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pútnické miesta svetapútnické miesta sveta

Práve toto mesto sa 
každý rok 9. mája – na 
pamiatku prenesenia 

ostatkov sv. Mikuláša – stáva 
cieľom mnohých pútnikov.

Sv. Mikuláš sa narodil 
okolo roka 270 v pobrež-
nom meste Patar v dnešnom 
južnom Turecku. V meste 
bol známy svojou dobročin-
nosťou. Udeľoval almužny, 
pomáhal hladujúcim a neza-
odetým. Aby sa vyhol chvále, 
odišiel do Palestíny, kde istý 
čas žil ako pustovník. Po 
čase cítil, že ho Boh volá do 
vlasti. Zastavil sa v meste 
Myra v Likijskej provincii, 
kde bol práve snem bisku-
pov. Radili sa, koho vysvätiť 
za biskupa pre Myru, ktorá 
stratila pastiera. Najstarší 
biskup dostal vnuknutie, aby 
za biskupa vysvätil toho, kto 
ráno prvý vkročí do chrámu. 
Bol to pustovník Mikuláš. 
Biskupi mu oznámili Božiu 
vôľu, a on sa jej podvolil.

Ako biskup pokračoval 
v ceste milosrdenstva. Za-
chraňoval ľudí pred trestom 
smrti. Ľud si ho vážil a mi-
loval. Ku koncu života sa v r. 
325 zúčastnil na Nicejskom 
sneme, kde vystúpil proti 
Áriovi, ktorý bezbožne po-
pieral božstvo Ježiša Krista.

 Sv. Mikuláš patrí k naj-
známejším svätcom Východu 
i Západu. Do histórie Cirkvi 
vstúpil ako veľký divotvorca. 
Vo východnej 
cirkvi jeho ob-
raz nechýba na 
žiadnej obrazo-
vej stene – iko-
nostase. Legen-
da mu pripisuje 
mnohé zázra-
ky. Historicky 
je istá iba doba 
pôsobenia v bis-
kupskom úrade 
v meste Myra, 
kde pravdepo-
dobne v r. 350 
zomrel.

Sv. Mikuláš 
bol výnimoč-
nou osobnosťou 
a dodnes patrí 
medzi najzná-
mejších svätcov 

Cirkvi. Úcta k ne-
mu sa datuje už 
od 6. storočia. Bol 
vzorom tých cnos-
tí, ktoré dokazujú 
jeho veľkú lásku 
k Bohu a k blížne-
mu. V 9. storočí 
mu bola v Ríme 
zasvätená bazilika. 
Vďaka cisárovnej 
Theofane jeho kult 
prenikol až na úze-
mie Nemecka.

Keď v 11. storočí 
Arabi po niekoľ-
kých víťazstvách 
nad byzantským 
cisárskym vojskom 
prenikli až k zá-
padnému pobre-

žiu Malej Ázie, obyvatelia 
opustili mesto Myra. Táto 
navštevovaná svätyňa osta-
la opustená. Obchodníci 
z Apúlie v r. 1087 previezli 
svätcove ostatky do Bari. Aj 
keď arcibiskup Urso žiadal 
relikvie pre svoju katedrálu, 
obchodníci ich zverili opáto-
vi z Kláštora sv. Benedikta.

Na mieste bývalého dvora 
byzantského miestodržiteľa, 
ktorého v r. 1071 vyhnali 
Normani, začal opát stavať 
chrám, ktorý sa mal stať 
miestom uloženia svätco-
vých relikvií. V r. 1089 v prí-
tomnosti pápeža Urbana II. 
boli tieto relikvie uložené do 
ním posvätenej krypty.

Relikvie sv. Mikuláša sú 
dodnes hlavným cieľom pút-
nikov. Sú uložené v hrobke, 
ktorá tvorí obetný oltár. Pod-
ľa legendy už v Myre vytekal 
zo svätcových ostatkov vzác-
ny balzam (myro), ktorý je 
priezračný ako voda. Po ich 
prenesení do Bari zázračný 
jav pokračoval. Pútnici si 
odtiaľ ako pamiatku odná-
šajú mannu sv. Mikuláša 
v sklenených fľaštičkách.

Okolo r. 1105 bola budova 
horného chrámu už značne 
zničená. Opát Eliáš medzi-
tým zomrel a bol pochovaný 
pod schodmi krypty. Ďalší 
opát Eustachius sa posta-
ral o vnútorné vybavenie 
chrámu. Západné priečelie 
lemujú dve veže, z ktorých 
nižšia bola prevzatá z pôvod-
ného byzantského paláca. 
Východné priečelie s troma 
apsidami je obrátené k moru. 
Hlavný oltár je korunovaný 
baldachýnom. Za ním je 
umiestnený tzv. biskupský 
trón, zhotovený po r. 1175.

Hlavným pútnickým 
dňom je výročie prenesenie 
ostatkov – 9. mája. Na počesť 
tohto patróna námorníkov 
sa v Bari koná celodenná 
procesia plachetníc a bárok 
na mori. Takto sprevádzajú 
svätcovu sochu, vezenú na 
vyzdobenej lodi. Keď sa člny 
vrátia na breh, začína sa noč-
ná procesia mestom.

František Dancák

Bari – najväčšie mesto v Apúlii (tal. Pug-
lia) leží pri Jadranskom mori na začiatku 
„päty“ talianskej „čižmy“, iba 4 m nad 
morom. Mesto, po Neapole druhé najväč-
šie v južnom Taliansku, je príťažlivé najmä 
svojou historickou štvrťou Citta Vecchia 
s labyrintom kľukatých uličiek, čarovných 
malých námestí a starých chrámov, ako 
napr. byzantsko-románskou Bazilikou 
sv. Mikuláša (11.-12. stor.). 
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Život každého človeka prináša 
všedné i výnimočné dni. A prá-
ve tie si zväčša pripomíname, 

a to nielen v svojom vlastnom živote, 
ale aj v živote blízkych ľudí. Ten deň je 
rovnako výnimočný, ako ten, ktorý sa 
znova a znova sprítomňuje.

Ako by sme si pripomínali sviatočné 
dni priateľa, ktorý nám zachránil život? 
Bola by to povinnosť alebo prejav vďaky 
a radosti? Tak to, aspoň podľa mňa, 
záleží na tom, či si život vážime a či 
oň vôbec stojíme. Takým priateľom 
človeka je Ježiš. On nám zachránil život 
ako taký, teda nielen ten v sláve jeho 
Otca, ale aj tých pár chvíľ tu na zemi. 
Veď bez Krista a kresťanstva by nebolo 
toľko ľudskej lásky, súcitu a tolerancie, 
ako je dnes. Sme len na začiatku zmeny 
nášho života na život Božích detí, ktorí 
milujú to, čo miluje ich Otec. A on mi-
luje každého z nás, všetko živé i neživé, 
celý vesmír, lebo ten povstal, rovnako 
ako človek, z jeho lásky.

V tieto dni je sviatočných chvíľ viac 
ako inokedy. Od Narodenia cez Obre-
zanie až po Bohozjavenie oslavujeme 
Boha a Ježiša Krista, a hlavne jeho veľkú 
lásku k človeku. Ale ako to slávime? Je 
to oslava života, radosti a lásky alebo 
ponurá spomienka, povinnosť voči 
dávno mŕtvemu, či ďaleko vzdialené-
mu? Možno sú chvíle, keď nás strhne 
dav, slová a spevy, a my sa na chvíľu 
staneme súčasťou tej megaskupiny 
s cherubínmi a serafínmi. Ale len čo do-
znie chválospev, hluk života spustí inú 
hudbu. Je to ako počúvať klasiku, a po-
tom si zrazu pustiť tvrdý metal či rock. 
Príjemné tóny, nad ktorými čas nemá 
moc, vystriedajú rýchle a hlasné údery, 
ktoré akoby chceli v tom krátkom čase 
vyspievať všetko. Ale to sa nedá. Krásna 
klasická hudba trvá dlho, tá Božia ešte 
dlhšie. Hudba sveta je krátka rovnako 
ako moderné piesne.

A práve tu je ten rozpor života. Kým 
božská melódia ťa nebadane prenáša 
z jednej existencie do druhej tak, že 
ani nepostrehneš zmenu v tónoch, tá 
ľudská naraz skončí a hluk vystrieda 

prázdnota, ticho, ohlušujúce ticho. Celá 
táto hudba smeruje k tichu, kým tá prvá 
trvá naveky.

Rovnako je to aj s naším prežívaním 
sviatkov, ktoré je viac - menej zrkadlom 
nášho života. Ak je to o hudbe tohto 
sveta, rýchlej a hlučnej, strese, zhone, 
povinnostiach, neustálom postupe 
a hromadení hocičoho, je to stále 
hlasnejšie, stále je to o tom - mať viac. 
Táto hudba nenachádza uspokojenie, 
rovnako ako túžba človeka po nových 
a nových obzoroch. Takýto človek 
napreduje míľovými krokmi, uteká 
ku koncu, k smrti. Celý život sa k nej 
ponáhľa bez toho, aby si naozaj dokázal 
užívať svet, čo nás obklopuje, užívať si 
život. Vytrháva z neho krátke chvíle, 
ktoré sa mu v jeho svete zdajú byť úžas-
nými pôžitkami, lebo zvyšok jeho života 
je jedno veľké otročenie a lopota.

A hoci sa nám Božia hudba zdá na 
prvé počutie uspávajúca, dáva nám len 
možnosť užívať si každý okamih života, 
každý kúsok tohto sveta. Nie je to hudba 
smrti či iného konca, lebo koniec nemá, 
a tak sa niet kam ponáhľať. Stačí ísť 
v tempe hudby, ktoré človeka neuna-
vuje, ale burcuje všetky sily a zmysly 
do prežívania krás života, ktoré Boh 
pre nás pripravil. Táto hudba je oslavou 
života, radostnou oslavou lásky. Preží-
vať ju znamená žiť Boží život, krásny, 
plný pokoja, a predsa nie monotónny. 
To nie sú litery zákona, ale živý Boh 
v našich srdciach. Nie povinnosť, ale 
láska, nie zháňanie sa po márnostiach, 
ale žitie života.

A tak teraz, na prahu nového roka 
2007, vám zo srdca prajem, aby ste sa 
započúvali do Božej hudby a stali sa jej 
súčasťou. Oslavujme život, oslavujme 
lásku a radostne velebme Boha a jeho 
Syna Ježiša Krista. V Duchu spievajme 
krásne piesne plné vďaky za život, za 
túto nádhernú hudbu, ktorú môžeme 
nielen počúvať, ale žiť po celý život bez 
toho, aby sme sa čohokoľvek báli. 

úvodník šéredaktoraúvodník šéredaktora
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Apoštolát modlitby
Január 2007

 Aby pastieri Cirkvi v našich časoch, 
ktoré sú nanešťastie poznamenané 
mnohými násilnosťami, neprestávali 
ľuďom ukazovať cestu pokoja a poro-
zumenia medzi národmi.

 Aby sa Cirkev v Afrike stávala auten-
tickejším svedkom Kristovho evanjelia 
a aby sa v každom národe usilovala 
o podporu zmierenia a mieru.

 Aby sme sa pod ochranou Panny 
Márie ustavične stávali lepšími a mil-
šími Bohu. 

Myšlienky slávnych
 Keď ste sa stali bojovníkmi Ježiša 

Krista, nielen skrze krst, ale aj skrze 
kríž, ktorý ste si pripevnili na prsia, 
nežite ako jeho nepriatelia. Nebojujte 
proti nemu bezbožnosťou, skúpos-
ťou, nestriedmosťou, nečistotou, keď 
medzitým jeho meno mocou svojej 
zbrane bránite. Nebuďte mohame-
dánmi svojimi mravmi, zatiaľ čo svoj 
život obetujete Cirkvi a vydávate sa za 
kresťanov (sv. Ľudovít).

 Je zlým znamením, keď človek nemá 
žiadne pokušenie alebo žiaden kríž, 
lebo Ježiš Kristus zreteľne hovorí: „Kto 
nenesie svoj kríž, nie je ma hoden“ (sv. 
Brigita Švédska).

V ďalšom čísle nájdete
 Predstavenie pútnické miesto 

Monte Sant Angelo

 Reportáž „Neboj sa maličké stádo“ 
z výstavy o živote veriacich Grécko-
katolíckeho apoštolského exarchátu 
v Košiciach

 Rozhovor s o. Jánom Karasom, špiri-
tuálom kňazského seminára

Požehnaný nový rok 2007Požehnaný nový rok 2007
Vám zo srdca želáVám zo srdca želá

kolektív redakcie časopisu Slovo
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Neuveriteľný rast povolaní v Mexiku

(Ciudad de Mexico, Zenit.org) Mexiko zažíva skutočný boom 
povolaní ku kňazskému a rehoľnému životu. V kňazských 
seminároch sa pripravuje 12 000 bohoslovcov, pričom počet 
kňazov v aktívnej službe dosahuje 15 000. Pri ich pastoračnej 
službe im pomáha 32 000 rehoľných sestier. Jedným z hlavných 
dôvodov toho, že miestna cirkev žije a je bohatá na povolania, 
je prenasledovanie cirkvi v tridsiatych rokoch. To pomohlo 
a pomáha veriacim uchovať si živú vieru.

spravodajstvo
Prvý diel novej knihy Benedikta XVI.

(Vatikán, VR/TK KBS te;jk) Svet koncom novembra 
privítal správu o prvej knihe pápeža Benedikta XVI. Bude 
mať názov Ježiš Nazaretský - Od krstu v Jordáne po Preme-
nenie. Jej prvú časť Svätý Otec osobne odovzdal oficiálnemu 
vatikánskemu vydavateľstvu Libreria Editrice Vaticana. 
Pripravovaná kniha bude mať dve rozsiahle časti a jej nos-
nou témou je „tajomstvom Krista“. Svätý Otec uvádza, že 
nejde o dokument Magistéria, ale jeho osobnú vnútornú 
cestu hľadania „Pánovej tváre, preto mi môže ktokoľvek 
protirečiť.“ Vydanie knihy sa očakáva na jar 2007.

Arcibiskup Christodoulos na návšteve 
vo Vatikáne

 (Vatikán, USAToday, VR) 
Pápež na stretnutí s arcibis-
kupom Christodoulosom, 
hlavou Gréckej pravoslávnej 
cirkvi, 14. decembra vyzval 
na spoluprácu voči sekula-
rizmu v Európe. Štvordňová 
návšteva sa chápe ako odpo-
veď na predchádzajúcu návštevu Jána Pavla II. v Aténach. 
Pápež na audiencii pripomenul, že Katolícka a Pravoslávna 
cirkev musia ochrániť európske duchovné hodnoty. „Je dô-
ležité rozvíjať spoluprácu medzi kresťanmi v každej krajine 
EÚ, aby sme tak spoločne čelili novej hrozbe - rastúcemu 
sekularizmu, relativizmu a nihilizmu. Cirkev je povolaná 
odporovať štátu a každej moci, keď ich rozhodnutia po-
škvrňujú živý Boží obraz na zemi. Musí však dbať, aby sama 
nepodľahla pokušeniu považovať sa za moc tohto sveta,“ 
konštatovala hlava Gréckej pravoslávnej cirkvi. Návštevu 
arcibiskup označil za „nový krok na spoločnej ceste našich 
cirkví k riešeniu problémov súčasného sveta“. V spoločnom 
vyhlásení, ktoré Benedikt XVI. a Christodoulos podpísali 
na záver stretnutia, vyjadrili „túžbu vydať apoštolské sve-
dectvo“ jednoty. „Našou úlohou je,“ píše sa v dokumente, 
„v pravde kráčať po strmej ceste dialógu k obnoveniu pl-
ného spoločenstva.“ 

Arcibiskup Christodoulos sa potom pomodlil pri hrobe 
Jána Pavla II. a na znak priateľstva prevzal vzácnu relikviu: 
časť z okov sv. Pavla.

Dôstojnosť ženy- základ mieru

(Vatikán, Zenit.org. / -rb) Mier sa stáva iba fatamorgánou, 
keď sa plne nerešpektuje dôstojnosť ženy. Toto varovanie je 
zahrnuté v odkaze pápeža pre Svetový deň mieru 1. januára. 
Mottom dňa bude Ľudská bytosť - srdce mieru. Nedostatoč-
né posúdenie stavu žien je jedným z významných faktorov 
nestability a nefunkčnosti sociálneho systém. Pápež zdôraz-
ňuje, že zneužívanie a využívanie žien ako tovaru, ako sa to 
deje v niektorých kultúrach, je nerešpektovaním ich ľudskej 
dôstojnosti. „Nikto nesmie upadnúť do predstavy, že mier 
je dosiahnuteľný bez prekonania akejkoľvek diskriminácie. 
Takéto prejavy trhajú ľudskú dôstojnosť, danú Stvoriteľom, 
na malé kúsky. Mier je založený na právach každého.“

Pápež vymenoval nového varšavského 
arcibiskupa

(Rím, TK KBS VR, te; 
jk) Varšavský arcibiskup 
Józef Glemp sa pre vek 
vzdal svojej funkcie a pápež 
Benedikt XVI. 7. decembra 
vymenoval na jeho miesto 
doterajšieho biskupa z Płoc-
ku Stanisława Wojciecha 
Wielgusa. Ako informoval 
Vatikánsky rozhlas, 67-
-ročný docent filozofie so 

špecializáciou na dejiny stredovekej a poľskej filozofie je 
biskupom od roku 1999. Dovtedy sa venoval akademickej 
činnosti na Katolíckej univerzite v Ľubline, kde bol tri funkč-
né obdobia aj rektorom. V súčasnosti je predsedom Vedeckej 
rady Konferencie biskupov Poľska a poradcom vatikánskej 
Kongregácie pre katolícku výchovu.

Médiá majú slúžiť ľudskému 
„právu snívať“

(Rím, TK KBS, RV te; pz) V polovici decembra sa 
uskutočnil kongres o kine a výchove na Pápežskej univer-
zite v Ríme. Jej rektor don Toso upozornil na nedostatok 
„účinnej kritiky“ niektorých médií, ktoré svojou presilou 
a čarom „ochromujú schopnosť myslieť a chcieť dobro 
človeka. Masmédiá opisujú prevažne svet plný túžob po 
bohatstve a moci, čím oberajú ľudí o právo snívať o svete 
pokoja, priateľstva, spravodlivosti a slobody. Len vtedy, keď 
sa masmédiá vložia do služby ľudského snívania, môžu sa 
meniť na nástroj, ktorý pomáha vytvárať lepší svet. Človeka 
treba nasmerovať na starosť o druhých. Byť silným a schop-
ným je pre človeka dôležité. Dôležitejšie je však byť takým 
pre druhých, pre Boha.“

Sarkofág sv. Pavla nájdený
(Rím, Zenit.org) Pri reštaurač-

ných prácach na Bazilike sv. Pavla za 
hradbami objavili sarkofág, ktorý podľa 
tradície obsahuje ostatky sv. Pavla. 
„Dvadsať storočí sa všetci zhodujú, že 
hrob sv. Pavla je tu,“ uviedol kardinál di 
Montezemolo 11. decembra na tlačovej 

konferencii. Sarkofág nebol otvorený 
ani podrobený žiadnemu vedeckému 
výskumu, hoci do budúcnosti sa o tom 
uvažuje. Je na to však potrebný súhlas 
kompetentných orgánov. Sarkofág je 
2,55 m dlhý, 1,25 m široký a 0, 97 m vy-
soký, prikrytý 0,3 m hrubým vekom.
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Modlitba a šport 
idú dokopy

(Vojčice, Michal Hospodár) V so-
botu 9. decembra sa vo Vojčiciach 
(okres Trebišov) uskutočnil štvrtý 
ročník celoexarchátneho turnaja 
v stolnom tenise. Nad organizátormi 
podujatia i bezmála stovkou účastní-
kov „prevzal“ duchovný patronát sv. 
Mikuláš. Začiatok dňa patril spoločnej 
sv. liturgii, ktorej v miestnom Chráme 
Nanebovstúpenia Pána predsedal vla-
dyka Milan Chautur, košický exarcha. 
V kázni sa vladyka Milan podelil so 
svojimi skúsenosťami z minulosti, 
ako sa cez športové aktivity nenútene 
dostal k pastoračným rozhovorom, 
stretkám a vysluhovaniu sviatostí. „Aj 
tento deň je darom pre nás a zmyslom 
daru je urobiť šťastným iných,“ uviedol 
a vyzval mladých k budovaniu priateľ-
stva cez spoločne prežité chvíle.

Samotný turnaj sa odohrával na 
ôsmich stoloch vo výborne priprave-
ných telocvičniach. Chlapci aj dievčatá 
si v troch kategóriách vyskúšali svoju 
šikovnosť, ale aj radosť z úspešného 
letu celuloidovej loptičky, prípadne tr-
pezlivosť pri nezdare. Nechýbali ani za-
ujímavé duely medzi kňazmi. Zvíťazili 
všetci, ktorí prišli na podujatie s čistým 
úmyslom vytvoriť bratské spoločenstvo 
a posilniť sa v kresťanskom živote.

Na záver vladyka Milan poďakoval 
za organizáciu miestnemu kňazovi 
Ladislavovi Praščákovi, za podporu 
podujatia starostovi obce Ladislavovi 
Bodnárovi a všetkým poprial zmys-
luplné prežívanie sviatkov Narodenia 
Pána. Bodku za vydareným podujatím 
dal oddychový nohejbal skôr naro-
dených.

Aby všetci jedno boli

(Zámutov, Mária Zengevaldová) 
17. novembra sa v rámci Týždňa 
cirkvi pre mládež konala spoločná sv. 
liturgia v našom grécko-katolíckom 
chráme spojená s Eucharistickou 
pobožnosťou, za účasti mnohých 
veriacich obidvoch obradov. Túto 
spoločnú sv. liturgiu slúžili kňazi o. 
Slavomír Krajňák a o. Ivo Jakubík, 
správca rímsko-katolíckej farnosti. Po 
skončení sa všetci prítomní pri výcho-
de z chrámu mohli ponúknuť čerstvo 
napečenými voňavými koláčmi. Bol 
to krásny duchovný zážitok, ktorý 
sa niesol v priateľskom duchu, čo len 
potvrdzuje dobré vzťahy nielen medzi 
cirkevnými správcami, ale i medzi 
veriacimi v našej obci.

