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MONTE SANT ANGELO

Výstava  „Neboj sa, maličké 
stádo“ v  Košiciach 

Rozhovor 
s o. Jánom KarasomKŇAZSTVO

je láska Ježišovho srdca



pútnické miesta sveta

Uctievanie sv. archan-
jela Michala v jasky-
ni na vrchu Gargano 

je najstarším pútnickým 
miestom v Taliansku. Úcta 
k nemu sa začala zvlášť šíriť 
od r. 490, keď v roku prvého 
zjavenia putoval diecézny 
biskup zo Siponta (dnes 
Manfredónia) na vrch Monte 
Gargano v sprievode mno-
hých veriacich. Keď vstúpil 
do jaskyne, bola osvetlená, 
i keď sa v nej nenachádzalo 
žiadne svietidlo. To bolo pre 
neho dôkazom, že je pravé. 

V r. 492 pomáhal archan-
jel Michal výnimočným spô-
sobom mestu Siponto proti 
útokom pohanských vojsk 
(pred Gótmi). Tradícia ho-
vorí, že sa zjavil biskupovi 
Vavrincovi, ktorý sa k nemu 
modlil a prosil o ochranu. 
Prikázal mu, aby to bolo 
v deň jeho sviatku. Podľa 
legendy archanjel sám metal 
blesky do radov nepriateľ-
ských vojsk. Keď mu z vďaky 
za pomoc chceli vysvätiť 
jaskyňu na vrchu Gargano, 
biskup váhal. Preto sa mu 
v r. 493 zjavil archanjel Mi-
chal znova a povedal: „Nie 
je potrebné vysvätiť jaskyňu, 
pretože je už vysvätená mo-
jou prítomnosťou. Začnite 
sa tu modliť a konať boho-
služby.“ Na dôkaz jeho slov 
bol v jasky-
ni nájde-
n ý  k r í ž 
z čistého 
k r i š t á ľu 
a v skale 
ot lačok 
archan-
jelovej nohy.

S v .  a r -
chanjel Mi-
chal sa zja-
vil aj v ča-
se moru, 
k e ď  s a 
na tomto 
mieste modlilo 
veľké množstvo 
ľudí za odvrá-
t e n i e  n á k a z y. 
Odvtedy sa toto 
miesto nazýva aj 
Nebeskou bazi-
likou.

Z hľa-
diska de-
jín pútí je 
zaujímavý 
nápis, ktorý 
sa nachádza 
n a  z a d n e j 

strane bis-
k u p s k é h o 
trónu z 11. 
stor. Zdôraz-
ňuje význam 
j a s k y n n é -
ho chrámu 

a stavia ho na úroveň kated-
rály v Siponte. Vrhá tak svet-
lo do stále sa obnovujúcich 
sporov medzi pútnickým 
miestom a katedrálou, ktorej 
bolo formálne podriadené. 
Odrazom tohto konfliktu 
je aj legendárne vysvätenie 
anjelom, ktoré zdôrazňuje 
skutočnú nadriadenosť pút-
nického miesta nad katedrá-
lou, pretože miestny biskup 
musel ustúpiť pred vyššou, 
anjelskou inštanciou. 

Z predsiene vedľa zvonice 
z r. 1273 vedie 86 schodov 
do chrámu, ktorý pristavi-
li k zvonici za panovania 
Karola z Anjou v r. 1265 
– 1285. Nad svätyňou sa 
vypína osemhranná veža. 
Bronzové dvere z r. 1076 
dal odliať Pantaleon Amalfi 
v Konštantínopole. Sú na 
nich výjavy zo Starého aj 
Nového zákona, v ktorom 
sa spomína archanjel Mi-
chal. Nájdeme tu víťazný boj 
s kniežaťom temnôt, zvesto-
vanie pastierom, Jozefov sen, 
zjavenie sa Jozuovi, zápas 
s Jakubom, záchranu troch 
mládencov z ohnivej pece, 
Izáka určeného na obeto-
vanie, vyslobodenie Petra 
z väzenia, vyhnanie Adama 
a Evy z raja, utešovanie žien 
pri Pánovom hrobe a tiež 
zjavenie, ktoré mal biskup 
zo Siponta. 

Sochár Accepta, ktorý 
pracoval v r. 1039 v Sipon-
te a neskôr v Canosse, je 
autorom kazateľnice a čí-
tacieho pultu s orlom z r. 
1041. Táto kazateľnica pat-
rí k najvýznamnejším die-
lam apulského sochárstva 
11. stor. Mramorovú sochu 
archanjela Michala nad svä-
tostánkom vytvoril slávny 
sochár Andrea Sausorino 
(1460 – 1529). 

Počas moru v Neapol-
skom kráľovstve v r. 1556 
ľudia na príkaz archanjela 
Michala svätili kamene z po-
stranného výbežku jaskyne, 
označovali ich krížom a klád-
li pred prah svojich domov. 
Obyvatelia takto označených 
domov boli zachránení. Ten-
to zvyk sa udržal dodnes. 
Mnohí pútnici, ktorí tu pri-
chádzajú, ryjú do vonkajších 
stien chrámu obrys svojej 
ruky s krížom a dátumom.

Toto pútnické miesto na 
vrchu Gargano ročne nav-
štívi okolo milión pútnikov. 
Dodnes existuje pekný zvyk 
prichádzať na toto miesto 
s deťmi a zasvätiť ich moc-
nému patrónovi, aby ich po 
celý život ochraňoval.

František Dancák

Pri ceste na miesto pôsobenia pátra Pia na 
juhu Talianska v San Giovanni Rotondo na 
Garganskom poloostrove, ktorý vybieha 

ako ostroha do mora, môžeme 
odbočiť do hôr a cesta nás pri-
vedie do Monte Sant Angela, 
pôvabného mestečka so 17- tisíc 
obyvateľmi, v nadmorskej výš-
ke 796 metrov. Tu sa nachádza 

známe pútnické miesto Sant 
Michaele Angelo – prvé 
a najznámejšie zjavenie 
archanjela Michala v zápa-

doeurópskych krajinách.

SANT ANGELO
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Vedeli ste, že do tohto roka si dalo 
novoročné predsavzatia 41,1 
percenta Slovákov? Naopak, 

58,9 percenta občanov si žiadne ciele 
nedáva. Vyplýva to z výskumu, ktorý 
v decembri uskutočnila spoločnosť 
TNS SK na vzorke 1017 respondentov 
nad 15 rokov.

Predsavzatia sa týkajú predovšetkým 
zdravia a zdravého životného štýlu. 
Z respondentov, ktorí si dali novoročné 
ciele, sa 37,8 percenta vyjadrilo, že by 
chceli začať športovať, zdravo sa stravo-
vať či schudnúť. Skvalitniť študijné vý-
sledky, dostať sa na vysokú školu alebo 
úspešne dokončiť štúdium si v novom 
roku želá 19,4 percenta opýtaných.

Obľúbeným cieľom je prestať fajčiť, 
s týmto zlozvykom chce v novom roku 
skončiť 17,9 percenta Slovákov. Zmeniť 
alebo nájsť si novú prácu či postúpiť 
v kariére plánuje 11,2 percenta občanov, 
venovať sa viac rodine chce 10 percent. 
Medzi ďalšie novoročné predsavzatia 
patrí zlepšenie svojich povahových 
vlastností (9,1%), vyriešenie otázky 
bývania (5,3%), úspora peňazí (4,5%) 
či dobrá dovolenka (4,3%). Venovať 
sa viac sebe chce 3,6 percenta Slová-
kov, obmedziť alkohol si ako cieľ dáva 
3,3 percenta, o ženbe či vydaji, resp. 
založení rodiny sníva 2,6 percenta 
opýtaných.

Z výsledkov ďalej vyplýva, že siedmi 
z desiatich respondentov, ktorí si dali 
novoročné predsavzatia, sa budú snažiť 
ich aj dodržať.

Ako na to? Čo treba urobiť? Niektorí 
vám povedia, že je potrebná pevná vôľa. 
Áno, bez nej to nepôjde. Ale čo s nami, 
ktorí až takí skalopevní nie sme? Možno 
si už nedávame žiadne predsavzatia. Ale 
aj pre nás je tu cesta, spôsob, nádej.

Keď som sa v tomto čase obhliadol 
v svojom živote, skonštatoval som, že 
tým, kým som, hlavne v tom dobrom, 
ma nestvorila moja pevná vôľa, ale ľudia 
okolo mňa. A ja som bol a aj som pole-
no, ktoré ešte aj teraz treba okresávať. 
Prvé údery sekierky som zažíval ako 
dieťa od rodičov. Oni formovali základ 
môjho života. K nim sa pridala blízka 
rodina, učiteľky v škôlke či susedia 
a rodáci. Keď som podrástol, pribudol 
k nim náš miestny kňaz a učitelia zá-
kladnej školy. Ešte dnes si spomínam 
na svoje „výčiny“. Postupne sa okruh 
formovateľov rozrastal. Pribúdala 
rodina, priatelia, kamaráti. Počas do-

spievania som dostal na strednej škole 
nových priateľov, učiteľov, triedneho, 
ale aj doma nového kňaza. Tí všetci 
formovali môj život, moje vnútro i moje 
povolanie.

A čo v seminári a na fakulte? Ďalší 
profesori, známi, kamaráti. No a neskôr 
permanentná formácia skrze manžel-
stvo a teraz aj otcovstvo.

Môžem povedať, že keď sa obzerám 
dozadu, vidím zástupy tých, ktorým 
som vďačný, že priložili ruku k dielu, 
ktoré sa volá Juraj Gradoš. Boli to 
stretnutia a rozhovory, ktoré profilovali
môj pohľad na svet. Sčasti ho utvárali 
aj tí, ktorých som nikdy nevidel - au-
tori mnohých kníh a článkov v časo-
pisoch.

Jediné, čo som mohol robiť ja, bolo 
držať sa tých ľudí, ktorí za to stáli, nao-
zajstných osobností. To bola celá moja 
námaha a môj podiel na tom, kým som. 
V každom z mojich formovateľov dnes 
vidím kúsok Boha a jeho snahy urobiť 
zo mňa človeka. Tak, ako Boh formoval 
skrze iných ľudí ich, oni formovali mňa 
a ja dnes formujem iných. Táto neustála 
formácia, neustále zlepšovanie človeka 
človekom, je iba jeden z prejavov otcov-
skej starostlivosti Boha.

A keď sa v liturgickom kalendári 
pozerám dopredu, vidím tu Nedeľu 
o Zachejovi i Sviatok stretnutia Pána. 
Obidva tieto okamihy v živote Ježiša 
hovoria o dôležitosti stretnutia, o dôle-
žitosti ľudí okolo seba. Nie je dôležité, či 
takéto stretnutie trvá päť minút, alebo 
celý život. Dôležité je, ako sa ním človek 
nechá preniknúť a ako sa poddáva Božej 
ruke, ktorá ho skrze toho druhého chce 
formovať.

Ak si aj vy dávate novoročné pred-
savzatia, priložte k nim ešte jedno: Ch-
cem sa obklopiť tými správnymi ľuďmi. 
Vyberajte si tých, ktorí váš život budú 
formovať, vyberajte si knihy, ktoré bu-
dete čítať a časopisy, ktoré vás povznesú 
a nie ubijú v ruchu tohto sveta. Vybe-
rajte si správne rozhlasové i televízne 
programy, lebo to je dnes najsilnejšie 
miesto ohlasovania každej zvesti.

A nakoniec si vyberte Boha, lebo ak 
zistíte, že cez tie zástupy ľudí sa k vám 
neustále prihovára on, zatúžite ho 
počúvať priamo a nie cez sprostredko-
vateľov. 

úvodník šéredaktora
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Apoštolát modlitby
Február 2007
 Aby sa plody zeme, ktoré Boh dáva 
pre všetkých ľudí, využívali múdro, 
spravodlivo a v duchu solidarity. 

  Aby boj s chorobami a veľkými 
epidémiami v rozvojových krajinách 
prispel v duchu solidarity k čoraz 
štedrejšej spolupráci zo strany vlád 
všetkých národov.

 Aby si kresťanskí rodičia vyprosovali 
silu obetovať svoje dieťa pre zasvätený 
život Bohu.

 Poznanie Kríža je ukryté v bolestiach 
Kríža (Svätý Izák Sýrsky).

