianočné koledové sprievody mali 

magickú moc – mali im do domu 
priniesť šťastie a blahobyt. 

Koledovať chodievali na Štedrý 
deň, na Štefana, na Nový rok, na 
Troch kráľov a niekedy i na Hromni-
ce. Na Morave a v Čechách koledovali 
dokonca aj v jarnom období, na Veľkú 
noc či pri vynášaní Smrti. 

Slovania prijali názov koleda zrej-
me z latinského slova calendae (ka-
lendy), ktorým sa označovali prvé 
januárové dni. Práve vtedy sa slávil 
slnovrat. Týmto slovom označovali 
ľudia aj prvý deň v mesiaci. Kresťanskí 
kňazi chodievali so svätenou vodou 
po domoch. Požehnávali domy a pri-
jímali za to dary.

Z kalendy sa stala kolenda, neskôr 
koleda. Staroslovienske slovo koleda 
vraj označovalo novoročný deň. Bal-
kánske národy nazývali kalendou po-
hanské oslavy zimného slnovratu so 
spevmi a sprievodmi, vo francúzskom 
Provensálsku sa Vianociam hovorilo 
Calendo.

Pôvod slova koleda teda nie je 
celkom jasný. Dokonca sa s ním spája 
viacero významov. Koledy sa spievali 
v chráme (išlo hlavne o duchovné 
piesne ospevujúce príbeh o narodení 
Krista) alebo v rodinnom kruhu. 
Okrem piesní spievaných vo vianoč-
nom období ide aj o vinše a želania 
hojnosti a prosperity. Koledou sa 
nazývala aj obchôdzka, s ktorou bolo 
spojené spievanie piesní a recitovanie 
vinšov. Označuje sa tak aj odmena, 
ktorú dostali koledníci od členov 
navštívenej domácnosti.

ŠÍRENIE KOLIED
Väčšina kolied na našom území 

vznikla v období od 17. do 20. storo-
čia. Boli to predovšetkým chrámové 
piesne, ale i obchôdzkové či žartovné 
piesne. Humor bol významnou sú-
časťou kolied. Zdôrazňoval radost-
nú atmosféru vianočných sviatkov 
a nadľahčoval vážnosť kolied, a jeho 
úlohou bolo aj uľahčenie komunikácie 
medzi ľuďmi.

Koledy si ľudia odovzdávali medzi 
sebou písaným slovom i ústnym po-
daním. Na šírení kolied sa podieľala 
Cirkev i dedinskí rechtori, mešťania aj 
pastieri, remeselníci či baníci.

V niektorých dedinách spievali 
dospelí mládenci a dievčatá koledy 
na veži.

BETLEHEMCI
Niekedy koledníci predviedli aj 

dramatické vystúpenie či divadelnú 

hru, za čo boli patrične odmenení. 
Betlehemské hry vznikli v stredove-
ku pod vplyvom cirkevných hier. Už 
v štrnástom storočí písal Jan z Hole-
šova o koledovaní kňazov a žiakov 
v mestách. Postupne sa rozšírilo 
medzi rôzne vrstvy obyvateľstva a na-
pokon sa stalo výsadou vidieckeho 
ľudu.

Príchod betlehemcov do domu 
býval veľkým zážitkom pre všetkých 
domácich. Hlavnou postavou v bet-
lehemskej hre bol anjel v bielom 
rúchu, ktorý niesol betlehem. Ďalšími 
účastníkmi boli bača, Stacho, Fedor 
a Kubo. Základnou dejovou osno-
vou betlehemskej hry po príchode 
betlehemcov do domu bola žiadosť 
o povolenie zahrať hru, nasledoval 
monológ všetkých zúčastnených 
postáv, scéna na salaši, zvestovanie 
narodenia Krista, ofera v Betleheme 
a záverečné vinše domácim.

TRADÍCIA
Slávenie Vianoc sa neustále mení. 

Tradície známe pred niekoľkými 
desaťročiami sú už dnes takmer 
zapadnuté prachom – a aj spievanie 
kolied v pôvodnej podobe sa postup-
ne vytráca.

Spievanie vianočných kolied 
a rozličné zvyky kedysi umocňovali 
príjemnú vianočnú atmosféru a pri-
pomínali dôležitosť tohto sviatku. Na-
bádali ľudí, aby boli k sebe žičlivejší, 
želali si všetko dobré a navzájom sa 
obdarúvali.

D. Kolesárová
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príbeh

Akási prázdnota sa rozlieva v na-
šom dome. Dom bez lásky a pokoja, 
dom bez Božej prítomnosti. Túžim 
po dieťatku. Ale zabudla som prosiť 
Boha. Veď dnes lekárska veda doká-
že takmer všetko. Absolvovala som 
rôzne vyšetrenia, ale všetko bolo bez 
úspechu. Lekári povedali, že tu nie 
je žiadna šanca, aby sme mali dieťa. 
Uzavrela som sa do seba. Hnevám sa 
na všetko, na manžela, na okolie, ale 
predovšetkým na Boha. Cítim, že vo 
mne žije nepríjemná, hašterivá žena. 
Vieš si predstaviť, ako to vyzerá u nás 
doma. Schyľuje sa k rozvodu. Manžel 
uteká z domu. A ani sa mu neču-
dujem. Hádky a krik sú na dennom 
poriadku. Uvedomujem si, že to takto 
nemôže ísť ďalej. Hnevám sa sama na 
seba, ale ako vyjsť z toho zamotaného 
kruhu? Aké sú to pevnosti v mojom 
živote, nad ktorými mám zvíťaziť? 
Lekár konštatoval, že ak budem takto 
ďalej pokračovať, môže to so mnou 
skončiť veľmi zle. Som psychicky na 
dne psychickej.“

Počas toho, ako som rozprávala, 
začala som si uvedomovať, ako ďaleko 
som od Boha.

Kolegyňa sa zamyslela a  po chvíli 
povedala: „Na druhý týždeň je v na-
šej farnosti predvianočná duchovná 
obnova. Príď!“

Aj keď s určitými výhradami, na-
koniec som súhlasila. Počas týchto 
dní milostí ma Pán začal uzdravovať. 
Moje vnútro bolo plné zranenia a ne-
odpustenia. Uvedomila som si, že sa 
musím zmeniť. Hnev ma zotročoval. 
Potrebovala som zakúsiť, ako oslobo-
dzuje odpustenie.

„Buďte k sebe navzájom láskaví 
a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, 
ako aj vám odpustil Boh v Kristovi“ 
/Ef 4,32/.

V svätej spovedi som prežila úžas-
né Božie odpustenie. Odpustila som 
manželovi, sebe aj Bohu. Pochopila 
som, že odpustiť znamená neod-
vrátiť sa od toho, kto nám ublížil, 
práve naopak, prijať ho, modliť sa za 
neho. Rozhodla som sa teda modliť 
za uzdravenie nášho manželstva. 
Dovolila som Bohu, aby doň vstúpil. 
Uverila som v Boží prísľub z evanjelia: 
„Proste a dostanete! Hľadajte a nájde-
te! Klopte a otvoria vám!“ /Mt 7,7/. 

Začala som prosiť o nový život, o iný, 
aký som žila doteraz. A znova sa vo 
mne ozvala túžba po materstve.

V posledný deň obnovy boli mod-
litby príhovoru. Po modlitbe som 
otvorila Sväté písmo a čítala: „Ale 
anjel mu povedal: ,Neboj sa, Zacha-
riáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. 
Tvoja manželka Alžbeta ti porodí 
syna a dáš mu meno Ján“ /Lk 1,13/. 
Uverila som.

Kňaz mi povedal, aby som sa 
s týmto slovom modlila každý deň, 
lebo „ Bohu nič nie je nemožné“ /Lk 
1,37/. Keď som sa vrátila domov, za-
čala som sa modliť. Zmeny nastávali 
pomaly, ale predsa. Aj v našom man-
želstve. Hádky a hnev sa akosi začali 
vytrácať z nášho domu. Keď manžel 
videl zmenu v mojom správaní, od-
hodlal sa spolu so mnou tráviť čas 
modlitbou. Po niekoľkých mesiacoch 
modlitieb som manželovi oznámila 
radostnú správu, že Božie prisľúbenie 
sa začína napĺňať.

Uvedomila som si, aký vzácny dar 
je viera. Viera, že v tomto Dieťati je 
Boh s nami. On nás pozval, aby sme 
vstúpili s vierou na cestu do Betlehe-
ma. Ježiš prišiel do Betlehemu, aby sa 
vydal za každým z nás do najhlbšej 
priepasti hriechu a podal nám po-
mocnú ruku. Vyzliekol nás zo zajatia 
hriechu.

Stáli sme a znova stojíme pred 
rozhodnutím - otvoriť dvere a vpustiť 
vzácnych hostí do nášho domu. Čaka-
jú na naše áno. Rozhodnime sa mať 
dôverný vzťah s Božím Dieťaťom ako 
Jozef a Mária. Každý deň si v zhone 
každodenných starostí nájdime čas 
a zastavme sa. Stretnime sa s Dieťa-
ťom. Až vtedy môžeme byť ako Jozef 
a Mária, ako Simeon a Anna, ako 
Zachariáš a Alžbeta. Títo biblickí ľudia 
boli hlboko ponorení do Božej prítom-
nosti, preto sa s ním mohli stretnúť.

V tichom rozjímaní zakončujeme 
modlitbu sv. ruženca.

Je hlboká zimná noc.
Zajtra je Štedrý deň.

Pane, ďakujem ti za našu spoločnú 
modlitbu. Vďaka za naše dieťa prisľú-
benia - Boží zázrak.

Vďaka ti, Pane, že do tajomstva 
vianočnej radosti môžeme vstupovať 
každý deň, počas celého roka, a žasnúť 
nad veľkými vecami, ktoré robíš v na-
šich životoch.

Ján Karas

Otváram dvere do detskej 
izby. Spolu s manželom si 
sadáme k postieľke nášho 

synčeka. Sladko spí. V atmosfére 
zimného decembrového večera ďaku-
jeme Bohu za dnešný deň modlitbou 
svätého ruženca. Za každým „Raduj 
sa“ akoby Božia radosť vstupovala aj 
do nášho domu. Pozerám sa na malý 
zázrak. Akoby som sa prebúdzala zo 
sna. Nemožno uveriť, že aj do našej 
rodiny prišlo šťastie. Pred rokom, 
práve na Štedrý večer, sme dostali 
najkrajší darček. Narodil sa nám zdra-
vý chlapec a dali sme mu meno Ján. 
Napriek mnohým varovaniam a zlým 
prognózam lekárov. Tohto roka som 
totiž mala už 40 rokov.

Bolo to asi pred dvoma rokmi. Tiež 
sa schyľovalo k Vianociam. Moja ko-
legyňa z práce videla, že som uzavretá 
a znechutená. Závidela som jej pokoj, 
žiaden zhon, žiadnu predvianočnú 
nervozitu. 

Pri jednom pozvaní na kávu som 
sa rozhovorila o svojom probléme: 
„Veľa prehier a sklamaní sme prežili 
v pätnásťročnom manželstve. Máme 
všetko, čo potrebujeme k šťastiu, 
a napriek tomu šťastie neprichádza. 

Dieťa prisľúbeniaDieťa prisľúbenia
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duchovný článok

Ej, gazdo, gazdo, 
stavajce hore,
velika jasnosc na vašim dvore.
Ja do vas pridzem,
vinšovac budzem. 

Dakus kolača,
falatok chleba,
naj vas požehna
sam Pan Boh z neba. 

Dakus kolača
za vinšovane,
falatok chleba
za požehnane.

Treba pripomenúť, že lekárskou ve-
dou je už dávno dokázané, že akákoľ-
vek časť tela, ktorá nie je pravidelnou 
a systematickou činnosťou namáhaná, 
časom slabne, ochabuje a zakrpatieva. 
Neprimeranou stimuláciou ľavej 
mozgovej hemisféry, prostredníctvom 
jednostrannej rozumovo-exaktnej 
námahy, rastie a rozvíja sa táto časť 
mozgu dieťaťa až abnormálnym 
spôsobom, kým pravá hemisféra s jej 
emocionálno-citovým zameraním 
slabne a zmenšuje kapacitu. Týmto 
dochádza k produkovaniu rozumovo 
a vedomostne zdatných detí, ktoré 
sú však citovými mrzákmi. Naše deti 
trestuhodne okrádame o primeraný 
a potrebný rozvoj citovej zložky ich 
osobnosti. 

Rozum bez citu. Čo z toho môže 
vzísť? 

Ak dnešná generácia detí a mláde-
že vychovávaná „progresívnym spôso-
bom“, šikovná, všestranná, rozumovo 
zdatná, bez zbytočnej citovej príťaže 
a s chorobnou túžbou po úspechu 
vyrastie, pocíti jej nesprávne nasta-
vený hodnotový systém na vlastnej 
koži ako prvá generácia ich súčasných 
učiteľov, vychovávateľov, rodičov. 
Oni sa budú v tom čase nachádzať za 
zenitom svojho aktívneho pôsobenia, 
zaostávajúc fyzicky, intelektuálne 
a výkonnostne. A chladný rozum ich 
vlastných detí, nekorigovaný citom, 
im dá patričným spôsobom pocítiť ich 
menejcennosť. Svetu bude vládnuť iba 
chladný, vypočítavý pragmatizmus. 
A je naozaj otázne, kam až to všetko 
môže dospieť a či ešte bude možné 
podobnú nehumánnu spoločnosť 
rozumových robotov nazvať „ľudskou 
civilizáciou“.

Dnešný človek je síce vzdelanejší, 
rozumnejší, ale na-
podiv nie šťastnej-
ší. Práve naopak, 
mnohí sa nostal-
gicky obzerajú za 
minulosťou, keď 
ľudia ešte neboli 
natoľko rozumovo 
zdatnými, nema-
li množstvo vecí, 
ktoré my už pova-
žujeme za samo-
zrejmosť, a predsa 
boli veselší, druž-
nejší, vyrovnanejší 

a spokojnejší. Položme si otázku, 
prečo asi. Odpoveď je jednoduchá: 
Pretože stav rovnováhy medzi emo-
cionálnou a rozumovou zložkou 
ich osobnosti ešte nevykazoval taký 
priepastný rozdiel, ako je to dnes, čo 
sa nevyhnutne prejavuje ako vnútor-
ný nepokoj, nenaplnenie, prázdnota, 
disharmónia. A z tohto duševného 
rozpoloženia je už iba krok k hľadaniu 
pseudovýchodísk, akými sú alkohol, 
cigarety, drogy a pod. 