Kráčajme v pravde

(Rím, Zenit.org) Kniha Jozefa Ratzingera 
(Benedikta XVI.) Úvod do kresťanstva je 
preložená do ruského jazyka a prichádza do 
ruských kníhkupectiev v polovici decembra. 
Kniha zahŕňa predslov metropolitu Smolenska 
a Kaliningradu Kirila, ktorý je vedúcim úradu 
pre zahraničie pri Ruskej pravoslávnej cirkvi. 
Preklad „je krokom k lepšiemu pochopeniu 
spoločných koreňov našich cirkví,“ uvádza sa 
v liste, ktorý pápež zaslal ako poďakovanie za 
predslov metropolitovi Kirilovi.

(Prešov, Andrej Šambronský) Slova-
mi: „Kráčajme v pravde“ sa Ježiš – Veľ-
kňaz prihováral skrze ústa exercitátora 
pátra Ladislava Šofranka, SJ, k svojim 
kňazom. Počas piatich dní od 13. do 
18. novembra si v Exercičnom dome sv. 
Ignáca z Loyoly v Prešove kňazi Prešov-
skej eparchie: P. Dancák st., M. Kučerka, 
J. Zimovčák, G. Székely, J. Sabol, M. 
Dancák, M. Kuzmiak, A. Šambronský, 
M. Hricík, J. Popovič, J. Tkáč, J. Matoľák, 
M. Šimko, M. Iľko, R. Tóth, J. Rusnák, 
S. Jalčák, M. Gergelčík, Ľ. Karafa, M. 
Macko, O. Hricuta a o. Pavúk vykonali 
duchovné cvičenia.

Kňaz je prvý, kto má vedieť načúvať 
Božiemu slovu. Načúvať kontempla-
tívne, aby ho mohol pretransformovať 
do skutkov a do života. Aby slovo, 
ktoré znie z našich ambónov, z našich 
chrámov, bolo slovo živé, slovo Božie. 
V duchu exercícií sv. Ignáca si okrem 
iného kňazi pripomenuli Ježišove slová: 
„Na cestu si neberte nič: ani palicu, ani 
kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje 
šiat nemajte“ /Lk 9,3/. Ježišove slová 
oslobodzujú od tohto sveta a súčasne 
človeka zväzujú pre Krista. Ak chce ísť 
človek, kňaz za Kristom, musí za ním ísť 
v pravde o sebe samom.

Kristus kraľuje z kríža

(Trebišov, - mh) V Nedeľu Krista 
Kráľa sa v obnovenej kaplnke otcov ba-
ziliánov v Trebišove konala odpustová 
slávnosť. Po liturgickej modlitbe utierne 
predsedal božskej liturgii v prítomnosti 
piatich spoluslúžiacich kňazov o. Michal 
Hospodár, ktorý aj kázal. Krásu liturgie 
v cirkevnoslovanskom jazyku obohatil 
Zbor sv. Michala z trebišovskej farnosti, 
ktorý po prvýkrát účinkoval v kaplnke 
monastiera. V kázni o. Michal pou-
kázal na jedinečnosť Kristovho titulu 
Kráľ a vyzval prítomných k budovaniu 
Božieho kráľovstva na zemi skutkami 
lásky. V závere o. Jozef Novák, OSBM, 
igumen monastiera, poďakoval veriacim 
za prípravu odpustovej slávnosti i spo-

ločnú modlitbu. Liturgická spomienka 
na hostinu lásky – myrovanie ukončila 
túto slávnosť v nádeji, že Kristus Kráľ 
bude naďalej vládnuť v srdciach prí-
tomných.

V tú istú nedeľu na poludnie sa 
rozozvučali zvony chrámov obidvoch 
katolíckych obradov, aby pozvali veria-
cich do sprievodu smerom k novému 
drevenému krížu, ktorý bol osadený 
v neďalekom parku. Posviacku kríža 
vykonal Mons. Stanislav Stolárik, po-
mocný košický biskup, za účasti kňazov 
obidvoch obradov a veľkého počtu 
veriacich. Osadený kríž bude odteraz 
miestom modlitby pre tých, ktorí v jeho 
tieni budú hľadať pokoj duše.

Seminár o masmediálnej výchove
(Prešov, DKÚ) Diecézny katechetický 

úrad Prešovskej eparchie v spolupráci 
s Metodicko-pedagogickým centrom 
v Prešove usporiadal 5. decembra 2006 
seminár na tému Masmediálna výchova 
a vyučovanie náboženstva/náboženskej 
výchovy. Hlavným cieľom seminára bolo 
získať poznatky z oblasti masmediálnej 
výchovy a možnosti ich využitia vo vyu-

čovaní N/NV. Lektor seminára PaedDr. 
Ing. Gabriel Paľa z Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty PU v Prešove 
poukázal na vplyv médií na výchovu 
mladých a zároveň hovoril o využívaní 
týchto médií /počítač, internet.../ aj pri 
vyučovaní N/NV. Záver seminára bol 
venovaný využitiu týchto poznatkov pri 
tvorbe nových učebných osnov N/NV.

Pápežova kniha je preložená 
do ruštiny
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Mikuláš v seminári

(Prešov, Pavol Feník) Se-
minaristi Gréckokatolíc-
keho kňazského seminá-
ra blahoslaveného biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove sa 
opäť aj tohto roka podujali 
pripraviť akciu pod názvom 
Sv. Mikuláš ľuďom, ktorou 
chceli sprítomniť duchovné 
hodnoty tohto veľkého člo-
veka a spojiť to s kultúrnym 
programom. O svoju prezen-
táciu sa nepostarali iba na 
domácej pôde v kňazskom 
seminári, ale navštívili aj 
mnohé zdravotnícke a so-
ciálne zariadenia v Prešove 
a blízkom okolí. Organizá-
torom týchto „mikulášskych 
návštev“ bol PaedDr. Vasil 
Kormaník, rektor seminára. 
Za všetky môžeme spomenúť 
detskú nemocnicu, onkoló-
giu, hospic a iné. Hlavným 
dôvodom mikulášskej náv-
števy bolo vyčariť úsmev na 
tvári deťom, trpiacim. Veď 
práve tí, ktorí trpia, často 
svoje utrpenie obetujú za nás. 
Okrem iného, z úst Mikuláša 
odzneli aj slová povzbudenia 
adresované ľuďom so zdra-
votnými problémami, že aj 
ich utrpenie má zmysel.

Sv. Mikuláš je známy svo-
jou štedrosťou a dobrosr-
dečnosťou. Mohli sme si to 
vyskúšať na vlastnej koži. 
Lebo dávať je viac, ako prijí-
mať. Nech teda radosť, ktorú 
sv. Mikuláš zasial v ich srdci, 
bude trvalá a aspoň trocha 
uľahčí ich utrpenie.

V znamení lásky 
a jednoty

(Humenné, Klára Kudelá-
sová) Nejestvuje vraj žiadna 
iná charakteristika kresťana, 
okrem lásky. Ak sa stretneme 
s človekom, ktorý miluje iné-
ho človeka, potom si môže-
me byť istí, že ide o dobrého 
človeka, kresťana.

V nemocničnej Kaplnke 
Matky ustavičnej pomoci sa 
už druhý rok darí kresťanom 
na základe lásky vytvárať 
dobrú atmosféru medzi obi-
dvoma obradmi - rímsko-
katolíckym i gréckokatolíc-
kym. Chorí, ktorí len trocha 
vládzu, ale aj zdraví z okolia 
nemocnice prichádzajú do 
kaplnky poďakovať, prosiť, 
obetovať svoju chorobu, 
starobu, možno aj opuste-
nosť. Veriaci majú možnosť 
vybrať si obrad, aký chcú, 
nielen v nedeľu, ale aj vo 
všedný deň. Obidvom de-
kanom humenskej farnosti, 
rímskokatolíckej - o. Bab-
čákovi, gréckokatolíckej – o. 
Onderkovi, patrí vďaka za to, 
že spojili svoje sily a spoloč-
ne budujú civilizáciu lásky, 
o ktorej nebohý pápež Ján 
Pavol II. toľko svetu hovoril, 
pretože len tým sa svet stáva 
lepším.

Otec Peľo, ktorý slúži 
sv. liturgie v kaplnke, často 
prichádza aj na oddelenie 
medzi chorých. Tí sú radi, 
že sa môžu stretnúť s pánom 
Ježišom aj na nemocničnom 
lôžku.

(Sečovce, Patrik Moškurjak, Lenka 
Feketeová) Sviatok sv. Mikuláša bol pre 
Základnú školu Sv. rodiny v Sečovciach 
významný. Začalo sa to preplneným 
autobusmi a nedočkavosťou detí prísť 
do kláštora v Brehove. Po príchode 
na miesto sme sa všetci rozbehli do 
chrámu minoritov, kde sme si vypočuli 
prednášku p. kaplána Mareka Metiľa. 
Po peknej a zaujímavej prednáške sa 
každá trieda presunula do kláštorných 
miestností, kde sme na pripravené pa-
piere napísali naše hmotné dary, ktoré 
sme dostali za ostatné roky, duchovné 
dary, ktoré sme mohli dostať od Ježiša 

a Márie. Niektorí z nás prijali aj sviatosť 
zmierenia a na sv. omši prijali s čistým 
srdcom aj eucharistického Ježiša. Počas 
celej sv. omše bolo počuť liturgický zbor 

pod vedením Mgr. Daniely Gutekovej. 
V homílii o. Marek spomenul históriu 
sv. Mikuláša, porozprával nám o ňom 
rôzne zaujímavosti i jeho dobré skutky. 
Súčasťou dňa duchovnej obnovy bolo 
aj rozdávanie darčekov pre všetky deti 
školy. Po dlhom čakaní prišiel medzi 
nás sv. Mikuláš v sprievode krásnych 
anjelov. A vtedy sa na detských tvárič-
kách objavil krásny a nefalšovaný výraz 
radosti, šťastia a úsmevu.

Mikulášsky výlet duší sečovskej cir-
kevnej školy sa skutočne vydaril.

Duchovne posilnení sme sa vracali 
domov v nádeji, že priestory bre-
hovského kláštora v budúcnosti ešte 
navštívime.

Budovatelia Kristovho kráľovstva

(Bystré, -ver) V dobe cirkevných Otcov sa myropo-
mazanie označovalo ako korunovanie a zavŕšenie krstu. 
Otcovia mu pripisovali plnosť Svätého Ducha a vyniesli tak 
na povrch osobný aspekt. Súčasne videli v myropomazaní 
zdokonalenie účasti na úlohách Ježiša Krista. Svätému 
Duchu Otcovia pripisovali tú úlohu, že odstránil neschop-
nosť a slabosť kresťanov a dal im rozumnosť a silu, ktorou 
premáhajú protivenstvá a organizujú Božiu Cirkev.

Vo filiálnej obci Bystré, ktorá je jurisdikčne začlenená 
pod farnosť Hanušovce nad Topľou, v Nedeľu Krista Kráľa 
prijalo sviatosť myropomazania (po náležitej príprave) 24 
mladých ľudí.

Vo východnom práve čítame: „Pokrstení sa pomažú 
svätým myrom, aby boli pečaťou Svätého Ducha označení 
za svedkov a stali sa spolubudovateľmi Kristovho kráľov-
stva“ (porov. CCEO, kán. 692).

Pevne veríme, že aj toto pomazanie svätým myrom 
pomôže našim mladým neohrozene vydávať svedectvo o 
Ježišovi Kristovi v súčasnom svete. Dnešný svet totiž nut-
ne potrebuje nielen „matrikových“ kresťanov, ale hlavne 
tých, ktorí dokážu ohlásiť radostnú zvesť slovom, a hlavne 
skutkom. Všetkým myropomazaným želáme odvahu byť 
dobrými apoštolmi Ježiša Krista v dnešnom svete.

Mikulášsky výlet duší
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(TK KBS, pm; pz) Vo štvrtok 7. 
decembra 2006 zomrel vo veku 99 
rokov pápežský prelát Viktor Trsten-
ský, duchovný na odpočinku.

Mons. Viktor Trstenský bol vy-
svätený v roku 1931 Božím sluhom 
biskupom Jánom Vojtaššákom. Ako 
kaplán pôsobil v Levoči, Oravskom 
Veselom, Rudňanoch a Starej Ľu-
bovni.

Ako farár v Reľove, Dolnom Kubí-
ne a Starej Ľubovni. Počas kňazskej 
činnosti bol aj vojenským duchov-
ným, školským inšpektorom, lesným 
robotníkom a skladníkom.

Komunistickým režimom bol 
nespravodlivo prenasledovaný, od-
súdený, väznený a trýznený na via-
cerých miestach vtedajšieho Čes-
koslovenska: v Žiline, Ilave, Hronci, 
Novákoch, Trenčíne, Močenku 
- Sládečkovciach, Bratislave, Leo-
poldove, Handlovských a Jáchymov-

ských baniach, Svatopluku, Ruzyni, 
Pezinku, Svätej Dobrotivej, Plzni, 
Rokycanoch, Zvolene, Banskej Bys-
trici, Olomouci, Pankráci a Mírove. 
Napísal množstvo kníh, ktoré vyjad-
rujú jeho zápas za vieru, náboženskú 
slobodu, dôstojnosť človeka. V roku 
2000 ho prezident Slovenskej repub-
liky Rudolf Schuster ocenil vysokým 
štátnym vyznamenaním Pribinov 
kríž I. triedy. 4. januára 1994 ho za 
celoživotné zásluhy pre dobro Cirkvi 
a spoločnosti ocenili titulom pápež-
ský prelát.

Pohrebné obrady za zosnulého 
Mons. Viktora Trstenského spojené 
so svätou omšou, ktorú celebroval 
spišský biskup Mons. František 
Tondra s ďalšími biskupmi a kňazmi, 
sa uskutočnili 12. decembra o 10.00 
vo farskom Kostole sv. Martina 
v Trstenej.

s Prof. Pavlom Ambrosom, SJ, ThD.,
riaditeľom Centra Aletti v Olomouci, 
bývalým dekanom CMTF UP v Olo-
mouci. 

Ste spoluzakladateľom a riaditeľom 
Centra Aletti. Aká je jeho nosná myšli-
enka a v čom môže byť prínosom pre 
Gréckokatolícku cirkev na Slovensku?

Založenie Centra je odpoveďou čes-
kých jezuitov na výzvu Svätého Otca 
Jána Pavla II. pri jeho návšteve Velehra-
du v roku 1990 – vnímať kresťanstvo 
v Európe v jeho „rozličných tradíciách 
a vnútornej jednote.“ Západná Cirkev 
potrebuje lepšie poznať kresťanský 
Východ. Centrum preto sprostredkuje 
človeku väčšiu citlivosť a poznanie 
východného bohatstva. Pýtame sa, 
čo môže byť pre kresťana latinskej 
tradície užitočné – veď každá tradícia 
zdôrazňuje niečo iné, dokonca i niečo 
„zabudnuté“. Sme si vedomí, že kresťan 
v dnešnom svete čelí podobným 
otázkam, dokonca i otrasom; hľadáme, 
ako na ne môže odpovedať kresťan na 
Východe i na Západe. Preto sa Cent-
rum svojou vydavateľskou, akademic-
kou a vedeckou činnosťou snaží brať 
do úvahy rôzne mentality, ktoré sa 
v Európe budú oveľa častejšie stretávať 
i vďaka sťahovaniu ľudí. To je určite 
aktuálne aj pre Gréckokatolícku cirkev. 

Aký je váš pohľad na prednášku 
Svätého Otca Benedikta XVI. v Re-
gensburgu? 

Predovšetkým môžeme dobre vidieť, 
ako fungujú médiá. Vedecká pred-
náška sa stane témou diskusie preto, 
že sa dostane na titulky novín. Snaha 
médií a ideových skupín, ktoré ich 
ovládajú, smeruje k tomu, aby bol 
presne vymedzený obsah toho, čo je 
politicky korektné a čo je nekorektné. 
Svätý Otec neurobil nič iné, než to, že 
„pichol do osieho hniezda“ takejto 
„korektnosti“. Vidíme, že rastie citlivosť 
na náboženské otázky, predovšetkým 
v nových kontextoch, ktoré sú na nás 
všetkých kladené globálnou kultúrou. 
Zbožnosť islamu je založená na od-
danosti, kresťanská zbožnosť však na 
dokonalosti vzťahu lásky. Dva svety sú 
si možno oveľa bližšie, než si obvykle 
myslíme. Keď bude Európa sekulárna, 
nástup islamu v Európe inezastaví.

Ľ. Petrík

Zomrel pápežský prelát Viktor Trstenský

rozhovor na 5 minútrozhovor na 5 minút

Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
pre prešovského emeritného biskupa Jána Hirku

(Prešov, RS/ - rl) V historickej budove Divadla Jonáša 
Záborského sa 17. decembra 2006 udeľovali ceny Pre-
šovského samosprávneho kraja a ceny jeho predsedu. 
Laureátmi Ceny samosprávneho kraja v roku 2006 boli 
prešovský arcibiskup Nikolaj, in memoriam, prvý prezi-
dent SR Michal Kováč a Ján Figeľ. Predseda samospráv-
neho kraja Peter Chudík sa rozhodol oceniť prešovského 
emeritného biskupa Jána Hirku, hokejový klub z Popradu 
a speváčku Máriu Mačoškovú. Veronika Ficeková, hovorkyňa Prešovského 
samosprávneho kraja: „Cenu Prešovského samosprávneho kraja predstavuje 
umelecké dielo Gotická brána s doširoka otvorenými dverami. Cenu predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja predstavuje objekt, ktorý pripomína ľudské 
srdce, ktoré je obomknuté po obidvoch stranách krídlami.“

Bohoslovci z Prešova na fóre mladých v Poľsku
(Wroclaw, Pavol Feník) 22. – 25. 

novembra 2006 sa uskutočnilo v Kňaz-
skom seminári vo Wroclawi (Poľsko) 22. 
fórum mladých, na ktorom sa zúčastnili 
aj dvaja prešovskí seminaristi Pavol 
Feník (VI. ročník) a Michal Galmus (I. 
ročník). Na stretnutí sa zúčastnilo tiež 
mnoho seminaristov, rehoľníkov a mla-
dých z Poľska i zahraničia. Témou tohto 
ročníka bolo Slovo – dvojsečný meč.

Celé stretnutie sa začalo slávnostnou 
svätou omšou. V duchu tohtoročného 
motta sme si mohli vypočuť viacero 
prednášok poľských teológov. Slovo 
bolo rozobrané z teologického, filo-
zofického, biblického i novinárskeho 
hľadiska. Po každej prednáške sme 
mali možnosť klásť otázky a diskutovať 
o nich. Stretnutie istotne všetkých zú-

častnených veľmi obohatilo, veď Božie 
slovo, ale aj slovo, skrze ktoré denno-
-denne navzájom komunikujeme, je 
samozrejmou a nedeliteľnou súčasťou 
nášho života. Uvedomili sme si, že slo-
vom sa dá pomôcť i ublížiť, rozosmiať 
i rozplakať, vyzdvihnúť i ponížiť.

Nech je teda Božie slovo pre nás stále 
dôležité a aktuálne, aby sa skrze neho 
rodili aj naše slová, ktorými budeme 
pomáhať a povzbudzovať iných.

Súčasťou programu boli aj kultúrne 
podujatia či obhliadka mesta a jeho 
historických pamätihodností.

Aj touto cestou chceme poďakovať 
rektorovi Adamovi Łużniakovi za po-
zvanie a našim predstaveným za mož-
nosť zúčastniť sa na tejto konferencii.
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Pred niekoľkými rokmi som počul 
veľmi peknú a hlbokú myšlienku 
istej psychologičky, nad ktorou 

sa oplatí zamyslieť. Vyjadrila sa, že je 
veľmi dobré, keď sa deti učia hrať na 
nejakom hudobnom nástroji alebo sa 
venujú spevu, tancu, dramatickému 
či výtvarnému umeniu. Viete prečo? 
Prirodzene to zjemňuje, skultúrňuje 
ich vnútro, dušu, ich život. Dáte mi asi 
za pravdu, že tento životný rozmer je 
v dnešnej často arogantnej, netolerant-
nej spoločnosti a hrubých spôsoboch 
správania preveľmi dôležitý. Skutočná 
kultúra môže naozaj vlievať do života 
človeka určitý jemnocit, ba aj samotnú 
lásku. Ktosi kedysi povedal, že skutočná 
kultúra nejakým spôsobom povznáša 
človeka do neba, k Bohu. Toto všetko 

sa mi potvrdilo pri nedeľnom obede 
v prešovskom kňazskom seminári, na 
ktorom sa s vladykom Jánom Babja-
kom, SJ, zúčastnil miešaný zbor Homin 
z Ľvova. Takmer tridsať mladých ľudí, 
študentov, budúcich dirigentov, pro-
fesionálnych spevákov či hudobníkov. 
Nádherná atmosféra a ich uchvacujúci 
spev, ale aj zbožná modlitba viacerých 
z nich. A nielen pri tomto obede na zá-
ver, ale aj počas celého jubilejného XV. 
ročníka Medzinárodného festivalu du-
chovných piesní byzantského obradu, 
ktorý sa konal v Katedrále sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove pod záštitou prezidenta 
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča 
v dňoch 24. – 26. novembra 2006.

Ako sa to všetko začalo? Svätou 
liturgiou, ktorú v piatok večer, v prvý 

festivalový deň, slávil protosynkel Pre-
šovskej eparchie Marcel Mojzeš a spe-
vom sprevádzal domáci Katedrálny 
zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova, ktorý 
vystúpil aj s krátkym koncertom.

Sobotňajšie popoludnie patrilo 
piatim domácim a dvom zahraničným 
speváckym zborom. Prešovský eparcha 
v závere slávnostného koncertu poďa-
koval účinkujúcim za sprostredkovanie 
hlbokého duchovného a kultúrneho 
zážitku a za ich obetavosť pri nácvi-
koch. „Možno aj nebeské chóry na 
chvíľu zmĺkli, aby počuli nádherný spev 
ľudských úst a sŕdc na oslavu Boha,“ 
povedal nakoniec eparcha. Vrcholom 
koncertu bola byzantská liturgická 
skladba Budi imja Hospodne v hudob-
nom spracovaní D. Bortňanského, ktorú 

reportáž

XV. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Prešove 
v dňoch 24. – 26. novembra 2006.