Myšlienky slávnych
 Sú dva príchody Kristove. Prvý, aby 
odpustil hriechy, druhý, aby súdil. Keby 
toto neučinil, všetci by zahynuli (sv. Ján 
Zlatoústy).

 Ak si už niekedy videl umierať člove-
ka, pomysli si, že aj ty pôjdeš tou istou 
cestou (Tomáš Kempenský).

 Márnosť je každý živý človek a život 
náš na zemi je ako vietor (sv. Au-
gustín).

V ďalšom čísle nájdete
 Predstavenie pútnické miesto sve-
toznámeho pátra Pia - San Giovanni 
Rotondo

 Nové spoločenstvá laikov v Cirkvi, 
ktoré priblíži sr. Helena Torkošová, 
OSF

 Ďalší diel midraša „Mocný s Bohom“ 
o neustálej snahe mocných od Ezaua 
až po Magoga zničiť Izrael (Jakuba)
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spravodajstvo
BALTIMORE, USA (biskup Kudrick) 
Na novembrovom zasadaní konfe-
rencie katolíckych biskupov USA 
v Baltimore sa účastníci zhodli na 
vytvorení „regiónu“ pre východných 
katolíckych biskupov. Až doteraz vý-
chodní katolícki biskupi boli prizvaní, 
aby sa podieľali na správe v regióne, 
v ktorom má latinský biskup reziden-
ciu. Táto štruktúra živila bratstvo medzi 
východnými katolíkmi a ich miestny-
mi rímskokatolíckymi duchovnými. 
Každý región vyberá jednotlivcov, aby 
ho reprezentovali v konferencii bis-
kupov. Pre rôzne okolnosti východní 
katolíci mali len zriedkavú príležitosť 
reprezentovať jednotlivé regióny. 
Vytvorením samostatného regiónu 
získavajú východní katolíci na dôle-
žitosti. Pittsburgský metropolita Basil 
Schott sa stal reprezentantom „nášho“ 
regiónu. Biskup Kudrick bol zvolený za 
člena v Administratívnej komisii, ktorá 
pokračuje v práci konferencie v čase 
medzi jej plenárnymi zasadnutiami. 
Východný samostatný región bude mať 
aj troch reprezentantov v Národnom 
poradnom koncile - orgáne zloženom 
z laikov a kňazov, ktorí prinášajú svo-
je expertízy, aby poradili biskupom. 
(pozn. redakcie: biskup John Kudrick 
je pastierom byzantskej katolíckej epar-
chie v Parme v štáte Ohio)

VATIKÁN (RV/Zenit) Dvadsaťšty-
ri duchovných osôb a laikov prišlo 
v uplynulom roku násilím o život 
počas pastoračnej služby. Oznámila 
to vatikánska misijná agentúra Fides. 
V mnohých prípadoch išlo „o prepady, 
krádeže a lúpeže v osobitne násilných, 
ponižujúcich a biednych sociálnych 
podmienkach, ktoré sa títo služobníci 
mieru usilovali svojou prítomnosťou 
a svojou prácou zmierniť“. Najviac 
pastoračných pracovníkov prišlo o ži-
vot v Afrike, kde bolo v roku 2006 
zabitých deväť kňazov, jedna rehoľná 
sestra a jedna laická dobrovoľníčka. 
Najznámejším prípadom bola vražda 
sestry Leonelly Sgorbatiovej v Somál-
sku cestou z detskej nemocnice, kde 
pracovala. Vražda je dosiaľ nepotres-
taná a jej motívy neobjasnené. V Ázii 
položili život traja kňazi, jedna rehoľná 
sestra a jeden laik. Patrí medzi nich aj 
don Andrea Santoro, zabitý v tureckom 
Trabzone.

VARŠAVA, POĽKO / VATIKÁN  
Novovymenovaný varšavský arcibis-
kup Stanisław Wojciech Wielgus sa 7. 
januára 2007 vzdal úradu na základe 
podozrenia zo spolupráce s tajnou 
bezpečnosťou. Pápež Benedikt XVI. 
jeho rezignáciu prijal.

Kazachstan má nového biskupa

(Kazachstan, RV/AsiaNews) Ka-
zašská apoštolská administratúra Aty-
rau má svojho prvého biskupa. Stal sa 
ním 17. decembra poľský kňaz Janusz 
Kaleta, ktorý študoval na Pápežskej 
teologickej akadémii v Krakove. Bis-
kupskú vysviacku prijal 23. novembra 
v Ríme z rúk kardinála Angela Sodana. 
V súčasnosti sa v tejto apoštolskej ad-
ministratúre stará o 2600 katolíkov 7 

kňazov a 3 rehoľné sestry. O rozdelení 
jednej apoštolskej administratúry Ka-
zachstanu na štyri časti rozhodol pápež 
Ján Pavol II. v roku 1999. Vtedy vznikla 
diecéza Karaganda a tri apoštolské 
administratúry v Alma-Ate, Astane 
a Atyrau. Astane udelil v roku 2003 
status arcidiecézy a Alma-Ata sa stala 
diecézou. Celkovo žije v Kazachstane 
približne 250 000 katolíkov.

Nová sýrsko-malankarská eparchia v Indii

(India, RV) V Indii bola v januári 
ustanovená nová sýrsko-malankarská 
eparchia Mavelikara. Žije v nej takmer 
31-tisíc veriacich sýrsko-malankar-
ského katolíckeho obradu, v ktorom 
svoju vieru prežíva milión indických 
kresťanov. Eparchia vznikla odde-
lením od arcieparchie Trivandrum, 

ležiacej v západoindickom spolkovom 
štáte Kerala. Pozostáva z 92 farností 
s katedrálnym chrámom v Mave-
likare, zasväteným Panne Márii. Na 
čele novej eparchie stojí biskup Jozef 
Mar Ignathios Kizhakkeveettil, ktorý 
doposiaľ pôsobil ako generálny vikár 
arcieparchie Trivandrum.

Stretnutie európskej mládeže
(Chorvátsko, RV) 28. decembra sa 

v chorvátskom Záhrebe začalo Stret-
nutie európskej mládeže, každoročne 

organizované komunitou Taizé. Bol 
to už 29. ročník tohto podujatia, ktoré 
inicioval zakladateľ hnutia brat Roger 
Schutz. Na pozvanie arcibiskupa Zá-
hrebu kardinála Josipa Bozanića sa 
v hlavnom meste Chorvátska stretlo 
približne 40 000 mladých ľudí, aby sa 
zjednotili v modlitbe, zdieľali osobné 
skúsenosti s vierou a hovorili o Cirkvi 
ako o kvase spoločenstva ľudskej 

rodiny. V noci z 31. decembra na 1. 
januára sa v každej zo zúčastnených 
farností konala pobožnosť s modlitba-
mi za pokoj v zmysle posolstva Sväté-
ho Otca Benedikta XVI. V posolstve, 
ktoré adresoval účastníkom Stretnutia 
európskej mládeže, pripomenul, aby 

Krista sprítomňovali vo svojom živote 
tým, že sa budú správať voči sebe po-
zorne a tolerantne. „Tak budete naozaj 
slobodní a budete žiť svoju ľudskú 
a kresťanskú zodpovednosť.”

Vatikán proti poprave Saddáma Husajna
(Vatikán, RV/CNS/TASR) Bývalého 

irackého prezidenta Saddáma Husajna 
popravili 30. decembra v Bagdade 
obesením. Odsúdili ho za zločiny proti 
ľudskosti, ktorých sa dopustil zabitím 
148 šiítov v meste Dudžajl. Predseda 
Pápežskej rady pre spravodlivosť a po-
koj kardinál Renato Martino niekoľko-
krát vyjadril jasný odmietavý postoj 
Katolíckej cirkvi k trestu smrti. „Niet 

pochýb, že Saddám bol nemilosrdným 
diktátorom, zodpovedným za stovky 
úmrtí,” uviedol kardinál, „ale nie je 
prípustné trestať jeden zločin ďalším 
zločinom. Trest smrti je zločin. Štát nie 
je vlastníkom životov svojich občanov. 
Život je dar od momentu počatia až po 
prirodzený koniec a trest smrti nie je 
prirodzeným koncom.”
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PREŠOV (Pavol Feník) V utorok 14. de-
cembra 2006 v Kaplnke Najsvätejšej Trojice 
Gréckokatolíckeho kňazského seminára 
blahoslaveného biskupa Pavla Petra Goj-
diča prijali z rúk vladyku Jána Babjaka, SJ, 
poddiakonské svätenie Ján Čekan, Pavol 
Feník, Maroš Palej a Martin Roman, se-
minaristi šiesteho ročníka.

PREŠOV (Ľubomír Petrík) V Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove v sobotu 16. 
decembra vladyka Ján Babjak, SJ, vysvätil 
novokňaza Vladimíra Pančáka, pochá-
dzajúceho z Oľky v Medzilaboreckom 
protopresbyteráte. Liturgickú slávnosť spe-
vom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána 
Krstiteľa pod vedením dirigentky Valérie 
Hricovovej. Primičnú svätú liturgiu novo-
kňaz Vladimír Pančák slávil 30. decembra 
vo svojej rodnej obci.

TREBIŠOV (Michal Hospodár) Druhý 
vianočný sviatok bol v Chráme Zosnutia 
Bohorodičky v Trebišove spojený s obra-
dom udelenia nižších svätení. Vladyka 
Milan Chautur, košický exarcha, pred 
začiatkom archijerejskej liturgie podstrihol 
troch kandidátov duchovného stavu Pavla 
Mihajla, Milana Diheneščíka a Jaroslava 
Lajčiaka, ktorému udelil aj subdiakonát. 
Nižšie svätenia disponujú vyvolených 
svätencov k liturgickej službe pri čítaní 
apoštola a vedení liturgického spevu. Na 
slávnosti sa okrem trebišovských kňazov 
zúčastnil rektor kňazského seminára Vasiľ 
Kormaník. K celkovému duchovnému pre-
žívaniu sv. liturgie prispel aj farský Zbor sv. 
archanjela Michala a detský zbor.

PREŠOV (TK KBS) Na Vianoce by nikto 
nemal byť sám a nikto by nemal zostať 
na Štedrý deň bez slávnostnej večere. To 
platí aj o bezdomovcoch. Gréckokatolícka 
diecézna charita (GKDCH) pre nich pri-
pravila štedrú večeru. Tento rok to bolo 
pre 116 hostí.

BRATISLAVA (Sme, TKKBS) Vianoce sú 
najobľúbenejším sviatkom roka pre takmer 
58 percent opýtaných. Z prieskumu agen-
túry MVK, ktorý vypracovala pre denník 
SME, vyplýva, že ich uprednostňujú pred 
narodeninami detí aj pred Silvestrom.

POPRAD (Rádio Lumen) Mesto Poprad 
má od 1. januára Nábrežie Jána Pavla 
II. Návrh primátora Antona Danka 
odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo ešte 
v máji. Primátor svoj návrh odôvodnil 
tým, že Svätého Otca považuje za jednu 
z najvýznamnejších osobností v dejinách 
ľudstva.

TRENČÍN (Sme, TKKBS) Poslanci mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne za KDH 
nechcú sobášiť páry, ktoré sa rozhodli pre 
civilný obrad. Ako dôvod uvádzajú rozpor 
medzi civilným a cirkevným právom.

Rozdávam radosť 

(Humenné, Tomáš Gallik) V du-
chu tejto myšlienky sa niesol šiesty 
benefičný koncert Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom, ktorý 
sa konal v piatok 1. decembra v sále 
humenského Domu kultúry. Študenti 
gymnázia v takmer dvojhodinovom 
programe predviedli na pódiu to naj-
lepšie. Hlavným cieľom podujatia bola 
finančná pomoc ľuďom. Pred vstupom
do sály študentky pripínali návštevní-

kom koncertu žlté stužky s nápisom 
Rozdávam radosť. Rozdali vyše 500 
stužiek. Vyzbieraná suma 16 000 Sk 
poslúži pacientom humenskej nemoc-
nice. Symbolický šek prevzal primár 
interného oddelenia Nemocnice An-
dreja Leňa MUDr. Vladimír Koščák. 
Nielen na jeho tvári bolo vidieť pote-
šenie z toho, že spoločne dokážeme 
pomáhať iným.

V Hlinnom sa niečo deje

(Hlinné, Martin Mekel, Pastoračné 
centrum Rómov Gréckokatolíckej 
cirkvi v Čičave) Predvianočné obdo-
bie pre gréckokatolícke spoločenstvo 
Rómov z Hlinného bolo časom napl-
neným plodnou prácou a mnohými 
modlitebnými stretnutiami, ktoré mali 
Boží ľud pripraviť na službu tým, ktorí 
nepoznajú Ježiša.