Priznám sa, že rozhodujúcim 
popudom k napísaniu tohto listu bol 
jeden osobný zážitok. Pri ceste rých-
likom som si vypočul rozhovor matky 
a jej dvoch detí, z ktorých staršie, asi 
desaťročné dievča, začalo chodiť do 
jazykovej školy a rozprávalo bratovi, 
ako sa musí učiť všetky predmety 
v angličtine. Aby tento jazyk dobre 
zvládli, po slovensky sa s nimi v škole 
nikto nerozpráva. Mladší chlapec 
hovoril taktiež o svojich zážitkoch zo 
školy, a medziiným spomenul, že si 
kupoval farby na výtvarnú výchovu. 
Pri tejto príležitosti sa spýtal sestry, či 
aj ona má už všetko nakúpené. Sestra 
však veľmi rýchlo uviedla veci na 
pravú mieru tvrdiac, že aj oni by síce 
mali mať výtvarnú, ale nakoniec bude 
namiesto nej niečo iného – informa-
tika alebo čosi podobné. Uvádzam 
to ako typický príklad toho, ako sa 
naše školstvo a učitelia stavajú voči 
už takmer „zbytočným“ predmetom 
a nahrádzajú ich predmetmi omnoho 
„užitočnejšími a praktickejšími“.

Všetkým, čo tu bolo povedané, ne-
chcem brojiť proti rozumu, ale iba za 
vyzdvihnutie životnej nutnosti adek-
vátneho rozvoja jeho doplňujúceho 
protipólu – citu. A práve výtvarná 
výchova, hudobná výchova, estetika 
alebo predmety rozvíjajúce manuálne 
zručnosti, vzťah k prírode a pod. majú 
schopnosť aktivizovať, stimulovať 
a rozvíjať pravú mozgovú hemisféru, 
a tým budovať citovo-emocionálnu 
zložku osobnosti dieťaťa. Je preto 
naozaj potrebné hlbšie sa zamyslieť 
nad prístupom k uvedeným pred-
metom v štruktúre základných škôl, 
aby školský systém v nevedomosti 
a ignorancii nepoškodzoval, ale na-
opak budoval a harmonicky rozvíjal 
osobnosť našich detí a mládeže.

Milan Šupa

Považujem za potrebné vyjadriť 
sa k problému súčasného škol-
stva, ktorý sa dotýka na jednej 

strane podceňovania výučby tzv. 
druhoradých- citových predmetov 
(výtvarná výchova, hudobná výchova, 
estetika...) a na strane druhej ne-
zdravého preceňovania rozumových 
– exaktných predmetov.

Už dávnovekí mudrci hovorili 
o zlatej strednej ceste. Gréckym ide-
álom bola kalokagatia – harmonický 
duševný a telesný rozvoj osobnosti. 
Psychológia učí, že ľudská bytosť je 
tvorená troma zložkami: telesnou, 
rozumovo-intelektuálnou a citovo-
-emocionálnou. 

Cit a rozum! 
Dve zložky ľudskej osobnosti, ktoré 

musia byť nevyhnutne v harmónii! 
Nutnosť zachovávania rovnováhy 
môžeme predsa nájsť všade okolo 
nás – deň a noc, nádych a výdych, 
aktivita a odpočinok. Aj v medicíne 
pri výskume mozgu sa dospelo k zá-
veru, že jeho harmonické fungovanie 
je možné len vzájomným dialógom 
medzi ľavou a pravou hemisférou.

Harmónia. Rovnováha. Aké krásne 
a obsažné pojmy, ale ako tragicky sa 
od nich vzďaľujeme. 

Súčasný školský systém rozvíja 
najmä ľavú hemisféru (polovicu moz-
gu), ktorá zahŕňa analytické, logické 
a racionálne myslenie, naproti tomu 
pravú hemisféru, ktorá je zameraná 
na intuíciu, emocionalitu, krásno 
a rozvíjajú ju predmety tvorivého 
a estetického charakteru, žiaľ, potlá-
ča. Týmto jednostranným prístupom 
sa však ostro narušuje prirodzená 
rovnováha a harmonická spolupráca 
oboch mozgových hemisfér. 

RoRozum a cit v školstvezum a cit v školstve
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vianočný príbeh

Hanku a Miška do postieľky, zavolala 
si najstaršieho Petríka k sebe. Pet-
rík sa začudoval. Ich mamička bola 
spravodlivá a nerobila rozdiely. Aj 
keď bol najstarší, chodil spať pekne 
s mladšími súrodencami. Preto bol 
teraz prekvapený. No nepovedal nič 
a počúvol. Šiel do obývacej izby, kde 
si ho mamka k sebe pritúlila a takto sa 
mu prihovorila:

,,Petrík, dnes som čítala váš list pre 
Ježiška.“

„Mamička, a príde k nám Ježiško?“ 
opýtal sa Petrík. „Lebo k mojim spolu-
žiakom príde, vieš? Dostanú počítače, 
bicykle, lyže...“

Mamička trocha posmutnela, ale 
potom sa pekne usmiala na svojho 
synčeka a povedala: „Petrík, ty si pred-
sa chlap, ktorý mi veľmi pomáha.“

Petrík vypäl hruď a dôležito priký-
vol. To je pravda, je chlap!

„A ja potrebujem tvoju pomoc,“ 
dodala mamička. „Vysvetli Hanke 
a Miškovi, že Vianoce môžu byť krás-
ne aj bez bábiky Chou-Chou či veľké-
ho žeriavu. Vianoce prídu o mesiac. 
Na pracovnej výchove ste sa naučili 
šiť. Čo keby sme spolu, ty a ja, ušili 
velikánsku bábiku pre Hanku? Veselú 
a so skutočnými vláskami z vlny. No 
a v pivnici som našla drevené latky. 
Urobíme pre Miška domček na hranie. 
Budeme to robiť spoločne večer.“

Petrík otvoril od úžasu ústa. Teda! 
Tá jeho mamka má skvelé nápady!

Potom si veselo šiel ľahnúť do po-
stieľky. Na druhý deň šiel za pánom 
učiteľom a poprosil ho, aby mu ukázal, 
ako sa taký domček robí.

„Načo to potrebuješ?“ opýtal sa pán 
učiteľ. Petrík mu vysvetlil, aký úžasný 
nápad dostala jeho mamička. Pán 
učiteľ sa usmial. Pohladkal Petríka po 
vlasoch a povedal: „Príď cez prestávku 
za mnou. Vysvetlím ti, ako treba driev-
ko ukladať, ako pribíjať klince. A dám 
ti aj farbu na domček. Za odmenu, 
že ste s mamičkou obaja takí šikovní 
a myslíte na druhých.“

A tak sa po večeroch začali diať 
čarovné veci. Z najkrajších handričiek 
sa vykúzlila prekrásna bábika s dlhým 
vrkočom a veselými červenými šatôč-
kami. A keby len to! Predstavte si, deti, 
že táto bábika mala ešte aj šatôčky na 
prezliekanie!

Z hŕby drevených latiek vyrástol 
čarovný domček. Petrík zbíjal a zle-

poval. Na svoj darček - bicykel dávno 
zabudol.

Dni sa míňali. Nadišlo ráno, ktoré 
všetky deti na svete tak túžobne vyč-
kávajú.

Vianoce.
Na stole svieti sviečka. Deti s chu-

ťou jedia kapustnicu a domom sa nesie 
koleda. Tichá noc, svätá noc. Deťom 
sa zdá, že až k nim počuť z neba nád-
herné jemné zvončeky. Dnes sa predsa 
narodil malý svätý Ježiško! Dnes všetci 
dobrí ľudia dostanú odmenu za svoje 
skutky.

Mamička s deťmi doupratuje stôl, 
vezme do ruky knihu a číta deťom 
o chudobnej rodinke, ktorá sa na Via-
noce musela zložiť na slame, o Dieťat-
ku, ktorému je skromnosť a chudoba 
milšia ako bohatstvo sveta.

Keď mamička dočíta a zavrie knihu, 
pozrie sa do nedočkavých očiek detí 
a povie: „Viem, že ste sa tešili na darče-
ky, ktoré ste si želali. Počuli ste však, že 
keď sa Ježiško narodil, nemal nič, len 
trocha slamy a milujúcich rodičov.“

Hanička sa opýtala: „Nepriniesol 
nám nič, však? Keď je chudobný, tak 
nám nemohol nič priniesť.“

Mamička sa však usmeje: „Ale 
áno. Dokonca vám tie darčeky urobil 
vlastnými rukami.“

Maličkí sú prekvapení. Iba Petrík 
sa usmieva.

Mamička sa po chvíli postaví a od-
kryje plachtu, pod ktorou je zvyčajne 
bielizeň na žehlenie. No toto?!

Čuduj sa svete!
Namiesto kopy bielizne tu stojí 

prekrásny hnedý domček s červenými 
okienkami a veselými žltými kvetmi. 
Pri domčeku sedí modrooká bábika 
a usmieva sa priamo na Haničku.

Miško nelení a vlezie do domčeka, 
odkiaľ začne vykrikovať, že je to super 
bunker. Anička stíska v náručí bábiku, 
ktorá je taká veľká ako jej mladší bra-
ček. Poskakuje a smeje sa.

Mamička s Peťkom sa tešia, že im 
vyšlo prekvapenie. Vtom mamička 
vezme svojho najstaršieho synčeka 
a vedie ho na chodbu. A viete, čo tam 
stálo opreté o stenu? No predsa nový 
bicykel!

Petrík od prekvapenia nemôže 
povedať ani slovo. Mamička mu po-
šepká: „To ti posiela Ježiško. Statočne 
si to odpracoval a dobrými skutkami 
dokázal, že si ho zaslúžiš.“

Možno sa aj u vás na Vianoce odo-
hrajú rovnaké zázraky lásky.

Anna Vašková-Kolivošková

Kde bolo, tam bolo, bolo jedno 
mesto. Úplne obyčajné mesto. 
Slnko tam zapadalo na západe 

a vychádzalo na východe. Na jar tam 
kvitli snežienky, v lete lietali v záhra-
dách motýle, na jeseň sa farbilo lístie 
a v zime sa deti šmýkali na kĺzačkách, 
ktoré urobil mráz.

A práve, keď sa začal odohrávať náš 
príbeh, zavítala do mesta tetka Zima.

Na domy dopadala tma a hustý 
závoj snehových vločiek pokrýval 
chodníky i stromy, ktoré už túžobne 
vystierali nahé konáre po zimnej 
perinke.

V jednom z okien zablikalo svetlo. 
Ponúklo krásny príbeh.

V tom dome za rozsvieteným ok-
nom bývala mamička s troma deťmi. 
A veru sa im žilo biedne. Mamka mu-
sela od rána do večera robiť v obchode. 
Svoje tri detičky horko-ťažko poob-
liekala na nastávajúcu zimu, a často 
nemali nič iné do hladných brušiek, 
len chlebík alebo skromnú polievočku. 
No tri detičky sa mali veľmi radi. 

Prednedávnom písali list Ježiš-
kovi.

„Chcel by som bicykel!“ veselo 
vykrikoval Petrík.

„A ja bábiku Chou-Chou!“ šikovne 
prekričala bračeka Hanička, červeno-
líca druháčka.

„Scem,“ ozval sa najmladší Miško, 
„scem kocky a zeriav!“

 Mamička sa smutne usmievala. 
Bude rada, keď kúpi aspoň nejaké 
oblátky a salónky na stromček. Za 
peniažky, ktoré ťažko zarobila, musela 
predsa zaplatiť ich bývanie. Kde by sa 
podeli?!

Keď nastal večer a mamička uložila 

Veľké prekvapenieVeľké prekvapenie
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Sviatok narodenia Ježiša Krista 
začali kresťania sláviť až v 4. 
storočí. V kalendári sa po prvý 

raz objavil v roku 354 a z Ríma sa 
rýchlo rozšíril aj na východ, hoci tam 
už existoval v spojení so Sviatkom 
zjavenia Pána. Grécke slovo epifánia 
znamená zjavenie sa božstva medzi 
ľuďmi. V tomto zmysle zahŕňa aj 
Božie narodenie. 

Vo východnej cirkvi sa až do konca 
4. storočia slávilo 6. januára. Potom 
sa však Božie zjavenie a narodenie 
oddelilo a Sviatok zjavenia Pána je 
dnes pre väčšinu východných cirkví 
výhradne dňom Ježišovho krstu 
a zjavením Svätej Trojice. Udalosti 
spojené s narodením Ježiša Krista sa 
pripomínajú na Sviatok narodenia 
Pána 25. decembra.

V predvečer Narodenia Pána - 24. 
decembra, je vo východnom obrade 
prísny pôst. Jesť možno len trikrát 
za deň, z toho len raz dosýta, a to 
bezmäsité jedlá. 

Dopoludnia sa slávia hodinky 
Narodenia Pána, tzv. cárske časy. 
V popoludňajších hodinách sa slávi 
Liturgia svätého Bazila Veľkého s ve-
čierňou. V noci je Veľké povečerie 
s Utierňou Narodenia Pána. Povečerie 
má pôvod v súkromných modlitbách 
jednotlivcov, ktorí okolo seba sú-
stredili tých, čo chceli viesť nábožný 
život. Polnočná svätá liturgia nie je vo 
východných cirkvách zvykom.

Pri veľkých sviatkoch si východná 
cirkev vždy na druhý deň pripomína 
významné osoby, ktoré mali podiel na 
slávených udalostiach. Preto na roz-
diel od západného rímskeho obradu 
slávia východní kresťania po Sviatku 
narodenia Pána Sviatok Presvätej 
Bohorodičky Panny Márie a Svätej 
rodiny. Tretím veľkým vianočným 
sviatkom je spomienka na prvého 
mučeníka svätého Štefana. V nedeľu 
po Narodení Pána sa pripomína pa-
miatka svätého Jozefa spolu s Ježišo-
vými príbuznými – kráľom Dávidom 
a prvým jeruzalemským biskupom 
Jakubom.