AJ NEBESKÉ CHÓRY 
MOŽNO NA CHVÍĽU ZMĹKLI
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ako znelku festivalu pod dirigentským 
vedením Leontína Dohoviča zaspievali 
všetky účinkujúce zbory. Obdivovatelia 
byzantských liturgických spevov si so 
zatajeným dychom vypočuli duchovné 
piesne v podaní Gréckokatolíckeho 
chrámového zboru sv. Petra a Pavla 
z Bardejova, Zboru sv. Cyrila a Metoda 
pri Katedrálnom chráme Narodenia 
Presvätej Bohorodičky z Košíc, Zbo-
ru sv. Romana Sladkopevca z Gréc-
kokatolíckeho kňazského seminára 
blahoslaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove, Gréckokatolíckeho 
chrámového zboru blahoslaveného 
Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad 
Topľou – Čemerného a gréckokatolíc-
keho chrámového zboru Chrysostomos 
z Bratislavy, ktorý spieval aj v nedeľu pri 
rannej svätej liturgii.

Zlatým klincom festivalu bolo vy-
stúpenie zahraničných hostí – Muž-
ského zboru sv. Efréma z Budapešti, 
ktorý tvoria profesionálni speváci, 
a miešaného zboru Homin z Ľvova, 
ktorý spevom sprevádzal aj nedeľnú 
archijerejskú svätú liturgiu, ktorou sa 
podujatie skončilo. Vladyka Ján Bab-
jak, SJ, v homílii vychádzal z tajomstva 
Sviatku Krista Kráľa: „Tí, ktorým kraľuje 
Ježiš Kristus, sú inšpirovaní jeho láskou 
žiť život lásky a slúžiť svojim blížnym, 
ktorých denne stretávajú. Tento sviatok 
je pre nás výzvou a pozvaním k dobré-
mu a zodpovednému životu.“ Toto je 
zároveň posolstvom duchovných piesní 
byzantského obradu.

Festival vznikol v roku 1990 z inicia-
tívy vtedajšieho prešovského biskupa 
Jána Hirku, bývalého ministra kultúry 
pána Ladislava Snopka a pani Niny Ra-
šiovej. Od roka 2003 sa jeho organizácie 
ujal prešovský eparcha Ján Babjak, SJ. 
V priebehu jednotlivých ročníkov na 
ňom vystúpilo viac ako sto zborov z tri-
nástich krajín. Výraznou mierou prispel 
k vzniku viacerých domácich zborov 
a stále prispieva k ich kvalitatívnemu 
rastu. Tohto roka sa konal aj pri prí-
ležitosti piateho výročia blahorečenia 
prešovského biskupa - mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča, OSBM, a rehoľného kňa-
za - mučeníka Metoda Dominika Trčku, 
CSsR. Duchovné piesne byzantského 
obradu si do prešovskej katedrály prišlo 
vypočuť množstvo ctiteľov tohto žánru, 
medzi ktorými nechýbali vzácni hostia: 

prvý prezident Slovenskej republiky 
Michal Kováč, pravoslávny prešovský 
arcibiskup Ján, generálny konzul Ukra-
jiny na Slovensku Jevhen Perebyjnis, 
predseda PSK Peter Chudík, primátor 
mesta Prešov Milan Benč a rektor Pre-
šovskej univerzity František Mihina.

„Malo to svoju úroveň,“ poznamenal 
ktosi s dojatím na záver festivalu. A ja 
len verím, že sakrálne umenie v po-
dobe duchovných piesní byzantského 
obradu nám skutočne môže pomáhať, 
aby náš život mal úroveň - myslím tú 
duchovnú. Aby toto umenie ako mod-
litba skultúrňovalo náš život, robilo ho 
hodnotnejším, pomáhalo nám na ceste 
ku kultúre života.

Ľubomír Petrík
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Pondelok 8. január
„Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, 

odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš 

do života zmrzačený, ako keby si mal 

ísť s obidvoma rukami do pekla, do 

neuhasiteľného ohňa“ (Mk 9, 43).

Umelec vytvoril nádherné dielo. 
Jeho hodnota je niekoľko stoviek 
miliónov. Cena tohto umeleckého 
diela je nevyčísliteľná, pretože ide 
o originál - jediný na celej planéte. 
Tým umeleckým dielom je ľudské telo 
a umelcom je sám Boh. Asi najlepšie 
si hodnotu ľudského tela uvedomujú 
lekári a chorí. Oni často hovoria: 
„Najdôležitejšie je zdravie“.
Ježišova múdrosť je neporovnateľne 
väčšia ako všetka múdrosť špičkových 
lekárov. On, ako Stvoriteľ, pozná 
dokonale cenu ľudského zdravia, 
pozná však aj cenu našich duší. Keď 
nás na Golgote vykupoval, platil 
svojou vlastnou krvou, a preto nám 
radí: „Najdôležitejším nie je zdravie, 
ale nebo“. (Marek Badida)

Utorok 9. január
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho 

srdca vám napísal toto prikázanie“ 

(Mk 10, 5). 

V krajinách bývalého ZSSR je 
rozvodovosť až 80 % -ná a rovnaký 
trend majú aj „vyspelé“ krajiny 
Západu. Vyhnali Boha zo svojej 
krajiny, a to sa obrátilo proti nim, 
pretože bez Boha začnú ľudské srdcia 
tvrdnúť. Tam, kde Boh nemá prvé 
miesto, skutočnú lásku nenájdeme 
a posledným riešením rodinných 
problémov sa stáva rozvod.
V našich moderných domácnostiach 
máme síce sošky a obrazy Ježiša 
a Márie, no čas, ktorý pri nich 
spoločne trávime, sa dá merať len 
na minúty. Pred televízorom síce 
strácame niekoľko hodín denne, 
televízia však nie je ani sviatosťou, ani 
sväteninou. Televízia je modernou 
modlou a modly stále priťahovali Boží 
hnev. (Marek Badida)

na každý deňna každý deň

9 

slovo - 1/2007



Čo je to Hnutie kresťanských ro-
dín?

Hnutie kresťanských rodín na Slo-
vensku (HKR) je dobrovoľná laická 
kresťanská organizácia určená pre 
veriacich kresťanských manželov, ro-
dičov a ich rodiny, ktoré nechcú byť 
izolované.

Spolu s inými veriacimi manželmi 
a rodinami sa snažia vo svojich rodi-
nách vytvárať stabilný a harmonický 
život na princípoch kresťanskej lásky, 
slobody, jednoty a služby. Je to katolícka 
organizácia, ktorá je otvorená aj pre ľudí 
z iných kresťanských cirkví.

Kedy začala vznikať?
Historické korene fungovania malých 

laických kresťanských spoločenstiev na 
Slovensku siahajú do druhej polovice 
60.- tych rokov, keď sa v Bratislave za-
čali formovať prvé rodinné a študentské 
(vysokoškolské) komunity. Začiatkom 
70.- tych rokov sa k nim pripojili aj 
spoločenstvá detí. 

Kto bol autorom tejto myšlienky?
Projektantmi a zároveň i jej konkrét-

nymi realizátormi boli dve významné 
osobnosti náboženského života u nás - 
RNDr. Vladimír Jukl a MUDr. Silvester 
Krčméry. K nim sa o niečo neskôr pri-
dali Ing. Eugen Valovič (spoločenstvá 
detí), Doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, 

CSc., (rodinné spoločenstvá) a RN-
Dr. František Mikloško (študentské 
spoločenstvá). Duchovný patronát nad 
týmito malými spoločenstvami mal 
vtedajší tajný biskup (t.č. kardinál) Ján 
Chryzostom Korec, a najmä jezuitskí 
a saleziánski kňazi.

Malé kresťanské spoločenstvá v 70.- 
tych a v 80.- tych rokoch sa postupne 
z Bratislavy šírili po Slovensku ďalej. 
Rovnako je to i dnes, hoci je ešte stále 
dosť veriacich ľudí, hľadajúcich prime-
ranú a zároveň dôvernú komunitu ako 
priestor podporujúci hľadanie vlastnej 
identity i sebarealizácie.

Čo je základom činnosti HKR?
Základom činnosti je existencia 

malých rodinných spoločenstiev. Malé 
rodinné spoločenstvá existujú od roku 
1969. Sú to spoločenstvá rodín, ktoré 
sa usilujú žiť spôsobom zodpovedajú-
cim ich poslaniu. Činnosť vychádza zo 
skúseností života v prostredí násilnej 
ateizácie a zo skúseností rozvíjajúcej sa 
náboženskej slobody. Táto nová situá-
cia, okrem viacerých pozitív, prináša so 
sebou aj krízu tradičných hodnôt i kul-
túry života. A to sa negatívne prejavuje 
vo všeobecnej kríze rodiny.

Práve kresťanskí manželia a rodiny 
z malých rodinných spoločenstiev sú 
svedectvom a službou osobitne povola-
né a pripravené prispieť k pozitívnemu 

zápasu o dobro okolo nás.
 V súčasnosti na Slovensku pracuje 

približne tisíc rodinných spoločenstiev 
HKR. Fungujú v každom meste, často aj 
v malých obciach. Sú súčasťou širšieho 
farského spoločenstva.

Čo je to vlastne malé rodinné spo-
ločenstvo?

Slovo malé neznamená malé vý-
znamom, ale rozsahom komunity. Ide 
o počet asi 3 až 8 manželských párov, 
resp. rodín. Termín rodinné znamená, 
že ide o komunitu v širšom zmysle ur-
čenú pre veriace rodiny, v užšom zmysle 
pre manželov rodín.

Viac ako 90% problémov našich 
manželstiev a rodín je podobných, 
spoločných. Táto skutočnosť, popri 
duchovných hodnotách, dáva malým 
rodinným spoločenstvám aj prirodzený 
zmysel a opodstatnenosť.

Napokon, slovo spoločenstvo (ko-
munita) hovorí o špecifickej skupine 
veriacich ľudí, kresťanov, ktorá sa schá-
dza podľa potreby, väčšinou však pravi-
delne (napr. raz za 2 týždne). Spoločnou 
a podstatnou črtou malých rodinných 
spoločenstiev je modlitba a Božie slovo. 
Každé malé rodinné spoločenstvo si 
vytvára svoj vlastný spôsob práce, v kto-
rom sa v slobode odzrkadľuje osobitosť, 
iniciatíva, tvorivosť a povolanie ľudí, 
ktorí ho tvoria.

Len nedávno sme prežili pri 
Pánových jasliach a v kruhu 
Božej i vlastnej rodiny čas 
pokoja a oddychu. O chvíľu 
svetlá zhasnú, vianočné oz-
doby odložíme a darčeky nám 
zovšednejú. Čo však urobiť 
pre to, aby nám nezovšednel 
každodenný život v spoločen-
stve našich najbližších?

O  H n u t í  k r e s ť a n s k ý c h  r o d í n  n a  S l o v e n s k u

LÁSKA, SLOBODA, JEDNOTA A SLUŽBA
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Aké sú ciele malého rodinného 
spoločenstva?

Možno hovoriť o dvoch hlavných 
cieľoch malého rodinného spoločen-
stva: v prvom rade je zamerané na bu-
dovanie stabilného a láskou spojeného 
manželstva a rodiny, postavených na 
mravnom kresťanskom základe. 

Aký je druhý cieľ?
Druhým cieľom je podporovať otvo-

renosť rodín k potrebám iných a k po-
trebám okolitého prostredia, farnosti.

Ako ich uskutočňujete?
Tieto ciele sa uskutočňujú duchov-

nou formáciou vychádzajúcou z Bo-
žieho slova, formovaním dobrých 
manželských a rodinných vzťahov, 
vzdelávaním, aplikovaním kresťanskej 
výchovy detí a vzájomnou výmenou 
skúseností.

Rodiny z rodinných spoločenstiev si 
vzájomne pomáhajú v rôznych život-
ných situáciách. Vypomáhajú si ma-
teriálne, opatrovaním detí, radami pri 
riešení problémov. Spoločné rodinné 
výlety, plesy, majálesy, púte, modlitbové 
večery, krížové cesty sú vzájomným po-
vzbudením i spoločnou radosťou. Deti 
dostávajú takto prirodzeným spôsobom 
svedectvo dobrého a solidárneho života 
v rodine a medzi rodinami navzájom.

Aké sú ďalšie aktivity HKR?
Okrem malých rodinných spoločen-

stiev organizujeme manželské reko-
lekcie (vynikajúce špeciálne duchovné 
cvičenia pre manželov), vzdelávacie 
kurzy pre manželov a rodičov (KLAR), 
prednášky a semináre s problematikou 
manželstva a ro-
diny, prázdni-
nové pobyty pre 
deti v Belgicku 
(projekt EURO-
CHILDREN), 
vydávame časo-
pis Família, organizujeme letné a zimné 
rodinné tábory pre celé rodiny a iné 
(SSAD a iné akcie F.I.R.E.S.).

Môžete nám povedať niečo viac 
o manželských rekolekciách?

Originálne manželské rekolekcie 
(OMR) sú jednou z nových foriem du-
chovných cvičení pre manželské páry. 
Sú špeciálne zamerané na vytváranie 
a prehlbovanie jednoty a lásky manže-
lov a rodiny. Tento zámer sa spĺňa tým, 
že sa manželským párom navrhuje taká 
forma dialógu, ktorá na jednej strane 
umožňuje mužovi a žene hlbšie sa 
spoznať, a na druhej strane – v prípade 

konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho 
prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia 
medzi manželmi. Uskutočňujú sa počas 
víkendov.

Kto všetko sa môže zúčastniť re-
kolekcií?

Určené sú všetkým manželstvám. 
Nezáleží na veku, vzdelaní ani na dĺžke 
manželského spolužitia. 

Na Slovensku sa ich od vzniku v roku 
1988 zúčastnilo takmer 3000 manžel-
ských párov. Ukázalo sa, že najväčší 
zážitok z duchovných cvičení majú 
manželia, ktorí na jednej strane nemali 
o OMR veľa informácií, na druhej stra-
ne boli k účasti povzbudení svedectvom 
predchádzajúcich účastníkov.

Majú rekolekcie nejaké ďalšie po-
kračovanie?

Prirodzeným pokračovaním rekolek-
cií je manželská obnova (MN). Je zame-
raná na objavenie potreby života man-
želov a rodiny podľa Božieho programu 
ponúkaného v Božom slove.

Dvetisícročné skúsenosti Cirkvi 
(i naše vlastné skúsenosti) svedčia 
o tom, že Božie slovo je optimálnou ces-
tou života pre každého človeka. Obnova 
je vypracovaná p. Gabrielom Calvom 
v rámci programov F.I.R.E.S. (z angl.: 
rodina –vzájomná komunikácia - vzťah 
- stretnutie - služba).

Spolupracujete aj s inými rodinný-
mi hnutiami vo svete?

HKR je v kontakte s 80-timi kresťan-
skými rodinnými hnutiami na celom 
svete. Kontakt je vytvorený prostredníc-
tvom Federácie katolíckych rodinných 

hnutí Európy so 
sídlom v Paríži 
(HKR je jej spo-
luzakladateľom) 
a tiež prostred-
níctvom člen-
stva v Medzi-

národnej konfederácii kresťanských 
rodinných hnutí so sídlom v Madride.

Ing. Pavol Hric (1955) je absolventom 
Slovenskej vysokej školy technickej, je 
ženatý, má 5 synov. V Hnutí kresťan-
ských rodín a v rodinnom apoštoláte 
pôsobí od vstupu do manželstva (1982). 
Manželka sa 11 rokov venuje projektu 
EUROCHILDREN.

Je členom Rady pre rodinu Košického 
exarchátu a tajomníkom sekcie pre rodi-
nu Rady pre rodinu a mládež Konferen-
cie biskupov Slovenska, ktorej predsedá 
vladyka Milan Chautur.

za rozhovor ďakuje D. Kolesárová

Viac ako 90% problémov 
našich manželstiev a rodín 
je podobných, spoločných.

Streda 10. január
Potom ich objímal, kládol na ne ruky 

a požehnával ich (Mk 10, 16).

Deti na otázku: „Čo z teba bude, keď 

vyrastieš?“ odpovedajú všelijako.

Keď som mal 9 rokov, začal som 

miništrovať v dedinke Ubľa pri o. 

Milanovi Chauturovi a svojej babke 

a rodičom som často hovoril: „Chcem 

byť kňazom“. O dvadsať rokov neskôr 

mi vladyka Milan udelil kňazské 

svätenia a blahoželajúc mi podal ruku 

so slovami: „Marek, splnil sa tvoj sen.“

Niektoré detské sny sa splnia 

najmä preto, že ich do sŕdc našich 

detí vkladá sám Pán. Privádzajme 

naše deti k Ježišovi, aby ich mohol 

objímať, dotýkať sa ich a vkladať 

im do srdiečok semienka, ktoré 

prinesú úrodu tridsaťnásobnú, 

šesťdesiatnásobnú či stonásobnú. 

(Marek Badida)

Štvrtok 11. január
Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal 

mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj 

všetko, čo máš, rozdaj chudobným 

a budeš mať poklad v nebi“ (Mk 10, 21).

Keď som nedávno navštívil svoju 

zubnú lekárku, nad kreslom som 

uvidel monitor. „To je obrazovka, 

na ktorej si môžu naši pacienti do 

detailov prezrieť svoju ústnu dutinu,“ 

vysvetľovala mi pani doktorka. 

„Mikrokamerou ju nasnímame 

a pacient si vidí každý jeden zub.“ 

„Fíííha,“ povedal som nahlas, „určite sú 

mnohí vaši pacienti šokovaní...“. „Áno, 

najmä deti. Ak uvidia nejaký kaz, 

hneď sa rozhodnú častejšie si umývať 

zúbky...“

Božie slovo je tou najcitlivejšou 

kamerou, ktorá preniká do hlbín 

ľudského srdca. Ježiš nasnímal srdce 

bohatého mladíka. Škoda však, že 

mladík nepokračoval v liečbe a odišiel 

s kazom v srdci. (Marek Badida)

na každý deňna každý deň
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Aj tak znel jeden z titulkov na 
prvých stranách denníkov 
v Turecku, ktoré svorne uve-

rejnili fotografiu pápeža s tureckou 
vlajkou v ruke. Denník Radikal pridal 
fotografiu Benedikta XVI. pozdvihujú-
ceho kalich počas svätej omše v Efeze 
a napísal: „Rozčúlení tým, že pápež je 
nepriateľom Turkov, sme zistili, že je 
do Turkov zamilovaný.“

Radikálny denník Aksam si však 
všimol, že práve v deň stretnutia 
s pápežom turecký prezident Ahmet 
Necdet Sezer vetoval novelu nábožen-
ského zákona, ktorá mala na základe 
požiadaviek Európskej únie odstrániť 
diskrimináciu neislamských nábožen-
stiev v krajine tak, aby aj menšinové 
cirkvi mohli vlastniť nehnuteľnosti.

Cesta k plnej a viditeľnej jednote 
medzi Katolíckou a Pravoslávnou 
cirkvou dosiahla ďalší míľnik v podobe 
spoločného vyhlásenia, ktoré v priesto-
roch Ekumenického patriarchátu 
v Istanbule podpísali po svätej liturgii 
v Chráme sv. Juraja pápež Benedikt 
XVI. a ekumenický patriarcha Barto-
lomej I..

„Duch Svätý nám pomôže pripraviť 
veľký deň obnovenia plnej jednoty vte-
dy a tak, ako bude chcieť 
Boh,“ píše sa v úvode 
14-bodového dokumen-
tu. Predstavitelia dvoch 
najväčších a vzájomne si 
najbližších kresťanských 
denominácií mu dali motto zo 117. 
žalmu: „Toto je deň, ktorý nám dal 
Pán, plesajme a radujme sa z neho.“ 
Svoje bratské stretnutie nazvali „Božím 
dielom, ba darom od neho“.

Ako informoval Vatikánsky rozhlas, 
pápež a patriarcha pripomenuli stret-
nutia svojich predchodcov – najprv 
Pavla VI. a Atenagora I., a potom Jána 
Pavla II. a Dimitriosa I., ktorí vytvorili 
tzv. Zmiešanú komisiu pre teologický 
dialóg. Osobitne vyzdvihli vzájomné 
odvolanie starých exkomunikácií, ktoré 
na seba obe cirkvi uvalili v období 
schizmy v 11. storočí. Slávnostne ich 
odvolali Pavol VI. a Atenagoras I., ale, 
ako pripomenuli ich súčasní nástup-
covia, „ešte sme z tohto činu nevyťažili 

všetky pozitívne dôsledky, ktoré 
z nich môžu vyplývať pre našu 
púť k plnej jednote“. O to väčší 
význam má preto podľa oboch 
cirkevných predstaviteľov zmie-
šaná teologická komisia, ktorá 
„môže po niekoľkoročnom preru-
šení práce a rozličných ťažkostiach 
znova pracovať v duchu priateľstva 
a spolupráce“.

„Rozdelenia medzi kresťanmi 
sú pohoršením pre svet,“ uvádza 
sa v spoločnom vyhlásení. Podľa 
talianskeho denníka La Repubblica 
pápež volá po jednote cirkví zoči-voči 
sekularizácii. Rovnako poukázal na to, 
že Európska únia v každej svojej inicia-
tíve týkajúcej sa zjednocovania musí 
„zaručiť náboženskú slobodu menšín.“ 
Benedikt XVI. tiež povedal, že „je uráž-
kou Boha zabíjať v jeho mene,“ dodáva 
La Repubblica.

Benedikt XVI. ešte v príhovore po 
skončení slávnostnej archijerejskej 
liturgie povedal: „V tom istom duchu 
svojou prítomnosťou dnes na tomto 
mieste chcem obnoviť spoločnú snahu 
pokračovať s Božou pomocou na ceste 
obnovenia plného spoločenstva medzi 
rímskou a konštantínopolskou cirkvou. 