Nádherný bol spoločný čas modli-
tieb so spoločenstvom Rómov z Brat-
skej cirkvi, ktoré v Hlinnom vedie 
misionár Pier van Vuuren. Chvály 
a modlitby v dome kultúry, kde stret-
nutie prebiehalo, viedli striedavo 
spoločenstvá z oboch cirkví. Sledovali 
sme povzbudzujúci film so svedec-
tvami z prebudení na niektorých 
miestach sveta. 

Mladí, najmä skauti, sa veľmi tešili 
na Worship festival v mestskej hale 
v Prešove, ktorý organizovala 3. de-
cembra organizácia MPK. K skautom 
sa pripojilo aj spoločenstvo z Hlin-
ného.

Chváliaci tím - hudobná skupina 
z Hlinného, sa nasledujúci víkend 
ocitol v Komunitnom centre v Čičave 
pri nahrávaní svojho prvého CD s ná-
zvom Tu sal miro Del. Táto skupina už 
nejaký čas vedie chvály pri duchov-
ných stretnutiach v Hlinnom alebo 
evanjelizáciách v rómskych osadách. 
Nácviky a modlitby pred nahrávaním 
vyžadovali istú obetu a trvali niekoľko 
mesiacov. Album mohli vydať vďaka 
podpore Vyšehradskej nadácie (IVF). 
Začiatkom tohto roka by mal vyjsť 

aj spevník rómskych a slovenských 
gospelových piesní pod názvom Niko, 
ča o Ježiš!

Posledný víkend pred sviatkami 
narodenia Pána Ježiša privítalo Ko-
munitné i Pastoračné centrum Rómov 
v Čičave ďalších návštevníkov. Na kur-
ze Filip, ktorý organizovalo občianske 
združenie Horúci tím, za zúčastnili 
Rómovia i Nerómovia z Hlinného, 
Vechca, Čičavy, Jarovníc a iných miest 
východného Slovenska. Okrem kňaza 
ohlasovali jednotlivé témy aj bratia 
Rómovia. Kurz na účastníkov hlboko 
zapôsobil.

O niekoľko hodín nato sa v Hlin-
nom (v malej modlitebni, ktorú volá-
me Potraviny zadarmo) odštartovali 
modlitby 24/7 - príhovorné modlitby 
za prebudenie medzi Rómami na Slo-
vensku. Trvali 24 hodín denne 7 dní 
v týždni. V jednotlivých modlitebných 
intervaloch sa striedali modlitebníci 
z Gréckokatolíckej i Bratskej cirkvi. 
Prístup do miestnosti mal každý, kto 
sa chcel k modlitbe pripojiť. 

Na Štedrý deň naši rómski i ne-
rómski skauti v Hlinnom, Bystrom, 
Čičave, Soli, Jastrabí a Čemernom 
roznášali betlehemské svetlo. Priniesli 
do príbytkov v osadách i dedinách 
svetlo, ktoré je symbolom Božieho 
Syna. On je Svetlo sveta, čo prežaruje 
každú temnotu.

Tesne pred začatím štedrej večere 
sme spoločne (obe cirkvi) modlitbou 
ukončili modlitebnú reťaz 24/7 za 
prebudenie Rómov v Hlinnom. 
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Hody lásky

(Svidník, -hv) Každý rok vo vianoč-
nom čase žiaci CZŠ sv. Juraja vo Svidní-
ku otvárajú brány svojej školy všetkým, 
ktorí majú dobré srdce a so svojou 
láskou sú ochotní podeliť sa s blížnym. 
Aj tento rok pripravili Hody lásky pre 
rodičov, starých rodičov a priateľov 
školy. Hody lásky sa začali slávnostnou 
akadémiou v priestore pred Kaplnkou 
sv. Juraja.

Celé stretnutie bolo hľadaním mies-
ta pre Máriu a Jozefa. V programe sa 
predstavili deti všetkých tried. Slovo 
striedala hudba, tanec i spev. Hviezda 
viedla pastierov a troch kráľov k maš-
taľke na okraji mesta. V našej škole 
dokonca poletovali aj prvé nesmelé sne-
hové vločky, ktorým sa vôbec nechcelo 
dole na zem. 

Daj Boh šťastia tejto zemi sa nieslo 
v závere stretnutia. Úplne na záver 
sme pozvali všetkých ľudí dobrej vôle, 
ktorí sa zúčastnili nášho stretnutia, do 
Hostinca sv. Juraja, kde bolo pre nich 
pripravené malé pohostenie. 

Daruj svetlo

(Svidník, -hv) Symbolom predvia-
nočného obdobia je adventný veniec so 
štyrmi sviecami. Príprava týchto vencov 
v Hostinci sv. Juraja bola pre žiakov 
a učiteľov Cirkevnej základnej školy sv. 
Juraja vo Svidníku neklamným znakom, 
že sa blíži tradičný vianočný predajný 
trh – Daruj svetlo.

Každoročne sa na záver kalendárne-
ho i kresťanského roka mení atmosféra 
v našej škole. S obrovským entuziaz-
mom a nadšením pripravujeme v škol-
ských priestoroch výrobky z rozličných 
prírodných materiálov. 

Tento rok sme boli veľmi usilovní. 
S láskou a so srdcom na dlani sme po-
núkali 15.decembra na pešej zóne vo 
Svidníku svoje výrobky za symbolickú 
cenu všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí 
si prišli pozrieť našu prácu. A mali 
z čoho vyberať! Ponuka bola veľká. 
K predmetom s vianočnou tematikou, 
ktoré si kupujúci odniesli, sme pridali 
úsmev, na zvitku papiera „svetlo“ – žalm 
a v malej ručne robenej škatuľke milé 
prekvapenie. Znejúce koledy dotvorili 
priateľskú atmosféru s vôňou Vianoc. 
Daruj svetlo je akcia, ktorej cieľom je 
šíriť medzi ľuďmi lásku, pokoj a porozu-
menie. Časť výrobkov zdobí vianočný 
stromček na detskom oddelení vo 
svidníckej nemocnici. Pevne veríme, že 
sme takýmto spôsobom priniesli svetlo 
do mnohých domov v meste.

(Prešov, Ľubomír Petrík) Dvanásty 
ročník koledníckej akcie Dobré no-
vina sa v nedeľu 17. decembra začal 
aj v Prešovskej eparchii. Vladyka Ján 
Babjak, SJ, slávil v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove svätú liturgiu, na 
ktorej požehnal a vyslal viac ako 300 
chlapcov a dievčat, aby počas blížiacich 
sa sviatkov zapojili ľudí dobrej vôle 
v jednotlivých farnostiach eparchie do 
tejto misijnej aktivity.

Pred začiatkom slávnosti deti pri-
niesli dar, ktorý poputuje do Domu 
sv. Anny – Domova sociálnych slu-

žieb v Starej Ľubovni. Je to zariadenie 
Gréckokatolíckej diecéznej charity 
v Prešove pre 14 detí s kombinovaným 
postihom. 

V závere svätej liturgie zaznelo sa-
motné požehnanie: „Nebeský Otče, po-
žehnaj tieto deti, ktoré budú zvestovať 
Dobrú novinu, aby priniesli do domo-
vov našich farností pokoj a požehnanie. 
Požehnaj, Bože, všetky rodiny, ktoré títo 
koledníci navštívia, aby v nich vládla 
láska a rodinná pohoda. Nebeský Otče, 
požehnaj rodičov a príbuzných týchto 
detí, aby im svojim príkladom pomáhali 

na ceste spásy.“
Minulý rok deti v Prešovskej eparchii 

na projekty v Afrike vyzbierali Dobrou 
novinou viac ako 260 000 Sk, na celom 
Slovensku viac ako 14 mil. korún.

Slávnostne otvorené  
dva nové chrámy

(Spišská Belá, Kežmarok, Ľubomír 
Petrík) Do histórie sa zapíše slávenie 
druhého vianočného dňa – Sviatku 
zhromaždenia k Presvätej Bohoro-
dičke – v Spišskej Belej a v Kežmarku. 
Ráno 26. decembra o ôsmej hodine 
slávil prešovský eparcha Ján Bab-
jak, SJ, archijerejskú svätú liturgiu 
v novom Gréckokatolíckom chráme 
sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej 
a o pol jedenástej v novom Gréckoka-
tolíckom chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky v Kežmarku. V jednom 
i druhom chráme sa na slávnostných 
svätých liturgiách zúčastnilo veľké 
množstvo veriacich, čo ešte viac zvý-
raznilo radosť nad tým, že od tohto 
dňa sa už budú môcť gréckokatolícki 
veriaci stretávať pri oslave Boha vo 
svojich chrámoch.

V Spišskej Belej doteraz slávili 
sväté liturgie v rímskokatolíckom 
kostole a v Kežmarku v evanjelickom 
chráme. Preto vladyka v Spišskej Belej 
poďakoval rímskokatolíckemu kňa-
zovi a veriacim, že doteraz ochotne 
prichýlili gréckokatolíkov vo svojom 
kostole a v Kežmarku poďakoval za 
rovnako prejavenú priazeň evanje-
lickému duchovnému a veriacim. 
Skutočnosť, že najdôležitejším posol-
stvom Vianoc je láska, bola hlavnou 
myšlienkou homílií vladyku Jána. 
Zároveň poďakoval za obetavosť pri 
stavbe chrámov a povzbudil veriacich 
k prácam, ktoré je ešte potrebné zre-
alizovať. V Kežmarku svätú liturgiu 
spevom sprevádzal miestny chrámový 
miešaný spevácky zbor Aletheia.

Spišská Belá je filiálkou farnosti
Ihľany a správcom farnosti je o. Ján 
Hromo. Chrám budujú od roka 1996. 
Kežmarok je filiálkou farnosti Ľubica
a farárom je o. Pavol Nižník. Chrám 
budujú od roka 2004.

Misijný deň detí v Prešove

Dobrá Novina v Helcmanovciach

(Helcmanovce, Anna Bodnárová) Už druhý 
rok sa  koledníci z Helcmanoviec rozhodli zú-
častniť koledníckej akcie pod názvom Dobrá 
novina. 26. decembra 2006  navštívili 45 domov 
farnosti. Mali veľkú radosť z toho, že aspoň 
takouto formou mohli podporiť a zlepšiť život 
detí v Afrike. Ostalo mnoho zážitkov a úsmev-
ných spomienok (ako je boj so psom). Už teraz 
sa tešíme na budúci rok.

Sním
ka: M

,. Žarnayová
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( M i c h a l 
Hosp o dár) 
V  s o b o t u 
14. októbra 
2006 usnul 
v Pánovi ka-
tolícky kňaz, 
kresťanský 
filozof, pe-
dagóg a pub-

licista Prof. ThDr. Silvester Šoka. Za
svojho pôsobenia na katedre filozofie
a fundamentálnej teológie na CMBF 
v Bratislave (1968 - 1990) sa zapísal 
do sŕdc mnohých gréckokatolíckych 
kňazov ako vynikajúci profesor 
a svedok poznanej pravdy zavŕšenej 
v absolútne. 

Silvester Šoka sa narodil 1. januára 
1917 v Šulekove (dnes časť Hlohov-
ca). Teológiu študoval v Bratislave 
a za kňaza bol vysvätený v roku 1941. 
O tri roky získal doktorát z posvät-
nej teológie. Pastoračne pôsobil vo 
viacerých farnostiach (Slovenský 
Grob, Pezinok, Myjava, Starý Tekov). 
Nakoniec, v roku 1971, zakotvil 
v Bratislave, kde popri kňazskej čin-
nosti v uršulínskom chráme uplatnil 
svoje mimoriadne dary pri formácii 
študentov na bohosloveckej fakulte. 
Profesor Šoka napísal desiatky skrípt 
z kresťanskej filozofie. Odborné člán-
ky publikoval v kňazskom periodiku 
Duchovný pastier a prispieval do 
Katolíckych novín, Kultúry, Serafín-
skeho sveta, Slovenských pohľadov 
atď. Napísal divadelnú hru o sv. 
Františkovi s názvom Kráľ z Assisi. 
Prekladal z francúzštiny, latinčiny 
a maďarčiny. Po roku 1990 spolu-
pracoval s redakciou náboženského 

vysielania Slovenského rozhlasu. 
Na bohosloveckej fakulte zastával 
dvakrát funkciu dekana. Po skončení 
pedagogickej činnosti odišiel v roku 
1995 na zaslúžený odpočinok.