VVianočné sviatky ianočné sviatky 
vo východných cirkváchvo východných cirkvách

NOVOKŇAZ / PREŠOV 

 

Dipl.-Theol. Univ. Vladimír Pančák
nar. 28. 02. 1981 v Humennom, 
diakonát 08. 12. 2006 v Prešove, 
kňazská vysviacka 16. 12. 2006 
o 10.00 hod. v Prešove, primície 
30. 12. 2006 o 10.30 hod. v Oľke

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
 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
 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

Ema, učitelka
Vianoce si neviem predstaviť bez rodiny, 
hoci viem, že aj bez nej sa dajú prežiť. 
Rozhodne by som ich však nechcela 
prežiť bez Ježiša. On je tým najväčším 
zdrojom radosti, núti nás zastaviť sa 
pri jasličkách a vnímať lásku, čerpať ju 
a rozdávať.

Vladimír, diakon
Vianoce sú pre mňa sviatkom radosti 
a pokoja. Ježiš - Boží Syn sa úplne pripo-
dobňuje človeku, prichádza na zem, aby 
nám ponúkol nebo. Či to nie je dôvod na 
radosť? Tešme sa, veď „S nami Boh“!
Vianoce si neviem predstaviť bez tra-
dičných vianočných jedál a bez spevu 
vianočných kolied.

Dominika, učiteľka
Rodinné slávenie Božieho narodenia. 
A musím sa priznať, že aj biela prikrýv-
ka.

Peter, kňaz
Vianoce si neviem predstaviť bez ma-
lého Ježiška uloženého v jasličkách. 
Narodenie Ježiša je stále výzvou. Žije 
aj v tvojom srdci? Ak nie, dovoľ, aby sa 
v ňom narodil. 
Najviac radosti? Prežívanie skutočnosti 
narodenia Ježiša v kruhu svojej vlastnej, 
ale aj farskej rodiny, rozdávanie radosti, 
liturgické „Christos raždajetsja!“, „S nami 
Boh“. 

sestra Alžbeta
Vianoce si neviem predstaviť bez ľudí, 
ktorí sú mi blízki, bez pokoja, ktoré 
prináša novonarodený Kristus. Najviac 
radosti mi prináša v čase Vianoc láska 
Božia a, konkrétne, malé skutky lásky, 
ktoré vidím okolo seba.

Jaro, kurič
Vianoce by mali byť sviatkami pokoja, lá-
sky. Sviatkami, keď sa Ježiš rodí v našich 
srdciach, domovoch, v rodinách. Bez 
toho si Vianoce neviem predstaviť.

Helena, učiteľka
Vianoce sú pre mňa predovšetkým 
kresťanským sviatkom. Je to príležitosť 
na to, aby sa stretla celá rodina. Bez 
nej si Vianoce neviem predstaviť. Už 
teraz sa teším, že sa mi vráti môj syn zo 
zahraničia. Vianoce majú svoje čaro, vy-
žarujú tajomnú silu, ktorá premieňa naše 
srdcia. Sám Boh sa dotýka našich radostí 
i bolestí. To, že si túto hodnotu Vianoc 
uvedomujeme, ma napĺňa radosťou.

Bez čoho si Vianoce 
neviete predstaviť? 

Čo vám cez Vianoce 
prináša najviac radosti?

an
keta

an
keta

21 

slovo - 25-26/2006



niečí skutok len podľa vonkajšieho 
poznania, bez hlbšieho skúmania 
okolností a stupňa poznania toho 
ktorého človeka. Isteže existuje ob-
jektívna moralita ľudského skutku. 
Ak je skutok v zhode s príkazom (je 
vyplnením príkazu), je dobrý. Ak je 
v rozpore, je zlý. Ale v ľudskom skut-
ku potrebujeme hodnotiť aj to, ako 
ho poznal a ako a prečo ho vykonal. 
Stará múdrosť hovorí: „Ak dvaja robia 
to isté, nikdy to nie je to isté.“ Dáš 
mi za pravdu, že inak si uprace izbu 
päťročné dievčatko a inak piatačka 
na základnej škole. Inak vypestované 
návyky k udržiavaniu poriadku má 
sedemnásťročná študentka žijúca 
v rodine, kde sú všetci viac-menej 
zdraví, ako sedemnásťročná dievči-

Myslím si, že mnohé dievčatá 
vo veku okolo 17 rokov 
majú už dosť dobre vypes-

tovaný cit pre zodpovednosť a povin-
nosť. Tvoja otázka je logická. Vidieť, 
že máš poznanie o povinnosti, a tak je 
aj tvoje svedomie citlivé nielen na vy-
plnenie povinností, ale aj na spôsob, 
ako si ich splniť.

Ak niekto z ľudí položí kňazovi 
otázku, či je tá, alebo oná vec, ktorú 
urobil (alebo neurobil), hriechom, 
vôbec nie je na to ľahké odpovedať. 
Vo väčšine prípadov sa naozaj správ-
na odpoveď dá nájsť až po chvíľke 
rozhovoru. 

V dnešnom uponáhľanom svete 
mnohokrát robíme chybu aj my kňazi. 
Stáva sa, že povrchne zhodnotíme 

na z rodiny, kde sa zápasí s nejakou 
alergiou alebo inou chorobou. Na to, 
aby som mohol povedať o nejakom 
skutku, že je dobrý alebo menej dobrý, 
menej alebo viac zlý, musím poznať 
viac vecí, napríklad úmysel toho, kto 
skutok konal, ako ho hodnotí on, 
okolnosti, ktoré ho k tomu viedli, aby 
niečo vykonal alebo nevykonal, alebo 
vykonal práve takto a nie inak.

Na tvoju otázku by som teda odpo-
vedal asi otázkou: 

A ako to cítiš ty? Čo ti hovorí tvoje 
svedomie? 

Táto sebahodnotiaca schopnosť je 
veľmi dôležitá, lebo aj Boh hodnotí 
človeka podľa jeho vlastného svedo-
mia a nie tak, ako ho hodnotia iní 
ľudia. Ježiš hovorí: „Ja nemôžem nič 
robiť sám od seba. Súdim, ako poču-
jem. A môj súd je spravodlivý, lebo 
nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, 
ktorý ma poslal“ (Jn 5, 30). Rozmýšľala 
si niekedy nad týmito jeho slovami? 
Čo si predstavíš, keď počuješ: „Súdim, 
ako počujem“? Nie je to práve tento 
láskavý, ale aj veľmi usvedčujúci po-
stoj nášho Boha, ktorý sa pýta: „Bolo 
správne to, čo si urobil alebo neuro-
bil? Čo si tým chcel dosiahnuť? Čo ti 
hovorí tvoje svedomie? Ako to vidíš 
ty? Ohodnoť sa!“? A človek tak stojí 
pred svojím Bohom naozaj nahý. Je 
odhalený nie na tele, ale v duši, kde 
si myslel, že ho nikto nevidí, a jeho 
vlastné svedomie ho obviňuje alebo 
obhajuje podľa stupňa poznania prav-
dy, sily, viery, nádeje a lásky k Bohu 
a blížnym. 

Teraz by sa mohlo zdať, že je lepšie 
nemať dokonalé poznanie a ani po 
ňom netúžiť, aby mi moje svedomie 
nič nevyčítalo, a aby sa mi nezapočí-
tali moje zlé alebo nedokonalé skutky. 
Lenže máme skúsenosť, že zlo-hriech 
(poznaný či nepoznaný) ničí a zabíja 
všetko Božie stvorenstvo. Ježiš preto 
prišiel na svet, aby nás naučil pravde 
a aby nám odhalil tajomstvo dobra 
a zla, života a smrti. Pozýva nás 
a posilňuje, aby sme si vybrali dobro 
a život. 

 Som si istý, že si vieš sama odpove-
dať na túto otázku a aj na iné, týkajúce 
sa hodnotenia vlastných myšlienok, 
slov a skutkov. Ak sa spoznáš (hoc aj 
každý deň) ako nedokonalá a hriešna, 
vedz, že je tu Ježiš, ktorý ťa prišiel 
posilniť, povzbudiť, poučiť, posvätiť 
a neodsúdiť, ale spasiť. Ďakuj mu za 
dar poznania dobra a zla a pros ho, 
aby ho v tebe i naďalej rozvíjal. 

o. Michal

Mathia, 28: Podľa mňa áno. Len je to 
pre ľudí tá ťažšia cesta k úspechu. Ne-
svedomitou prácou to ide ľahšie. Ale tá 
nesvedomitá práca sa niekde odzrkadlí 
(padnuté strechy a pod.).
Peťo, 20: Ja si myslím, že pre niekoho 
áno, pre niekoho nie. Podľa mňa už nie 
je na svete veľa ľudí, ktorí robia svoju 
prácu svedomito.Ja keď niečo začnem 
robiť, tak sa do toho zahĺbim, že od toho 
nedám ruky preč, kým to nedokončím. 
Dnes každý robí svoju prácu tak, aby 
dokázal prežiť.

Dominika, 21: Myslím si, že áno. Podľa 
mňa vždy budú ľudia, ktorí si budú robiť 
svoju prácu čestne a svedomito. 
Janka, 25: Myslím si, že je len veľmi málo 
ľudí, ktorí robia všetko čestne. Ja sama, 
ak sa mi nechce, prácu odfláknem, aj keď 
viem, že by som ju mohla urobiť lepšie.
Katka, 20: Nedá mi, aby som svoju prácu 
odflákla. Aj keď to nikto nevidí, ja mám 
zo svedomitej práce dobrý pocit.

 Anketu pripravila 
Števka Čepová

MÁ V DNEŠNEJ DOBE ZMYSEL SVEDOMITÁ A POCTIVÁ PRÁCA? 

vá
š 

n
áz

or
vá

š 
n

áz
or

Keď mám niečo urobiť (napríklad poupratovať izbu) 
a ja to urobím, ale nie tak dôkladne a svedomito, ako 
by som mala, je to hriech? (Katka, 17 r.)
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odporný (porov. Iz 5,23). K podvodu 
sa odvážila aj preto, lebo vedela, že 
jej starší syn nie je spravodlivým člo-
vekom a v budúcnosti bude on slúžiť 
mladšiemu, nie naopak. 

Poradila teda Jakubovi, aby prinie-
sol baránka a toho pripravila Izákovi 
tak, ako to mal rád. Nato mu dala 
odev, ktorý kedysi patril Adamovi 
a kvôli ktorému kedysi Ezau zabil 
Nimróda. A hoci mal Ezau mnoho 
žien, nedôveroval ani jednej z nich 
a nenechával tento vzácny odev pri 
nich. Zveroval ho Rebeke, o spravod-
livosti ktorej nepochyboval. 

Rabi Šimon ben Gamaliel pove-
dal: 

„Celý život som sa snažil plniť 
prikázanie úcty k otcovi, ale nespravil 
som ani stotinu z toho, čo spravil pre 
svojho otca Ezau. Keď som prichádzal 
k svojmu otcovi, obliekal som si to, čo 
bolo poruke. A pri odchode z domu 
som sa obliekal dôsledne, aby som na 
verejnosti vyzeral dobre. 

Ezau robil naopak. Predtým, ako 
pristúpil k otcovi, obliekal si svoje 
najlepšie veci, lebo si hovoril:

,Nie je hodné otcovej cti, aby som 
sa pred ním objavil v obyčajnom 
odeve.’ Nikto nikdy nevzdával otcovi 
takú úctu, ako práve Ezau.“

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

– pozn. prekl.), obrátil sa na Ezaua 
s prosbou, aby mu ulovil zviera a pri-
pravil z neho chutný pokrm. 

Izák sa znepokojoval, pretože 
nepoznal deň svojej smrti. Človeku 
je dané, aby nepoznal sedem nasle-
dujúcich vecí:

- deň, keď príde smrť;
- deň príchodu Mesiáša;
- aká je miera tvrdosti Božieho 

súdu;
- druh činnosti, v ktorej dosiahne 

úspech;
- myšlienky iného človeka;
- žena netuší, či sa jej narodí syn 

alebo dcéra;
- deň, v ktorom bude zvrhnutá moc 

synov Edomu (vie sa iba to, že sa tak 
stane po príchode Mesiáša).

Rebeka si vypočula rozhovor Izáka 
a Ezaua a rozhodla sa, že zabráni 
svojmu manželovi, aby ho požehnal 
ako prvorodeného. Ak by tak spra-
vil, nazvali by ho „človekom, ktorý 
za úplatok ospravedlňuje nespra-
vodlivého“ a taký človek je pre Pána 

midraš rozpráva

Hneď po uvedení týchto žien 
do Izákovho domu sa odtiaľ 
vzdialila Božia prítomnosť. 

Izák s Rebekou prežívali veľmi ťažko 
fakt, že v ich dome prekvitá modlos-
lužba. Hlavne pre Izáka bola takáto 
situácia neznesiteľná, lebo od detstva 
vyrastal v dome, kde sa slúžilo iba 
Pánovi. 

Ten rozumel Izákovej bolesti pri 
pohľade na správanie Ezauových žien, 
preto sa rozhodol: „Raním Izáka sle-
potou, aby sa nemusel pozerať na to, 
ako manželky Ezaua prinášajú vonné 
obete modlám.“

V podstate existuje niekoľko vy-
svetlení, prečo Izák v starobe oslepol. 
Napríklad:

1. Izák sám žiadal Pána o utrpenie, 
pričom svoje želanie vysvetľoval tým, 
že: „Ak človek umrie bez toho, aby 
poznal utrpenie, jeho hriechy nebudú 
vykúpené a v budúcom svete ho budú 
súdiť veľmi prísne podľa spravodlivos-
ti“. Pán na to povedal: „Žiadaš si veľmi 
dobrú vec, preto budeš prvý, komu 
túto vec darujem“.

2. Pán sa rozhodol zobrať Izáko-
vi zrak, aby nespoznal Jakuba, keď 
k nemu príde po požehnanie, pretože 
Pán chcel, aby toto požehnanie dostal 
práve Jakub.