Môžem vás uistiť, že Katolícka cirkev je 
pripravená urobiť všetko, čo je možné, 
aby sme prekonali prekážky a objavili, 
spolu s našimi pravoslávnymi bratmi 
a sestrami, čoraz účinnejšie prostried-
ky pastoračnej spolupráce, ktoré sú na 
to potrebné.“

Napriek súčasnému rozdeleniu 
chcú však obe cirkvi neodkladne pre-
vziať svoju misijnú úlohu a posilniť 
spoločné svedectvo, také potrebné už 
aj v tradične kresťanských krajinách 
ohrozených sekularizáciou, relativiz-
mom a nihilizmom. V tomto kontexte 
obe cirkvi pozitívne hodnotia spoločné 
úsilie národov o vytvorenie Európskej 
únie – ak sa bude v tomto spoločenstve 
brať ohľad na všetky aspekty ľudskej 

osoby a jej neodňateľných práv, predo-
všetkým náboženskej slobody, ktorá je 
„svedectvom a zárukou úcty k všetkým 
ostatným slobodám“.

Benedikt XVI. aj Bartolomej I. 
vyzdvihli možnosť pripomenúť tieto 
hodnoty práve na pôde krajiny, kde pod 
vedením apoštola Pavla vyrastali prvé 
kresťanské spoločenstvá. Vo vedomí 
spoločného kresťanského dedičstva ob-
rátili pozornosť na utrpenia súčasného 
sveta v chudobe, vojnách a terorizme 
a potvrdili spoločné povolanie pod-
porovať rešpektovanie práv každého 
človeka, stvoreného na Boží obraz a po-
dobu. Podobne chcú spoločne chrániť 
každý ľudský život, lebo „zabíjanie 
nevinných v Božom mene je urážkou 
Boha aj ľudskej dôstojnosti“. S oso-
bitným dôrazom zaznel v spoločnom 
vyhlásení katolíkov a pravoslávnych 
apel na pokoj na Strednom východe, 
ku ktorému chcú obe cirkvi prispieť aj 
„užšími vzťahmi medzi kresťanmi“.

Na záver obracia dokument pozor-
nosť na všetko Božie stvorenstvo, lebo 
prírodné prostredie je dnes ohrozené 
„negatívnymi dôsledkami ekonomic-
kého a technologického pokroku, ktorý 
nepozná vlastné hranice“. So závereč-
ným pozdravom sa pápež a ekume-
nický patriarcha obrátili na „všetkých 
pokrstených“ a ubezpečili ich o svojej 
modlitbe a otvorenosti na dialóg a spo-
luprácu. Napokon všetkým adresovali 
slová apoštola národov: „Milosť vám 
a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána 
Ježiša Krista“ (2Kor 1, 2).

podľa TK KBS spracoval
Juraj Gradoš

Spoločné vyhlásenie Benedikta XVI. a Bartolomeja I.:
Jednotu dosiahneme vtedy a tak, ako bude chcieť Boh

PÁPEŽ OHROMIL SVET

„Rozdelenia medzi kresťanmi
sú pohoršením pre svet...“
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Podpis spoločného vyhlásenia najväčších patriarchov 
Západu a Východu Benmedikta XVI.a Bartolomeja I.
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Ahoj! 
Volám sa Andrea a môj život pred 

stretnutím s Ježišom bol vcelku normál-
ny. Žila som v kresťanskej rodine, ale 
osobne som Ježiša nepoznala. Keď som 
mala 18 rokov, začal sa môj doposiaľ 
jednoduchý život veľmi komplikovať. 
Uvedomila som si, že neviem, kto vlast-
ne som a ako mám žiť. Môj život bol 
prázdny, akoby nemal zmysel ani cieľ. 
Mávala som dosť silné depresie, zhoršil 
sa môj zdravotný stav. Odišla som zo 
školy. Hádky a nedo-
rozumenia v rodine boli 
na dennom programe.

Až raz, po veľmi silnej 
hádke s našimi, som za-
čala volať na Ježiša. Bol 
to zúfalý krik o pomoc. 
Nebolo to po prvýkrát, 
čo som ho prosila, ale 
predsa to bolo v niečom 
iné. V tej chvíli som mu 
dala svoj život a dovolila 
vstúpiť do mojich prob-
lémov.

A Ježiš odpovedal. Až 
neskôr som si uvedo-
mila, že celý čas bol so 
mnou a trpezlivo čakal 
na moje pozvanie. V tej 
chvíli som pocítila pre 
mňa nepochopiteľný, 
ale úžasný pokoj a Ježi-
šov hlas, ako mi hovorí: 
NEBOJ SA!

Od tohto dňa sa môj 
život začal meniť.

Ježiš zobral moje slová vážne a vstú-
pil do každej oblasti môjho života.

Vyriešil môj problém s prázdnotou 
- naplnil ju svojou prítomnosťou.

Dal mi úplne nový život.
Ukázal mi zmysel aj cieľ môjho 

života.
Uzdravil ma z depresie.
Môj vzťah s rodičmi zmenil na ne-

poznanie.
Dal mi novú školu, ktorá ma napĺ-

ňa.
Dal mi spoločenstvo, 

v ktorom som našla sku-
točných priateľov. Sú 
neoceniteľným darom, 
robia môj život krajším, 
radostnejším a sú pri 
mne vždy, keď ich po-
trebujem.

Život s Ježišom je 
úžasný.

Ak chceš, ak ho po-
zveš do svojho života, 
vyrieši aj tvoje problémy 
a dá ti život, po ktorom si 
vždy túžil. Tak ako mne. 
Urobí nádherné a veľké 
veci aj v tvojom živote, 
ak mu to dovolíš. Ak 
mu dáš svoj život, nikdy 
nebudeš ľutovať.

On je verný a berie 
naše slová vážne.

Andrea, študentka 
teológie

svedectvo Božieho slovasvedectvo Božieho slova

Piatok 12. január

„Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva 

tí, čo majú majetky!“ (Mk 10, 23).

To, čo povedal Pán Ježiš pred skoro 

dvetisíc rokmi, je dnes možné vnímať 

na každom kroku. Žijeme v časti 

sveta, ktorá prekypuje blahobytom, 

no kostoly v nej často zívajú 

prázdnotou. Pán Ježiš upozornil na to, 

že majetok môže byť nebezpečný pre 

spásu duše. Napriek tomu nepovedal 

striktne, že boháč sa nemôže dostať 

do Božieho kráľovstva, keď zdôraznil: 

„Bohu je všetko možné“ (Mk 10, 27). 

Majetky, rovnako ako každú inú vec 

na svete, môžeme využívať jednak na 

dobro, ale aj na zlo. Nakladajme teda 

s majetkom podľa Božieho poriadku 

a dostaneme stonásobne viac. (Martin 

Puci)

Sobota 13. január

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, 

aby ho diabol pokúšal (Mt 4, 1).

Človek je denne konfrontovaný 

s pokušeniami k hriechu. Mnohí 

nechápu, prečo je to tak. Vo Svätom 

písme však nachádzame dôkaz 

o tom, že ani sám Pán Ježiš nebol 

toho ušetrený. Ak mal zlý duch takú 

opovážlivosť pokúšať samotného 

Božieho Syna, o čo viac ju má voči 

nám, slabým ľuďom, poznačeným 

dedičným hriechom. Všimnime 

si modlitbu, ktorú nás naučil náš 

Pán. Nájdeme v nej aj prosbu 

„a neuveď nás do pokušenia“. 

Ako alebo, lepšie povedané, pod 

vedením koho môžeme bojovať 

s pokušením? Odpoveď nájdeme 

v rovnakej modlitbe. Je hneď na 

začiatku v slovách: „Buď vôľa tvoja“. 

Iba Božia vôľa nás nikdy neuvedie do 

pokušenia. (Martin Puci)

na každý deňna každý deň

Podľa slovníkov sa pod pojmom svedectvo rozumie hodnoverná výpo-
veď, tvrdenie, osvedčenie o určitých skutočnostiach. Je to dôkaz, doklad 
o niečom, potvrdenie (obyčajne písomné a úradné) niečoho alebo úradný 
doklad.
Človek, ktorý sa stretol s Božou milosťou a mocou, nemôže mlčať. Cíti, že 
musí vypovedať o tom, čo zažil. Prečo? Preto, lebo potrebuje odovzdať 
radosť. A svedectvo jedného povzbudzuje ďalších, aby skúsili a presvedčili 
sa, aký dobrý je Pán.
Aj zosnulý pápež Ján Pavol II. v jednej zo svojich encyklík hovorí: „Prvá for-
ma evanjelizácie je osobné svedectvo. Človek našej prítomnosti verí 
viac svedkom než učiteľom, viac skúsenosti než náuke, viac životu 
a skutkom než teóriám. Svedectvo kresťanského života je prvou 
a nenahraditeľnou formou misií. Kristus, ktorého učenie nasleduje-
me, je „svedkom“ výsostným spôsobom a modelom kresťanského 
svedectva“ (Redemptoris missio).
Ak sa chcete stať misionármi tu na našom území, medzi nami, odkryte aj 
vy svoje osobné stretnutia s Bohom a výhry v zápasoch. Napíšte nám, aby 
mohla vzrastať viera všetkých, ktorí si vaše svedectvo prečítajú.

redakcia

Štedrý JEŽIŠ

Vskutku on niesol 
naše choroby
a našimi bôľmi sa on 
obťažil,
no my sme ho pokla-
dali za zbitého,
strestaného Bohom 
a pokoreného.

On však bol pre-
bodnutý pre naše 
hriechy,
strýznený pre naše 
neprávosti,
na ňom je trest pre 
naše blaho
a jeho ranami sme 
uzdravení.

Všetci sme blúdili 
ako ovce,
išli sme každý vlast-
nou cestou;
a Pán na neho uvalil
neprávosť nás všet-
kých.

Iz 53, 4-6
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Možno poznáte tú situá-
ciu: v rodine sa narodí 
prvé dieťa. Mamkin 

materinský inštinkt ju neomylne 
vedie k tomu, aby sa o dieťa 
postarala čo najlepšie. Novope-
čený otecko má však obvykle 
pocit piateho kolesa na voze. 
Všetko sa krúti okolo toho 
malého červeného a vreš-
tiaceho uzlíčka, ktorý sa 
on bojí čo i len chytiť do 
rúk, nieto ešte vzopnúť 
sa k takému heroic-
kému výkonu, ako je 
vymeniť pokakanú 
plienku. 

Spočiatku je ta-
kýto postoj pri-
rodzený, potom 
sa však situácia 
môže vyvinúť 
dvoma smer-
mi :  1 .  otec 
postupne prekoná 
počiatočné zábrany a stane 
sa pomocníkom svojej manželke v sta-
rostlivosti o dieťa a jeho výchovu; 2. 
otec si udrží od celej záležitosti odstup 
a ponechá celú ťarchu starostlivosti 
a zodpovednosti za deti na pleciach 
mamy. O tom, aké sú následky postoja 
otca voči svojim deťom, nám hovoria 
nasledujúce fakty.

Dobrodenia 
zaangažovanosti otca

Výskumy potvrdili, že deti, ktorým 
sa otec venuje vo zvýšenej miere, sú 
zdravšie a vyrovnanejšie, než deti bez 
otca alebo také, ktorým sa otec nevenuje. 
Podľa štúdie z roku 1990, deti, ktorým 
sa otec dostatočne venuje, sú istejšie 
a menej sa boja v neznámom prostredí, 
lepšie sa vyrovnávajú so sklamaním, 
sú prispôsobivejšie k zmeneným okol-
nostiam a odchýlkam od navyknutého, 
majú väčší zmysel pre zodpovednosť, 
ľahšie nadväzujú vzťahy.

Výskum Harvardskej univerzity, kto-
rý prebiehal 26 rokov, dodáva niektoré 
ďalšie dobrodenia pre deti venujúcich 
sa otcov: majú väčšiu sebaúctu, lepšie 
známky v škole, sú spoločenskejšie, je 

väčšia pravdepodobnosť, že v do-
spelosti budú súcitní.

Pre väčšinu z nás tieto štatistiky 
nie sú žiadnym prekvapením. Človek 
nemusí byť doktor vied, aby pochopil, 
že venovanie sa má podstatný význam. 
Ak by sme sa opýtali hociktorého 
rozumného muža, ako by sa dal zlepšiť 
vzťah otca a dieťaťa, takmer určite by 
odpovedal: „Tráviť s ním viac času.“ 
Prirodzený, inštinktívny postoj otca je 
byť zaangažovaný v životoch svojich 
detí. Zaangažovanosť je taká dôležitá, že 
bez nej sa muž nemôže stať ani priemer-
ným otcom, nieto ešte dobrým. Ak je to 
tak, prečo potom tak málo z nás trávi 
dostatok času so svojimi deťmi?

Podľa dlhoročného bádateľa skú-
majúceho otcovstvo Henryho Billera, 
priemerný denný osobný kontakt medzi 
otcom a dieťaťom v USA je menej než 
30 minút. Biller tiež zistil, že podiel 
chlapcov a dievčat v domácnostiach 
s obidvoma rodičmi, ktorí strávia as-
poň hodinu denne so svojím otcom, je 
menej ako 25 percent. V rozsiahlom ná-
rodnom prieskume medzi študentami 
6. až 12. roku štúdia, ktorý uskutočnil 
Search Institute of Minneapolis, takmer 
20 percent detí uviedlo, že za ostatný 

mesiac nemali poriadny rozhovor (tr-
vajúci aspoň 10 minút) s otcom alebo 
mamou.

Keď otec chýba

Katolícky kňaz a spisovateľ Henri 
Nouwen sa v sedemdesiatych rokoch 
nemýlil vo svojej predpovedi, že pre 
nasledujúcu generáciu bude charakte-
ristická zahľadenosť do seba, kŕčovitosť 
a chýbajúci otcovia. Fyzická alebo 
emocionálna neprítomnosť otca má 
nasledujúce dôsledky:

Deti bez otca sú náchylnejšie páchať 
zločiny a upadnúť do drogovej závis-
losti.

Správa Zdravotného a sociálneho 
úradu štátu Wisconsin z roku 1994 
zistila, že iba 12% delikventov v štát-
nej väznici bolo z rodín s obidvoma 
rodičmi. Štúdia z roku 1980, ktorá sa 
zaoberala ženskými delikventkami 
v kalifornskej polepšovni, uvádza, že 
len 7% z nich pochádzalo z celistvých 
rodín.

V priemere deti bez otca majú horšie 
výsledky v testoch a nižšie priemerné 
známky. Vedkyňa zaoberajúca sa prob-

O úlohe otca

CHCEM VIDIEŤ OTCOVE SVETLÁ

Snimka: www.aflc.org

slovo na témuslovo na tému
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lematikou rodiny Barbara Dafoe Whi-
tehead hovorí, že „nezávisle od rasy, 
príjmu a náboženstva, vedci nachádzajú 
značné rozdiely vo vzdelanostných vý-
sledkoch medzi deťmi, ktoré vyrastajú 
v úplných rodinách, a tými z neúplných 
rodín.“

Deti z rodín bez otca majú päťkrát 
väčšiu pravdepodobnosť, že budú žiť 
v chudobe a desaťkrát väčšiu pravdepo-
dobnosť, že budú extrémne chudobné.

Dospievajúci z rodín, kde je iba mat-
ka, budú s väčšou pravdepodobnosťou

sexuálne aktívni. U dcér je väčšia 
pravdepodobnosť, že sa stanú slobodný-
mi matkami. Ale jed pôsobí ešte zhub-
nejšie. Jean Bethke Elshtain uvádza, že 
„neúplné domovy prispievajú troma zo 
štyroch prípadov samovrážd adoles-
centov a štyroma z piatich príjmov na 
psychiatriu.“ Štatistiky sa môžu pokúsiť 
odmerať túto tragédiu, ale nemôžu za-
chytiť osobné utrpenie tisícov.

Taký je aj príbeh Cathy. Jedna z jej 
najranejších spomienok bola, ako lezie 
na okno svojej spálne a čaká, kým neu-
vidí svetlá otcovho auta vchádzajúceho 
do garáže. Pamätá si na chorý zmiešaný 
pocit strachu i túžby. Strachu, lebo bol 
hlučný a opitý a často ubližoval jej 
i matke. Túžby, lebo ... nuž, lebo to bol 
jej ocko. „Pamätám si, že som chcela 
posadiť sa mu na kolená a cítiť sa bez-
pečne. Nikdy mi to nedovolil.“ Cathy 
má teraz 38 rokov, bojuje so svojou 
identitou a cíti sa bezcenná.“

Ďalšie dôsledky

Milióny rodín bez otca alebo zane-
dbávaných otcom žijú viac alebo menej 
úspešne. Ale len málo z nich by pove-
dalo, že by sa nemali lepšie, keby mali 
dvoch starostlivých a spolupracujúcich 
rodičov. Dôležitosť otcov pre blaho detí 
je zjavná z celej škály negatívnych dô-
sledkov, ktoré zažívajú deti z rodín bez 
otca. Okrem tých, ktoré sme už uviedli 
vyššie, jeden z výskumov pridáva: 

- Polovica rodín iba s matkou žije 
pod hranicou chudoby.

- Príjem matiek v rodinách s jedným 
rodičom rok po rozvode je 67% príjmu 
pred rozvodom, zatiaľ čo príjem rozve-
deného muža predstavuje 90% príjmu 
pred rozvodom.

- Rodiny iba s matkou sa sťahujú čas-
tejšie než rodiny s obidvoma rodičmi, 
čím rodinu vystavujú väčšiemu stresu 
z prispôsobovania sa a menšej stabilite 
susedských vzťahov.

- Dospievajúci uvádzajú menšiu 
pomoc pri domácich úlohách a roz-

hodovanie pod menším rodičovským 
dozorom, ako dospievajúci z rodín 
s obidvoma rodičmi.

- Dospievajúci z rodín bez otca skôr 
podľahnú nátlaku vrstovníkov ako tí, čo 
pochádzajú z úplných rodín.

- Deti z neúplných rodín mali horšie 
výsledky v štandardizovaných testoch 
spoznávacieho rozvoja. Ich rozdiel 
oproti deťom z úplných rodín bol ešte 
väčší v hodnotení učiteľov, ako sú 
napríklad priemery známok a hod-
notenie správania v škole a vo vzťahu 
k spolužiakom.

- Deti bez otca mali viac absencií 
v škole.

- Dievčatá z neúplných rodín sú ná-
chylnejšie na depresiu v dospievaní a sú 
agresívnejšie než iné dievčatá.

- Mladí ľudia, ktorí vyrástli v rodi-
nách iba s matkou, častejšie vypadli zo 
strednej školy.

- Takíto majú aj nižšie zárobky; 
dievčatá sú častejšie závislé od sociálnej 
podpory.

- Rovnako sa s väčšou pravdepodob-
nosťou rozvedú.

Napriek tomu, že uvedené fakty 
a štatistiky pochádzajú z amerického 
prostredia, myslím si, že sa podstatne 
neodlišujú od reality v Európe a aj na 
Slovensku. Sociálne správanie ľudí na 
Slovensku väčšinou kopíruje vývoj v zá-
padných krajinách. Preto považujem za 
nepochybne pravdivý výrok jedného 
z mojich profesorov, otca ôsmich detí: 
„Jedna hodina, ktorú stráviš so svojím 
dieťaťom pred spaním, ti ušetrí mnoho 
bezsenných nocí v období jeho dospie-
vania.“ On sám sa týmto pravidlom 
riadil. Akokoľvek dôležitú prácu mal, vo 
svojich plánoch si vždy vyhradil hodinu 
večer pre svoje deti, keď im čítal, modlil 
sa s nimi, rozprával sa s nimi, počúval 
s nimi hudbu. Ako som mohol pozo-
rovať počas niekoľkých rokov, na jeho 
deťoch bolo vidno, že sa im otec i mama 
venujú. Niekedy som mal až pocit, že im 
sa puberta vyhla.

Nech všetky tieto fakty nás otcov 
povzbudia k tomu, aby sme si správne 
zaradili svoje priority a snažili sa o ot-
covstvo na obraz toho Božieho, „od 
ktorého má meno každé otcovstvo na 
nebi i na zemi“ (Ef 3,15). Ak nebudeme 
skúpi v investícii svojho času a energie 
do svojich detí, nepochybne zožneme 
bohatú úrodu v podobe ich fyzické-
ho, psychického i morálneho zdravia, 
a navyše k tomu obdržíme aj Božie 
kráľovstvo.

Peter Labanič
(podľa článku „The Importance of Fathers“ 

- http://www.fathers.com/help/importance.html)

Nedeľa 14. január
Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby 

mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn 

Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ 

(Lk 18, 39).

V hluku dnešného sveta už málokto 

dokáže upriamiť pozornosť na 

to dôležité. Prekričia nás reklamy 

a nedostatok času. Slepý žobrák, 

túžiaci po uzdravení však aj napriek 

kriku okolia nebojácne kričí na Ježiša 

hlasnejšie a hlasnejšie a prosí ho 

o zmilovanie.

Dnešné evanjelium je aj pre nás 

pozvánkou nereagovať na krik 

okolia nútiaci zabudnúť na Ježiša 

a nachádzať si výhovorky, ale s vierou 

k nemu pristúpiť. Svoju otázku: „čo 

chceš, aby som ti urobil?“ kladie dnes 

aj nám. Pán chce plniť prosby svojich 

detí. Nik, kto s vierou k Ježišovi 

pristúpil, ešte neodišiel sklamaný. 

Pán svoj ľud totiž nikdy neprepúšťa 

naprázdno. (Tomáš Mikunda)

Pondelok 15. január
A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera 

ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním 

po ceste (Mk 10, 52).

U starých rodičov bola šopa plná 

sena. Ako chlapec som cez ňu 

chodieval na pôjd a prehrabával sa 

v starých veciach. Po jednom takomto 

prieskume som zistil, že zapínací 

špendlík, ktorým som mal zopnutý 

kabát, je preč. Stratil som ho asi vtedy, 

keď som sa predieral cez kopu sena. 

Babka bola z toho nešťastná: „Keď ho 

krava zožerie, neprežije to!“ S vrúcnou 

modlitbou, vierou a baterkou v ruke 

som začal hľadať ihlu v kope sena. 