Prof. Silvester Šoka bol pre nás 
bohoslovcov - začiatočníkov vo 
filozofickom štúdiu - nevšednou au-
toritou i malým postrachom. Spoza 
katedry veľmi excelentne servíroval 
filozofické dôkazy o nutnosti exis-
tencie Boha a jeho vlády nad svetom, 
čo sme uprostred oficiálne hlásanej
ideológie „vedeckého“ ateizmu na 
ostatných školách prijímali ako 
balzam na rozum i srdce. Na druhej 
strane nás svojím vysokým štýlom na 
prednáškach uvádzal do pomykova 
a vzbudzoval obavy zo skúšky. Nako-
niec sa vždy ukázalo, že za strohým 
pohľadom filozofa je ukrytá vzácna,
hlboká kňazská duša pána profeso-
ra, ktorý veľa vyžadoval, ale aj veľa 
dával. Nielen rozumu, ale celému 
nášmu budúcemu kňazskému životu. 
Pritom bol vždy jasnej mysle, rode-
ný optimista a nadovšetko múdry 
a skromný muž.

Dobrotivý Boh doprial dožiť 
sa svojmu služobníkovi požehna-
ných 89 rokov života. Svoju dušu 
odovzdal Stvoriteľovi v Charitnom 
dome v Beckove. Pochoval ho eme-
ritný biskup Mons. Dominik Tóth 
v rodnom Šulekove, kde jeho telesné 
ostatky očakávajú slávne vzkriesenie. 
Modlíme sa za neho a veríme, že už 
teraz sa raduje s Pánom.

S úprimnou vďakou mu venujeme 
túto spomienku.

Blažený pokoj a večná mu pa-
miatka!

s pravoslávnym jeromonachom Ale-
xejom Nikonorovom z Moskovského 
pravoslávneho patriarchátu, ktorý 
študuje na Pápežskom východnom 
inštitúte v Ríme.

Ako vnímate ekumenické hnutie? 
V prvom rade si myslím, že ekumeniz-
mus je jednou z najzložitejších úloh 
dneška, ktoré stoja pred cirkvami, preto-
že na rozdiel od ostatných problémov, 
s ktorými prichádza Cirkev do kontaktu, 
je jej najhlbším problémom tisícročné 
rozdelenie medzi Východom a Zápa-
dom. Preto nie je možné kráčať veľký-
mi krokmi k vzájomnému zblíženiu. 
Toto poslanie je veľmi zložité a ťažké. 
Potrebujeme veľa síl a myslím si, že aj 
veľa času. No v súčasnosti je pozitívnou 
stránkou to, že sme sa obrátili tvárou 
k sebe. Ukazujeme svoju pripravenosť 
na dialóg, svoju pripravenosť na to, aby 
sme sa pokúsili pochopiť jeden druhé-
ho, naše tradície, to, v čom pozostáva 
naša rôznosť a čo môžeme urobiť na 
ceste k našej jednote. Dnes mnohí 
hierarchovia našej cirkvi hovoria o tom, 
že pred tvárou útočiaceho sekularizmu 
v Európe východná aj západná cirkev 
musia zjednotiť svoje úsilie, aby svedčili 
o Kristovej a evanjeliovej pravde pred 
tvárou bezbožnosti. No táto práca ide 
pomaly, nenáhlivo a opatrne. 

Tú istú otázku sme položili aj prof. Con-
stantinovi Simonovi, SJ, ktorý na Pá-
pežskom východnom inštitúte v Ríme 
prednáša cirkevné dejiny. 

Skutočnými ekumenistami sú v podsta-
te tí ľudia, ktorí nimi vždy boli, aj v čase, 
keď ekumenizmus ako hnutie ešte 
neexistoval. V súčasnosti sa však toto 
hnutie rozvíja, pretože pápež Benedikt 
XVI. sa veľmi zaujíma o túto otázku zblí-
ženia cirkví. Už viackrát povedal, že je to 
jedna z prvých úloh jeho pontifikátu. Na
druhej strane, vzťahy medzi Východom 
a Západom sú zviazané aj s politikou, 
s otázkami ako Európska únia, seku-
larizácia, nová sloboda aj v krajinách 
východnej Európy. Nesmieme opakovať 
chyby, ktoré sa urobili v minulosti, či už 
z jednej, alebo z druhej strany. 
V súčasnosti vidíme, že sa rozvíja Gréc-
kokatolícka cirkev tu u vás na Slovensku 
i v iných krajinách Európy. Gréckokato-
lícka cirkev sa musí aktívne zúčastňovať 
na tomto procese zblíženia týchto 
dvoch cirkví a nesmie byť z týchto dôle-
žitých úloh zblíženia medzi Východom 
a Západom vynechaná.

Ľ. Petrík

Za profesorom Silvestrom Šokom

rozhovor na 5 minút

V slovenskom betleheme 
(Prešov, Ľubomír Petrík) Nadácia 

Prameň zorganizovala 28. decembra 
2006 v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove vianočný benefičný
koncert V slovenskom betleheme, ktorý 
sa uskutočnil pod záštitou európskeho 
komisára Jána Figeľa. Bol to záverečný 
koncert tohto ročníka.

Účinkovali v ňom Monika Kandrá-
čová s rodinou z Krásnej Lúky, folklór-
ny súbor Šarišan z Prešova, Gréckoka-
tolícky katedrálny spevácky zbor sv. 
Jána Krstiteľa z Prešova a Obývačkový 
orchester Ruda Patrnčiaka z Terchovej. 
Na koncerte sa spolu s prešovským 
gréckokatolíckym eparchom Jánom 
Babjakom, SJ, zúčastnil aj pravoslávny 

arcibiskup prešovský a Slovenska Ján, 
biskup Evanjelickej cirkvi a. v. Igor Mi-
šina, európsky komisár Ján Figeľ, ako 
aj ďalší vzácni hostia a mnoho divákov, 
ktorí si nenechali ujsť veľmi hodnotné 
živé vystúpenie vynikajúcich spevákov 
a hudobníkov. Program vianočných 
kolied a vinšov z rôznych oblastí Slo-
venska pod názvom V slovenskom 
betleheme sa už stáva peknou tradí-
ciou. Na konci koncertu sa prihovoril 
eurokomisár Ján Figeľ a vladyka Ján 
Babjak, SJ, ktorí zdôraznili dôležitosť 
duchovných hodnôt v živote človeka 
a vianočné posolstvo lásky pretavené 
do kolied a vinšov.
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Súčasnú dobu označujeme ako 
dobu obrazu. Aj keď vnímame 
svoje okolie všetkými zmyslami, 

dominantne sa nám vtláča obraz sve-
ta do duše prostredníctvom očí. Ak 
sa obraz spája so zvukom, hovoríme 
o najplnšej forme prenosu informácií 
na pozorného vnímateľa.

Azda aj táto skutočnosť bola jed-
ným z dôvodov, prečo vznikol v jeseni 
minulého roka v Košiciach originálny 
nápad – prezentovať cirkevný život 
gréckokatolíkov formou obrazovej vý-
stavy. Realizácie nápadu sa ujal košický 
protopresbyter Marko Rozkoš, ktorý na 
seba zobral garanciu projektu po teolo-
gickej stránke. Do pracovného tímu sa 
zaradil aj fotograf Marián Šangala, ktorý 
pripravil fotografickú dokumentáciu
výstavy. Odbornou poradkyňou sa stala 
profesionálna múzejníčka Klaudia Bu-
ganová, ktorá svojimi cennými radami a 
pomocou dala myšlienke profesionálny 
charakter. A tak už nič nebránilo tomu, 
aby sa výstava s priliehavým názvom 
Neboj sa, maličké stádo zaradila do 
kontextu podujatí Festivalu sakrálneho 
umenia, ktorý sa v Košiciach konal už 
po sedemnástykrát.

Na samotnom otvorení výstavy vo 
Východoslovenskom múzeu sa 21. no-

vembra 2006 zúčastnili vzácni hostia: 
vladyka Milan, košický exarcha, riaditeľ 
múzea Róbert Pollák, primátor mesta 
Košice František Knapík a ďalší. Do 
pravej duchovnej atmosféry uviedol 
prítomných svojimi skladbami Kated-
rálny zbor sv. Cyrila a Metoda a ožive-
nie pamäti priniesol príhovor vladyku 
Milana. Pripomenul 
v ňom skutočnosť lik-
vidácie Gréckokatolíc-
kej cirkvi, ale aj jej zno-
vuzrodenia a sľubného 
rozvoja v súčasnosti. 
Potom nasledovala 
prehliadka vystave-
ných exponátov, roz-
delených v priestoroch 
múzea do štyroch te-
matických okruhov.

V prvom okruhu 
s názvom Liturgický 
sprievod - procesia boli 
prezentované liturgické 
sprievody pri rôznych 
cirkevných poduja-
tiach, ako sú odpusty, 
svätenie ozimín a pod. 
Súčasťou tohto celku 
bola aj prezentácia 
Klokočova, najznámej-

šieho mariánskeho pútnického miesta 
v Košickom exarcháte. Druhý tematický 
celok sa týkal bezprostredného litur-
gického života v byzantskom obrade. 
Hlavným prezentovaným exponátom 
bol prestol (oltár) s jeho kompletným 
liturgickým zariadením. Návštevníci 
mali možnosť vnímať bohatosť a krásu 

reportáž

Výstava v kontexte Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach:

NEBOJ SA, MALIČKÉ STÁDO
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liturgického zariadenia a symboliky li-
turgie. Tretím okruhom prezentácie bol 
obrad veľkého (jordánskeho) svätenia 
vody, ktorý sa v Gréckokatolíckej cirkvi 
koná veľmi slávnostne. Posledným 
tematickým okruhom boli vystavené 
kompletné liturgické rúcha biskupa, 
kňaza a vzácne rúcho bl. hieromučeníka 
Metoda D. Trčku, CSsR.

Okrem prezentácie spomenutých 
okruhov cieľom výstavy bolo načrieť 
do kroniky farnosti Košice a sprístupniť 
širokej verejnosti dejiny gréckokatolíc-
keho spoločenstva veriacich v tomto 
meste, ako aj počiatok výstavby a dejiny 
dnešnej katedrály. Vzácne dobové foto-
grafie prvých košických farárov uviedli
prítomných do historického deja okolo 
založenia farnosti spred vyše 120 rokov. 
Ďalší obrazový materiál na saporánoch 
(prezentačných sklenených tabuliach), 
doplnený priliehavým textom popisov 
a vysvetliviek k jednotlivým prezen-
tovaným témam, pomohol previesť 
vnímavého návštevníka do súčasného 
života gréckokatolíkov v rámci novo-
zriadeného exarchátu. Dokumentačné 
fotografie z rázovitého Kojšova či
najstaršieho chrámu exarchátu v Pe-
ríne-Chyme, posviacky zvonov vo 
Veľatoch, posviacky kaplniek a krížov 
zavŕšili mapovanie cirkevného života 
exarchátu v nádeji, že aj maličké stádo 
je zapísané v Božej pamäti a milované 
Božou láskou.

Výstava bola otvorená denne až do 
15. januára 2007. Návštevníkov zaujala 
svojou jedinečnosťou, prístupnou for-
mou a celkovým umeleckým dojmom. 

Stala sa výborným prostriedkom na 
historicko-liturgickú katechizáciu žia-
kov cirkevných škôl obidvoch obradov 
v Košiciach i v širšom okolí. Tým splni-
la svoj cieľ – budovať zdravé povedomie 
svojej cirkevnej príslušnosti na základe 
poznania viery a obradových realít.

Na záver ponúkame aspoň niekoľko 
výpovedí mladých účastníkov výstavy:

Michal, 16 r.
Exkurzia bola pekná hlavne preto, 

že som sa dozvedel viacero vecí o gréc-
kokatolíkoch a o svätej službe. Boli to 

veci, ktoré som dovtedy nevedel a boli 
zaujímavé. Napr. zvyky v rôznych čas-
tiach Košického exarchátu alebo rôzne 
spôsoby slávenia sviatkov, napr. svätenie 
vody v rieke.