3. Okrem toho, Izák oslepol za trest 
za to, že ospravedlnil Ezaua a prijal od 
neho úplatok, lebo v Tóre je napísané: 
„Nech sa nechýlia na jednu stranu, 
nebudeš brať ohľad na osobu a dary 
neprijmeš, lebo dar zaslepuje oči múd-
rych a prevracia reči spravodlivých“ 
(Dt 16,19).

Keď mal Izák už 123 rokov, rozho-
dol sa požehnať svojich synov, lebo 
videl, že jeho život sa chýli ku koncu. 
Keď nastal deň 14. nisana (v ten deň 
neskôr Pán vyviedol svoj ľud z Egypta 

Ani po ženbe sa charakter Ezaua nezmenil. 
Za manželky si zobral kanaánske dcéry; práve tie, 
o ktorých Abrahám hovoril svojmu sluhovi Eliezerovi, 
že z nich nemôže vybrať ženu pre Izáka. Všetky Ezauove 
manželky boli modloslužobníčkami. Jednej z nich zme-
nil meno na Judit (židovka), aby tak presvedčil otca, že 
sa zriekla modiel. 

PRED DÔLEŽITÝM PRED DÔLEŽITÝM 
ROZHODNUTÍMROZHODNUTÍM

Betlehemské svetlo mieru a porozumenia.
12. ročník charitatívneho podujatia,
do ktorého sa od r. 1995 podľa možnosti zapája i SBS. 

Betlehemské svetlo je prinesené z Baziliky Na-
rodenia Pána z Betlehema do Viedne. Odtiaľ je 
prenesené do viacerých miest takmer všetkých 
európskych krajín. Z Bratislavy ho skauti 
rozvezú vlakmi po celom Slovensku (osobitne 
vydané rozpisy SLSK) a prinesú ho do kostolov, 
nemocníc, starobincov a pod., aby tak šírili 
myšlienku lásky, porozumenia a mieru, a tým 
získavali ďalších záujemcov o beh. 

Betlehemské svetlo mieru a porozumenia - 16. - 17. decembra 2006
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vianočný príbehvianočný príbeh

zdvorilo.
„Deň čo deň, aj v nedeľu, už takmer 

tri týždne. Od rána do večera.“
„Chcel by som mať jeho pracovnú 

morálku,“ povzdychol si Peter. Toto 
želanie vrátnikovi čosi zjavne pripo-
menulo.

„Rýchlo bežte hore,“ plesol sa po 
čele, „už sú tam všetci okrem vás. 
Riaditeľ zvolal na deviatu poradu.“

Peter sa pozrel na hodinky. Mal 
k dobru ešte takmer päť minút. Nebál 
sa, že príde neskoro. Skôr ho mrzelo, 
že stále nemá vybratý darček pre 
svojho otca.

Riaditeľ banky, dobre oblečený 
prísny pán, stál pri okne zasadačky na 
hornom poschodí a zamyslene pozo-
roval, ako ťažký mokrý sneh prikrýva 
nehybne sediaceho žobráka. „Bude 
sa ho treba nejako zbaviť,“ povedal si 
sám pre seba a rázne zakašľal. Nato 
sa obrátil k svojim zamestnancom 
usadeným v kreslách, pozrel sa na 
hodinky a rozhodol sa otvoriť tra-
dičnú vianočnú poradu. V tej chvíli 
sa rozleteli dvere a do miestnosti 
vletel udychčaný Lang. Riaditeľ si 
s kyslým úsmevom vypočul jeho 
ospravedlnenie a bez slova ukázal 
na najbližšiu voľnú stoličku. Nechcel 
dnes robiť z neskorého príchodu 
vedu, veď sú predsa Vianoce. Na-
miesto toho len stručne a vecne oboz-
námil prítomných s ich pracovnými 

povinnosťami počas 
sviatkov. S blížiacim 
sa záverom si predsa 
len neodpustil jedno 
odbočenie: „Určite si 
poniektorí z vás všim-
li, že od istého času 
pred našou bankou vy-
sedáva potencionálny 
klient, ktorý sa zjavne 
nevie rozhodnúť, čo 
má urobiť so svojimi 
ťažko nadobudnutými 
úsporami.“ Prítomní 
sa úprimne a nahlas 
zasmiali. Boli zväčša 
veľmi mladí a vedeli 
odmeniť kultivova-
ný humor svojho po-
staršieho šéfa.

 „Veľmi  by  s om 
ocenil,“ pokračoval 
ďalej, „keby ho niekto 
z vás presvedčil o vý-
hodách nášho finanč-
ného ústavu, a najmä 
o nevýhodách dlho-
dobého posedávania 

pred ním.“
Po týchto slovách viaceré tváre 

podriadených zvážneli, akoby po-
chopili, o čo tomu starému lišiakovi 
ide. Tušili, že sa blíži vrchol porady. 
A nemýlili sa.

„Úspešnému riešiteľovi tohto prob-
lému bude na Silvestra vyplatená 
prémia do výšky polovice jeho me-
sačného platu.“ 

V miestnosti zavládlo hrobové 
ticho. Iba mladý Lang si prekvapene 
a nahlas hvízdol. V tej chvíli sa všetky 
hlavy v miestnosti ako na povel otočili 
k zdroju tejto neprístojnosti.

„Má to vari znamenať, že prijímate 
výzvu, pán Lang?“ spýtal sa prekva-
pený riaditeľ.

Peter sa rozpačito poobzeral, aby 
potom rozhodne prikývol. Zmienka 
o peniazoch mu totiž opäť pripo-
menula, že ich doma nemajú nazvyš 
a nadôvažok aj to, že ešte stále nemá 
pre otca ten darček.

„V takomto prípade považujem 
tento bod za uzavretý a poradu ako 
takú za ukončenú,“ predniesol sláv-
nostne riaditeľ a následne všetkým 
zaželal šťastné a veselé ...

Pri odchode z budovy sa Peter naj-
prv pristavil pri známom vrátnikovi 
na krátku bojovú poradu. Odkedy sa 
otec po smrti matky utiahol viac do 
seba, bol mu tento srdečný človek 
často nezištným radcom.

Prvé vločky tej 
pamätnej zimy 
sa oddelili od 

temnej oblohy a zve-
davo sa vznášali nad 
prebúdzajúc im s a 
mestečkom. Najskôr 
si ich všimli nedočkavé 
deti. S nosíkmi pritis-
nutými na sklá okien 
pozorovali prílet bie-
lych rozhojdaných pa-
rašutistov a s nadšený-
mi výkrikmi zobúdzali 
rodičov.

Peter Lang sa v to 
ráno prebudil skôr ako 
obyčajne. I on zbadal 
za oknom poletujúci 
sneh. Z postele však 
nevstal, pretože sa cítil 
nevyspatý. Namiesto 
toho sa s prižmúre-
nými očami zahľadel 
na vločky snehu, ktoré 
medzitým ukončili svoj 
šantivý tanec, výrazne 
oťaželi, aby napokon 
monotónne smerovali priamo k zemi. 
Tento pohyb mal naň priam hypno-
tický účinok, takže po krátkej chvíli 
opäť zaspal. Ak by ho o pol hodiny 
neprišiel skontrolovať otec, tak by v to 
sviatočné ráno celkom určite zmeškal 
odchod do práce. Raňajky sa vďaka 
tomu scvrkli na jednu hrianku a tri 
hlty čaju. Zatiaľ, čo civel cez sklenú 
výplň kuchyne, uvedomil si, že celá 
štvrť sa odvčera úplne schovala pod 
prekvapivou nádielkou zhora. „Dnes 
by sme mali končiť napoludnie,“ pri-
pomenul otcovi a dodal: „Už o druhej 
by som chcel byť doma.“ Otec mlčky 
prikývol, napochytre mu ešte podal 
dáždnik a zavrel za ním dvere.

Pred neveľkou budovou banky, je-
dinej v tejto štvrti, sa lopatou usilovne 
oháňal starý vrátnik. Keď v diaľke 
zbadal blížiacu sa postavu s veľkým 
zasneženým dáždnikom, rozhodol sa, 
že si dopraje malú pauzu. Mal mladé-
ho Langa rád rovnako ako jeho otca 
a vždy s ním prehodil zopár vrelých 
slov. Aj dnes už z diaľky dvíhal lopatu 
na pozdrav, aby ňou potom namieril 
k neďalekej budove naproti. Peter 
spod dáždnika nakukol tým smerom. 
Necelých dvadsať metrov od neho 
sedel opretý o stenu starý žobrák.

„Vidíte ho?“ povedal vrátnik ob-
divne, „ani také pľuhavé počasie ho 
neodradí.“

„Sedáva tam často?“ spýtal sa Peter 

Vianočný darčekVianočný darček
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„Pripravte si poriadne veľkú ban-
kovku,“ povedal, keď si vypočul jeho 
zámer. 

Peter si s ním ešte vymenil niekoľko 
vrelých slov, a potom sa obaja srdečne 
rozlúčili. Keď sa však blížil k svojej 
obeti, vo vrecku nervózne stískal 
svoju hotovosť a zúfalo premýšľal, ako 
upútať žobrákovu pozornosť. Nič mu 
však nenapadlo, preto sa pri podávaní 
bankovky zmohol iba na široký úsmev 
a obvyklé želanie: „Šťastné a veselé, 
pane.“ Žobrák sa však ani nepohol 
a len mlčky zazeral na Petrovu ruku. 
Zmätený mládenec nesmelo zajachtal: 
„Zdá sa vám to málo?“ 

Žobrák zavrtel hlavou, lenivo zdvi-
hol ruku a vystretým ukazovákom 
namieril na Petrovo zápästie.

„Pekné tetovanie,“ povedal pomaly 
a opäť zmĺkol.

Mladík načisto zmeravel, akoby 
nevedel čo ďalej. Na vystretej ruke sa 
medzi rukavicou a poodhrnutým ru-
kávom skvela neobvyklá podoba dýky. 
Jej rúčka mala podobu dvoch štíhlych 
a pekne cifrovaných písmen.

„Vaše iniciálky?“ spýtal sa po chvíli 
žobrák. Po tejto vecnej otázke Peter 
opäť precitol: „Nie, nie, ale kedysi 
dávno patrili jednému človeku. Zau-
jíma vás to?“

Ani nečakal na odpoveď, pretože 
v tom okamihu mu prebleskol mysľou 
nápad.

„Nechcete sa tu, hneď vedľa , 
trocha ohriať? Dáme si niečo pod 
zub a zároveň si o tom môžeme 
v pokoji pokecať,“ dodal a premoče-
nou bankovkou ukázal na neďalekú 
reštauráciu. Žobrák pochybovačne 
zavrtel hlavou a ľahostajne odpovedal: 
„Nevpustia ma tam.“

„Nebojte sa, mám tam aké - také 
konexie,“ usmial sa povzbudivo 
Peter.

Asi neklamal, lebo čašníčka po 
krátkom orodovaní podľahla jeho ná-
tlaku, či vidine pekného prepitného, 
a ukázala na nenápadný stôl v kúte 
miestnosti. Hneď nato priniesla Petro-
vi na tanieri dva chlebíčky a žobrákovi 
plnú misu výdatnej polievky. Ten sa 
do nej pustil s takou vervou, že mla-
dík ho len mlčky pozoroval.

„Prečo nosíte na ruke iniciály 
cudzieho človeka?“ prerušil ticho 
žobrák, keď mu uponáhľaná čašníčka 
vymieňala prázdnu misku za dobre 
naložený tanier.

„Nebol až taký cudzí, zachránil 
môjmu otcovi život,“ podotkol Peter. 
Pri zmienke o otcovi mu zovrelo 

žalúdok. Opäť si pripomenul, že pre 
otca stále nemá darček.

„Otec bol za mladi nasadený v jed-
nej bojovej operácii, ktorá sa odohrá-
vala kdesi v džungli. Pri jednej akcii 
bol ťažko ranený a následne zajatý,“ 
pokračoval ďalej Peter.

„A spolu s ním aj ten jeho kama-
rát?“ prerušil ho žobrák.

„Otec ho nepoznal, bol to vraj len 
nejaký sanitár. Bez jeho obetavosti by 
to zajatie určite nebol prežil. Najviac 
ho však škrelo, že mu ani nestihol 
poďakovať, pretože takmer celý ten 
čas blúznil v horúčkach.“

„Ale ako to celé súvisí s tým teto-
vaním?“ opýtal sa žobrák, ktorý práve 
dojedol a uprene sa Petrovi zahľadel 
do očí. Peter gestom ruky objednal 
pivo a pokračoval: „Otec si z toho ob-
dobia skoro nič nepamätá. Dokonca 
ani jeho tvár nedokáže presne opísať. 
Jediné, čo sa mu zreteľne vybavuje, sú 
ošetrovateľove ruky. No a na jednej 
z nich bolo práve takéto tetovanie.“

„Ale prečo ho máte vy?“ pátral 
ďalej neznámy.

„Pri oslobodzovaní zajatých sa sa-
nitár záhadne stratil. Na počudovanie 
nikto nevedel, ako sa volá, ani to, ku 
ktorej jednotke patril. Po návrate do-
mov ho otec začal intenzívne hľadať 
najmä pomocou inzerátov, ale bez-
výsledne. Nakoniec si v zúfalstve dal 
vytetovať túto dýku. Dúfal, že ju raz 
predsa len niekto spozná... Apropo, 
nedáte si ešte pivo?“ zakončil mono-
lóg otázkou Peter. Žobrák nedbalo 
prikývol, no pohľadom neustále skú-
mal Petrovu tvár.

„Nikdy ho nenašiel,“ pokračoval 
Peter, „a keďže vtedy bol na tom 
psychicky dosť zle, rozhodol som sa 
mu nejako pomôcť. Preto to podivné 
tetovanie mám i ja.“

„Vaša mamička z toho veľkú ra-
dosť asi nemala,“ prehodil uštipačne 
bedár.

„To teda nemala, zomrela krátko 
po mojom narodení.“

 „Prepáčte, nevedel som ... .“
„To nič, nemohli ste vedieť,“ odvetil 

Peter a znova objednal pivo.
„Nuž to teda máte poriadnu smo-

lu,“ začal ľútostivo žobrák a hneď aj 
nahlas uvažoval: „A čo keď v tej veci 
už ani nemáte šancu, čo keď sa obaja 
trápite zbytočne?“

„Ako to myslíte?“ spýtal sa zasko-
čený mladík.