Po 5 minútach som neveril vlastným 

očiam - špendlík bol na sene, 

neprepadol sa. Nájsť ihlu v kope sena 

je rovnako nepravdepodobné, ako 

byť počutý v dave ľudí. Ježiš však 

napriek tomu chce našu vieru. (Marek 

Badida)

na každý deňna každý deň
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„Panmongolizmus!
Hoci je to divoké pomenovanie,
je pre mňa zvukom hudby,
ako by bolo naplnené
službou Božej sudby...“

Dáma: Čí je to epitaf?
Pán: Myslím, že to autor legendy 

sám povedal.
Dáma: Tak čítajte.
Pán (číta): Dvadsiate storočie po 

Kristovi bolo obdobím posledných 
veľkých vojen, nepokojov a prevratov. 
Nepriamou príčinou najväčšej z týchto 
vojen bolo myšlienkové hnutie pan-
mongolizmu, ktoré vzniklo koncom 19. 
storočia v Japonsku. Japonci sa rozhodli 
spojiť ázijské národy do jednej ríše 
a vytlačiť z Ázie Európanov, ktorých 
nenávideli. To sa im aj podarilo. Najprv 
obsadili Kóreu, potom Čínu a okolité 
krajiny. Nakoniec zhromaždili štvor-
miliónovú armádu a deklarovali úmysel 
napadnúť Indiu. Ale vtrhli do nepripra-

veného Ruska. Ich vojská sa zastavili až 
v Nemecku, ktoré v spolupráci s nimi 
napadli aj Francúzi.

Nemci kapitulovali, ale Francúzi sa 
netešili dlho. Japonci ich napadli a ob-
sadili rovnako ako zvyšok Európy, až 
na Britániu, ktorá sa vykúpila jednou 
miliardou libier. Po obsadení Európy 

Japonci zaútočili na Ameriku a Austrá-
liu, aby dobyli celý svet.

Pre Európu má táto nová situácia 
tri dôsledky: masívny príliv ázijského 
obyvateľstva, čo vyvolá silné ekonomic-
ko-sociálne problémy, ktoré sa európ-

ske vlády bezvýsledne snažia vyriešiť. 
Nakoniec sa to podarí vďaka zvýšenej 
medzinárodnej činnosti tajných spo-
ločenských organizácií, ktoré vytvoria 
dohodu o spoločnom postupe proti 
agresorovi s cieľom obnoviť európsku 
samostatnosť. K tejto dohode sa tajne 
pripojili aj európske vlády v miere, akú 
im zástupcovia japonského vladára 
nechtiac umožnili. Táto spoločná akcia 
sa nielen majstrovsky pripravila, ale aj 
vydarila.

V určenom termíne sa začal ma-
saker ázijských vojakov a vyháňanie 
prisťahovalcov. Vo všetkých európskych 
krajinách sa budujú početné oddiely 
budúcej armády a je vyhlásená vše-
obecná mobilizácia. Nový vládca, vnuk 
veľkého dobyvateľa, sa ponáhľa z Číny 
do Ruska, ale tu jeho početné hordy 
porazí celoeurópska armáda. Európa 
sa oslobodila.

Ak k polstoročnému útlaku došlo 
kvôli nejednotnosti európskych náro-
dov, ktoré mysleli iba na svoje vlastné 
záujmy, tak veľké a slávne víťazstvo bolo 
vybojované vďaka medzinárodnej orga-
nizácii zjednotených síl celoeurópskeho 
obyvateľstva. Prirodzeným dôsledkom 
tohto faktu bol zánik monarchistických 
zriadení. Európa 21. storočia je slobod-
ným zväzom demokratických štátov 
– Spojené štáty európske.

Vonkajší úspech kultúry, ktorú 
spomalila okupácia a oslobodzovací 
boj, znova nabral zrýchlené tempo. 
Ale predmety vnútorného poznávania 
– otázky života a smrti, konečného osu-
du človeka a sveta - zostávajú napriek 
veľkému výskumu nevyriešené. Existuje 
iba jeden dôležitý výsledok: definitív-
ny koniec teoretického materializmu. 
Predstava o svete tancujúcich atómov 
a sérii náhod už nestačí žiadnemu mys-
liacemu rozumu. Ľudstvo naozaj vyrást-
lo z tohto stupňa detskej filozofie.

Ale na druhej strane sa ukázalo, 
že vyrástlo aj z detskej 
schopnosti jednoduchej 
a bezvýhradnej viery. 
O Bohu, ktorý stvoril svet 
z ničoho, sa prestáva učiť 
už v základných školách. 
Bola vypracovaná určitá 
vyššia idea, ktorá v sebe 
obsahovala isté riešenia. 
A tak, keď drvivá väčšina 

mysliacich ľudí začala žiť bez viery 
v Boha, niektorí veriaci sa z nevy-
hnutnosti stali mysliacimi, naplňujúc 
apoštolovu radu: Buďte deťmi srdcom, 
nie rozumom.

(pokračovanie v budúcom čísle)

S láskavým dovolením Centra Aletti v Olomouci vám predkladáme jedno 
z diel ruského mysliteľa Vladimíra Solovjova (1853-1900). Tohto „pravo-
slávneho katolíka“, ako sám seba nazýval, by sme dnes mohli považovať 
za proroka, lebo dokázal predvídať mnohé skutočnosti, ktorých sme 
v súčasnosti svedkami. Veď zomrel v roku 1900 a predvídal búrlivé roky na-
sledujúceho storočia i dnešnú spojenú Európu. Dúfam, že v čítaní z tohto 
diela (preloženého a skráteného) nájdete múdrosť, ktorá nám často chýba.
Viac, než pozvanie k priľnutiu k „milosrdnému“ Kristovi a k väčšiemu 
poznaniu základov kresťanskej viery môžeme, podľa slov známej rím-
skej profesorky Micheliny Tenace, v Legende o Antikristovi nájsť praktické 
povzbudenie k odporu proti zlu a našu možnú spoluúčasť na príchode 
Božieho kráľovstva. Názor na túto modernú legendu si môžete utvoriť 
sami, ak vytrváte do konca.

Legenda o Antikristovi I.

PROROCKÉ VÍZIE

Dvadsiate storočie po Kristovi bolo 
obdobím posledných veľkých vo-
jen, nepokojov a prevratov. Európa 
21. storočia je slobodným zväzom 
demokratických štátov – Spojené 
štáty európske.
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Môj syn sa rozviedol. Zanechal 
dobrú ženu s tromi krásnymi deťmi 
(ktoré milujem) a odišiel bývať k svo-
jej „novej žene“, s ktorou sa chcú zo-
sobášiť. Čo mám robiť? Mám strach, 
že keď sa s ním stretávam a chodím 
k nemu, robím zle. 

Anna
Milá Anna!
Ste v nezávideniahodnej situácii, 

ale nie je to také horúce, ako sa vám 
na prvý pohľad zdá. To, že váš syn 
odišiel zo spoločnej domácnosti, ktorú 
prenechal žene s deťmi, a vás osobne 
nestavia do pozície, kde sa musíte 
rozhodovať medzi ním a jeho deťmi, je 
pre vás veľkým odľahčením celej situá-
cie. Aspoň v tom sa zachoval čestne, čo 
svedčí o dobrej rodičovskej výchove. 
Ale to, čo urobil, je zlé, je to hriech. 
Navyše sobáš, do ktorého sa chystá, 
je len pokračovaním prvého zlého 
kroku. Ale to nie je vaša chyba. Je to 
jeho rozhodnutie, za ktoré nesie plnú 
zodpovednosť aj pred Bohom. Ale aj 
vy sa musíte rozhodnúť. Môžete sa po-
staviť do pozície zničenej a poníženej 
matky alebo zostať matkou dieťaťu, 
ktoré pochybilo. Napriek tomu, čo 
urobil, je to váš syn, jeho prvá (a pred 
Bohom jediná) žena vašou dcérou 
a ich deti vašimi vnúčatami. Je to vaša 
rodina, vaše potomstvo. Verím, že 
dokážete milovať všetkých rovnakou 
láskou bez vypočítavosti, pokrytectva 
a ubližovania iným. V Bohu nájdete 
silu trpezlivo naprávať jeho chyby 
a dopĺňať lásku tam, kde ju on už nevie 
dávať - jeho žene a deťom. A rovnako 
aj jemu byť láskavou matkou. 

o. Juraj

PS: „Milujte svojich nepriateľov 
a modlite sa za tých, čo vás prenasle-
dujú, aby ste boli synmi svojho Otca, 
ktorý je na nebesiach. Veď on dáva 
slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i ne-
spravodlivých“ (Mt 5, 44-45).

Neviem sa modliť. Modlitba je pre 
mňa hotovým utrpením a stratou 
času. Budem zatratený?

Martin
Milý Martin!
To, čo si doteraz robil a ako si sa 

„modlil“, asi vôbec nebola modlitba. 
Povedal si nejaké básničky či zopako-
val texty, ktoré si sa naučil v detstve 
a urobil si si čiarku, že to máš „po-
modlené“.

Skús sa v tejto chvíli postaviť na 
druhú stranu tejto svojej doterajšej 
modlitby. Ako by si vnímal stretnutie, 
kde by ti niekto deň čo deň opakoval 
to isté, bez akéhokoľvek osobného 
prežívania a záujmu o to, čo hovorí? 
A len čo by dokončil, zvrtol by sa na 
opätku a odkráčal by za ďalšími svo-
jimi aktivitami. Asi by ťa to k smrti 
unudilo a možno by si prestal chodiť 
na toto „stretnutie“.

Musíš si uvedomiť, že modlitba 
je rozhovor, teda dialóg. Je to živý 
rozhovor, nie opakovanie nejakého 
scenára. Navyše Boh tvoju modlitbu 
nepotrebuje. On z nej nebude ani sý-
tejší, ani slávnejší. On sa chce s tebou 
rozprávať kvôli tebe samému. Chce ti 
poradiť, potešiť ťa, pomáhať ti. Mod-
litba je vlastne hľadanie cesty k svojej 
vlastnej spáse s Božou pomocou. Je 
to hľadanie vlastného života, vlastnej 
cesty, ktorú Boh pre teba pripravil. 
Ak sa budeš skutočne modliť, budeš 
spoznávať túto cestu, a tak budeš pred-
vídať všetky problémy, ktoré s Božou 
pomocou aj zvládneš. To je modlitba. 
Niekto si v nej pomáha už naučenými 
textami, v ktorých sa nachádza, iný 
používa vlastné slová. Každý tak, ako 
mu dal Boh.

o. Juraj

PS: „Keď sa modlíte, nehovorte 
veľa ako pohania. Myslia si, že budú 
vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 
Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie, 
čo potrebujete, prv, ako by ste ho prosili“ 
(Mt 6, 7-8).

Utorok 16. január
„Veru, veru, hovorím ti: ,Keď si bol 
mladší, sám si sa opásal a chodil si, 
kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš 
ruky, iný ťa opáše a povedie, kam 
nechceš.’ To povedal, aby naznačil, akou 
smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, 
vyzval ho: ,Poď za mnou!‘„
(Jn 21, 18-19).

Žiaci na náboženstve nechápavo 
krútia hlavou, keď počujú, že bl. 
vladyka Gojdič bol odsúdený na 
doživotie len preto, že bol biskupom. 
Veď na doživotie sú dnes odsúdení 
iba tí najnebezpečnejší zločinci. 
Vladyka prežil vo väzení starobu 
a my, ľudia dôchodkových pilierov, 
si pri pohľade na takýto „dôchodok“ 
možno kladieme otázku: „Čo ak aj nás 
čaká takáto budúcnosť?“ Aj apoštol 
Peter bol uväznený, a to oveľa skôr 
ako vladyka Pavol. Bol uväznený, aby 
svojou smrťou oslávil Boha. Bojíme 
sa smrti, no Svätý Duch nás poučuje, 
že mučenícka smrť je veľkou oslavou 
Pána. Preto Ježiš pred svojou smrťou 
povedal: „Otče, osláv svoje meno...“ 
(Marek Badida)

Streda 17. január
Zostúpil s nimi dolu a zastal na 
rovine i veľký zástup jeho učeníkov 
a veľké množstvo ľudu z celej 
Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho 
a sidonského pobrežia (Lk 6, 17).

V životopise sv. Antona Veľkého 
čítame: „Svätec túžil po samote, 
a preto sa dostal na druhý breh rieky 
Níl a usadil sa v jaskyni. Tu sa s ním 
stalo niečo podobné ako s húsenicou, 
ktorá sa zakuklí. Keď sa skončila doba 
jeho samoty a modlitieb, Anton bol 
plný darov Svätého Ducha a začali 
k nemu prichádzať mnohí ľudia tak 
ako k Ježišovi.
Svätého Antona voláme 
„prepodobný“, pretože Svätý Duch 
ho pripodobnil Kristovi. Aj my si 
musíme nájsť čas „zakuklenia“ – čas 
modlitby srdca a prebývania v Božej 
prítomnosti. Bez tohto „svätého 
zakukľovania“ sa Kristovi nikdy 
nepripodobníme a zostaneme len 
škaredými plaziacimi sa húsenicami. 
(Marek Badida)

na každý deňna každý deň

Slava Isusu Christu!
Týmto pozdravom a s tým istým úmyslom otváram novú rubriku v na-
šom časopise. Nebude to klasická listáreň, kde budeme uverejňovať vaše 
listy, ale skôr miesto, kde sa budeme spolu zamýšľať nad vašimi problé-
mami a starosťami, ktoré sa dotýkajú duchovného života. Pokúsime sa 
vám v niekoľkých vetách podať pomocnú ruku a snáď aj ukázať smer, 
kadiaľ ísť. Preto, ak máte akékoľvek problémy, ťažkosti či starosti, pokoj-
ne (aj anonymným spôsobom) nám napíšte. 
Verím, že aj takto sa budeme môcť dotknúť vašich rodín a ponúknuť 
vám Boží pohľad na situácie, ktoré prežívate.

Juraj Gradoš, šéfredaktor

listáreň slovalistáreň slova
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Keď Jakub vstúpil do miestnosti, 
naplnila ho vôňa edenu. Stalo 
sa tak preto, lebo tentoraz boli 

drahocenné Adamove šaty oblečené na 
spravodlivom človeku, a tak šírili svoju 
pravú vôňu. Izák sa začudoval: „Kto je 
to? Si to ty, syn môj?“ 

„Ja som, Ezau, tvoj prvorodený. 
Prosím ťa, otec, zjedz z mäsa, ktoré 
som priniesol, aby ma tvoja duša mohla 
požehnať!“

„Ako si mohol tak rýchlo zariadiť 
všetko potrebné?“ čudoval sa Izák.

„Pán, tvoj Boh, mi poslal zviera, 
ktoré preťalo môj chodník.“ 

„Toto nie je Ezau,“ pomyslel si Izák, 
„on nehovorí – prosím ťa, otec, - a me-
no Pána nebýva v jeho ústach. Toto je 
zrejme Jakub.“

„Pristúp bližšie, syn môj, chcem sa 
presvedčiť, že predo mnou je naozaj 
Ezau.“

Keď Jakub počul tieto slová, nemohol 
sa od strachu ani pohnúť. Vtedy mu 
Pán poslal na pomoc anjelov Michaela 
a Gabriela, aby mu pomohli pristúpiť 

k otcovi. Izák sa dotkol syna a zvolal: 
„Hlas – hlas patrí Jakubovi, ale ruky sú 
Ezauove!“

Tieto slová, prednesené ako proroc-
ké, oznámili budúcu úlohu židovského 
národa v celých ďalších dejinách. Sku-
točne „hlas“, zvuk, prostredníctvom 
ktorého vnímame čítanie Tóry a mod-
litbu – bude pochádzať od Jakuba. 
A „ruky“ – symbol materiálneho – to je 
Ezau. Tieto Izákove slová sa prihovárajú 
aj budúcim pokoleniam: pokiaľ bude Ja-
kub študovať Tóru a plniť jej prikázania, 
ruky Ezaua mu nebudú môcť spôsobiť 
nijaké zlo. 

Raz sa pohania pýtali filozofa Au-
minusa, či môžu dúfať, že niekedy 

prekonajú židov. Odpoveď znela takto: 
„Prichádzajte do ich synagóg a všímajte 
si, ako študujú Tóru. Lebo musíte pa-
mätať, že do tých čias, kým tak robia, 
budete proti nim bezmocní. Tak sľúbil 
ich praotec Izák: ,Pokiaľ Jakubov hlas 
znie v modlitbách a vo vyučovaní, ruky 
Ezaua sú proti nim bezmocné!‘“

Izák nemohol spoznať Jakuba, preto-
že tak to chcel Pán. Po tom, ako zjedol 
pripraveného baránka, požiadal syna, 
aby ho pobozkal. Vdýchnutím vône 
raja, ktorá sa šírila z Jakubových šiat, 
Izák spoznal, že pred ním naozaj stojí 
spravodlivý, a tak predniesol požehna-
nie: „Hľaďže, vôňa syna môjho je ako 
vôňa nivy, ktorú požehnal Pán. Vidím, 
že jeho potomkovia postavia na Sione 
chrám a budú tam prinášať obete“. Nato 
Izák predniesol desať požehnaní, čo 
zodpovedalo desiatim príkazom, po-
mocou ktorých bol stvorený svet. Izák 
povedal synovi:

„Ak budeš plniť to, čo je napísané 
v Tóre, Boh ti dá:

1. rosu v pravom čase;
2. bohatstvo zeme;
3. hojnosť obilia;
4. dostatok vína;
5. budú ti slúžiť všetci ľudia;
6. sklonia sa pred tebou všetky ná-

rody;
7. staneš sa pánom medzi svojimi 

bratmi;
8. poklonia sa ti synovia tvojej 

matky;
9. kto ťa bude preklínať, bude pre-

kliaty;
10. kto ťa bude žehnať, bude požeh-

naný!“
Takto Izák požehnal svojho syna 

Jakuba, postavil ho na čelo uprostred 
jeho bratov a prisľúbil, že vďaka tomuto 
požehnaniu bude celý svet požehnaný 
dažďom a rosou kvôli jeho potomkom 
– národu Izrael. 

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

Skôr, ako Rebeka pustila Jakuba k Izákovi, ešte mu 
omotala krk a ruky kozou srsťou, aby ho otec neodhalil. 
Potom ho odprevadila k dverám: „Do tejto chvíle som ťa 
sprevádzala ja. A teraz nech ti pomôže náš Stvoriteľ!“

midrašmidraš

EZAUOVE RUKY EZAUOVE RUKY A JAKUBOV A JAKUBOV HLASHLAS

ČO JE TO MIDRAŠ?
Slovo midraš je odvodené od hebrej-Slovo midraš je odvodené od hebrej-
ského základu daraš, ktorý znamená ského základu daraš, ktorý znamená 
hľadať, skúmať. Ide o skúmanie Tóry hľadať, skúmať. Ide o skúmanie Tóry 
s cieľom vyjadriť jej hlboký skrytý s cieľom vyjadriť jej hlboký skrytý 
význam. Morálne a etické princípy sú význam. Morálne a etické princípy sú 
vyjadrené prostredníctvom podoben-vyjadrené prostredníctvom podoben-
stiev, príbehov a paralel – na pohľad stiev, príbehov a paralel – na pohľad 

často nezčasto nezmyselných.myselných. Ani jeden midraš Ani jeden midraš 
nebol napísaný preto, aby vyrozprával nebol napísaný preto, aby vyrozprával 
historickú udalosť a podal ju ako rele-historickú udalosť a podal ju ako rele-
vantnú exaktnú informáciu. Predložené vantnú exaktnú informáciu. Predložené 
príbehy preto netreba v príbehy preto netreba v žiadnom prípa-žiadnom prípa-
de chápať ako historickú pravdu, ale de chápať ako historickú pravdu, ale 
predovšetkým ako pravdu morálnu.predovšetkým ako pravdu morálnu.

redakcia
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Televízia je v našich očiach, 
ale zvlášť v očiach našich detí, 
zázračným utešovateľom, zá-

zračným klobúkom, z ktorého je jed-
noduchým dotykom paličky (diaľkový 
ovládač) možné privolať množstvo osôb, 
zvukov, hudby, farieb a špeciálnych 
efektov.

Televízor patrí medzi domáce elek-
trospotrebiče. Ako a kedy ho zapínať 
a vypínať je pre rodičov úloha pri-
najmenšom taká dôležitá, ako naučiť 
deti zaobchádzať so sporákom alebo 
žehličkou.

K televízii patrí aj diaľkový ovládač, 
ktorý v rukách toho, kto ho drží, neraz 
vytvára obraz všemocnosti. Raz klik-
nem, zapne sa. Prepnem a som v Afrike. 
Znova prepínam - letím v kozmickej 
rakete, znova kliknem a už kráčam 
medzi múrmi stredovekého kaštieľa. 
Takto sa stávame súčasťou televíznych 
programov, ktoré pozeráme. Televízne 
putovanie však musí mať svoju hranicu, 
ktorou môže byť odvrátenie zraku alebo, 
čo je ešte lepšie, stlačenie červeného 
tlačidla diaľkového ovládača, aby sme 
sa mohli vrátiť do prítomnosti.

Žiaľbohu, realita je často odlišná. 
Zvlášť deti, ak nie sú rodičmi vedené, nie 
sú schopné mať vhodnú sebadisciplínu. 
Existujú domácnosti, kde je televízor 
neustále zapnutý od rána do neskorého 
večera. Paradoxne sa tento domáci elek-
trospotrebič stal pre mnohých členom 
rodiny.

Predstava, že rozprávky, ktoré hovorí-
me dieťaťu, aby mohlo zaspať, môžu byť 
nahradené televízorom, ktorý obzvlášť 
v nočnej dobe prináša programy, ktoré 
vôbec neprivádzajú deti k spánku, je veľ-
mi smutná. Závislosť je skutočne veľká. 
Prostredníctvom množstva hodín pred 
obrazovkou začínajú deti považovať za 
pravdivé všetko, čo pozorujú. Dlhodobý 

vplyv televízie stavia deti do pozície, 
v ktorej vstrebávajú každú informáciu 
bez filtrovania a bez prekážok. Programy 
určené dospelému publiku sú každoden-
ným chlebom pre milióny najmenších. 
Podľa odhadov RAI (Rádio a televízia 
Talianska) 89% detí pozerá televíziu 
do neskorého večera a programy, ktoré 
sledujú, sú určené prevažne dospelým. 
Pokladáme za negatívne dopriať deťom 
a dospievajúcim televízny prijímač 
v izbe. Sme presvedčení, že sledovanie 
televíznych programov by sa malo stať 
v kresťanských rodinách spoločenskou 
udalosťou, ktorá prinesie všetkým čle-
nom rodiny obohatenie, osoh, zábavu, 
pretože len spoločné sledovanie televízie 
detí s rodičmi môže mať pozitívny vplyv 
na rozvoj ich osobnosti.