Mimka, 17 r. 
My, gréckokatolíci Košického apoš-

tolského exarchátu, máme svoju histó-
riu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. 
V tomto nás utvrdila aj táto výstava, 
ktorá mi ponúkla jedinečnú príležitosť 
nahliadnuť do života gréckokatolíkov, 

a moju dušu naplni-
la radosťou z toho, 
že Kristus pomocou 
nás, nehodných slu-
žobníkov, koná dielo 
spásy tu na zemi. Bol 
to krásny zážitok pre 
nás mladých vidieť 10 
rokov exarchátu ako 
na dlani, a tak v nás 
vyvolať pocit hrdosti 
na našu Cirkev.

Vojto, 15 r.
Výstava bola pre-

dovšetkým o tradí-
ciách a histórii našej 
viery. Dozvedel som 

sa veľa nových vecí a táto výstava sa mi 
páčila, bola poučná. Väčšinu z tradícii, 
ktoré boli kedysi dôležité, už dnes ne-
máme kde vidieť a poznať, a už vôbec 
nie v meste. Takže to bolo pre mňa 
naozaj zaujímavé.

Michal Hospodár

Pondelok 22. január

„Slobodno platiť cisárovi daň, či nie? 
Máme platiť či nemáme?“ Ale on poznal 
ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma po-
kúšate?! Prineste mi denár, nech sa naň 
pozriem!“ A oni priniesli (Mk 12, 14 - 16).

Ježiš jednoduchou otázkou odhalil 
pokrytectvo farizejov, ktorí sa tvárili 
ako veľkí odporcovia rímskej okupácie 
a daní pre cisára, ale vo vreckách nosili 
daňové peniaze. Takéto pokrytecké po-
kúšanie Boha sa môže prejaviť v našich 
modlitbách. Hovoríme: „Buď vôľa tvoja“, 
ale nech mi to nezasahuje do mojich 
plánov a zvykov. Modlím sa, aby mi 
písomka dobre vyšla, ale idem na ňu 
s ťahákom vo vrecku. Nikoho som ne-
okradol, ale z roboty sem - tam nejakú 
drobnosť prinesiem. Pohoršujem sa 
nad klebetnou susedou, ale v obchode, 
v autobuse či v čakárni si krátim čas 
posudzovaním chýb politikov, suse-
dov, kňazov: „Ja hovorím len pravdu, 
a nikomu tým neubližujem.“ Dať Bohu, 
čo je jeho, znamená ochotne mu zveriť 
celý svoj život, každú minútu. Kristus 
nám ukazuje takýto vzťah k Otcovi aj 
vo chvíľach, keď to nie je jednoduché.

Utorok 23. január

„A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 
Veľmi sa mýlite“(Mk 12, 27).

Saduceji sa zaoberali problémami živo-
ta, ale bez nasmerovania na večnosť, 
na Boha. Preto prichádzali na absurdné 
a neriešiteľné otázky. Ale Kristus im 
pripomína ich omyl. Je možné žiť bez 
Božej prítomnosti v našom živote, bez 
toho, aby sme si uvedomovali, že náš 
pozemský život je nasmerovaný na več-
nosť. Keď však príde problém, utrpenie 
či blízka smrť, život sa postupne stane 
neznesiteľným, absurdným a najlepším 
riešením sa zdá samovražda. Bez Boha 
totiž niet uspokojivej odpovede na 
otázky zmyslu života, existencie utrpe-
nia a smrti. Boh je ten, ktorý vníma tie-
to naše problémy a odpovedal na nich 
cez Ježiša Krista. On nám jasne ukázal, 
že Bohu záleží na každom človekovi, že 
miluje všetkých. Každému, kto uverí, 
ponúka istotu večného života, záruku, 
že ak žiješ s ním, nestratíš svoj život.

na každý deň
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Dnes, v zmaterializovanej dobe 
sa veľmi ťažko kráča proti 
prúdu. Niekedy sa dokonca 

zdá, že dravosť dnešných riek sa nedá 
prekonať. Napriek tomu si Boh aj 
v dnešnej dobe povoláva mužov viery, 
aby vkročili do nebezpečných vôd tohto 
sveta. Tí, ktorí prijali ponuku tohto jedi-
nečného „zamestnávateľa“, sú povolaní 
prežívať s ním úžasné dobrodružstvo 
pri vyťahovaní plných sietí do svojich 
malých rybárskych lodí.

Rozhodnutie nebýva ľahké. A prí-
prava na toto poslanie je náročná. 
O nej a o mnohých ďalších veciach, 
dotýkajúcich sa života seminaristov, 
sme sa porozprávali so špirituálom 
gréckokatolíckeho Kňazského seminá-
ra bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove o. 
Jánom Karasom.

Každá profesia či povolanie si 
vyžaduje starostlivý výber. S čím by 
mali vstupovať do seminára tí, ktorí 
sa túžia stať kňazmi?

Kandidát na kňazstvo musí najprv 
poznať a prijať seba samého. Až po 
takom sebapoznaní by mal počuť vo 
svojom srdci Boží hlas podobne ako 
prorok Izaiáš: „Koho mám poslať, kto 
nám pôjde?“ a rozhodol sa ako on 
odpovedať: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ 
(Iz 6, 8) 

Venujete sa bohoslovcom, s ktorý-
mi trávite 24 hodín denne. Čo pova-
žujete z hľadiska duchovnej formácie 
za najdôležitejšie pri ich príprave na 
kňazstvo?

Dnes Cirkev kladie veľký dôraz na 
ľudskú a duchovnú formáciu budúcich 
kňazov. Na kňazskom poslaní a účinko-
vaní sa zúčastňuje celá ľudská osobnosť 
s dušou a telom. Seminarista má utvárať 
svoju osobnosť tak, aby sa jeho budúca 
kňazská služba stala ľudsky vierohod-
nejšou, aby on sám sa stal mostom pre 
ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Kristom. 
Budúci kňaz má byť schopný poznať 
hĺbku ľudského ducha, získať si dôveru 
ľudí, vybadať a byť schopný riešiť ich 
problémy. 

Duchovná formácia je zameraná na 
to, aby sa seminarista naučil žiť v dô-
vernom vzťahu s Bohom. Najprv musí 
uveriť v Ježišovu lásku k nemu, počuť 
jeho hlas, poznávať toho, kto sa k ne-
mu prihovára a chce ho urobiť svojím 
priateľom. 

Aby ho spoznal počas seminárskej 
formácie, musí ho hľadať ako betlehem-
skí pastieri. Potom, keď ho nájde a zažije 
osobnú skúsenosť s ním, bude rozprávať 
o tom, čo videl a zažil.

Špirituál je duchovným otcom 
i vodcom seminaristov. Ako vy vníma-
te svoje poslanie v seminári?

Moje poslanie v seminári je privádzať 
seminaristov do blízkosti Ježiša Krista 
a robiť ich jeho učeníkmi. Ako špirituál 
zodpovedám za duchovnú formáciu. 
Uvádzam seminaristov do tajomstva 
duchovného života cez spoločné mod-
litby na posvätenie dňa, rozjímania, 
duchovné rozhovory . Veľmi dôležitý 
rozmer je moja osobná modlitba za 
tých, ktorí sú mi zverení. Uvedomujem 

si, že základnou formáciou kandidátov 
na kňazstvo je ich vzťah pripodobniť 
vzťahu Krista a apoštolov, ktorých si 
vyvolil, „aby boli s ním“ (Mk 3, 14). 
Tento proces formovania smeruje 
k dôvernému životu s Ježišom. Tak sa 
seminár stáva priestorom vhodným na 
formáciu. Byť s Ježišom v takejto du-
chovnej atmosfére je prejavom zvláštnej 
Božej milosti. 

Ako si spomínate na svoje roky 
v seminári?

Patria medzi nezabudnuteľné ob-
dobia v mojom živote. Denne som sa 
sýtil Božím chlebom a Božím slovom. 
Priam som hltal vedomosti a skúsenosti 
profesorov a predstavených seminára, 
ktorí mi boli vzorom v tom, ako sa viac 
a viac pripodobniť Kristovi. 

Počas piatich rokov v seminári som 
hlboko prežíval Božie slovo z Evanjelia 
podľa Lukáša: „Chlapec rástol a mocnel 
na duchu a žil na púšti až do dňa, keď 
vystúpil pred Izrael.“ (1, 80)

Zmenil sa oproti minulosti neja-
kým zásadným spôsobom súčasný 
pohľad na kňazstvo? V čom sú život 
a duchovná príprava v seminári iné, 
ako boli v minulosti?

Pohľad Cirkvi na kňaza sa nezmenil, 
lebo v Liste Hebrejom sv. apoštol Pavol 
hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, 
dnes i naveky. Poslanie kňaza je stále 
to isté.

Dnes sa však zmenili nároky na 
poslanie kňaza – byť viac svedkom ako 
učiteľom. Dnešný kňaz má byť dobrým 

„Skôr, než som ťa utvoril 
v matkinom živote, poznal 
som ťa, skôr, než si vyšiel 
z lona, zasvätil som ťa, 
za proroka pre pohanov 
som ťa ustanovil.“ 

Kniha proroka Jeremiáša

Ty si kňaz naveky

ZAMESTNANIE ALEBO POVOLANIE?
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a milujúcim otcom, má mať otvorené 
srdce pre všetkých, má byť samaritánom 
všade tam, kam je poslaný. 

A v čom je dnešný život v seminári 
iný? Môžem porovnať čas, keď som bol 
seminaristom ja. Žili sme skromnejšie, 
jednoduchšie, s menšími nárokmi, vo 
väčšej jednote a súdržnosti, viac sme 
prežívali bratské spoločenstvo a žili sme 
ako jedna rodina.

Mnohí majú skreslené predstavy 
o živote v seminári. S čím sa boho-
slovci najťažšie vyrovnávajú a čo im, 
naopak, pomáha prekonávať ťažkosti, 
s ktorými sa stretávajú?

Bohoslovci najviac zápasia s posluš-
nosťou. Treba hľadať príčiny, prečo je 
pre bohoslovcov taká ťažká. 

Vstupom do seminára sa rozhodujú 
dať sa do služby Bohu, skrze svojich 
predstavených poznávať Božiu vôľu. 
Ježišove slová pre Zebedejových synov 
sú aktuálne aj dnes: „Medzi vami to 
tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať 
medzi vami veľkým, bude vaším slu-
žobníkom. A kto bude chcieť byť medzi 
vami prvý, bude sluhom všetkých.“ (Mk 
10,43-44) 

Prekážky prekonávajú vďaka mod-
litbe, spoločnej, ale aj osobnej adorácii 
v seminárskej kaplnke, vďaka sviatosti 
zmierenia. Dôležité sú aj živé príklady 
kresťanského života v rodine, vo far-
nosti, v seminári. Veľkou inšpiráciou 
a povzbudením pre nich sú naši novo-
dobí blahoslavení biskupi Peter Pavol 
Gojdič a Vasiľ Hopko a rehoľný kňaz 
Metod Dominik Trčka. 

Máte možnosť vidieť jednotlivých 
adeptov na kňazstvo celkom zblízka, 
často nahliadnete aj do ich vnútra. Čo 
ich charakterizuje?

Seminaristi sú súčasťou dnešnej 
doby. V nich sa zrkadlí mentalita 
dnešných mladých ľudí. Odohráva sa 
v nich to, o čom hovorí apoštol Pavol 
v Liste Rimanom : „ Vieme, že zákon je 
duchovný, ale ja som telesný, zapredaný 
hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo 
nerobím to, čo chcem, ale robím to, 
čo nenávidím.“ ( Rim 7, 14- 15) To je 
ich neustály vnútorný boj. Ale riešenie 
nachádzajú v živote podľa Ducha. Teraz 
teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú 

v Kristovi Ježišovi. (Rim 8,1)
Čo vás na vám zverených bohoslov-

coch najviac oslovuje, povzbudzuje?
Povzbudzujú ma tí, ktorí sa rozhodli 

hlbšie prežívať spoločenstvo modlitby. 
V nej potom zakusujú Božiu prítom-
nosť. Veľmi ma povzbudzuje, keď sa ne-
boja vydať osobné svedectvo a hovoriť 
o svojom prežívaní, o vzťahu k Bohu.

Podľa celosvetových štatistík klesá 
záujem o profesie, ktorých základom 
je práca s ľuďmi. Do tejto skupiny pat-
ria aj kňazi. V čom vy vidíte príčiny 
poklesu kňazských povolaní?

Myslím si, že chyba je v rodinách. 
Dnešná rodina sa rozkladá, nemá pevné 
pozície v spoločnosti.