„No čo ak ten sanitár už nežije 
alebo to tetovanie už jednoducho 
nemá?“

„Ako to, že ho nemá?“ 
„Mohol si ho predsa dať odstrániť 

alebo ... .“
„Alebo čo?“ skočil mu do reči už 

zjavne vykoľajený Peter.
„Mohol oň prísť, napríklad pri 

nejakej nehode. Napríklad takto... .“ 
Pri posledných slovách si neborák 
stiahol čiernu rukavicu a pred užas-
nutým Petrom otrčil drevenú protézu. 
Po chvíľke ticha však rozvíjal úvahu 
ďalej.

„Takže aj keby ste ho stretli, veľmi 
by vám to v takomto prípade nepo-
mohlo. Jedine... “ tu žobrák náhle 
zmĺkol a uprene sa zahľadel kamsi za 
Petrov chrbát.

„Jedine čo?“ povzbudil ho netr-
pezlivo Peter.

„Jedine, že by ho váš otec stretol 
osobne a spoznal ho,“ a pritom stále 
pozeral za Petrov chrbát.

Peter sa zvedavo otočil dozadu 
a preľaknutý vyskočil na rovné nohy. 
Za ním stál zasnežený prízrak a upre-
ne hľadel cudzincovi do očí. Potom 
sklopil zrak k Petrovi a prehovoril: 
„Meškal si na večeru, začal som sa 
o teba strachovať.“

Peter pri slove večera zdúpnel. „Ale 
ja som ti ešte nestihol kúpiť darček,“ 
povedal nešťastným hlasom otcovi. 
Ten však zmierlivo zaprotestoval: 
„Mýliš sa, dnes si mi dal ten najkrajší 
darček v živote,“ povedal a oči sa mu 
výrazne zaleskli. Potom nemotorne 
obišiel stôl a zoširoka objal nezná-
meho. Čašníčka, ktorá zbadala, ako 
dvaja slušne odetí chlapi objímajú 
akéhosi ufúľaného žobráka, si po-
myslela, že svet sa už načisto zbláznil. 
Alebo na tých Vianociach predsa len 
niečo bude? Peter sa zo spoločného 
radostného objatia nachvíľu odvrátil 
a s orosenými očami za zahľadel na 
husto padajúci sneh za oknami rešta-
urácie. Náhle sa mu zazdalo, že celá 
miestnosť začala pomaly stúpať nahor 
ako raketa pri štarte.

Keď potom všetci traja kráčali za-
sneženými ulicami, Peter nenápadne 
spomalil, aby nerušil oboch rozra-
dostených mužov. Ako si tak spokojne 
našľapoval, zrak mu nevdojak padol 
na stopy, ktoré po sebe zanechávali. 
Zatiaľ, čo tie otcove boli výrazné a hl-
boké, žobrákove nebolo takmer vôbec 
vidieť. Nahol sa teda dopredu, aby 
sa im lepšie prizrel, ale v tej chvíli sa 
prihnal silný vietor a rozfúkal Petrove 
pochybnosti na všetky strany.

Jozef Hlivjak
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a dejinného hľadiska, ale nevyhýba 
sa ani súvisiacim teologickým otáz-
kam. Medzi teologické typy zaraďuje 
Kyriotissu, teda Božiu Matku, ktorá 
panuje, Hodigitriu, čiže Božiu Matku, 
ktorá ukazuje cestu, Orantu, to jest 
Božiu Matku, ktorá sa modlí a Eleu-
su, teda Božiu Matku plnú nežnosti. 
K symbolickým typom podľa neho 
patrí Nikopeia, ďalej Božia Matka zo 
Svätej pokladnice, Dojčiaca Božia 
Matka, Božia Matka – Prameň života, 
Horiaci ker a Pelagonitissa. Pri litur-
gických typoch nachádzame chvály 
na Božiu Matku, ilustrácie k modlitbe 
akatist, Zhromaždenie k Presvätej 
Bohorodičke (26. december) a ikony 
k hymnom Dôstojné je a  Z teba sa 
raduje všetko tvorstvo.

Treťou časťou je katalóg ikon Pre-
svätej Bohorodičky. Ani zďaleka však 

nejde o obyčajný výpočet jednot-
livých ikon podľa ich názvu. Pri 
každej ikone nájdeme jej stručné 
dejiny, ak sú aspoň trocha zná-
me, krátky popis, dátum sviatku 
a relevantnú bibliografiu. Z tohto 
hľadiska je publikácia v rámci 
rodiacej sa slovenskej ikonopisec-
kej terminológie v istom zmysle 
priekopnícka a časom sa dokonca 
môže stať akoby normatívnou.

Vynikajúco zvládnutým as-
pektom slovenskej verzie diela 
Byzantské ikony Božej Matky je 
formálna stránka. Máme na mysli 
najmä vhodne zvolenú veľkosť 
knihy (A5), pevnú a kvalitnú 
väzbu, vkusný prebal, štyridsať-
štyri farebných reprodukcií a vyše 
dvesto čiernobielych obrázkov. 
To všetko primerane zasadené 
do takmer štyroch stoviek strán 
kvalitného textu.

Keby sme chceli na margo 
tejto knihy uviesť aj niečo kritické, 
v podstate by sme to museli hľadať. 
Samozrejme, niečo by sme našli, veď 
nijaké ľudské dielo sa chybám a nedo-
konalostiam nevyhne. Nedostatkom 
je napríklad skutočnosť, že vysvetlenie 
niektorých liturgických termínov 
v závere diela nie je usporiadané 
podľa abecedného poriadku.

Na záver si dovoľujem zaželať 
tomuto dielu z Vydavateľstva Ota 
Németha, zaiste jednému z jeho 
najlepších, veľa horlivých čitateľov, 
podľa možností nielen z kresťanského 
prostredia, ale tiež zo širšej čitateľskej 
verejnosti. Pre svoje kvality si to ne-
pochybne zaslúži.

Marcel Gajdoš

mimoriadne obsažné, komplexné 
a systematické, v rámci slovenského 
knižného trhu unikátnym.

V prvej časti sa autor venuje iko-
nám piatich sviatkov, ktoré figurujú 
v liturgických kalendároch východ-
ných cirkví konštantínopolskej tra-
dície, teda cirkví gréckokatolíckych 
a pravoslávnych. Konkrétne ide 
o Počatie Presvätej Bohorodičky svätou 

Annou (8. alebo 9. december), Vstup 
Presvätej Bohorodičky do chrámu 
(21. november), Narodenie Presvätej 
Bohorodičky (8. september), Zvestova-
nie Presvätej Bohorodičke (25. marec) 
a Zosnutie Presvätej Bohorodičky (15. 
august). Hoci nie všetky uvedené 
sviatky sú z hľadiska východnej teoló-
gie sviatkami Presvätej Bohorodičky 
v najužšom zmysle slova, predsa vo 
všetkých zohráva Božia Matka dôle-
žitú úlohu.

V druhej časti autor rozdeľuje 
ikony Božej Matky na typy teologické, 
symbolické a liturgické, pričom sa 
v rámci každej uvedenej skupiny via-
cerým konkrétnym ikonám dôkladne 
venuje, a to najmä z umeleckého 

Na pulty našich kníhkupectiev, 
možno nielen výslovne kres-
ťanských a náboženských, ale 

aj takpovediac svetských, sa dostáva 
publikácia, ktorá si z viacerých dôvo-
dov zasluhuje čitateľskú pozornosť. 
Máme na mysli monografiu so slo-
venským názvom Byzantské ikony 
Božej Matky.

Už samotná skutočnosť, že auto-
rom je Egon Sendler, nám určitým 
spôsobom dáva záruku kvality. 
Tento po francúzsky píšuci autor, 
jezuitský kňaz, totiž predstavuje 
celosvetovo uznávaného znalca 
problematiky byzantskej ikono-
grafie, ktorý nielen napísal viacero 
kníh z danej oblasti s veľkým 
dosahom na odborníkov i laickú 
verejnosť (napríklad Ikona, obraz 
neviditeľného alebo Tajomstvá 
Krista, ikony liturgie), ale už celé 
desaťročia aj sám vedie ikonopi-
secké ateliéry vo Francúzsku a Ta-
liansku. Výsledky jeho umeleckej 
práce môžeme vidieť napríklad 
v Ríme, Libanone a Spojených 
štátoch amerických. Dá sa pove-
dať, že ide o človeka, v ktorom sa 
harmonicky spája vzdelanie so 
skúsenosťami a nábožnosťou.

Z obsahového hľadiska sú By-
zantské ikony Božej Matky rozde-
lené do troch častí. Každá z nich 
ukazuje, aké je toto dielo v rámci 
slovenského knižného trhu dôležité, 
ba priam prevratné. Autor sa totiž ne-
obmedzuje na opis danej ikony alebo 
na stručné podanie jej duchovného 
odkazu, nad ktorým by veriaci človek 
mohol rozjímať. Podobné publikácie 
by sa u nás pravdepodobne našli. 
Egon Sendler ide oveľa ďalej, keď eru-
dovane siaha po písomných prame-
ňoch týchto ikon, ktorými sú najmä 
Sväté písmo, diela cirkevných otcov, 
bohoslužobné texty a apokryfné spi-
sy, pričom viaceré cituje, zasadzuje 
do širšieho kontextu a kvalifikovane 
rozoberá. Práve tento prístup k prob-
lematike, takpovediac historický, 
teologický a liturgický, robí jeho dielo, 

Byzantské ikony Byzantské ikony 
Božej MatkyBožej Matky
Bratislava, Vydavateľstvo Oto Németh, 2006.

Sendler, E.: 
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Fintice, 140 Sk; Juraj Macura, Kyjov, 140 Sk; 
Ján Roško, Kolonica, 140 Sk; Juraj Gonda, 
Kociha, Hrachovo, 140 Sk; Andrej Dandár, 
Ružomberok, 140 Sk; Ľubomír Porhinčák, 
Bratislava, 140 Sk; P. T.J.Krstiteľ Gajdoš, O. 
Praem., Fintice, 140 Sk; Kamila Pristašová, 
Sečovce, 140 Sk; Ján Blicha, Jasenov, 140 
Sk; Ján Sabol, Michalovce, 140 Sk; Mária 
Bukvová, Turčianske Teplice, 140 Sk; Pavlína 
Rybnická, Porúbka, 140 Sk; Oľga Rožoková, 
Tatranská Polianka, 140 Sk; Ján Ďurka, Mi-
chalovce, 140 Sk; Katarína Dvorozsnyáková, 
Prešov, 140 Sk; Anna Kereštanová, Trebišov, 
140 Sk; Pavol Bačinský, Jarovnice, 140 Sk; 
Ing. Ján Malast, Trenčín, 140 Sk; Dr. Ján 
Murín, Zálesie, 140 Sk; Ľudmila Špontáko-
vá, Prešov, 140 Sk; RkFÚ, Lietava, 140 Sk; 
Mons. Vincent Malý, Lužianky, 140 Sk; Mária 
Maďarová, Žbince, 140 Sk; Ing. Juraj Mantič, 
Bratislava, 140 Sk; Mária Tabaková, Martin, 
140 Sk; Július Bokšay, Košice, 140 Sk; Ľubica 
Bačová, Poprad, 140 Sk; Michal Zubko, Da-
vidov, 140 Sk; Mudr. Viera Tereková, Košice, 
140 Sk; Elena Lutterová, Piešťany, 140 Sk; 
Ing. Peter Kasenčák, 140 Sk; Anna Sevková, 
Michalovce, 135 Sk; Ing. Irena Čerbová, 
Zvolen, 130 Sk; Iveta Perdikisová, Prešov, 
125 Sk; Anna Bajzová, Kráľovský Chlmec, 
110 Sk; Božena Hudáková, Radatice, 100 
Sk; Anna Kmeťová, Humenné, 90 Sk; Hele-
na Hanuščinová, Spišská Nová Ves, 90 Sk; 
MUDr. Pavol Čandík, Vranov n/Topľou, 90 
Sk; GkFÚ, Pozdišovce, 80 Sk; Mária Petrani-
nová, Mlynárovce, 70 Sk; Ján Rebej, Košice 
-Šaca, 70 Sk; Božena Pichonská, Košice, 65 
Sk; Magdaléna Timurová, Sabinov, 60 Sk; o. 
Ján Eugen Kočiš, Praha, 60 Sk; Juraj Štilicha, 