Starý a dobrý zvyk schádzať sa okolo 
stola, aby sa jedlo a spoločne rozprávalo 
o práve ubehnutom dni, bol, žiaľbohu, 
v mnohých rodinách nahradený ne-
ustálou prítomnosťou televízora. Oči 
všetkých sú upreté na obrazovku, pri-
čom sa je, pije, obsluhuje pri stole a čle-
novia rodiny sú akoby zhypnotizovaní. 
obrazovkou. Už sa viac nehovorí, igno-
rujeme sa, aby sme vzdali hold výlučne 
pani televízii. Ak niekto narušuje túto 
„nádheru“ rozprávaním a vyrušovaním, 
je napomenutý a hoci aj silou prinútený 
odmlčať sa.

Najnovšie výskumy v oblasti komu-
nikácie udávajú výsledky a symptómy 
dosiahnuté vynútenou zdržanlivosťou 
od televízie: 1,8% analyzovaných rodín 
udalo ľahkú nevoľnosť a až 25% skú-
maných osôb udalo silnú dezorientáciu 
a frustráciu, podobnú smútku zo straty 
milovanej osoby.

Keď Pán, dávajúc Mojžišovi tabule 
Zákona, povedal s konečnou právoplat-
nosťou izraelskému národu, že nebude 
mať iných bohov okrem neho, nevzťa-
hovalo sa to iba na prikázania vytesané 
do kameňa, ale aj na všetko to, čo Boha 
oberá o prvé miesto v našom živote. 
Koľké hodiny sme zanedbali modlitbu 
a kontakt s Bohom, aby sme si ticho 
a s úctou kľakli na kolená pred týmto 
moderným elektronickým bohom?! 
Tieto riadky nemajú byť výčitkou, ale 
pozvaním, aby každý podľa vlastného 
uváženia zhodnotil situáciu vo svojej 
rodine.

Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonio 

a Marzia Amico: Hra s ohňom)

lekáreň dušelekáreň duše

Pani televízia Štvrtok 18. január
A znova prišli do Jeruzalema. Ako 
chodil po chráme, pristúpili k nemu 
veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali 
sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo 
kto ti dal moc, aby si to robil?“ (Mk 11, 
27-28)

Rád som chodieval s mamou na 
huby. Keď som ich ešte nevedel nájsť, 
mama v blízkosti nejakého dubáka 
hovorila: „Skús tu niekde... a pozeraj 
sa poriadne! Tu bude určite nejaký 
hríb, lebo na takýchto miestach rastú 
dubáky.“ A ja som vedel, že je tam 
hríb a hneval som sa, že mama ho už 
dávno vidí a ja ešte stále nie. Ježiš nie 
je nevšímavý k otázkam týkajúcim 
sa Božieho kráľovstva. A keď sa ho 
veľkňazi pýtajú na korene slovami: 
„Odkiaľ je tvoja moc“, Ježiš im ukazuje 
„podhubie“ a hovorí: „Tu hľadajte! 
Čítajte proroctvá a pochopte! Keď 
Jánov krst pochádza z neba, tak 
potom logicky aj moja moc pochádza 
z neba.“ (Marek Badida)

Piatok 19. január
Potom im začal hovoriť 
v podobenstvách: „Istý človek vysadil 
vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal 
jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal 
vinohradníkom a odcestoval“ (Mk 
12, 1).

Milovať Boha znamená poslúchať ho. 
Ježiš nám ukázal vzor poslušnosti 
a úcty. Plnil Otcovu vôľu, aj keď sa 
musel potiť krvou, bol opustený 
všetkými a sám umieral na kríži.
Hoci si Boh povedal, že aspoň „k 
jeho synovi budú mať ľudia úctu,“ 
vinohradníci mu dokázali pravý opak. 
Pobili prorokov a zabili Ježiša.
Byť poslušným Bohu znamená 
plniť Božiu vôľu, nedržať sa svojich 
predstáv, ale počúvať hlas Svätého 
Ducha a dovoliť mu prehovárať do 
každej situácie. Vtedy Boh bude 
písať náš život a pripodobní nás 
prorokom i Ježišovi, ktorých kvôli 
životu v pravde svet nezniesol. Učme 
sa od toho, kto je hlavným uholným 
kameňom. (Tomáš Mikunda)

na každý deňna každý deň
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Pondelok 1. 1. - Obrezanie podľa tela nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pamiatka svätého 
otca Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cé-
zarey. Liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické rúcho 
je svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár z Obrezania 
a o Bazilovi. Sláva: kondák o Bazilovi, I teraz: z Ob-
rezania. Prokimen, aleluja a pričasten z nedele pred 
Osvietením a sviatku. Namiesto Dôstojné – Z teba, 
Milostiplná. Myrovanie. 2 Tim 4, 5-8, zač. 298; Mk 1, 
1-8, zač. 1 (z n. pred Osvietením); Kol 2, 8-12, zač. 254; 
Lk 2, 20-21; 40-52, zač. 6 (z Obrezania), Hebr 7, 26 - 8, 
2, zač. 318; Lk 6, 17-23a, zač. 24 (sv. Baz.).
Utorok 2. 1. – Obdobie pred Sviatkom osvietenia. 
Svätý otec Silvester, rímsky pápež. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák 
z obdobia pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten 
z utorka. Hebr 9, 8-10; 15-23, zač. 321; Mk 8, 22-26, 
zač. 34.
Streda 3. 1. - Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník 
Gordios. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo stredy. Hebr 10, 1-18, 
zač. 323; Mk 8, 30-34, zač. 36.
Štvrtok 4. 1. - Zbor svätých sedemdesiatich apošto-
lov. Prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho 
Kukuma. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo štvrtka. Hebr 10, 35 
- 11, 7, zač. 326; Mk 9, 10-16, zač. 39.
Piatok 5. 1 - Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci 
Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika. 
Zdržanlivosť od mäsa a pôst.
Kráľovské hodinky - ráno. Liturgické rúcho pôstnej 
farby.
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou:
Liturgické rúcho svetlé. Na Pane ja volám: slohy sviatku 
. Vchod s evanjeliárom a kadidlom. Prokimen hl. 7.: „Náš 
Boh na nebesiach“. Nasleduje 13 paramejí s vlastnými 
tropármi a s veršami po 3. a 6. čítaní: 1. Gn 1, 1-13; 
2. Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29; 3. Ex 15, 22 – 16,1; 4. Joz 
3, 7-8. 14-17; 5. 2 Kr 2, 6-14; 6. 2 Kr 5, 9-14; 7. Iz 1, 16-20; 
8. Gn 32, 2-11; 9. Ex 2, 5-10; 10. Sdc 6, 36-40; 11. 1 Kr 
18, 30-39; 12. 2 Kr 2, 19-22 13. Iz 49, 8-15 (podľa Vg). 
Počas posledného čítania sa kňaz pomodlí modlitbu 
Trojsvätej piesne. Nasleduje Malá ekténia so zvolaním 
Trojsvätej piesne a liturgia podľa poriadku. Prokimen 
a aleluja z Predvečera. Čítanie: 1 Kor 9, 19-27, zač. 
143a; Lk 3, 1-18, zač. 9. Namiesto Dôstojné - Z teba, 
Milostiplná. Pričasten: Chváľte Pána.
Ak nasleduje Jordánske svätenie vody, po zaambónnej 
modlitbe sa nespieva „Nech je meno Pánovo“, ale ľud 
hneď spieva slohy hl. 8.: Nad vodami zaznieva hlas 
Pánov. Čítania: Iz 35, 1-10; Iz 55, 1-13; Iz 12, 3-6; 1 Kor 
10, 1-4, zač. 143b; Mk 1, 9-11, zač. 2. Po posvätení vody: 
Nech je meno Pánovo 3x a prepustenie zo sviatku. 
Večer: Veľké povečerie s lítiou a utiereň.
Sobota 6. 1. - Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha 
a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. Liturgické 
rúcho svetlé. Menlivé časti z Bohozjavenia. Jordánske 
svätenie vody. Myrovanie. Tit 2, 11-14; 3, 4-7, zač. 302; 
Mt 3, 13-17, zač. 6.
Nedeľa 7. 1. - Nedeľa po Osvietení. Zhromaždenie 
k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, 
predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Radový hlas je 
šiesty, evanjelium na utierni je deviate. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod: „.... Ján ťa 
pokrstil v Jordáne...“ Tropár zo 6. hlasu, z Bohozjavenia 

a o Predchodcovi.. Sláva: kondák o Predchodcovi, 
I teraz: z Bohojzavenia. Svätý Bože. Prokimen a aleluja 
z nedele po Osvietení a o Predchodcovi. Pričasten 
z Bohozjavenia a Predchodcovi. Namiesto Dôstojné 
– Zvelebuj a irmos. Ef 4, 7-13; zač. 224 b; Mt 4, 12-17, 
zač. 8 (z nedele po Osvietení); Sk 19, 1-8, zač. 42; Jn 1, 
29-34, zač. 3 (zhromaždeniu).
Pondelok 8. 1. - Prepodobný otec Juraj Chozebita. 
Prepodobný Emilián Vyznávač. Prepodobná matka 
Dominika. Liturgické rúcho svetlé. Do 14.1. sú menlivé 
časti takto: Predobrazujúce antifóny: Vchod: „.... Ján ťa 
pokrstil v Jordáne...“. Ostatné menlivé časti z Bohozja-
venia, okrem „Ktorí ste v Krista...“ Hebr 11, 17-23; 27-31 
zač. 329; Mk 9, 42 - 10,1, zač. 42.
Utorok 9. 1. - Svätý mučeník Polyeukt. Hebr 12, 25-26; 
13, 22-25, zač. 333; Mk 10, 2-12, zač. 43.
Streda 10. 1. - Svätý otec Gregor, nysský biskup. Jak 
1, 1-18, zač. 50; Mk 10, 11-16, zač. 44.
Štvrtok 11. 1. - Prepodobný otec Teodóz, vodca 
mníchov spoločného života. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod: „... Ján ťa pokrstil...“ 
Tropár z Bohozjavenia a o Teodózovi. Sláva: kondák 
Teodózovi, I teraz: Bohozjaveniu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z Bohozjavenia a Teodózovi. Namiesto 
Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Jak 1, 19-27, zač. 51; Mk 
10, 17-27, zač. 45 (radové); 2 Kor 4, 6-15, zač. 176; Mt 
11, 27-30, zač. 43 (Teodózovi).
Piatok 12. 1. - Svätá mučenica Tatiana. Zdržanlivosť od 
mäsa. Jak 2, 1-13, zač. 52; Mk 10, 23b-32a, zač. 46.
Sobota 13. 1. - Sobota po Osvietení. Svätí mučeníci 
Hermyl a Stratonik. Ef 6, 10-17, zač. 233; Mt 4, 1-11, 
zač. 7.
Nedeľa 14. 1. - Tridsiata prvá nedeľa po Päťdesiat-
nici. V tento deň sa zakončuje Sviatok sv. bohozja-
vení. Prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na 
vrchu Sinaj a na púšti Raita. Pamiatka odchodu do 
večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky 
Gruzínska. Radový hlas je siedmy, evanjelium na utier-
ni je desiate. Predobrazujúce antifóny. Vchod: ... Ján ťa 
pokrstil v Jordáne... Tropár zo 7. hlasu a z Bohozjavenia. 
Sláva: kondák z hlasu, I teraz: z Bohozjavenia. Svätý 
Bože. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a z Bohoz-
javenia. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 1 Tim 
1, 15-17, zač. 280 b; Lk 18, 35-43, zač. 93.
Pondelok 15. 1. - Prepodobní otcovia Pavol Tébsky 
a Ján Chatrčník. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo služby prepodobným. Jak 2, 
14-26, zač. 53; Mk 10, 46-52, zač. 48.
Utorok 16. 1. - Poklona úctyhodným reťaziam 
svätého a všechválneho Petra. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti svätému 
apoštolovi Petrovi. Jak 3, 1-10, zač. 54; Mk 11, 11-23, 
zač. 50 (radové); Sk 12, 1-11, zač. 29; Jn 21, 15-25, zač. 
67 (Petrovi).
Streda 17. 1. - Prepodobný a bohonositeľský otec 
Anton Veľký. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti prepodobnému Antonovi. Jak 3, 
11 - 4, 6, zač. 55; Mk 11, 23-26, zač. 51 (radové); Hebr 13, 
17-21, zač. 335; Lk 6, 17-23a, zač. 24 (Antonovi).
Štvrtok 18. 1. - Svätí otcovia Atanáz a Cyril, ale-
xandrijskí arcibiskupi. Liturgické rúcho svetlé. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti arcibiskupom 
Atanázovi a Cyrilovi. Jak 4, 7 - 5, 9, zač. 56; Mk 11, 27-33, 
zač. 52 (radové); Hebr 13, 7-16, zač. 334; Mt 5, 14-19, 
zač. 11. (arcibis.).
Piatok 19. 1. - Prepodobný otec Makarios Egypt-
ský. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho svetlé. 

Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby pre-
podobnému. 1 Pt 1, 1-2.10-12; 2, 6-10, zač. 58; Mk 12, 
1-12, zač. 53.
Sobota 20. 1. - Prepodobný a bohonositeľský otec 
Eutymios Veľký. Liturgické rúcho svetlé. Predobra-
zujúce antifóny. Menlivé časti prepodobnému 
Eutymiosovi. 1 Sol 5, 14-23, zač. 273; Lk 17, 3-10, zač. 
84 (radové); Hebr 13, 17-21, zač. 335; Lk 6, 17-23a, zač. 
24 (Eutymios.).
Nedeľa 21. 1. - Tridsiata druhá nedeľa po Päťdesiatni-
ci – o Zachejovi. Prepodobný otec Maxim Vyznávač. 
Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas je ôsmy, evanje-
lium na utierni je jedenáste. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z 8. hlasu. 1 Tim 4, 9-15, zač. 285b; Lk 19, 
1-10, zač. 94.
Pondelok 22. 1. - Svätý apoštol Timotej. Svätý pre-
podobný mučeník Anastáz Perzský. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 
1 Pt 2, 21b - 3, 9, zač. 59; Mk 12, 13-17, zač. 54.
Utorok 23. 1. - Svätý hieromučeník Klement, 
ankyrský biskup. Svätý mučeník Agatangel. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
z utorka. 1 Pt 3, 10-22, zač. 60; Mk 12, 18-27, zač. 55.
Streda 24. 1. - Prepodobná matka Xénia Rímska. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Men-
livé časti zo stredy. 1 Pt 4, 1-11, zač. 61; Mk 12, 28-37, 
zač. 56.
Štvrtok 25. 1. - Svätý otec Gregor Teológ, kon-
štantínopolský arcibiskup. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti o Gregorovi. 
1 Pt 4, 12 - 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38-44, zač. 57 (radové); 
1 Kor 12, 7-11, zač. 151; Jn 10, 9-16, zač. 36 (Grego-
rovi).
Piatok 26. 1. - Prepodobný otec Xenofont, jeho 
manželka Mária a synovia. Zdržanlivosť od mäsa. 
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z piatka. 2 Pt 1, 1-10, zač. 64; Mk 13, 1-8, 
zač. 58.
Sobota 27. 1. - Prenesenie úctyhodných pozostatkov 
svätého otca Jána Zlatoústeho. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti sv. 
Jánovi Zlatoústemu. 2 Tim 2, 11-19, zač. 293; Lk 18, 
2-8a, zač. 88 (radové); Hebr 7, 26 - 8, 2, zač. 318; Jn 10, 
9-16, zač. 36 (J. Zlat.).
Nedeľa 28. 1. - Tridsiata tretia nedeľa po Päťdesiat-
nici – o mýtnikovi a farizejovi. Prepodobný otec 
Efrém Sýrsky. Liturgické rúcho svetlé. Radový hlas 
je prvý, evanjelium na utierni je prvé. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár z 1. hlasu. Sláva: kondák z triódy. 
I teraz: Bohorodičník podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten z hlasu. 2 Tim 3, 10-15, zač. 296; Lk 
18, 10-14, zač. 89.
Pondelok 29. 1. - Prenesenie pozostatkov svätého 
hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa. Liturgické 
rúcho červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo služby hieromučeníkovi. 2 Pt 1, 20 - 2, 9, zač. 66; Mk 
13, 9-13, zač. 59.
Utorok 30. 1. - Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi 
Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Svätý 
hieromučeník Hippolyt. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti o Troch svätite-
ľoch. Hebr 13, 7-16; zač. 334; Mt 5, 14-19, zač. 11.
Streda 31. 1. - Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros 
a Ján. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby nezištníkom a divotvorcom. 
2 Pt 3, 1-18, zač. 68; Mk 13, 24-31, zač. 61.

Vojtech Boháč
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Medzi ľuďmi sa zvykne hovo-
riť, že tento svet predstavuje 
slzavé údolie. Chce sa tým 

povedať, že popri radostných a neutrál-
nych momentoch je v ľudskom živote 
prítomné aj značné množstvo bolesti 
a trápenia.

Kresťanstvo je odnepamäti presved-
čené, že podľa pôvodného Božieho 
zámeru nemal človek poznať ani smrť, 
ani utrpenie. Túto vieru vyjadruje Sväté 
písmo básnickým obrazom rajskej zá-
hrady, v ktorej dal Boh 
vyrásť zo zeme stromom 
všetkých druhov, aby ju 
človek obrábal a strá-
žil (Gn 2, 8 – 9. 15). 
Smrť a bolesť vstúpili do 
ľudského života v dô-
sledku hriechu, ktorého 
sa dopustili prví ľudia. 
Naznačuje to básnický 
obraz konzumácie zo 
zakázaného stromu po-
znania dobra a zla, ako 
aj metafora vyhnania 
Adama a Evy z rajskej záhrady (Gn 3, 
1 – 13. 21 – 24). Podobné stanovisko 
zaujíma aj ďalšia starozákonná kniha, 
keď tvrdí, že Boh nestvoril smrť, ale 
ľudia ju privolávajú konaním hriechu 
(Múd 1, 13 – 16). 

Keď biblická kniha Genezis hovorí 
o nešťastí, ktoré doľahne na ľudský rod 
v dôsledku prvotného (dedičného) 
hriechu, popri telesnej smrti a niekto-
rých ďalších skutočnostiach výslovne 
spomína dve veci. Po prvé: žena bude 
rodiť vo veľkých bolestiach. Po druhé: 
práca muža bude namáhavá a jej výsled-
ky nebudú zodpovedať vynaloženému 
úsiliu (porov. Gn 3, 16 – 19).

Najmä bolesti, ktoré prežíva žena 
v súvislosti s pôrodom, sa stali v po-
vedomí kresťanov symbolom ničivých 
dôsledkov prvotného hriechu. Možno 
práve preto mnohé kresťanské cirkvi 
veria, že Ježišova matka Mária bola 
od týchto bolestí uchránená. Uvedenú 
vieru reflektujú dokonca aj naše boho-
služobné texty, napríklad bohorodičník 
prvej piesne kánona utierne na Nedeľu 
svätých siedmeho ekumenického snemu: 
„...verne vyznávame, že panenské lono 
bezbolestne porodilo Beztelesného 
s telom...“.

Zaiste každý, kto bol nejakým spôso-
bom, hoci aj nepriamym, svedkom pô-
rodných a popôrodných bolestí, môže 

potvrdiť, že sú mimoriadne veľké. Práve 
preto cirkvi konštantínopolskej tradície, 
medzi ktoré patríme, osobitým spôso-
bom pamätajú vo svojich modlitbách na 
ženy – rodičky. V bohoslužobnej knihe, 
ktorá sa nazýva trebník, nachádzame 
samostatnú kapitolu s názvom Modlitby 
na prvý deň, keď žena porodila dieťa. Ide 
o tri relatívne krátke modlitby, ktorých 
obsahom je niekoľko konkrétnych pro-
sieb. Kňaz predovšetkým prosí Boha, 
aby sa žena čím skôr zotavila z rán, 

ktoré v dôsledku pôrodu 
utŕžila, aby sa neprestaj-
ne tešila mocnej Božej 
ochrane a aby dosiahla 
odpustenie všetkých svo-
jich hriechov. Modlí sa 
tiež, aby Stvoriteľ chránil 
novonarodené dieťa pred 
každým nebezpečen-
stvom zo strany vidi-
teľných i neviditeľných 
nepriateľov a aby ho bez 
ujmy priviedol k sväté-
mu krstu. Nezanedba-

teľnou súčasťou je prosba za všetkých, 
ktorí asistovali žene pri pôrode, za 
všetkých, ktorí jej budú pomáhať v na-
sledujúcom období a za všetkých, ktorí 
sú na modlitbách prítomní.

Na záver niekoľko poznámok. Po 
prvé: Hoci pri spomínaných modlitbách 
by malo byť prítomné aj novonarodené 
dieťa, nie je to nevyhnutné. Po druhé: 
V optimálnom prípade sa modlitby 
konajú v samotný deň pôrodu, ale 
z rozumného dôvodu sa môžu konať 
o niekoľko dní neskôr. Po tretie: Ak 
v nemocnici pôsobí stály gréckokato-
lícky kňaz, mal by predmetné modlitby 
konať on. Ak nie, treba zavolať vlast-
ného kňaza alebo kňaza z farnosti, na 
území ktorej sa nachádza nemocnica. 
To by mohla byť úloha napríklad pre 
„novopečeného“ otca.

Ak veríme v účinnosť modlitby, niet 
sa čoho báť. Vstup kňaza do nemocnice 
je dnes bezproblémový a každý dobrý 
kňaz príde rád. Bude si totiž vedomý, 
že má nielen jedinečnú príležitosť 
zvolávať na iných Božie požehnanie, 
ale tiež nadviazať osobnejší kontakt so 
svojimi duchovnými ovečkami. Úžitok 
z návratu k uvedenej starobylej praxi 
našej cirkvi teda môže byť mnohoná-
sobný. Záleží len na nás, či ponúknutú 
možnosť využijeme.

o. ThLic. Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebníkkatechéza - malý trebník

Modlitby na prvý deň Sobota 20. január
„Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj 

ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa 

aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe 

a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: 

,Ľutujem’, odpusť mu!“ (Lk 17, 3-4).