Boh hľadá Zachariášov a Alžbety, 
ktorí privedú na svet novodobých Já-
nov Krstiteľov ukazujúcich na Božieho 
Baránka, na znaky Božej prítomnosti 
v tomto svete. A mali by sme sa vrátiť 
k vzoru nazaretskej rodiny, kde by Ježiš 
bol nielen na stene, ale živý uprostred 
našich rodín. Ak naše rodiny budú 
sväté, budeme mať dosť duchovných 
povolaní.

Aký by mal byť, podľa vás, kňaz 
budúcnosti?

Kňazstvo nie je zamestnanie, ale 
povolanie.

Dnešný svet volá po svätých kňazoch. 
Iba svätý kňaz sa môže v sekularizova-
nom svete stať priezračným, tým, cez 
ktorého budú ostatní vidieť Krista. 

V kňazovi sa Kristus znova rozhodol 
zvláštnym spôsobom byť človekom me-

dzi ľuďmi. Kňaz budúc-
nosti má byť mužom 
modlitby a obety. Má 
byť svedkom Kristov-
ho vzkriesenia. Všade, 
kam príde, má prinášať 
ovocie Ducha, ktorým 
je láska, radosť, pokoj, 
zhovievavosť, láska-

vosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdr-
žanlivosť. Jeho život má hovoriť, že už 
nežije on, ale žije v ňom Kristus.

Tak sa stane Kristovou vôňou pre 
svet. A ľudia budú chcieť žiť nový život, 
aký žije tento kňaz.

Mgr. Ján Karas prijal kňazské svä-
tenie v roku 1973. Pôsobil vo viacerých 
farnostiach - v Oľke, vo Svidníku a v Bu-
kovciach. Od roka 2003 zastáva post 
špirituála v gréckokatolíckom Kňaz-
skom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča 
v Prešove.

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová 

Streda 24. január

„Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš 
Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej 
svojej duše, z celej svojej mysle a z celej 
svojej sily!’“ Druhé je toto: ,Milovať budeš 
svojho blížneho ako seba samého‘“ (Mk 
12, 29 - 31).

Kristus ako jediný dokázal naplniť toto 
prikázanie lásky. My cítime, že by sme 
mali takto milovať, ale denne zažíva-
me, aké je to pre nás ťažké, ba priam 
nemožné. Zisťujeme, že robiť dobro 
si vyžaduje námahu, kým na hriech sa 
premáhať netreba. Podstatou Kristovho 
ohlasovania je, že Boh toto môže zadar-
mo urobiť s každým človekom. Žiť ako 
kresťan, to neznamená, že sa musíme 
zapierať, obetovať, snažiť sa a dávať 
si dobré predsavzatia. Kresťan je ten, 
kto si je vedomý vlastnej neschopnosti 
vyplniť toto prikázanie, ale uveril Bohu 
a dovolil mu zmeniť svoje srdce, svoju 
hriešnu prirodzenosť. Kristus chce 
darovať svoju prirodzenosť každému, 
kto v neho uverí a dovolí mu postupne 
premieňať svoje srdce. On je schopný 
pretvoriť nás z ľudí neschopných milo-
vať na ľudí, ktorí milujú s ľahkosťou.

Štvrtok 25. január

 „Veru, hovorím vám: ,Táto chudobná 
vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali 
do pokladnice. 44 Lebo všetci dávali 
zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej 
chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje 
živobytie’“ (Mk 12, 43 - 44).

Skutok chudobnej vdovy vychádzal 
z veľkej dôvery v Božiu starostlivosť. 
V tej dobe sa nemohla spoľahnúť na 
dôchodok, sociálne dávky či na charita-
tívne zariadenia. 
V čom hľadáme spokojnosť a šťastie? 
Zabezpečiť sa, mať istotu, myslieť na 
zajtrajšok. „Čo keď sa niečo stane?“ 
To zaberá väčšinu našich myšlienok, 
rozhovorov aj aktivít. Čas pre Boha 
nemáme, lebo sa potrebujeme zabez-
pečiť. To sa stalo modlou, ktorá požiera 
náš život. Tu pramení naša neláska 
k žobrákom, nezamestnaným, bezdo-
movcom, ktorí nás prosia o pomoc. 
Modlitbu, návštevu chrámu či skutky 
almužny vykonávame z nadbytku času 
alebo prostriedkov. Až keď na to máme. 
Kristus pripomína: „Nebuďte ustaros-
tení o svoj život... Čo osoží človeku, 
keby aj celý svet získal a svojej duši by 
uškodil?“ 

na každý deň

Seminarista má utvárať svoju osob-
nosť tak, aby sa jeho budúca kňazská 
služba stala ľudsky vierohodnejšou, 
aby on sám sa stal mostom pre ľudí, 
ktorí sa chcú stretnúť s Kristom.
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spoločnosť

Trest smrti, ako to potvrdili 
dlhoročné diskusie medzi jeho 
prívržencami a odporcami, je 

jedným z najrozporuplnejších inšti-
tútov trestného práva. Diskutabilná 
však nie je len jeho samotná podstata, 
ale aj najvhodnejší prístup pri hľadaní 
odpovede na ťažko riešiteľnú otázku, 
ako s trestom smrti naložiť. V ostat-
nom období začína v odborných kru-
hoch prevládať názor o nevyhnutnosti 
podriadiť právne a kriminologické 
aspekty trestu smrti výhradne filozo-
fickým a sociálnym úvahám. Dilemu
zachovať či zrušiť trest smrti možno 
vraj prekonať len vtedy, ak trest smrti 
nebudeme posudzovať iba ako inštitút 
trestného práva, ale predovšetkým ako 
kategóriu etickú, ako výraz mravných 
postojov k hodnote ľudského života. 
S etickým statusom trestu smrti sa zvý-
razňuje zodpovednosť každého občana 
za trest smrti, pretože je vykonávaný 
podľa zákona vládou, ktorej autoritu 
občan uznáva.

Máloktorá smrť rozbúri vlnu proti-
chodných protestov tak, ako smrť Sad-
dáma Husajna. Vlastne nešlo ani o pri-
rodzenú či náhodnú smrť, ako o trest 
smrti obesením. A to práve v čase, keď 
si kresťanský svet pripomínal narodenie 
Darcu života – Ježiša Krista. A aj pre 
moslimov to bol sviatočný deň. Tunis-
ká vláda už predtým vyjadrila hlbokú 
ľútosť nad popravou a vyhlásila, že jej 
vykonanie počas moslimského Sviatku 
obetovania bolo vážnou urážkou citov 
moslimov. Ľudstvo si znova položilo 
otázku: „Možno v rámci spravodlivosti 
zobrať niekomu, hoci aj tomu najväčšie-
mu zločincovi, život?“

Možno ani neviete, ale existuje Sve-
tový deň proti trestu smrti. Je to len 
symbolický deň, 10. október, ale istotne 
má svoj význam. Mnohí ľudia sa snažia 
proti trestu smrti bojovať priamo – cez 
petície a urgentné apely na webových 
stránkach (napr. http://www.worldco-
alition.org/ alebo http://www.abolition.
fr/). Iní protestujú na námestiach. A ako 
sa k tomu staviame my?

Trest smrti je na Slovensku zrušený. 
Ale ako ukázal nedávny prieskum, sko-
ro polovica Slovákov je za jeho znova-
zavedenie. Morbídne na nás je aj to, že 
sa so záujmom pozeráme na popravu. 
Kedysi to bol zastrašovací akt vlády, 
ktorá chcela ukázať, ako dopadnú tí, čo 
porušujú ich zákony. Dnes, ako uvádza 
internetový denník SME, 43% odpo-
vedajúcich si „pozrelo zo zvedavosti“ 
záznam popravy Saddáma Husajna. 
Sme ešte vôbec kultúrni ľudia, sme ešte 
vôbec veriaci národ?

Trest smrti sa však, na rozdiel od 
iných štátov, u nás nevykonáva. Chvála 
Bohu. Sú však krajiny, kde je bežnou sú-
časťou právneho systému. A pritom to 
nie sú len rozvojové štáty, ale aj vyspelé 
demokratické a kultúrne spoločnosti, 
ako napr. USA a Japonsko.

Japonská národná asociácia právni-
kov požiadala na konci minulého roka 
ministra spravodlivosti, aby neschválil 
popravy 96 ľuďom, ktorí čakajú na 
trest smrti (v Japonsku sa trest smrti 
vykonáva na príkaz ministra spravod-
livosti). Ako dôvod uvádzajú možnosť 
odsúdenia nevinných. Skupina právni-
kov odporučila moratórium a celkovú 
revíziu potrebnosti trestu smrti.

V Japonsku je trest smrti viac - me-
nej tabu a nemedializuje sa, ako napr. 
v Spojených štátoch. Ráno 21. decembra 
1995 prišla Kimura Shuji za svojím sy-
nom do väznice. Bolo jej oznámené, že 
majú rušno a nech príde po 12. hodine. 
Keď sa vrátila, bola požiadaná, aby si 
vzala synovo telo na pohreb... Svedčí 
to o tom, aká zlá je celková informo-
vanosť. Samotní väzni netušia, kedy 
budú popravení. V Japonsku je problém 
aj odsúdenia mentálne postihnutých 
a nevinných, napr. Okunishi Masaru 
bol v roku 1961 odsúdený za otrávenie 5 
žien. V roku 2005 sa rozhodlo o novom 
pojednávaní kvôli novým dôkazom... 

V USA bolo v období od roka 1900 
do roka 1985 preukázateľne chybne 
odsúdených 349 osôb na absolútny 
trest. Jedným z najznámejších prípadov 
justičného omylu je tzv. guildforská 

štvorka. Dňa 20. októbra 1989 anglická 
vláda zrušila odsudzujúce rozsudky 
štyroch ľudí uväznených na doživotie za 
bombové atentáty v Guilforde a Wool-
vichi v roku 1974. Odsúdení strávili vo 
väzení takmer 15 rokov za trestné činy, 
ktoré nespáchali.

Vzhľadom na povahu trestu smrti, 
keď nie je možná náprava vykonaného 
nezákonného rozsudku, riziko popravy 
nevinnej osoby je nevyhnutné vylúčiť 
alebo aspoň znížiť na minimum. A naj-
účinnejšou cestou vylúčenia možnosti 
justičného omylu, s čím možno pravda-
že iba súhlasiť, je zrušenie trestu smrti.

Kiež by ľudstvo konečne po dvoch 
tisíckach rokov vraždenia v mene Boha, 
spravodlivosti alebo čohokoľvek iného 
pochopilo, že trest smrti mal už dávno 
vymiznúť z našich právnych systémov. 
Sám Boh, ktorý ako jediný má právo 
zobrať život, lebo je jeho darcom, tak 
nekoná a skrze slová svojho Syna nás 
vyzýva k rovnakému postoju. Ježiš 
Kristus nám zanechal podobenstvo 
o kúkoli medzi pšenicou: „Nebeské 
kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý 
zasial na svojej roli dobré semeno. Ale 
kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, 
zasial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. 
Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, 
ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli 
sluhovia a povedali mu: ,Pane, nezasial 
si na svojej roli dobré semeno? Kde 
sa teda vzal kúkoľ?’ On im vravel: ,To 
urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: 
,Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ 
On odpovedal: ,Nie, lebo pri zbieraní 
kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. 
Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase 
žatvy poviem žencom: ,Pozbierajte 
najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov 
na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do 
mojej stodoly.‘“ (Mt 14, 24-30)

Juraj Gradoš

Máme právo na život iného človeka?
Naozaj si myslíme, že sme...

SPRAVODLIVEJŠÍ
AKO BOH?
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V jednu nedeľu hovoril osviete-
ný pán biskup Babjak v relácii 
Rádia Lumen o utrpení gréc-

kokatolíckych kňazov a ich rodín za 
totality. Kde všetci títo ľudia brali silu 
na prekonanie utrpenia? 

Porozprávam vám, ako sa obetovalo 
15-ročné dievča Marienka Džundová, 
gréckokatolíčka z Kružlovskej Huty. 
Toto tajomstvo si držala pre seba. 
Prezradila mi ho až v poslednom roku 
života. 

Písal sa rok 1950. Komunistický re-
žim prenasledoval našu cirkev. Kňazov 
s rodinami a deťmi vyháňali z farských 
budov. Niektorých posielali do Čiech na 
pohraničie. O zamestnanie sa nestarali, 
ani o živobytie pre ich manželky a deti. 
Uchýlili sa, kde sa dalo. 