Trenčín, 60 Sk; Mária Pirožeková, Vlková, 60 
Sk; Anna Šuťaková, Sabinov, 50 Sk; Mária 
Mačugová, Kravany, 50 Sk; GkFÚ, Lukov-
-Venecia, 50 Sk; MUDr. Valéria Homzová, 
Poprad, 40 Sk; Lucia Macháčová, Modra, 
40 Sk; Ing. Anastázia Fellegiová, Záhradné, 
40 Sk; Janka Struňáková, Porúbka, 40 Sk; 
Mária Hricová, Vajkovce, 40 Sk; Terézia 
Kužmová, Sabinov, 40 Sk; Anna Jakabová, 
Hrčeľ, 40 Sk; Ing. Pavol Lejko, Košice-Šaca, 
40 Sk; Ľubomíra Bigová, Humenné, 40 Sk; 
Adriana Strečanská, Limbach, 40 Sk; Helena 
Hnátová, Radvaň n/Laborcom, 40 Sk; Mária 
Hnatičová, Borov, 40 Sk; Júlia Gubová, Ňa-
gov, 40 Sk; Peter Pokrivčák, Bratislava, 40 Sk; 
Anna Tančáková, Mrázovce, 40 Sk; Adolfína 
Jacevičová, Humenné, 40 Sk; Ján Miháč, 
Jenkovce, 40 Sk; Ing. Marián Molčányi, 
Košice, 40 Sk; Ján Ličko, Malá Poľana, 40 Sk; 
Elena Matiová, Sabinov, 40 Sk; Pavol Štilicha, 
Trenčín, 40 Sk; Ing. Michal Novotný, Žiar 
n/Hronom, 40 Sk; Ing. Mikuláš Sysák, CSc., 
Bernolákovo, 40 Sk; Beáta Chromá, Nižná 
nad Oravou, 40 Sk; Alžbeta Klebašková, 
Streda nad Bodrogom, 40 Sk; Ing. Jozef Iľko, 
Bratislava, 40 Sk; Juraj Kaputa, Bogliarka, 
40 Sk; Mária Katušinová, Bardejov, 40 Sk; 
Juraj Kľoc, Spišské Podhradie, 40 Sk; o. 
František, RkFÚ Grinava, 40 Sk; Pavol Sivák, 
Ložín, 40 Sk; Michal Ivančo, Stropkov, 40 Sk; 
Irena Miklošová, Jastrabie n/ Topľou, 40 Sk; 
Margita Šupšáková, Svidník, 40 Sk; Michal 
Antoš, Stropkov, 40 Sk; Mária Petriľáková, 
Sabinov, 40 Sk; Helena Zavacká, Ľubica, 40 
Sk; Regína Bujňáková, Lipany, 40 Sk; Josif 
Rusiňko, Becherov, 40 Sk; Anna Šoltýsová, 
Lukov, 40 Sk; GkFÚ, Streda nad Bodrogom, 
40 Sk; Anna Šuplatová, Kráľová p. Senci, 40 
Sk; Michal Minďak, Stropkov, 40 Sk; Marta 
Bitterová, Nitra, 40 Sk; Margita Gyorgyová, 
Košice-Krásna, 40 Sk; GkFÚ, Lekárovce, 40 
Sk; Irena Švecová, Prešov - Solivar, 40 Sk; 
Jozef Ducár, Trebišov, 40 Sk; Jozef Bednár, 
Makov, 40 Sk; Anna Knutová, Svinia, 40 Sk; 
Juraj Andrek, Rudlov, 40 Sk; Mária Cifra-
ničová, Trebišov, 40 Sk; Helena Knapová, 
Údol, 40 Sk; Alena Dorničová, Údol, 40 Sk; 
Mgr. Tatiana Vilčeková, Ružomberok, 40 Sk; 
Anna Tančáková, Mrázovce, 40 Sk; RkFÚ, 
Hlohovec, 40 Sk; GkFÚ, Čičarovce, 40 Sk; 
Gréckokat. apoštolský exarchát, Košice, 
40 Sk; Mária Pacholská, Spišská Nová Ves, 
40 Sk; Serafín Kavoň, Vyšný Kubín, 40 Sk; 
Štefan Virostek, Helcmanovce, 40 Sk; Janka 
Skokanová, Spišská Teplica, 40 Sk; Mária 
Trenčanová, Prešov, 40 Sk; Miron Palaščák, 
Košice, 40 Sk; Ondrej Šimšaj, Margecany, 
40 Sk; Ján Gurský, Bardejov, 40 Sk; Anna 
Gramatová, Malá Poľana, 40 Sk; Ing. Miloš 
Jakub, Kežmarok, 40 Sk; Eva Sekeľová, 
Prešov, 40 Sk; Oto Gábor, Prešov, 40 Sk; 
Andrej Furinda, Dolný Kubín, 40 Sk; Helena 
Šoltýsová, Lučivná, 40 Sk; Konštantín Mol-

čáni, Košice, 40 Sk; Milena Hostová, Kurov, 
40 Sk; Mária Uhlárová, Žakovce, 40 Sk; Ing. 
Cyril Dujava, Prešov, 40 Sk; Jaroslav Drotár, 
Belá nad Cirochou, 40 Sk; Mária Čurmová, 
Dúbravka, 40 Sk; Anna Cifraničová, Trebišov, 
40 Sk; Ján Cabadaj (pre o. Helíska), Malacky, 
40 Sk; Mária Davidová, Zemplínska Teplica, 
40 Sk; Ladislav Pluskota, Pov. Bystrica, 40 
Sk; Angela Furčáková, Pozdišovce, 40 Sk; 
Mária Hudáková, Streda nad Bodrogom, 
36 Sk; Naďa Neupauerová, Košice, 30 Sk; 
Ing. Mária Kolesárová, Spišská Nová Ves, 30 
Sk; Jolana Šecková, Marianka, 30 Sk; Ing. 
Alexandra Burganová, Ružomberok, 30 
Sk; Mária Chomová, Porúbka, 30 Sk; MUDr. 
Štefan Zahorjan, Vranov nad Topľou, 30 Sk; 
Ing. Mária Kandalová, Hermanovce, 30 Sk; 
Mária Múdra, Klenov, 30 Sk; Michal Knapik, 
Orlov, 30 Sk; SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov, 
30 Sk; GkFÚ, Kapišová, 30 Sk; Mgr. Henrieta 
Sršňová, Kysucké Nové Mesto, 30 Sk; Vilma 
Jalakšová, Košice, 30 Sk; Mária Štefanová, 
Košice, 30 Sk; Ing. Ján Michalov, Humenné, 
30 Sk; Milan Šabak, Záhor, 30 Sk; Božena Špi-
ková, Vyšná Polianka, 30 Sk; Mikuláš Dančo, 
Bratislava, 30 Sk; Anna Ralbovská, Sološnica, 
30 Sk; Anna Brudňáková, Svidník, 30 Sk; Do-
mov mládeže pri SZŠ, Prešov, 30 Sk; Marta 
Gombošová, Trebišov, 30 Sk; Ján Gajdoš 
st., Gelnica, 30 Sk; o. Martin Kropuch, GkFÚ 
Borša, 30 Sk; Anna Furčáková, Medvedie, 30 
Sk; Ing. Pavol Daňo, Senica, 22 Sk; Emil Sim, 
Sopkovce, 20 Sk; Ing. Monika Malá, Zemplín-
ske Hradište, 20 Sk; Jozef Kizák, Košice, 20 Sk; 
MUDr. Elena Ilečková, Pezinok, 20 Sk; GkFÚ, 
Hačava, 20 Sk; Helena Kušnírová, Svidník, 20 
Sk; GkFÚ, Hunkovce, 20 Sk; Mikuláš Feduš, 
Hajtovka, 20 Sk; Zuzana Kolšovská, Prešov, 
15 Sk; Helena Šestková, Ložín, 15 Sk; Helena 
Vašková, Trebišov, 15 Sk; Pavol Pribičko, 
Jaklovce, 15 Sk; Dr. Oľga Kolejáková, Stará 
Ľubovňa, 15 Sk; Mgr. Mária Lopatníková, 
Košice, 15 Sk; Veronika Šoltésová, Trebišov, 
15 Sk; Juraj Maľár, Fekišovce, 15 Sk; Emil 
Hovanec, Vojčice, 10 Sk; Ing. Jozef Bocko, 
Prešov, 10 Sk; GkFÚ, Trnava pri Laborci, 10 
Sk; Dominik Šooš, Hrboltová / Ružombe-
rok, 10 Sk; Anna Vasiľková, Trebišov, 10 Sk; 
Anna Gavaľová, Trhovište, 10 Sk; Dr. Alexej 
Rokiczky, Košice, 10 Sk; GkFÚ, Pčoliné, 10 Sk; 
Ing. Alexander Farkaš, Košice, 10 Sk; Mária 
Šopatová, Kežmarok, 10 Sk; GkFÚ, Vyškovce, 
10 Sk; Anna Červeňaková, Kožany, 10 Sk; 
Ján Jalčovik, Hatalov, 10 Sk; Eva Strivinská, 
Trebišov, 10 Sk; Ing. Vlasta Pančáková, Hu-
menné, 10 Sk; Magda Drabantová, Ptičie, 10 
Sk; Mgr. Štefan Socha, Hanušovce n/T., 10 
Sk; o. Michal Maslej, Košice, 5 Sk; Vendelín 
Sabo, Domov dôchodcov Holíč, 5 Sk; Lívia 
Fuňáková, Vranov nad Topľou, 5 Sk; GkFÚ, 
Michalovce, 5 Sk; Tomáš Michal Babják, 
Jurkova Voľa, 5 Sk.

Zo srdca za všetko ďakujeme!
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duchovný článok

Svätý Ján Zlatoústy poučuje 
veriacich, aby pri modlitbe 
neprosili o pomíňajúce veci, 

ako je krása tela, ktorá časom vädne, 
chorobou sa ničí a smrťou zaniká. 
Pri modlitbe netreba prosiť o pe-
niaze a bohatstvo, ani o moc. Ježiš 
Kristus učí, že pri modlitbe netreba 
hovoriť veľa ako pohania (Mt 6, 7). 
Pohanom sú podobní tí, ktorí prosia 
o pominuteľné veci. Je potrebné prosiť 
o potrebné veci. Boh vie najlepšie, čo 
potrebujeme. Niekedy kresťan prosí 
o veci, ktoré sú pre neho škodlivé, 
no on si myslí, že sú užitočné. Boh je 
naším lekárom a on nám nedá, čo by 
bolo na našu záhubu. Ani milujúci 
otec nepodá celkom malým deťom 
meč alebo žeravé uhlie, lebo pozná, 
že taký dar by bol pre nich škodlivý. 
Svätý Ján Zlatoústy spomína, že sú 
niektorí, ktorí prosia nielen o neuži-

točné veci, ale aj preklínajúc svojich 
nepriateľov, žiadajú od Boha nejaký 
trest. Preto Pán nám dáva za vzor 
modlitby modlitbu Otče náš.

Máme sa modliť vždy s pozornos-
ťou. Kto sa rozpráva s Bohom, nemá 
v chráme pozerať po ľuďoch, lebo 
ak niekoho prosí, pozerá len na toho, 
kto je schopný vyplniť jeho prosbu, 
a tým je Boh. Kto pozerá očami na 
všetky strany, odíde s prázdnymi 
rukami. Boh nám neprikázal prosiť 
o bohatstvo, rozkoš, drahé šaty, ale 
prikázal nám prosiť len o chlieb 
každodenný, aby sme sa nestarali 
o zajtrajší deň. Pristupujeme k Bohu 
stále. Svätý Ján Zlatoústy porovnáva 
modlitbu k dýchaniu. Ako potre-
bujem dýchanie, tak potrebujeme 
Boha. 

Všetko má sprevádzať modlitba: 
jedenie, pitie, sobáš, cestovanie. To 

všetko treba konať v Božom mene, 
je potrebné pri tom všetkom prosiť 
o Božiu pomoc. Kde je Pánovo meno, 
tam sa všetko šťastne skončí. Keď Bo-
žie meno vyháňa démonov, uzdravuje 
človeka od chorôb, tak vykoná ešte 
viac, aby sa vydarili práce. Abrahám 
posiela svojho sluhu v Božom mene 
(Gn 24, 1), Dávid v Božom mene zví-
ťazil nad Goliášom (1Sam 17, 45).

Ján Zlatoústy zdôrazňuje spoločnú 
modlitbu. Krásne opisuje slávenie Eu-
charistie. Mystický stôl je pripravený, 
Boží Baránok znáša smrť za teba, du-
chovný oheň vyviera z nepoškvrnené-
ho prestola, krv sa vylieva z prečistého 
boku. na tvoje očistenie. Pri Eucha-
ristii máme účasť na Božskom tele 
a krvi, akoby sme sa ústami dotýkali 
prečistého božského boku. Modlitba 
v chráme má byť s bázňou, chvením, 
s povznesenou dušou na nebesia, veď 
na oltári spočíva Boží Baránok, kňaz 
stojac pred oltárom s pozdvihnutými 
rukami k nebu vzýva Svätého Duchu, 
aby prišiel a dotkol sa predloženej 
obety, a Duch rozdáva milosti.

Pri modlitbe máme nasledovať 
Pána a modliť sa za nepriateľov. On 
nám hovorí: „Učte sa odo mňa, lebo 
som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 
11, 29). Spasiteľ na kríži sa modlí za 
tých, ktorí ho ukrižovali. Aj svätý 
Štefan hovorí: „Pane, nezapočítaj im 
tento hriech“ (Sk 7, 60). Svätý Štefan 
je príkladom dobrej modlitby. Ďalej 
sme pozvaní ďakovať za dobrodenia, 
ktoré dostali iní ľudia. Pri modlitbe 
odpusťme, aby nám bolo odpustené 
(Lk 6, 37). Modlime sa o odpustenie 
a o zabudnutie krívd, ktoré boli na 
nás spáchané. „Keď nás potupujú, 
my sa modlíme“ (1Kor 4, 13). Keď 
sa modlíme - buď tvoja vôľa, ako 
v nebi tak i na zemi -vyprosujeme, 
aby všetkých Boh pritiahol k sebe, 
hoci by boli našimi nepriateľmi. Ján 
Zlatoústy chváli mníchov, ktorí v noci 
oslavujú Boha a cez deň sa venujú čí-
taniu Biblie. Ako modliaci sa Mojžiš, 
hoci neprítomný, pomohol svojou 
modlitbou k víťazstvu nad Amalekit-
mi (Ex 17, 11), tak aj modlitba môže 
pomôcť neprítomným. Za všetko 
sme pozvaní ďakovať. Zvlášť máme 
ďakovať po prijatí Eucharistie. Po 
krste sa odpúšťajú hriechy pokáním, 
almužnou, modlitbou. 

Andrej Slodička

Sv. Ján Zlatoústy o modlitbeSv. Ján Zlatoústy o modlitbe  

Ježiš Kristus nás pozýva k modlitbe slovami: „Proste 
a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 
Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto 
klope, tomu otvoria“ (Mt 7, 7-8).
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dovšetkým z prostredia kresťanskej 
literatúry, ktoré môžu byť cennou 
alternatívou.

Isteže, naše deti musia čítať, ale 
nevstupujme do kníhkupectiev so 
zavretými očami, kupujúc hocijakú 
publikáciu, ktorá, ak sa dostane do ich 
rúk, môže byť ozajstnou časovanou 
bombou.

REKLAMA
Deti majú veľmi rady reklamu, 

predovšetkým tú televíznu. Tajom-
stvom jej úspechu je to, že šoty sú 
robené jednoducho, približované 
takým spôsobom, že v okamihu môžu 
odovzdať výpoveď. Rýchlosť obrazov, 

rytmus, hudba a farby nachádzajú 
v deťoch pozorných divákov. Existuje 
reklama určená dospelým a reklama 
určená deťom. Dospelí sú schopní 
ostať ľahostajní k reklame určenej 
deťom, deti, naopak, prejavujú záu-
jem aj o reklamu určenú dospelému 
publiku. A to sú výpovede plné sexu, 
útočnosti - modely vonkoncom nie 
výchovné. 