Kto z nás dokáže ľahko odpustiť 
krivdu? Alebo odpustiť tomu istému 
človeku sedemkrát za deň? Ľudsky 
je to snáď nemožné, ale Ježiš dnes 
apoštolom kladie túto požiadavku. 
Hovorí im: „Neustále odpúšťajte!“
Apoštoli to pochopili a odpustili 
mučiteľom, ktorí ich viedli na smrť. 
Pochopil to aj vladyka Gojdič, rehoľný 
kňaz Metod a mnohí iní mučeníci, 
ktorí trpeli za svoju vieru. Ježišove 
slová ich naučili odpúšťať sedemkrát. 
Matka Tereza nás učí: „Svätými sa 
máme stať nie preto, aby sme sa 
cítili svätými, ale aby v nás naplno 
mohol žiť Kristus svojím životom.“ 
Odpustenie je dokonalým znakom 
života Krista v nás. (Tomáš Mikunda)

Nedeľa 21. január
A tu muž, menom Zachej, ktorý bol 

hlavným mýtnikom a bol bohatý, 

zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale 

nemohol pre zástup, lebo bol malej 

postavy (Lk 19, 2).

Na začiatku nejakého obdobia 
zvykneme plánovať. Ján Pavol II. 
ako viditeľná hlava Cirkvi nás vyzval 
k tomu, aby sme v treťom tisícročí 
hľadeli na Kristovu tvár.
Aj Zachej chcel uvidieť Kristovu tvár. 
A na jeho príklade vidíme, že sa to 
oplatí. Zachej chcel uvidieť Ježiša a on 
ho za to odmenil svojou osobnou 
návštevou a spásou, ktorú daroval 
celému jeho domu.
Ježišovu tvár môžeme nachádzať na 
mnohých miestach: v Božom slove, 
v modlitbe, v spoločenstve veriacich, 
v blížnom, vo sviatostiach. Využime 
to, aby sa na nás vyplnilo prisľúbenie, 
ktoré znie: „Na neho hľaďte a budete 
žiariť, a tvár vám nesčervenie 
hanbou“ (Ž 34, 6). (Marek Badida)

na každý deňna každý deň
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Naši jubilanti

V januári 2007 si okrúhle životné jubileum pripomí-
najú títo naši členovia:

50 rokov: JCDr. František Čitbaj z Košíc, Ing. Michal 
Kurťak z Humenného–Pod Sokolejom, Miroslav Mojcik 
zo Šamudoviec, Ing. Bohuslav Valiga z Tatranskej 
Kotliny

60 rokov: Michal Baluďanský z Vyšnej Olšavy, Magda 
Hamorská zo Sobraniec, Anna Lemešová z Dlhého 
Klčova, Ing. Marcel Mojzeš z Bratislavy, Pavol Michalčin 
z Krásnoviec, Eva Senkovičová z Dlhého Klčova, Eduard 
Šepeľak z Krásnoviec, Eva Turčanová z Košíc-Furče

70 rokov: Pavel Bačinský z Jarovníc, Mária Ihnátová 
zo Zemplínskeho Hradišťa, Jozef Lagaňa z Levoče, 
Mária Peštová zo Sačurova, Jozef Podhájeczký z Hu-
menného, PhDr. Ernest Sirochman z Michaloviec

75 rokov: Mária Balogová z Breziny, Helena Baňa-
sová z Cejkova, Mária Buriková z Nižných Repáš, 
Juraj Čižmár z Horoviec, Mária Dičková zo Sečovskej 
Polianky, Barbora Foltínyová z Košíc, Jolana Hohošová 
zo Sečoviec, Anna Michalčinová z Krásnoviec, Zuzana 
Palková zo Šamudoviec, Anna Savková z Milhostova, 
Anna Zužová zo Zbudze 

80 rokov: Mons. Ján Gajdoš z Bardejova, Mária Kme-
cová z Kožuchova, Štefan Kľoncko zo Slivníka, Anna 
Naďová z Kysty, Anna Oravcová z Giraltoviec, Silvia 
Párnická z Prešova, Ján Pešta zo Sačurova, Alžbeta 
Rofarová z Michaloviec, Anton Titák z Petrikoviec

85 rokov: Anna Berešová z Krásnoviec, Mária Buj-
ňáková z Levoče, Ján Čuchráč z Veliat, Michal Jakim 
z Čeľoviec, Jozef Mužila z Bratislavy 

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Gréckokatolícky kalendár 2007
Spolok sv. Cyrila a Metoda vo svojom vydavateľstve 

Byzant, s.r.o., Košice vydal Gréckokatolícky kalendár 
2007 a podielovú knihu s názvom Pokorný a prostý. 
Jeden kalendár stojí 50 Sk a dostať ho prostredníc-
tvom farských úradov a predajní EKUMENA v Prešove 
a Košiciach a PETRA v Prešove. Pre členov spolku sú 
podiely zdarma. Členský poplatok ostáva nezmenený 
vo výške 80 Sk. Všetky platby za členské v SSCM prosíme 
uhrádzať na číslo účtu 4470004207/3100 v pobočkách 
Ľudovej banky.

Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo 
v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnu-
tia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho 
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným 
sa hlása evanjelium.“

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie 
špe ciál ne zamerané na obnovu a uzdravenie 
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci:
8. 1. 2007 o 17.30 hod. - Bardejov – Vinbarg, gr. 
kat. chrám
21. 1. 2007 o 16.30 hod. - Prešov – Sekčov, gr. kat. 
chrám

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie:
Prešov, sídlisko Sekčov – Opál - každý štvrtok 
o 17.00h, okrem cirkevných a štátnych sviatkov
17.1.2007 o 17.00 hod. - Vranov n/Top., v priesto-
roch Okresného úradu

24.1.2007 o 17.00 hod. - Sabinov, v priestoroch 
múzea

Oznámenie o zápise do 1. ročníka CZŠ sv. Jura-
ja, Sov. hrdinov 819/111, 089 01 Svidník, ozna-
muje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční 
v termíne od 15. januára do 20. januára 2006 
v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Pre budúcich prvákov škola poskytne:
- učebné pomôcky, knihy a zošity zdarma
- finančný príspevok na stravu vo výške 200,- Sk 
mesačne pre každého prváka
- dopravu žiakov do školy školským minibusom 
- pri zápise milé prekvapenie

Pre všetkých žiakov škola ponúka:
- duchovné formovanie dieťaťa v kresťanskom 
prostredí
- tím kvalifikovaných pedagógov, ktorí zabezpečujú 
plnohodnotné vzdelávanie
- vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
- prácu s počítačom už na I. stupni s bezplatným 
využitím internetu aj pre rodičov
- v 9. ročníku prípravu na monitor a prijímacie 
skúšky
- plavecký výcvik
- lyžiarsky výcvik
- školu v prírode
- pestrú krúžkovú činnosť
- kultúrno – spoločenské a športové vyžitie žiakov

Viac informácií o škole získate na tel. čísle 054/
7881723 a webovej stránke czshrdsk.edu.sk

Celoslovenský miešaný spevácky zbor ADOREMUS 
dramaturgicky zameraný na sakrálnu hudbu
vypisuje konkurz do všetkých hlasových skupín.
Konkurz sa uskutoční v sobotu 13. januára 2007 od 
10.00 hod. do 15.00 hod.
na Konzervatóriu v Bratislave, Tolstého 11.
Bližšie informácie:
www.adoremus.sk
E-mail:adoremus@adoremus.sk
Tel: 037 783 36 16
Mobil: 0905 420 360

Drahý otec dekan Michal Onderko ml.,
19. decembra 2006 ste oslávili svoje 32. naro-
deniny. Napriek svojmu mladému veku úspešne 
a obetavo zvládate mnohoraké povinnosti svojho 
úradu a s láskou rozvíjate dar kňazstva. Denne nás 
obdarúvate sviatosťami a Kristovou láskou v našom 
obnovenom chráme. Ste vzorom svojej rodine aj 
veriacim, zdieľate s nami radosti i chvíle smútku.
Nech vás za to všetko žehná Pán zo Siona a Presvätá 
Bohorodička nech vás chráni svojím omoforom!
Na mnohaja i blahaja lita!
Vyprosuje Spolok sv. ruženca a veriaci Farnosti 
Uspenia Presvätej Bohorodičky z Humenného. 

Drahý duchovný otec František Barkóczi, prijmite 
od nás vašich veriacich blahoželanie k vašim 30-tym 
narodeninám s takou veľkou radosťou v srdci, s akou 
vám ho všetci vďačne venujeme. Do ďalších rokov 
života vám vyprosujeme pevné zdravie, silu a trpez-
livosť pri budovaní duchovných chrámov v našich 
srdciach. Nech vás Svätý Duch oscvecuje a Presvätá 
Bohorodička navždy ochraňuje.
Mnohaja, blahaja lita! 

veriaci z obce Zbojné

18. januára oslávi náš milý, skromný a obetavý 
duchovný otec Peter Kijovský svoje 27. narodeniny 
a my mu pri tejto príležitosti zo srdca želáme všetko, 
čo pre spásu duše potrebuje. Nech ho dobrotivý 
Pán Boh požehnáva v jeho ťažkom, ale krásnom 
povolaní.

veriaci z Uličského Krivého

Vladimír Dráb, farár v Remeninách, 3. január 1957 
- 50 rokov života; Mons. Ján Gajdoš, titulárny 
kanonik, na odpočinku, 11. január 1927 - 80 rokov 
života; Štefan Danko, titulárny arcidekan, na od-
počinku, 21. január 1927 - 80 rokov života; Franti-
šek Čitbaj, súdny vikár v Košiciach, 22. január 2007 
– 50 rokov života; Michal Džatko, titulárny dekan, 
správca farnosti Porúbka, 25. január 1942 - 65 rokov 
života; MUDr. Rudolf Jakub, výpomocný duchovný 
v Humennom, 31. január 1987 - 20 rokov kňazstva; 
František Fedor, titulárny arcidekan, pracovník 
DKÚ, 31. január 1987 - 20 rokov kňazstva

Všetkým oslávenscom srdečne blahoželáme 
a prajeme Mnohaja lita

Ponúkam na predaj nový obraz Ukrižovania 
(191x127 cm) za 25.000,- Sk. 

Viac informácií: 0915 951 081.

Cenník inzercie
slovo/3 Sk , fotografia a rámček 50 Sk

inzercia a oznamyinzercia a oznamy

B l a h ože l á m eB l a h ože l á m e

J u b i l e á  k ň a zovJ u b i l e á  k ň a zov

Ko i n o n i aKo i n o n i a
Ján Krstiteľ, Ján Krstiteľ, PrePrešovšov

S p o l o k S p o l o k 
sv. Cyrila a Msv. Cyrila a Metodaetoda

Oz n a myOznamy

Kú p i m  /  Pre d á mKú p i m  /  Pre d á m

R ANY
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Súťažná otázka:

Pomôcka: Ex 12, 1-14 

Odpoveď pošli najneskôr 
do 21. decembra 2006.

 

Výhercu oceníme 
nálepkami a záložkou 
s biblickou postavou. 
Z úspešných riešiteľov

bude vylosovaný
výherca zaujímavej odmeny.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Čo zachránilo domy 
Izraelitov 

pred desiatou ranou?

FAR AÓNFAR AÓN

NEPREHLIADNI!
Stál na čele Egypta, bol neob-

medzeným vládcom.

R ANY  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

Milé deti,
možno sa aj vám stalo, 

že zatúžili niekomu vládnuť. 
Mať moc prikázať a ostatní by to 

bez rozmýšľania urobili.
 Ak nie, tak ... 

Človek s takýmto postojom 
nerozmýšľa o tom, čo chce Boh. 

Najdôležitejšie je iba to, 
čo chce on.

Niektorí z faraónov sa nechali 
pochovávať v pyramídach. Boli 
to stavby s dlhými spletitými 
chodbami, ktoré viedli k hro-
bu faraóna. 
Úloha: Nájdi cestu od hro-
bu faraóna k východu.

PYRAMÍDA

Mumifikované mŕtve telá faraónov boli uložené v sarkofágoch, ktoré boli zvyčajne 
zhotovené z dreva 
a potiahnuté 
zlatom. Mali 
podobu 
zosnulého faraóna.
Úloha: 
Nájdi správny sar-
kofág pre faraóna. 
Pozor! Postava sa 
doň musí vojsť.

Panovník, okrem titulu 
faraón, mal aj svoje meno. 
Predpokladá sa, že v obdo-
bí, keď Mojžiš vyviedol ľud 
z Egypta, vládol . . . . . . II. . 
Kto? Odpoveď nájdeš, keď 
vylúštiš rébus. 
Úloha: Tehličky s písmenami povkladaj na správne miesto.

MENO

SARKOFÁG

Keď Mojžiš chcel vyviesť 
Izrael z Egypta, faraón mu 
to nechcel dovoliť. Preto 
Boh zoslal na krajinu 10 
rán. Vieš, aké to boli rany?
Úloha: 
Správne očísluj poradie rán 
a doplň ich názvy. 
Pomôcka: Ex 7 – 12.

RANY

1 2

34
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UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOKPONDELOK
08.00 Program P
08.02 Vianočné zamyslenie P
08.05 Malý princ - animovaný 

film
09.05 V slovenskom betlehe-

me
 Vianočný galakoncert 

slovenských ľudových kolied 
v katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Trnave. Na koncerte vystúpili 
súbory Šarišan, Rozsutec, rodi-
na Kandráčovcov a Obývačkový 
orchester z Terchovej. P

10.00 Slávnostná svätá omša 
z Talianska P

11.30 Pásmo detských 
kolied  P

11.40 Animovaná rozpráv-
ka  P

11.50 Vianočné zamyslenie 
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu a požehnanie 
Urbi et Orbi P

12.05 Program 
12.10 Rádio Proglas
18.00 Program 
18.02 Vianočné zamyslenie 
18.05 Simba - Leví kráľ 

- animovaný film P 
19.35 Třebechovický 

betlehem s vianočnou 
meditáciou kardinála 
Miloslava Vlka P

20.00 Matka Markéta - ma-
mička dona Bosca - film P

21.30 Vianočné duchovné 
piesne z kancionálu P 

22.00 Medzi nebom a zemou 
(7) Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy s hosťom 
Máriu Spišiakovou z sekretariá-
tu KBS P

22.40 Mohelnický betle-
hem  P

23.10 Vianočný koncert P

08.00 Program P
08.02 Koledy 
08.05 Třebechovický 

betlehem s vianočnou 
meditáciou kardinála 
Miloslava Vlka 

08.30 Matka Markéta - ma-
mička dona Bosca

 Talianský hraný film o Markéte 
- mamičke Dona Bosca, ktorá 
ho sprevádza na ceste za Bo-
hom.

10.00 Brankár z našej ulice 
- film P

 Dobrodružný film o futbale 
a chlapcoch - futbalistoch

11.30 Pásmo detských kolied
11.45 Animovaná rozprávka
11.55 Vianočné zamyslenie P
12.00 Rádio Proglas
18.00 Program 
18.02 Vianočné zamyslenie 
18.05 Tri želania - film 

z r. 1958 P
19.30 Noc temnoty a sila 

milosti P
 Dokumentárny film o rehoľnej 

sestre Zdenke Schelingovej, kto-
rú pápež Ján Pavol II. vyhlásil 
v roku 2003 v Bratislave- Petr-
žalke za blahoslavenú.

20.00 Vianočné zamyslenie 
20.05 Život za život - Maximi-

lián Maria Kolbe - film P
21.30 Misijný magazín 

- vianočný P
22.30 Octava dies 
 Spravodajstvo z Vatikánu
23.00 Po stopách svätého 

Pavla (4)
 Zo Solúna do Atén
 Z Korintu do Efesu
23.30 Abu Mena, Byzantské 

Moldavsko, Palenque
 Dokument

08.00 Dnes v kalendári 
Spomienka na významnú 
osobnosť. P

08.05 Abu Mena, Byzantské 
Moldavsko, Palenque

 Dokument
08.35 Klip
08.40 Atlas charity
08.45 Dnes v kalendári 
08.50 Detská televízia
 Publicistika
09.20 Zakynthos
09.50 Medzi nebom a zemou 

(7) Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

10.30 Generálna audiencia 
pápeža Benedikta XVI. P

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík

11.55 Z pokladov duše
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Nikolkine tóny duše P
18.15 Po cestách sv. Pavla 

(5) P
18.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.55 Program
19.00 Klip
19.05 Želanie
19.20 Pro vita mundi 
 Stretnutie s hosťom
20.00 Z pokladov duše
20.05 Poltón klub (15) P
21.05 Ako rómska duša hľadá 

Boha P
21.35 Atlas charity P
21.40 Nikolkine tóny duše
21.50 Dnes v kalendári
21.55 Nočná univerzita
22.55 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Dnes v kalendári  P
08.05 Ako rómska duša hľadá 

Boha
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
 P. Elias Vella: Ježiš áno, ale 

Cirkev nie?
10.00 Poltón klub (15)
 Hudobno-publcistická relácia
10.55 Nikolkine tóny duše
 Dokument o handicapovanom 

dievčati, ktoré našlo svoju 
realizáciu v hudbe.

11.05 Dnešok v kalendári
11.10 Atlas charity 
11.15 Palác Knossos, Tozeur, 

Chella
11.45 Animovaná rozprávka
11.55 Vianočné zamyslenie
12.00 Program 
12.05 Rádio Proglas 
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Želanie 
18.15 Rozhlasové mestečko 
18.45 Bolek a Lolek P
18.55 Program
19.00 Abu Mena, Byzantské 

Moldavsko, Palenque
19.30 Zakynthos
20.00 Vianočné zamyslenie
20.05 Lumen 2000
20.35 Pro vita mundi P
 Stretnutie s hosťom
21.15 Octava dies
21.45 Dnes v kalendári
21.50 Po cestách sv. Pavla (5)
22.20 Prírodné zázraky Eu-

rópy - miesta mýtov a legiend
23.20 Lumen 2000
 Holandsko, Peru a USA budú 

našimi zastávkami na ceste 
poznávania rôznych podôb 
života viery.

24.00 Záver vysielania, 
vysielanie Rádia Proglas

08.00 Dnes v kalendári P
08.05 Po cestách sv. Pavla (5) 
08.30 Lumen 2000 
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Misijný magazín
 Misijný klub a Thajsko
10.10 Abu Mena, Byzantské 

Moldavsko, Palenque
10.40 Na koberčeku (12)
 vedúci kapely „Traband“ Jarda 

Svoboda a film Vittorio De Sica 
„Zlodej bicyklov“

10.55 Atlas charity
 Čo je hospic?
11.00 Želanie
 Chcete zahráť pesničku svojim 

najbližším, priateľom alebo 
ľuďom, ktorých si velmi vážite?

11.15 Zakynthos
11.45 Bolek a Lolek
11.55 Z pokladov duše 
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas 
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Ako rómska duša hľadá 

Boha
18.35 Nikolkine tóny duše
18.45 Animovaná rozpráv-

ka  P
18.55 Program 
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Detská televízia
 Publicistika
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Rusalka
 Opera Antonína Dvořáka, 1962, 

réžia: V. Kašlík
21.50 Atlas charity 
22.00 Dnes v kalendári
22.05 Misijný magazín 

- vianočný 
23.00 Nočná univerzita 
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Program P
08.02 Novoročné zamysle-

nie  P
08.05 Mária v kresťanskej 

tradícii
 Film dokumentuje, ako kresťa-

nia chápali Máriu v priebehu 
dvadsiatich storočí.

08.30 Ježiš - animovaný film 
10.00 Svätá omša z Ríma P
 Pravidelná nedeľná svätá omša 

tentokrát z farnosti Panny 
Márie Hviezdy Evanjelizácie

11.30 Koledy
11.45 Rexík
 Animovaná rozprávka.
11.55 Novoročné zamyslenie
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu P
12.05 Rádio Proglas
18.00 Program 
18.05 Život za život - Maxi-

milián Maria Kolbe - hraný 
film

19.30 Vianočné duchovné 
piesne z kancionála 
Kráľovskej kaplnky, spevné 
a muzikálne

20.00 Novoročné zamyslenie
20.05 Stretnutie s bratom 

Rogerom z Taizé (1) P
21.00 Slnovrat s Hradišťanom
22.10 Třebechovický 

betlehem s vianočnou 
meditáciou kardinála 
Miloslava Vlka 

22.40 Hubblov teleskop
 Dokumentární film o Hubblo-

vom kosmickom ďalekohľade 
ukazuje vesmírne objavy 
a snímky za 15 rokov svojej 
činnosti.