Keď sa Marienka Džundová do-
zvedela, ako sa štát chová ku kňazom, 
darovala svoj život Pánu Ježišovi ako 
obetu za Cirkev a kňazov. Odpoveď 
prišla čoskoro. Začalo jej rásť jedno oko. 
Keď veľkosť oka bola nápadná a objavilo 
sa aj chvenie druhého oka, išla s ňou 
mamka k lekárovi. Poslali ju do Košíc. 
Na očnom oddelení im oznámili, že oko 
je potrebné vybrať, aby aspoň druhé 
zachránili. Nezronilo ju to. Darovala 
oko ako obetu za blaho Cirkvi. Lekári 
sa snažili, aby sa umelé oko pohybovalo 
rovnako ako zdravé. Preto jej z ruky 
pravého ramena zobrali podkožný tuk 
do oka. Oko sa pekne zahojilo aj dobre 
pohybovalo. Nik nezbadal, že nemá 
oko. Lenže ruka na ramene sa nechcela 
zahojiť. Marienku to neznepokojovalo. 
Modlila sa a obetovala každú bolesť, 
každú nepríjemnosť. S touto ranou ju 
preložili do druhého pavilóna – na chi-
rurgiu. Ležala v pätnásťposteľovej izbe. 
Hneď zapadla do kolektívu žien. Ak 
niektorá niečo potrebovala, Marienka 
bola ochotná pomáhať. Všimli si to ses-
tričky Božského Vykupiteľa. V tom čase 
nás v celej nemocnici pracovalo 120. 
Pomáhala aj nám. Odniesla materiál 
do laboratória, doniesla odtiaľ výsledky. 
Všímala si, kde by mohla pomáhať. Jej 
radosťou bolo robiť radosť iným. 

Keď sme mávali duchovné cvičenia, 
Marienka prišla do kaplnky na každú 
prednášku. Vďaka Bohu, Pán ju k sebe 
priťahoval. No ruka sa nehojila. Prevä-
zovali jej ju každý druhý deň v ambu-
lancii na prízemí, kde som pracovala. 
Ruku jej viackrát operovali. Bolo treba 
urobiť plastiku. Najprv jej preniesli na 
ruku lalok zo stehna a zasadrovali ju. Po 

týždni sme jej ruku odviazali, ale rana 
sa znova rozpadla. Marienka všetko po-
kojne prijala. Po čase jej voperovali na 
ruku lalok z brucha. Ani toto nezabralo. 
Lekári skúšali všetko možné. Dr. La-
dislav Bardoš by jej bol dal čokoľvek, 
len aby videl zhojenú ranu. Chvíľu sa 
tešil, že je rana čistá, no o chvíľu sa stav 
znova zhoršil. Ľutovala som doktora aj 
Marienku. Vyhŕkli mi slzy, no ona mi 
povedala: „Netrápte sa, sestrička. Pán 
Ježiš to tak chce, mňa to netrápi, patrím 
jemu. Nech bude Božia vôľa.“ 

Z rodičovského domu si priniesla 
živú vieru, a tá sa v nej vzmáhala. 
Denne prijímala Ježiša v Eucharistii, 
žila pre neho. Oheň lásky k Bohu a ľu-
ďom rozdúchavala čítaním dobrých 
kníh. Bola vynaliezavá. Hľadala, kde 
by mohla prejaviť lásku. Pacientky z jej 
izby sa z nej tešili, zahrňovali ju láskou. 
V spojení s Pánom Ježišom robila toľko 
dobra, koľko len mohla. Vzťahujú sa na 
ňu slová sv. Pavla: „Už nežijem ja, ale 
žije vo mne Kristus.“ 

Na nočnej službe som jej čítavala 
životopisy sv. dona Bosca, Quo vadis 
a iné knihy. Ona za ten čas robila za 
mňa tampóny na vytieranie rán. Keď 
už bolo jedenásť hodín, posielala som 
ju spať, hoci ona by ešte rada počúvala. 
Ráno o pol siedmej už bola v kaplnke.

Do roka 1954 prekonala asi 20 chi-
rurgických zákrokov oka a ruky. Raz 
dostali zo zahraničia nejaké kovové pili-
ny. Dr. Bardoš ich vyskúšal. O osem dní 
sa rana zahojila. Všetci sme z toho mali 
radosť. Marienku prepustili domov.

Asi o dva týždne ju priviezli naspäť. 
Doma ochorela. Pichli jej injekciu, 
po ktorej sa jej vytvoril absces. Bola 
uložená na to isté miesto, kde ležala 
štyri roky. Dostala zápal pľúc. Lekári ju 
udržiavali pod kyslíkom, kým po ňu ne-
prišla mamka. Sanitkou ju vzala domov 
zomrieť. Pri rozlúčke v popoludňajších 
hodinách sa sestričky zišli na izbe. Štr-
násť pacientok plakalo, sestričky spieva-
li Blíž k tebe, Bože môj. V tej chvíli som 
jej povedala: „Marienka, vymeňme sa, 
ja by som rada zomrela, aby si ty žila.“ 
Odpovedala: „Ó, sestrička, ja sa teším, 
že už pôjdem k Pánu Bohu. Som rada, 
že mi Pán Boh dal takýto život. Lebo 
ktovie, ako by som žila.“ Vďačne prijala 
smrť, ako aj všetko utrpenie. Domov 
prišla živá. Zomrela až v noci. 

Nádherný životný príklad. 
Či by sme mohli aj my taký dať? 

sestra Rajmunda Hurajová

svedectvo

Piatok 26. január

„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 
Prídu mnohí v mojom mene a budú 
hovoriť: ,To som ja.‘“ A mnohých zvedú“ 
(Mk 13, 5 - 6).

Falošní spasitelia podľa Ježišových 
slov boli, sú i budú. Ponúkajú riešenie 
problémov človeka vedecky, politic-
ky, ekonomicky, ideologicky. Darí sa 
im zviesť mnohých. Človek dnešnej 
doby dôveruje vedeckému pokroku, 
medicíne, technike. Riešenie všetkých 
problémov vidí v zmene systému, 
v politike štátu, v prehnanej aktivite. 
Toto myslenie, žiaľ, preniká i do Cirkvi. 
Za hlavnú úlohu kňaza či aktívneho 
kresťana sa považuje neúnavná práca 
na poli charity, organizovaní akcií pre 
deti, mládež, rodiny, starých. Je potreb-
né mať „svojich ľudí“ pri moci, ovládať 
ekonomiku, mať svoje médiá, nazhro-
maždiť a udržiavať majetky. To všetko 
je dobré, ale kvôli tomu sa zabudne 
alebo už nezostáva čas a energia na 
modlitbu, na osobný vzťah s Bohom. 
Misiou Cirkvi nie je stať sa najvplyvnej-
šou a najúspešnejšou organizáciou, ale 
má byť sviatosťou spásy pre svet, živým 
a viditeľným telom Ježiša Krista.

Sobota 27. január

„A Boh neobráni svojich vyvolených, čo 
k nemu volajú dňom i nocou, a bude 
k nim nevšímavý? Hovorím vám: ,Zaraz 
ich obráni’“ (Lk 18, 6 - 8).

Moderná doba je plná zhonu a skra-
covania akéhokoľvek procesu, to 
poznamenáva i našu modlitbu. Neradi 
sa modlíme dlho a neviem koľkí z nás 
k Bohu volajú dňom i nocou. Vytrvalosť 
je dôležitá, aby sme sa naučili byť na 
Boha napojení čo najpevnejšie a pokiaľ 
možno ustavične. Stála a vytrvalá mod-
litba je pupočnou šnúrou, cez ktorú 
kresťan dostáva životodarnú energiu 
pre svoj každodenný život. Modliť sa 
radi a dlho môžeme vtedy, keď uve-
ríme, že Boh je živý, že má uši, ktoré 
ochotne počúvajú hlas človeka a že 
sa chce zmilovať nad každým hriešni-
kom. Typická modlitba východného 
mníšstva, vytrvalé a mnohonásobné 
zvolanie: „Pane, Ježišu Kriste, Synu 
Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym“, 
je vynikajúcim spôsobom, ako takúto 
modlitbu praktizovať.

na každý deň

Život darovaný KRISTOVI
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Boh ustanovil vyvolený národ ako 
„kráľovstvo kňazov a svätý ná-
rod“ (Ex 19, 6). Ale v izraelskom 

národe si Boh vyvolil jeden z dvanástich 
kmeňov, kmeň Léviho, a vyhradil si ho 
na liturgickú službu. Sám Boh je jeho 
dedičným podielom. Osobitný obrad 
posvätil začiatky kňazstva Starej zmlu-
vy. Kňazi sú v nej ustanovení pre ľudí 
v ich vzťahoch s Bohom, aby prinášali 
dary a obety za hriechy. 

Ale toto kňazstvo, ktoré bolo usta-
novené, aby ohlasovalo Božie slovo 
a obnovovalo spoločenstvo s Bohom 
obetami a modlitbou, bolo neschopné 
uskutočniť spásu, lebo muselo nepre-
stajne opakovať obety a nemohlo do-
spieť k definitívnemu posväteniu, ktoré 
mala uskutočniť jedine Kristova obeta 
– obeta „potomka ženy“ prisľúbeného 
už v raji (Gn 3, 15).

Všetky predobrazy kňazstva Starej 
zmluvy (Áronovo kňazstvo i levitská 
služba) dosahujú svoje splnenie v Ježi-
šovi Kristovi, ktorý je jediný prostred-
ník medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 2, 5). 
A Melchizedech z knihy Genezis, „kňaz 
najvyššieho Boha“, sa v kresťanskej 
tradícii považuje za najkrajší predobraz 
kňazstva Ježiša Krista, jediného veľkňa-
za na spôsob Melchizedecha (Ž 110, 4), 
„svätého, nevinného, nepoškvrneného“ 
(Heb 7, 26), ktorý jedinou obetou na-
vždy zdokonalil tých, ktorých posväcuje 
(Heb 10, 14). Jedinou obetou kríža.

Kristova vykupiteľská obeta je jediná 
a uskutočnila sa raz a navždy, a predsa 
sa sprítomňuje v eucharistickej obete 
Cirkvi. To isté treba povedať aj o je-
dinom Kristovom kňazstve. Sprítom-
ňuje sa prostredníctvom služobného 
kňazstva, pričom sa jeho jedinečnosť 
nezmenšuje. A preto iba Kristus je 
pravý kňaz, ostatní sú jeho služobníci. 
Existujú dve účasti na jedinom Kristo-
vom kňazstve.

Všeobecné kňazstvo

Kristus Veľkňaz a jediný prostred-
ník urobil z Cirkvi „kráľovstvo kňazov 
svojmu Bohu a Otcovi“ (Zj 1, 6). Celé 
spoločenstvo veriacich ako také je kňaz-
ské. Veriaci vykonávajú svoje krstné 
kňazstvo svojou účasťou na poslaní 

Krista Kňaza, Proroka a Kráľa. Každý 
podľa vlastného povolania. Tajomstva-
mi krstu a myropomazania sú veriaci 
posvätení na sväté kňazstvo.

Služobné kňazstvo

Služobné alebo hierarchické kňaz-
stvo biskupov a kňazov a spoločné 
kňazstvo všetkých veriacich majú účasť 
na jedinom Kristovom kňazstve. Na-
priek tomu sa od seba podstatne líšia, 
i keď sú navzájom na seba zamerané.

V akom zmysle?
Kým spoločné kňazstvo veriacich sa 

uskutočňuje rozvíjaním krstnej milosti, 
života viery, nádeje a lásky, života podľa 
Ducha, služobné kňazstvo je v službách 
spoločného kňazstva. Je zamerané na 
rozvíjanie krstnej milosti všetkých kres-
ťanov. Jeho prostredníctvom Kristus 
neprestajne buduje a vedie svoju Cirkev. 
Preto sa prenáša osobitnou sviatosťou 
– tajomstvom posvätného stavu.