Vďaka pohotovosti „veriť“ mnohí 
šikovní publicisti vidia detstvo ako 
otvorené dvere, cez ktoré možno 
vplývať na všetkých členov rodiny. Je 
to vplyv, ktorý v dome vytvára často 
konfrontačné situácie, založené na 
požiadavkách, ich odmietaní a na 
stálych kompromisoch. V Európe 
vznikajú satelitné televízne stanice 

Záujem o literatúru nemôžeme 
dozaista porovnávať s ohro-
mujúcim záujmom o televí-

ziu. Pripomeňme si však fakt, že trh 
s knihami pre deti a mládež dosahuje 
najväčšie zisky.

Kniha má nezastupiteľné miesto 
v živote človeka. Každé dieťa by malo 
mať už v prvých rokoch života nejakú 
knihu na trhanie, aj keď len ilustro-
vanú a bez slov. Čítaním v deťoch 
dozrieva schopnosť myslieť, bádať, 
analyzovať a rozširovať svoje kultúrne 
obzory. Existuje veľa vydavateľstiev, 
ktoré sa úzko špecializujú na vydáva-
nie hororov a na knihy predstavujúce 
veštecké umenie. Majme preto oči 
otvorené!

KOMIKS
Komiksy - lacné rozmary na po-

kračovanie sú pôsobivým a rozšíre-
ným komunikačným prostriedkom. 
Zvláštnosťou komiksu je, že prostred-
níctvom obrázkov zobrazuje - ilus-
truje osobu. Pôvod slova illustrare je 
latinský a znamená svietiť, osvetľovať 
a robiť jasným. Cez ilustráciu je teda 
možné lepšie pochopiť, čo chce text 
povedať. Úryvok je zásluhou obrázkov 
oveľa názornejší a zväčšuje pocho-
piteľnosť textu. Ak je pre dospelého 
prítomnosť obrázkov užitočná, pre 
deti sa stáva podstatnou.

Komiks býva často využívaný ne-
morálnym a negatívnym spôsobom. 
V novinových stánkoch môžu deti 
nájsť širokú galériu komiksov, ktoré 
ponúkajú erotiku aj ohromné množ-
stvo superhrdinov, pohrúžených do 
okultných praktík a do bezdôvodného 
a pomýleného násilia. Dospievajúci 
majú k dispozícii ilustrované týžden-
níky ponúkajúce modely života, ktoré 
učia sexuálnej slobode a porušovaniu 
dobrých mravov.

VŠIMLI STE SI, AKÚ LITERA
TÚRU ČÍTAJÚ VAŠE DETI?

Je na nás rodičoch, aby sme skú-
mali postavy, ktoré sa nachádzajú v li-
teratúre, ktorou sa zapodievajú naše 
deti, a spolu s nimi ich posudzovali. 
Vhodne vyberajme publikácie pre-

venujúce sa vý-
hradne deťom: je-
den takýto projekt 
patrí Disneymu, 

ďalší Turnerovi, iný Taurusovi. Sú 
to programy s neustálym vzruše-
ním, plné produkcie, ktorou možno 
zasiahnuť milióny detí. Sú spojené 
s tisíckami reklamných šotov špeci-
álne vyrobených pre týchto malých, 
ale potenciálnych zákazníkov bu-
dúcnosti. 

Nezanedbateľné je zistenie, že 
reklamné relácie vedú k zväčšenému 
konzumizmu, ktorý dáva prioritu 
filozofii „mať“ pred „byť“. Je, žiaľ, 
očividne zrejmé, že dieťa smeruje 
k prejavovaniu silného egoizmu 
a vyhranenému pocitu vlastníctva. 
V dieťati dozrieva vlastný charakter 
na základe jeho spoločenskej úlohy 

v skupine ľudí. Teda ubíjajúca rekla-
ma, ktorá vnikla do našej domácnosti, 
nachádza v dieťati subjekt hotový 
prijať akýkoľvek podnet, ktorý v ňom 
podnecuje už vrodený smäd po „mať“ 
viac ako nevyhnutnosť „byť“.

Často si mnohí z nás po zhliadnutí 
reklamy s úsmevom pomyslia: „A to 
chcú, aby som im uveril?“ K takému 
rozmýšľaniu môžu časom dozrieť aj 
deti, ak v nich budeme čo najskôr 
a systematicky rozvíjať kritický po-
hľad na reklamné relácie tak, aby 
rozpoznali a ponechali si len to, čo ich 
môže obohatiť po každej stránke.

Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonia 

a Marzia Amico: Hra s ohňom)

lekáreň
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ka: nacho.princeton.edu
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detská stránka

JETROJETRO

NEPREHLIADNI!
 Jetro bol kňaz sa stal sa 

Mojžišovým svokrom - tesťom.

Súťažná otázka:

Pomôcka: Ex 2, 21 

Odpoveď pošli najneskôr 
do 20.decembra 2006.

 Výhercu oceníme 
nálepkami a záložkou 
s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov bude 
v januári  vylosovaný

výherca zaujímavej odmeny.
Výherca z čísla 23/2006:

Veronika Kašeľáková 
z Michalian.

Blahoželáme.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

U JETR A  BIBLICKÉ PRÍBEHY

Vieš, ako sa volala 
dcéra, ktorú dal Jetro 

Mojžišovi za ženu?

BIBLICKÉ POSTAVY

Správne odpovede z č. 23/2006: 
Minisúťaž: Babice neusmrtili ani jedno 
dieťa. Chlapci: 7 chlapcov a 7 dievčat; 
Dve mená: Sefora a Fua; Odmena: ... 
preukazoval dobrodenia...; ... on ich 
obdaril početným potomstvom.

Milé deti,
vždy sa nájde človek, ktorý nám 
je v ťažkých situáciách oporou. 

Mojžiš sa mohol oprieť o svojho 
svokra Jetra. Prichýlil ho, dal mu 

svoju dcéru za ženu, aj mu dobre 
poradil, keď bol unavený zo spra-

vovania Božieho ľudu - Izraela.

Jetro mal viacero 
dcér. 
Úloha: Ak spočítaš 
tie, ktoré majú 
pásikovaný odev, 
zistíš, koľko ich 
bolo.

DCÉRY

Po úteku z Egypta bol Mojžiš 
pastierom. 
Úloha:  Pospájaj čísla v správnom 
poradí a uvidíš, aké zvieratá Mojžiš 
pásol.

TITUL        Jetrovi prináležal titul, ktorý od-
halíš v tajničke. Jeho význam v preklade - pria-
teľ Boží. 1. malé zviera s klepetami; 2. Nech sa 
tak stane. 3. Krajina, v ktorej Ježiš poslal zlých 
duchov do svíň. 4. spraví (inak); 5. hviezda 
(meno); 6. byť vo vodorovnej polohe

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ako sa volala krajina, v ktorej žil 
Jetro? Odpoveď sa dozvieš, keď 
vyriešiš rébus: 
Má bez dĺžňa 
potraviny 
bez cukru, n   
a skok bez k.

ZVIERATÁ

KRAJINA
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1. V ktorom bohoslužobnom slávení 
sa objavuje modlitba kráľa Manas-
sesa?
2. Kedy sa modlia kráľovské hodin-
ky?
3. Kedy sa približne začal ozdobovať 
stromček na Vianoce?

4. Ako sa volali sviatky, ktoré slávili 
Rimania v tom istom čase ako Via-
noce ?
5. Kto ako prvý počul zvesť o naro-
dení Spasiteľa?
6. Prikázal anjel pastierom, aby sa šli 
pokloniť Spasiteľovi?

7. Dostal Ježiš meno hneď pri svo-
jom narodení?
8. Ako sa volal prvý gréckokatolícky 
redemptorista?
9. Ako sa volali Ezauove ženy?
10. Kde leží Nettuno?

Odpovede: 2. vo Veľkom povečerí v predvečer Sviatku narodenia Pána a Zjavenia Pána a na Veľký piatok; 3. Najstaršia zmienka o ozdobení 
stromčeka je z roku 1570 v kronike Bremského cechu. 4. saturnálie; 25. december bol dňom narodenia Sol invictus (neporazené slnko); 5. pastieri 
(porov. Lk 2, 8-10); 6. Nie. Anjel im povedal, aby sa nebáli (por. Lk 2,10-14). 7. Nie. Dostal ho ešte skôr, ako sa narodil (por. Lk 2, 21); 8. o. Achilles 
Delaere; 9. Judita a Bašemat; 10. v Taliansku.

BLAHOŽELANIE

Drahý náš duchovný otec Vladimír Dráb, nech 
vás Boh požehnáva a chráni, nech vás pokojom 
obdarí a láskou naplní. Ďakujeme vám, že ste tu, 
že cez vás môžeme dýchať krásu nášho milujúce-
ho Ježiša. Máme vás radi.
K vašej 50-ke vám chceme zaželať všetko 
najlepšie, pevné zdravie, veľa Božích milostí 
a ochranu Presvätej Bohorodičky nad vami i nad 
vašou rodinou.

Mnohaja i blahaja lita vám spievajú vaši veriaci 
z farnosti Remeniny a filiálky Prosačov.

Drahý otec Peter Milenký, k vašim 33. narode-
ninám vám prajeme veľa radosti, pokoja, lásky, 
veľa síl do vašej pastoračnej služby, aby ste boli 
aj naďalej dobrým pastierom zvereného stáda. To 
vám zo srdca vyprosujú bývalí veriaci z Havaja.

POĎAKOVANIE

Naša mamka, babička a prababička Klára Mol-
čanyiová, rod. Ujhelyiová, oslávila v auguste 
ďakovnou svätou liturgiou v kruhu svojej rodiny 
požehnaných 90 rokov. Spolu s nebohým man-
želom o. Jozefom prežila 62 rokov zväčša na fare 
v Repejove a v rokoch likvidácie Gréckokatolíckej 
cirkvi neďaleko Prahy v Chotouni. Pán Boh im 

požehnal desať detí. 
Našej babičke sme veľmi vďační za svedectvo 
života, výchovu a modlitby. Vyprosujeme jej veľa 
Božích milostí, dobré zdravie a požehnanie na 
mnohaja i blahaja lita.

vďačné deti, vnúčatá a pravnúčatá

POZVÁNKY

 „.. a Slovo bolo u Boha“
Krajské kolo ekumenicky ponímanej súťaže 
v prednese kresťanskej poézie a prózy sa pre 
východné časti Prešovského a Košického kraja 
uskutoční 8. decembra 2006 (piatok). Začiatok 
je o 9. 00 hod. v kaplnke Gymnázia a základnej 
školy sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova ul. 24, 
Humenné.
Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriách 

(prednes poézie a prednes prózy) a v piatich 
vekových skupinách: mladší žiaci (1.-4. ročník 
ZŠ); starší žiaci (5.-6. ročník ZŠ, resp. žiaci primy 
a sekundy 8-ročných gymnázií); starší žiaci (7.-9. 
ročník ZŠ, resp. žiaci tercie a kvarty 8-ročných 
gymnázií); študenti stredných škôl; dospelí.
Z každej kategórie a vekovej skupiny prvý v po-
radí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa 
uskutoční 10. februára 2007 v budove Gymnázia 
sv. Andreja v Ružomberku.
Prihlášky do súťaže je potrebné poslať na adresu 
školy do 4. decembra 2006.
Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.
Bližšie informácie: www. gymazshe.edupage.
org; kontakt: 057/ 77 52 732; e-mail: skola@-
gymcmhe.edu.sk

Chrámový zbor KYRILLOMETHODEON pri gréc-
kokat.farnosti v Bratislave si vás dovoľuje srdečne 
pozvať 10.12.2006 o 9.00 hod na slávnostnú sv. 
liturgiu v Chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave 
pri príležitosti 70.výročia svojho vzniku.
Zároveň vás pozývame 13.12.2006 o 18.30 hod. 
do Chrámu sv. Ladislava na Kamennom nám.(o-
proti OD TESCO)v Bratislave na Jubilejný koncert 
venovaný tomuto výročiu.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Hľadáte dobrú náboženskú literatúru zameranú na východnú špiritualitu?
Alebo hľadáte naozaj dobré meditácie, či špiritualitu rôznych komunít a rádov?
Či je pre vás bližšia beletria, romány alebo knihy pre deti a mládež?
Potrebujete drobné náboženské predmety, či potreby pre chrám?
Máte radi veľký výber kníh a možnosť si do nich nahliadnúť?

Máme pre Vás riešenie:
11. decembra otvárame pre Vás predajňu náboženskej literatúry a potrieb PETRA 
v Prešove na Hlavnej ulici 1 (pri Gréckokatolíckom biskupstve).
Najlepší a najširší výber náboženskej literatúry v Prešove (a možno nielen tam).
Navyše Vám ponúkame papiernictvo, kopírovanie, hrebeňovú väzbu...

Do konca roka otváracie zľavy na knihy 5-75% a pri nákupe kníh za každých 500 Sk 
možnosť si vybrať z ponúkaných kníh jednu zadarmo. Navštívte nás!P
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ELMONT ponúka komplexné riešenia pre kostoly.
AUTOMATIZÁCIU KOSTOLNÝCH ZVONOV

Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom snímaní polohy 
zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomo-
cou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne 
priblíženie k ručnému zvoneniu.

Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako aj elektrických poho-
nov. V roku 2006 sme elektrifikovali celkovo 95 zvonov.

DIGITÁLNE ZVONY SPOLU S HODINOVÝM ODBÍJANÍM
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov, alebo nákladné rekon-

štrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové odbíjanie, denný automat, automat-poh-
reb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný pochod).

VEŽOVÉ HODINY
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš kostol, riadený DCF signálom, pre štyri číselníky do 

priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým 
odbíjaním.

ZABEZPEČENIE DODANIA ZVONOV
Ponúkame dodanie kostolných zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra v Európe p. FELCZYNSKÉ-

HO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.

OZVUČENIE
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené samozrejme z dre-

veného profilu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fantómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší 
prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.