 Angl. s českými titulkami
00.10 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Dnes v kalendári 
Spomienka na významnú 
osobnosť. P

08.05 Rozhlasové mestečko
08.35 Lumen 2000
09.00 Koledy
09.10 Dnes v kalendári
09.15 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
09.45 Prírodné zázraky 

Európy - Extrémy prírody
10.45 Atlas charity
 Čo je hospic?
10.55 Poltón klub (15)
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše P
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Detská televízia
18.30 Koledy
18.40 Klip  
18.45 Rexík P
18.55 Program
19.00 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial 
19.30 Lumen 2000
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misijný magazín 

- vianočný
21.05 Želanie
21.20 Klip
21.25 Dnes v kalendári
21.30 Prírodné zázraky 

Európy - Extrémy prírody
22.30 Octava dies 
 Spravodajstvo z Vatikánu
23.00 Po cestách sv. Pavla (5)
23.30 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
 Dokument
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Dnes v kalendári P
08.05 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
08.35 Klip 
08.40 Atlas charity 
08.45 Dnešok v kalendári
08.50 Detská televízia 
09.20 Rhodos
09.50 Medzi nebom a zemou 

Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

10.30 Generálna audiencia 
pápeža Benedikta XVI. P

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík 

11.55 Z pokladov duše 
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Trojkráľovská zbier-

ka  P
18.15 Po cestách sv. Pavla 

(6) P
 Z Korintu do Cézarei.
18.50 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.55 Program
19.00 Klip
19.05 Želanie 
19.20 Pro vita mundi - stretnu-

tie s hosťom 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Poltón klub (16) P
 Hudobno-publcistická relácia
21.05 List z Indie P 
21.35 Atlas charity P
21.40 Trojkráľovská zbierka
21.50 Dnes v kalendári
21.55 Nočná univerzita
 Ján Pavol II. mladým v Jubilej-

nom roku 2000
22.55 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Dnes v kalendári P
08.05 List z Indie
08.30 Detská televízia
 relácia, ktorú pripravujú deti 

a mládí ľudia od 12 do 26 rokov
09.00 Nočná univerzita 
10.00 Poltón klub (16) 
 Hudobno-publcistická relácia
10.55 Trojkráľovská zbierka
11.05 Dnes v kalendári
11.10 Atlas charity 
11.15 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
11.45 Rexík 
 Animovaná rozprávka.
11.55 Z pokladov duše 
12.00 Program 
12.05 Rádio Proglas 
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Želanie
18.15 Rozhlasové mestečko 
18.45 Rexík P 
18.55 Program
19.00 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
 Obrazová návšteva troch 

zaujímavých miest.
19.30 Rhodos
20.00 Z pokladov duše
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
20.05 Lumen 2000 
20.35 Pro vita mundi - stretnu-

tie s hosťom P 
21.15 Octava dies  
 Spravodajstvo z Vatikánu
21.45 Dnes v kalendári
21.50 Po cestách sv. Pavla (6)
 Z Korintu do Cézarei.
22.20 Prírodné zázraky 

Európy - Extrémy prírody
 Dokument
23.20 Lumen 2000
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Dnes v kalendári P
08.05 Po cestách sv. Pavla (6) 
08.30 Lumen 2000 
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Misijný magazín 

- vianočný
10.10 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
10.40 Na koberčeku
 Máte radi knihy? Počúvate 

rozhovory so zaujímavými 
spisovateľmi, vydavateľmi, 
ilustrátormi, sledujete filmy 
inšpirované knižnými predlo-
hami? Tak je táto relácia určená 
práve vám.

10.55 Atlas charity 
11.00 Želanie
11.15 Rhodos
 Dokument
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše 
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas 
18.00 Dnes v kalendári
18.05 List z Indie
18.45 Rexík P
18.55 Program 
19.00 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
19.30 Detská televízia
 Publcistika
20.00 Z pokladov duše 
20.15 Koncert z hudobného 

festivalu Vox 006 P
20.45 List z Indie
21.15 Atlas charity 
21.25 Dnes v kalendári
21.30 Misijný magazín 

- vianočný
22.30 Po cestách sv. Pavla (6)
23.00 Nočná univerzita 
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program P
08.02 Z detskej duše P
08.05 Nikolkine tóny duše
08.20 Budapeštiansky 

parlament, Meknes, 
El Escorial  P

08.50 Koledy 
09.00 Malý princ - anim. film
10.30 Medzi nebom a zemou 

(7) Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

11.10 Atlas Charity
11.15 Lumen 2000 
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík P
 O sobeckej Ruženke
 Rozprávka z cyklu príbehov 

o ľudských vlastnostiach Fridy 
Pistoriusové.

11.55 Z detskej duše 
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas
18.00 Program
18.02 Želanie P
18.15 Rozhlasové mestečko 
18.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.55 Program
19.00 Budapeštiansky parla-

ment, Meknes, El Escorial
19.30 Rodos P
20.00 Z detskej duše
20.05 Prírodné zázraky 

Európy - extrémy prírody P
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (12)
 Kritický program, ktorý sa 

venuje recenziám z literárneho, 
hudobného a filmového sveta. 

21.25 Ako rómska duša hľadá 
Boha

21.55 Poltón klub (15)
22.50 Nočná univerzita P
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Program P
08.02 Silvestrovské zamysle-

nie P
08.05 Rozhlasové mestečko 
08.35 Na koberčeku (12)
08.50 Nikolkine tóny duše
09.05 Želanie
09.20 Ako rómska duša hľadá 

Boha
09.50 Pro vita mundi 
10.30 Svätá omša P
11.30 Koledy
11.45 Animovaná rozprávka 
11.55 Silvestrovské zamysle-

nie
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu P
12.05 Program 
12.10 Rádio Proglas
18.00 Program 
18.02 Prvé vešpery (nešpory) 

zo Slávnosti Presvätej Bo-
horodičky a poďakovanie 
za rok 2006 P

19.00 Malý princ
 Animovaný film francúzskeho 

spisovateľa Antoina de Saint-
-Exupéryho.

20.00 Silvestrovské zamysle-
nie

20.05 Octava dies P
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Oneskorený Silvester 

- ochotnícke predstavenie 
z Hroznovej Lhoty P

22.20 Až přijde kocour (režie 
V. Jasný, hlavní role J. Werich, 
1963) 

23.55 Silvestrovské zamysle-
nie 

24.00 Vítanie Nového roka 
2007

00.05 Svätá omša z kaplnky 
biskupstva Ostravsko-
-opavskej diecézy P

08.00 Program P
08.02 Z detskej duše P
08.05 Trojkráľovská zbierka
08.20 Grand Canyon, Agua 

Azul, Kapský poloostrov P
 Dokument
08.50 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.00 Simba - Leví kráľ
 Animovaný film nilen pre deti.
10.30 Medzi nebom a ze mou 

Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

11.10 Atlas charity
11.15 Lumen 2000 
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík P
 Rozprávka z cyklu príbehov 

o ľudských vlastnostiach Fridy 
Pistoriusové.

11.55 Z detskej duše
12.00 Program
12.05 Rádio Proglas
18.00 Program
18.02 Želanie P
18.15 Rozhlasové mestečko 
18.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.55 Program
19.00 Grand Canyon, Agua 

Azul, Kapský poloostrov
 Dokument
19.30 Prípad Tomáša Chova-

na P
20.00 Z detskej duše
20.05 Prírodné zázraky Eu-

rópy - Krásy pobreží Európy P
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (13)
21.25 List z Indie
21.55 Poltón klub (16)
22.50 Nočná univerzita 

- katechéza Jána Pavla II. P
24.00 Záver vysielania, 

vysielanie Rádia Proglas

08.00 Program P
08.02 Novoročné zamyslenie
08.05 Rozhlasové mestečko 
 Televizna podoba Rozhlasového 

mestečka s Habžou a Kubíkem.
08.35 Na koberčeku (13)
08.50 Trojkráľovská zbierka
09.05 Želanie
 Chcete zahráť pesničku svojim 

najbližším, priateľom alebo 
ľuďom, ktorých si velmi vážite?

09.20 List z Indie
09.50 Pro vita mundi
 Stretnutie s hosťom
10.30 Svätá omša P
11.45 Rexík
 Animovaná rozprávka.
11.55 Novoročné zamyslenie
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu P
12.05 Program 
12.10 Rádio Proglas
18.00 Program 
18.02 Novoročné zamyslenie
18.05 Snehulienka P 
19.35 Grand Canyon, Agua 

Azul, Kapský poloostrov
 Obrazová návšteva troch 

zaujímavých miest.
20.00 Z pokladov duše 
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
20.05 Octava dies P 
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Noemov starý biograf 

Za tichých nocí P
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík 
22.15 Medzi nebom a zemou 

Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

22.55 Misijný magazín 
- vianočný

24.00 Záver vysielania, 
vysielanie Rádia Proglas

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.) 
05.15 Rádio Vatikán (slov.) 05.30 
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné 
chvály 06.00 Lumenáda 08.30 
Športecho 09.00 Lumenáda 11.00 
Lumenfórum 12.00 Anjel Pána, za-
myslenia 12.10 Hudobný aperitív 
13.00 Lumenfórum 16.00 Hudob-
né relácie (Po-Staré, ale dobré, 
Ut-Folkparáda, St-Oldieparáda, 
Št-Gospelparáda, Pi- Top 15) 
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 
19.00 Svetielko 19.40 Modlitba 
posvätného ruženca 20.00 In-
folumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Hlavná večerná relácia (Po-
-Študent.šapitó; Ut – Duchovný 
obzor; St – Lupa; Št – História 
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večer-
ná hudobná relácia (Po – Počúvaj 
srdcom; Ut – V modrom tieni; St 
– Pohoda s klasikou; Št – Mince 
na dne fontán) 23.00 Čítanie na 
pokr. R 23.30 Infolumen I. R

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.) 
05.15 Rádio Vatikán (slov.) 05.30 
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné 
chvály 06.00 Ranné spojenie 
09.00 Hodinka Vášho štýlu 10.00 
Auto-moto klub 11.00 Kolotoč 
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 
12.10 Hudobné návraty 13.00 
Zaostrené 14.00 Tip-Top 16.00 
Piesne na želanie 17.30 Infolumen 
I. 18.00 Emauzy 19.00 Ruženec 
pre Slovensko 20.00 Infolumen 
II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od 
ucha k duchu23.00 Pod Vankúš 
23.30 Infolumen I. R

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

Rádio Slovensko: Po-Pi 5.20 Ranné zamyslenie; Po - 20.05 Cesty; St 
- 19.40 Ekuména vo svete; Št - 19.00 – 19.30 Frekvencia M: Relácia pre 
mládež; 19.30 Rádio Vatikán; Pi - 3.04 Frekvencia M R; Ne - 9.30 – 10.30 
Kresťanská nedeľa;
25.12.2006 19.00 Vianoce – dať šancu sebe aj iným - pásmo o ťažkostiach 
a východiskách v rozmanitých životných situáciách a spomienky na 
Vianoce; 20.05 Cesty: Pokoj ľuďom dobrej vôle
26.12. 200619.00 Mučeníctvo ako najvyššie svedectvo - publicistické 
pásmo venované sviatku sv. Štefana – prvomučeníka. Rozhovor na tému 
Má význam bojovať za svoje presvedčenie? Ukážková odvaha mladého 
Štefana naplniť svoje presvedčenie skutkom – bez ohľadu na možné 
následky svojho konania.
01.01.2007 9.30 Novoročná sviatočná rímskokatolícka sv. omša 
- priamy prenos z Katedrálneho chrámu sv. Emeráma v Nitre; 12.15 
Nádej - hudobno-slovné pásmo o tom, že vždy sa oplatí začať, že život 
má svoje trvalé hodnoty, ktoré nám dávajú nielen pokoj a radosť, ale 
najmä veľkú nádej v každej životnej situácii. 20.05 Cesty: Dary života

Rádio Regina Bratislava, Banská Bystrica, Košice: Ut - 20.05 Cesty R; 
Ne - 7.30 Kresťanský týždenník; 
Rádio Devín: Po-Pi 5.20 Ranné zamyslenie R; Ne - 8.05 Hudba - život 
– viera; 18.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 1 / 25. 12. (pondelok) -11.50 hod. - Urbi et Orbi - vianočné požeh-
nanie Urbi et Orbi z Vatikánu

STV 2 / 25. 12. (pondelok) – 9.00 hod. - Fragmenty umenia, 4/4 - Keď sa 
Kristus narodil; 9.30 - Slávnostné Služby Božie z evanjelického kostola 
a.v. v Bardejove; 19.55 hod. – Slovo, 48/52 - príhovor generálneho 
biskupa ECAV

26. 12. (utorok) – 21.30 hod. - Dokument malý, 13 - Mariánska hora 
v Levoči - dokument o pútnických miestach

27. 12. (streda) – 14.15 hod. – Poltón, 24/25 - magazín zo života slovenskej 
gospelovej scény

1. 1. (pondelok) – 19.50 hod. – Slovo, 1/52 - novoročný príhovor Mons. 
Alojza Tkáča, košického arcibiskupa

STV 1 / 1.1. (pondelok) – 11.00 hod. – bohoslužby - Novoročná sv. omša 
z Konkatedrály sv. Martina v Bratislave

STV 2 / 5.1. (piatok) – 14.15 hod. - Sláva Bohu na výsosti - televízny 
film o duchovných tradíciách vo vianočnom zvykosloví v oblasti Spišskej 
Magury. 20.50 hod. - Dokument malý 2005 – Mátuška (portrét slovenskej 
misionárky Viktórie Zánovej pôsobiacej v Kazachstane)

STV 1 / 6.1. (sobota) – 09.30 Priamy prenos svätej li turgie na sviatok 
Bohozjavenia z Katedrály sv.Jána Krstiteľa v Prešove 

STV 2 /6.1. (sobota) – 15.55 hod. - Pravoslávne Vianoce - dokument 
o pravoslávnych Vianociach; 16.20 hod. – Poltón, 25/25 - magazín 
o slovenskej gospelovej scéne, 19.55 hod. – Slovo, 2/52 - príhovor 
vladyku Milana Chautura, košického apoštolského exarchu, na 
Sviatok Bohozjavenia

7.1. (nedeľa) – 13.30 hod. – Poltón, 25/25 - magazín o slovenskej gospe-
lovej scéne; 20.00 hod. - Slovo - duchovný príhovor

8.1.(pondelok) – 14.35 hod. – Slovo, repríza
10.1. (streda) – 21.55 hod. - Sféry dôverné, repríza - Prvopočiatky kres-

ťanstva na Slovensku
11.1. (štvrtok) – 13.45 hod. - Sféry dôverné, repríza - Prvopočiatky 

kresťanstva na Slovensku
13.1. (sobota) – 16.20 hod. – Poltón, 1/22 - magazín zo života slovenskej 

gospelovej scény
14.1. (nedeľa) – 16.25 hod. – Orientácie, 1/37; 20.00 hod. - Slovo, 4/52 

- duchovný príhovor

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.) 
05.15 Rádio Vatikán (slov.) 05.30 
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné 
chvály 06.00 Ranné spojenie 
08.30 Svetielko Plus 10.00 Effeta, 
otvor sa ! 11.00 Fujarôčka moja 
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 
12.10 Hudobný aperitív 13.00 
Literárna kaviareň 14.00 Rozhlaso-
vá hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 
Piesne na želanie 17.30 Infolumen 
I. 18.00 Emauzy 19.00 Duchovné 
Svetielko 19.40 Modlitba posvät-
ného ruženca 20.00 Kresťanské 
noviny 20.15 Rádio Vatikán 20.30 
Vešpery 21.00 Karmel 23.00 Po-
ludňajšie zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

25. 12. (pondelok) - Narodenie Pána - 00.00 hod. – Polnočná sv. omša; 06.00 hod. – Na to Božie narodenie; 
09.00 hod. – Rozprávka; 12.00 hod. – Anjel Pána a zamyslenie (Mons. Alojz Tkáč); 12.10 hod. – Najkrajšie 
slovenské vianočné piesne a koledy; 14.00 hod. – Z rodu kráľovského - rozhlasová hra; 15.00 hod. – Vianoce 
za hranicami - reportáž; 16.00 hod. – Otvorme srdcia Láske - priania, vinše, žičenia; 18.00 hod. – slávnostná 
sv. omša

26. 12. (utorok) - 06.00 hod. – Svätoštefanské Ranné spojenie; 7.30-9.00 hod. - Putujeme do Betlehema; 
09.00 hod. – Rozprávka; 10.00 hod. – Vianoce za mrežami; 12.00 hod. – Anjel Pána a zamyslenie (Mons. 
Bernard Bober); 12.10 hod. – Staré české vianočné koledy; 14.00 hod. – Anjeli zleteli - rozhlasová hra; 15.00 
hod. – Hosť do domu - rozhovor s príbuznými bl. sestry Zdenky; 18.00 hod. – Sv. omša

31. 12. (nedeľa) – Silvester - 12.00 hod. –Anjel Pána a zamyslenie ( Mons. Eduard Kojnok); 14.00 hod. 
– Koniec a začiatok - rozhlasová hra o sv. Silvestrovi; 15.00 hod. – Svetlo nádeje - Vianoce v detskom domove; 
18.00 hod. – Svätá omša; 19.15 hod. – Silvestrovský kolotoč; 21.00 hod. – Silvester s Rádiom Lumen; 23.45 
hod. – Krátka adorácia; 00.00 hod. – Novoročný príhovor (Mons. Viliam Judák)

1. 1. (pondelok) - Nový rok - 06.00 hod. – Novoročné Ranné spojenie; 09.00 hod. – Svetielko plus - rozprávka; 
12.00 hod. – Anjel Pána a zamyslenie; 18.00 hod. – Svätá omša

6. 1. (sobota) - 06.00 hod. – Trojkráľové Ranné spojenie; 12.00 hod. – Anjel Pána a zamyslenie; 15.00 hod. 
– Sviatočná relácia; 18.00 hod. – Svätá omša; 19.00 hod. – Ruženec pre Slovensko

Zmena programu vyhradená.
Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Alava, Ij, 
Erš, Tael, 
Amiens

Egyptský 
boh Slnka Ruské mesto 1. časť 

tajničky
Prihovor-

te sa
Vrchol 
sťažňa

Rieka tečúca 
cez Omsk

Autor:
 

V. Komanický, 
Humenné

Spievanie 4. časť 
tajničky

Domácke 
ženské 
meno

Jedlo z ryže Odpočívaj

3. časť 
tajničky

Skôr

Nekňaz

slovoslovo Stroví
Vlas Bulharská 

mena

Tréma EČ Starej 
Ľubovne

Ráno po 
rusky

Pijavý
Chaos

Ján 
v Londýne

Usmrcovali 
jedom

Závod 
mieru, skr.

Smrek 
omoríkový

Dôchodok

Pažravé 
zvieratá

Bok

Textilná 
látka

Rímske číslo 
1049

Vylučoval po 
kvapkách

Tu hľa
Čínska 

hmotnostná 
jednotka

Málo

Česká hora

Severan
Násilie

Fáza 
Mesiaca

Čistiaci 
prostriedokPredpona 

s význ. život

slovoslovo Častica

Mäso 
z barana

EČ Rimav. 
Soboty

2. časť 
tajničky

Somár Španielska 
provincia

Legenda: ADAM ,ADVENT, ALBA, ALELUJA, AMEN, 
ÁBEL, ÁRON, BLUD, CELIBÁT, CENA, CESTA, DIAKON, 
EDEN, ELIÁŠ, ELIZEUS, ENOCH, HRIECH, HROM, 
CHLIEB, CHRÁM, IHLA, IZÁK, KAFARNAUM, KŇAZ, 
KOLEKTA, KRST, LIEK, MALTA, MANNA, MIER, NEBO, 
ODPUSTENIE, OLTÁR, OPÁT, ORNÁT, PÁPEŽ, PEKLO, 
POKÁNIE, RUŽA, RUŽENEC, SILA, SINAJ, ŠALAMÚN, 
TIARA, TÓRA, TREST, URNA, ZÁKON, ZRNO, ŽALM, 
ŽIAK, ŽIAĽ, ŽULA.
Tajničku tvorí 32 nevyškrtaných písmen. Autor: 
Marek Pataky. Výherca za november: Naďa Droz-
dová z Medzilaboriec. Srdečne blahoželáme!

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

OSEMSMEROVKA

Ježiš Kristus prišiel na svet ... (dokončenie v tajničke)
relaxrelax

1. Na ktorý deň Boh podľa Biblie stvoril
Slnko?

2. Kto je podľa Biblie prvým krajčírom
na svete?

3. Kde navštívili traja mudrci Ježiša?

4. Za ktorého cisára sa začalo veľké
prenasledovanie kresťanov?

5. Čo bolo bezprostrednou príčinou na
začatie prenasledovania kresťanov?

6. Čo je to rítus - obrad?

7. Odkiaľ pramenia rozmanité obrady?

8. Pred kým utekali obyvatelia maloázij-
ského mesta Myra?

9. Kde sídli ekumenický patriarcha?

10. Ako sám seba definoval V. Solovjov?

test Slova

Odpovede: 1. na štvrtý (Gn 1, 14 - 19); 2. Boh, lebo 
„ušil“ Adamovi a Eve zásterky (Gn 3, 21). 3. V dome 
a nie v maštali. 4. za cisára Nera; 5. Krivo ich obvinili 
zo založenia veľkého požiaru v Ríme v júli roku 64 po 
Kristovi. 6. Obrad je liturgické, teologické, spirituálne 
a disciplinárne dedičstvo, kultúrne a historicky pod-
mienený spôsob, akým veriaci danej cirkvi prežívajú 
svoju vieru. 7. Obrady vyvierajú z týchto tradícií: 
alexandrijskej, antiochijskej, arménskej, chaldejskej 
a konštantínopolskej. 8. Utekali pred Arabmi.  9. Sídli 
v dnešnom Istanbule (predtým Konštantínopol, 
Carihrad, Byzantium). 10. Nazval sa „pravoslávny 
katolík“.
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Snímka titulnej strany: Benedikt XVI. a Bartolomej I. 30. novembra 2006 v Istanbule (N. Manginas, upr. J. Gradoš)

 Rozprávajú sa dva hady a jeden sa 
pýta druhého: 
 „Jano, sme jedovaté?“
 „A prečo sa pýtaš?“ 
 „Práve som si zahryzol do jazyka.“

 Medveď si povolá zvieratká, postaví 
sa na peň a hovorí:  „Tak, zvieratká“, 
a žaba po ňom opakuje:  „Tak, zvieratká“, 
medveď sa nenechá vyrušovať a po-
kračuje:  „Pôjdeme na výlet“, žaba si to 

neodpustí a hovorí:  „Pôjdeme na výlet“, 
medveď na to:  „A tá zelená potvora 
s veľkou papuľou nikde nepôjde“, a ža-
ba: „veď krokodíl sa tak tešil...“

 Mravec varí slonovi obed. Slon je už 
hladný, tak príde do kuchyne a nervóz-
ne prešľapuje. Mravec sa napáli:
 „Slon! Obed ešte nie je hotový, tak sa 
mi tu nemotaj popod nohy!“

Je pravda, že pravoslavní sú heretici?
NIE JE. Pravoslávna cirkev a Katolícka cirkev sú od roka 1054 v schizme, teda v odlú-
čení. Obidve cirkvi majú pečať ortodoxie, teda pravovernosti, v tých najdôležitejších 
bodoch kresťanskej náuky, nakoľko tie sa formovali zväčša na kresťanskom východe 
a pred veľkou schizmou. Táto schizma nie je prvá, ale trvá už skoro polovicu kres-
ťanskej éry. Obidve cirkvi majú k sebe naozaj veľmi blízko, oveľa bližšie než napr. 
rímskokatolíci a protestanti. V ostatnom čase spoločná komisia hľadá riešenia, ktoré 
by dokázali zjednotiť pohľad oboch spoločenstiev na problematické okruhy.

Juraj Gradoš
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