OSVETLENIE KOSTOLOV AKO AJ KOMPLETNÚ ELEKTRIFIKÁCIU KOSTOLA
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú klasické halogénové 

150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie

ZVÁRANIE ZVONOV
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

KÚRENIE DO KOSTOLA TEPELNÉ ŽIARIČE, LAVICOVÉ KÚRENIE
Ponúkame osvedčené kúrenie do kostola tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú vzduch ale ľudí, okamžitý 

pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež ponúkame lavicové kúrenie.

PATENT
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísaný do registra podľa 

§ 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.

OSVEDČENIE A TYPOVÁ SKÚŠKA
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpekciou Banská Bystrica 

na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie) zvona do váhy 6000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.

Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.

 ELMont
 Albín Ivák     Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
 Liptovské Sliače 914 034 84   Tel.Fax: 044- 43 20 295



Upozornenie Slovenskej Upozornenie Slovenskej 
katolíckej charitykatolíckej charity

Slovenská katolícka charita (SKCH) 
upozorňuje darcov, ktorí chcú prispieť 
na podporu poradenských centier v 
rámci kampane Blízko pri človeku, aby 
tak urobili jedine poukázaním finanč-
ných prostriedkov na účet vyhradený-
na tento projekt: 0176875345/0900 VS 
149, názov účtu Slovenská katolícka 
charita. 
Na Slovensku sa totiž objavili samozva-
ní „dobrovoľníci“, ktorí vyberajú penia-
ze v hotovosti v obytných domoch. Títo 
ľudia nie sú poverení charitou a zneuží-
vajú projekt SKCH určený na pomoc 
ľuďom v núdzi vo svoj prospech. 
Za vaše dary úprimne ďakujeme. O vý-
sledkoch zbierky budeme informovať
prostredníctvom médií. Viac informácií 
aj kontakty na jednotlivé centrá nájde-
te na www.charita.sk, na 02/ 5443 1506 
a na diecéznych charitách.

Katarína Michalčíková, SKCH

Pomôcky:
Hakim, Ask, 

Tabard
Košický 
herec

Náš historic-
ký kraj Vo výške Mníšske 

dlhé rúcha
Značka 

nákladých 
áut

Autor:
Vladimír 

Komanický
Odišiel Liatím 

odobral
Skrápaj 
vodou

Turecké 
mužské 
meno

Čierny vták
Líščia diera

Interhotel, 
skratka

1. časť __   
tajničky 

Dohonil si

Nealkoholic-
ký nápoj

Talianský 
súhlas 3. časť 

tajničky Ekonóm
Odpočívajú

slovoslovo Dub, 
po anglicky

2. časť 
tajničky

Stadiaľ

Junáci, 
prenesene

Otázka pri 
stávke

Ohorok

Heslo

Značka 
hliníka

Čistiaci 
prostriedok Ale

Veľký boháč Ženské 
meno

Robila
Onen

Predložka

slovoslovo
Azda Miesto 

blaženosti

Diel, parcela Hydina

Pretože

Mudrc 
u Arabov
Značky 

kryptónu

Rozpaky Rumunské 
platidlo

Plášť 
bakalárov

Severská 
objemová 
jednotka

Legenda: ADVENT, ALBA, ALELUJA, ARCHA, ÁBEL, 
ÁRON, BETEL, BETLEHEM, BISKUP, BLESK, BRAT, 
DUŠA, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, HRIECH, CHLIEB, 
CHRÁM, IZÁK, JOEL, KAIN, KŇAZ, KOSTOL, KRÁSA, 
LIEK, LIST, LONO, LORETO, MIER, OBETA, OLIVA, 
OPÁT, OSUD, PASCHA, PÁPEŽ, POKORA, SABAT, 
SAMÁRIA, SION, SĽUB, SOPKA, SVET, TIARA, TÓRA, 
TREST, VATIKÁN, VIANOCE, VLAS, ZACHARIÁŠ, 
ZRADA, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za október:  
Mária Girovská z Vranova nad  Topľou. 

 V S L K A I N A T A R B D
 L A K Á B E L K É R E D A
 A O T Z T E F S O T E U R
 S S R I A R T E E S D S Ó
 C N A E K CH E L Z L T O T
 O R D J T Á A B E E I O Ž
 A E N O CH O N R K H B Á L
 N L I D U Š A Š I E E O Š
 V J E N O D O K T Á I M CH
 O N O L V A D A R Z Š L B
 B I I E U U Ď O K Á I I N
 S V N A L J N Ň Š E S S A
 A T O A B L A U B K A A CH
 R S P T L Z S Ľ U B M R S
 O O Á Á S V A P A S Á CH A
 K P P R E I M T K M R A P
 O K E T Ž A L M CH E I R H
 P A Ž E C O N A I V A O U

OSEMSMEROVKA

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

oznamy a relaxoznamy a relax

Dnes Boh na zem zostúpil ... (dokončenie v tajničke)

Rádio Lumen
Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia 
(o 18.00 hod.): 09.12.2006 Košice, 23.12.2006 
Prešov

Slovenský rozhlas
Rádio Slovensko: Po-Pi 5.20 Ranné zamyslenie; 
Po - 20.05 Cesty – náboženský magazín; St - 19.40 
Ekuména vo svete; Št - 19.00 Frekvencia M: 
Relácia pre mládež; 19.30 Rádio Vatikán; Pi - 3.05 
Frekvencia M R; Ne - 9.30 Kresťanská nedeľa; 
Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, 
Košice: Ut - 20.05 Cesty R; Ne - 7.30 Kresťanský 
týždenník; 
Rádio Devín: Po-Pi 6.55 Ranné zamyslenie R; 
Ne - 8.05 Hudba - život – viera; 18.00 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
18.12.06 Cesty – Indickí kňazi na Slovensku 

(Autor: Anna Brillová). Páter Jozef Bill a James 
Maria Kumar sú indickí kňazi, ktorí prišli robiť 
misie na Slovensko. Môžete si vypočuť zaují-
mavé rozhovory s nimi ako i zostrih z týchto 
duchovných cvičení.

3.12.2006 Kresťanská nedeľa: Rímskokat. sv. 
omša z Katedrály sv. Emeráma v Nitre.

10.12.2006 Kresťanská nedeľa: Rímskokat. sv. 
omša z Kostola sv. Rodiny v Bratislave

17.12.2006 Kresťanská nedeľa: Rímskokatolícka 
sv. omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho 
v Košiciach

25.12.2006 00.00 Polnočná sv. omša z Kostola 
sv. Rodiny v Bratislave - Petržalke

9.30 Sviatočná sv. omša na Božie narodenie 
z Kostola sv. Rodiny v Bratislave - Petržalke

11.50 Urbi et Orbi: Priamy prenos pápežovho 

pozdravu a požehnania z Vatikánu
1. 1. 2007 9.30 - Novoročná sviatočná rímsko-

kat. omša z Katedrály sv. Emeráma v Nitre

Slovenská televízia
4.12. (pondelok) – 13.40 hod. – Orien-

tácie R; 14.20 hod. – Slovo R
6.12. (streda) – 14.25 hod – Poltón 

21/25 – magazín zo života hudobníkov slo-
venskej gospelovej scény

8.12. (piatok) – 19.55 hod. – Slovo, 44/52 – du-
chovný príhovor k Sviatku Nepoškvrneného 
Počatia Panny Márie; 21.50 hod. – Dokument 
malý 2005 – Pútnické miesto Marianka

9.12. (sobota) – 15.40 hod. – Poltón, 22/25 – hit-
paráda slovenskej gospelovej scény

10.12. (nedeľa) – 16.55 hod. – Orientácie, 36/37 
– magazín zo života veriacich; 20.00 hod. 
– Slovo, 43/52 – duchovný príhovor

11.12 (pondelok) – 14.15 hod. – Orientácie R; 
14.55 hod. – Slovo R

13.12.(streda) – 13.05 hod. – Poltón, 22/25 – hitpa-
ráda slovenskej gospelovej scény; 21.55 hod. 
– Sféry dôverné – diskusná relácia na tému 
Kresťanské médiá v súčasnosti

14.12. (štvrtok) – 10.05 hod. – Sféry dôverné R
15.12. (piatok) – 20.55 hod. – Slovenský doku-

ment / Misionár – misijná práca v Kolumbii
16.12. (sobota) – 16.15 hod. – Poltón, 23/25
17.12. (nedeľa) – 15.35 hod. – Sláva Bohu na 

výsosti, televízny film o vianočnom zvyko-
sloví v oblasti Spišskej Magury; 16.05 hod. 
– Orientácie, 37/37 – magazín venovaný 
Evanjelickej cirkvi a.v.; 20.00 hod. – Slovo, 
46/52 – duchovný príhovor
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Čím sa toto prímor-
ské mestečko stalo 
takým známym, že 

tam vedú cesty mnohých 
pútnikov, predovšetkým 
mladých ľudí? Je to miesto, 
kde vo veku 12 rokov pod-
stúpila mučenícku smrť sv. 
Mária Gorettiová, panna 
a mučenica.

Sv. Mária Gorettiová po-
chádzala z chudobnej rodiny. 
Narodila sa 16. októbra 1890 
v Corinaldo pri Ancone 
v stredovýchodnom Talian-
sku ako tretie zo siedmich 
detí. Keďže rodné Corinaldo 
nestačilo uživiť rozrastajúcu 
sa rodinu, Gorettiovci sa od-
sťahovali najprv do blízkeho 
Colle Gianturco a odtiaľ 
do Ferriere di Conca pri 
Nettune. Bol to močaristý 
kraj na juh od Ríma, kde sa 
vysušovaním tzv. Pontin-
ských močiarov získavala 
orná pôda.

Rodina Gorettiovcov pra-
covala spolu s rodinou Sere-
nelliovcov ako nájomníci na 
pozemkoch istého statkára. 
Práca bola ťažká, ale pôda 
úrodná, takže Gorettiov-
ci sa nádejali, že časom si 
rodina zaistí lepšie životné 
podmienky. No prišiel ťažký 
úder. Začiatkom mája v r. 
1900 mladého otca Luigiho 
Gorettiho napadla a skosila 
malária. Na poľné práce 
ostala iba matka Assuanta. 
Starosť o domácnosť musela 
z veľkej časti prevziať desať-
ročná Mária.

Mária mala veľa povin-
ností. Okrem domácich prác 
musela prať a obšívať bielizeň 
svojim súrodencom i dvom 

Serenelliovcom. Starý Sere-
nelli bol zlý človek a veľmi 
strpčoval život Máriinej 
matke. Jeho osemnásťročný 
syn Alexander bol pracovitý, 
ale mal vážne charakterové 
nedostatky, ktoré sa naplno 
prejavili v jeho vzťahu k do-
spievajúcej Márii.

Rok 1902 bol pre Máriu 
významný, lebo mohla pri-
stúpiť k prvému svätému pri-
jímaniu. Bolo to na Sviatok 
Božieho Tela 29. mája 1902. 
Dobré a úprimne nábožné 
dievča ho prežívalo v hlbo-
kom šťastí.

Prišiel 5. júl 1902. Mária 
po domácom upratovaní 
opravovala košeľu, ktorú jej 
dar Alexander. Sedela na 

malej plošine nad schodmi. 
Zrazu sa pri nej ocitol Ale-
xander a násilím ju chcel 
vtiahnuť do domu. Mária 
sa mu bránila a zo všetkých 
síl kričala. Vtedy Alexander 
chytil nôž a začal ním zú-
rivo pichať statočné dievča. 
Alexander ju opustil a zavrel 
sa do izby. Mária mu ešte 
stačila povedať, že mu od-
púšťa a v nebi ho chce mať 
pri sebe.

Po štrnástich bodnutiach, 
z ktorých dve boli do pŕs, sa 
stihla dostať von a zavolať 
pomoc. Čo najrýchlejšie 
ju dopravili do nemocnice 
v Nettune, kde vo veľkých 
bolestiach 6. júla 1902 zo-
mrela.  Alexandra odviedli 
do väzenia.

Máriu pochovali najprv 
na nettunskom cintoríne. 
Neskôr preniesli jej telesné 
ostatky do Chrámu milosti-
vej Panny Márie.

Máriu Gorettiovú vy-
hlásil za blahoslavenú v r. 
1947 pápež Pius XII. Ten 
istý pápež ju 24. júna 1950 
na preplnenom Námestí 
sv. Petra v Ríme vyhlásil za 
svätú. Na obidvoch slávnos-

tiach sa zúčastnila matka 
mučeníčky a na svätorečení 
aj jej súrodenci a jej vrah 
Alexander Serenelli. Ten sa 
počas takmer 30-ročného 
väzenia zmenil a po pre-
pustení na slobodu žil ako 
pomocník v kapucínskom 
kláštore v Macerate. Zomrel 
6. mája 1970. Mal 87 rokov. 
Zanechal duchovný testa-
ment, datovaný 5. mája 1961, 
v ktorom napísal: „Všetci, 
čo budú čítať tento môj list, 
nech vyčítajú z neho šťastnú 
poučku: nech sa vyhýbajú 
zlému a sledujú vždy to, čo 
je dobré.“

Dnes stojí v Nettune nád-
herná Bazilika Panny Márie, 
ktorá sa vznešene vypína na 
okraji Tyrrhenského mora. 
V dolnom chráme, vo sväty-
ni Milostivej Panny Márie je 
krypta, kde sú pod oltárom 
uložené telesné ostatky sv. 
Márie Gorettiovej. 

14. septembra 1969 nav-
štívil túto svätyňu pápež 
Pavol VI. a modlil sa pri jej 
telesných ostatkoch.

S mládežou som niekoľ-
kokrát navštívil túto vzácnu 
a milú svätyňu a nad ostat-
kami svätej mučeníčky slúžil 
sv. liturgiu. Boli to úžasné 
a nezabudnuteľné duchovné 
zážitky. Ak budete niekedy 
v týchto končinách, neza-
budnite navštíviť aj toto pút-
nické miesto. Neoľutujete.

František Dancák

Nettuno – mesto pri Tyrrhenskom mori, 
vzdialené asi 40 km od Ríma. Z Ríma sa 
do neho dostaneme rôznymi cestami, aj 
cez Via Appia Antica okolo pápežského 
letného sídla Castel Gandolfo, smerom na 
juh k  prímorskému mestu Anzio. 
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