Kristus je prameňom každého kňaz-
stva. Starozákonný kňaz bol jeho 
predobrazom, ale kňaz Nového zákona 
koná v jeho osobe. Vo vysvätenom 
služobníkovi je prítomný Kristus ako 
hlava. Táto Kristova prítomnosť sa však 
nemá chápať tak, že vysvätený služob-
ník je uchránený od všetkých ľudských 
slabostí, od ducha panovačnosti, od 
omylov, ba aj od hriechu. Sila Svätého 
Ducha neručí za všetky skutky vysväte-

ného služobníka tým istým spôsobom. 
Kým vo svätých tajomstvách, ktoré 
vysluhuje (krst, myropomazanie ...), je 
táto záruka daná tak, že ani hriech vy-
sväteného služobníka nemôže prekážať 
ovociu milosti, je ale veľa iných skutkov, 
v ktorých ľudský charakter vysväteného 
služobníka zanecháva stopy, ktoré nie 
sú vždy znakom vernosti evanjeliu. 
Môžu teda škodiť apoštolskej plodnosti 
Cirkvi.

A naozaj vidíme, že Kristus povolal 
Dvanástich, obyčajných ľudí s chybami 
a slabosťami, aby im zveril zodpoved-
nosť za svoju Cirkev. On ich pripravil 
na službu slova, odovzdal im niektoré 
zo svojich mocí: „Chorých uzdravujte, 
mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte“ (Mt 10, 8) a „čo 
zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, 
čo rozviažete na zemi, bude rozviazané 
v nebi“ (Mt 18, 18). V posledný večer 
im zveril Eucharistiu a povedal: „Toto 
robte na moju pamiatku.“ Práve to sú 
osobitné účasti služobného kňazstva na 
Kristovom kňazstve. Apoštoli to chápu. 
Oni tiež ustanovujú zodpovedných ľudí, 
aby pokračovali v ich činnosti.

Uvažovanie sv. apoštola Pavla o apoš-
toláte a o charizmách smeruje ku kňaz-
stvu služobníkov Cirkvi. Tým, čo sú 
zodpovední za spoločenstvá, dáva kňaz-
ské tituly: správcovia Božích tajomstiev 
(1 Kor 4, 1n), služobníci Novej zmluvy 
(2 Kor 3, 6). O „apoštolskom kázaní“ už 
hovorí ako o určitej liturgickej službe 

O kňazstve

KŇAZSTVO JE LÁSKA JEŽIŠOVHO SRDCA
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O kňazstve

KŇAZSTVO JE LÁSKA JEŽIŠOVHO SRDCA
(Rim 1, 9. 15, 15n). Sú to jasné slová 
o služobnom kňazstve. Toto kňazstvo 
však neutvára triedu privilegovaných, 
ale stáva sa prostriedkom, ktorý zaru-
čuje službu Božiemu ľudu.

Tri stupne kňazstva

Táto Bohom ustanovená kňazská 
služba je v Cirkvi vykonávaná v troch 
stupňoch. Tí, ktorí ju vykonávajú, sa už 
od dávnych čias volajú biskupi, kňazi 
a diakoni.

Hlavné miesto má služba tých, ktorí 
sú ustanovení za biskupov. Sú nástup-
cami apoštolov. Biskupskou vysviackou 
sa im udeľuje plnosť kňazstva. Liturgic-
ký zvyk Cirkvi aj výroky svätých Otcov 
túto plnosť kňazstva nazývajú najvyšším 
kňazstvom – biskup veľkňaz – archije-
rej. Každý biskup ako Kristov zástupca 
má pastierske poslanie v miestnej 
cirkvi, ktorá mu bola zverená. Kolegiál-
ne má so všetkými bratmi v episkopáte 
účasť na starostlivosti o všetky cirkvi. 
Aj Eucharistia, ktorú slávi biskup, má 
celkom osobitný význam, ako prejav 
Cirkvi zhromaždenej okolo oltára, kde 
predsedá ten, ktorý zastupuje Ježiša 
Krista – Dobrého pastiera a hlavu svojej 
Cirkvi.

Spolupracovníkmi biskupského 
stavu sú kňazi – presbyteri, ktorí svoje 
posvätné poslanie služby kňazstva vy-
konávajú v závislosti od svojho biskupa 
a v spoločenstve s ním, predovšetkým 
v eucharistickom zhromaždení (syna-
xis), kde konajú v osobe Krista a ohla-
sujú jeho tajomstvo. Tak spájajú prosby 
veriacich s obetou Ježiša Krista. Sľub 
poslušnosti, ktorý skladajú biskupovi 
pri vysviacke, a biskupov bozk pokoja 
po vysviacke znamenajú, že biskup ich 
pokladá za svojich spolupracovníkov, za 
svojich synov, bratov a priateľov. Oni sú 
zasa zaviazaní láskou a poslušnosťou.

Diakoni prijímajú nižší stupeň kňaz-
ského svätenia. V prvotnej cirkvi ich pr-
voradou úlohou bola starostlivosť o si-
roty a vdovy. Sú osobitne spätí s bisku-
pom. Asistujú biskupovi a kňazom pri 
slávení Božích tajomstiev. Osobitným 
spôsobom majú účasť na Kristovom 
poslaní a na jeho milosti. Tajomstvo 
posvätného stavu aj ich označuje ne-

zmazateľným znakom (charakterom), 
ktorý nemôže nikto odstrániť a ktorý 
ich pripodobňuje Kristovi.

Keďže prostredníctvom vysväteného 
služobníka koniec - koncov pôsobí 
a uskutočňuje spásu sám Kristus, ne-
hodnosť služobníka neprekáža, aby 
Kristus skrze neho pôsobil. Svätý Au-
gustín dôrazne tvrdí: „Pyšného služob-
níka treba priradiť k diablovi. Ale Kristov 
dar, čo prúdi cez neho, sa nepoškvrní; je 
čisté, čo prechádza cez neho, prichádza 
číre do úrodnej pôdy. Lebo duchovná 
sila sviatosti je ako svetlo; tí, ktorých má 
osvietiť, prijímajú ho čisté a ak prechá-
dza cez nečistých, nepoškvrní sa.“

A duchovný dar, ktorý sa udeľuje 
kňazskou vysviackou, vyjadruje modlit-
ba byzantského obradu. Biskup, okrem 
iného, hovorí: „Pane, naplň darom 
Svätého Ducha toho, ktorého si láskavo 
povýšil na kňazskú hodnosť, aby bol ho-
den stáť bez úhony pred tvojím oltárom, 
hlásať evanjelium tvojho kráľovstva, 
posväcovať slovo tvojej pravdy, prinášať 
ti dary a duchovné obety a obnovovať 
tvoj ľud kúpeľom znovuzrodenia, aby tak 
aj on sám išiel v ústrety nášmu veľkému 
Bohu a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi, tvoj-
mu jednorodenému Synovi v deň jeho 
druhého príchodu a od tvojej nesmiernej 
dobroty dostal odmenu za verné vykoná-
vanie svojho posvätného stavu.“

Pred veľkosťou kňazskej milosti 
a kňazského poslania svätí učitelia cítili 
v sebe naliehavú výzvu na obrátenie, 
aby celým svojím životom odpovedali 
tomu, ktorého sviatosť ich ustanovila za 
vysvätených služobníkov. Svätý Gregor 
Naziánsky ešte ako mladý kňaz zvolá: 
„Najprv sa treba očistiť, až potom očis-
ťovať iných, najprv sa učiť múdrosti, až 
potom v nej poučovať iných, stať sa svet-
lom, a potom osvecovať iných, priblížiť sa 
k Bohu, a tak k nemu privádzať iných, 
posvätiť sa, a potom posväcovať, viesť za 
ruku a múdro radiť. Viem, čí služobníci 
sme, na aké miesto sme postavení a kam 
sme poslaní. Poznám Božiu vznešenosť 
a ľudskú slabosť, ale aj jej silu. Kto je teda 
kňaz? Je obranca pravdy, ktorý bude stáť 
s anjelmi, vzdávať chvály s archanjelmi, 
prinášať obety na nebeský oltár, s Kris-
tom vykonávať kňazstvo, obnovovať tvo-
ra, utvárať v ňom Boží obraz, pracovať 
pre nebeský svet a, čo je najväčšie, bude 
bohom a iných bude zbožstvovať.“

A svätý farár z Arsu hovorí: „Kňaz 
pokračuje v diele vykúpenia na zemi ... 
Keby sme tu na zemi dobre pochopili, čím 
je kňaz, umreli by sme nie od strachu, 
ale z lásky. Kňazstvo je láska Ježišovho 
srdca.“

Jozef Gača

Nedeľa 28. január

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude poní-
žený, a kto sa ponižuje, bude povýšený“ 
(Lk 18, 14).

Snáď ani jedna z kresťanských čností 
nie je dnes taká zaznávaná ako pokora. 
Považuje sa za slabosť, nedostatok 
sebadôvery a prežitok. Ale v podoben-
stve o mýtnikovi a farizejovi vidíme, 
že práve pokora otvára cestu Sväté-
mu Duchu do duše človeka, aj toho 
najväčšieho hriešnika. Pýcha sa aj pre 
toho najhorlivejšieho stáva bariérou 
v napojení na Boha. Spôsobuje slepotu 
k vlastným hriechom a vyzdvihovanie 
slabostí iných. Pyšný človek nepotre-
buje od Boha milosť ani spásu, lebo 
je presvedčený, že sa dokáže spasiť 
vlastnými dobrými skutkami a obeta-
mi. Jeden z najväčších problémov pre 
kňaza je spovedať takého človeka. Cíti 
sa bezhriešny, spravodlivý a chyby vidí 
len na tých druhých. Vyhlásiť, že nie 
som hriešny, znamená vyhlásiť Boha za 
klamára. 

Pondelok 29. január

„Vydajú vás súdom, budú vás biť v sy-
nagógach a pre mňa budete stáť pred 
vladármi a kráľmi, aby ste im vydali 
svedectvo. Až vás povedú, aby vás vydali, 
nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, 
ale hovorte, čo vám bude dané v tú 
hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, 
ale Svätý Duch“ (Mk 13, 9. 11).

Kto sa rozhodne skutočne nasledovať 
Ježiša Krista, postupne zistí, že Boh 
mu neprestrie červený koberec pod 
nohy, nebude zabezpečovať pohodlný 
život. Ježiš nám ako svojim učeníkom 
hovorí, že poslaním kresťana je vydať 
svedectvo pohanom. Je to rovnaké 
svedectvo, aké vydal on pred veľradou 
a Pilátom: „Ako baránok, ktorý onemie 
pred svojím strihačom“. V každej gene-
rácii potrebuje človek jasne vidieť, že 
niekto z lásky dobrovoľne prijíma jeho 
hriechy. Že ho niekto miluje takého, aký 
je. To je možné iba v Svätom Duchu, 
v Duchu Ježiša Krista. Boh nás môže 
pripraviť na takýto moment svedectva, 
ak sami zakúsime, že nás takto miluje. 
Potom nás napĺňa jeho láska a po-
dopiera istota večného života, ktorá 
pramení z viery, že sme spolu s Kristom 
vstali zmŕtvych. 

na každý deň
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V dobe, keď boje utíchli a Európu 
tvorili Spojené štáty európske, 
bol medzi hŕstkou špriritua-

listov pozoruhodný človek. Mnohí ho 
nazývali nadčlovekom. Detstvo srdca 

mu bolo rovnako vzdialené ako det-
stvo rozumu. Bol ešte mladý, ale vďaka 
svojej genialite sa vo svojich tridsiatich 
troch rokoch preslávil ako vynikajúci 
mysliteľ, spisovateľ a verejný činiteľ. Keď 
sám v sebe objavil veľkú duchovnú silu, 
bol stále presvedčeným špiritualistom 
a jeho prenikavý um mu stále odhaľoval 
pravdivosť toho, v čo je potrebné veriť: 
v dobro, Boha, Mesiáša.

Veril tomu, čo mu rozum kázal veriť, 
ale miloval len sám seba. Veril v Boha, 
ale v hĺbke svojej duše dával prednosť 
sebe pred Bohom. Veril v dobro, ale 
vševedúce oko Večného vedelo, že tento 
človek sa kloní pred zlom, len čo si ho 
podmaní nie falošnými citmi a nízkymi 
vášňami, ba ani nie nesmiernou túžbou 
po moci, ale iba bezbrehým egoizmom. 
Tento egoizmus nebol totiž ani podve-
domým inštinktom, ani nerozumným 
nárokom. Výnimočná genialita, krása 
a ušľachtilosť, rovnako ako najvyššie 
prejavy zdržanlivosti, nezištnosti a dob-
ročinnosti akoby dostatočne osprave-
dlňovali ohromný egoizmus veľkého 
špiritualistu, askétu a filantropa.

V Božích daroch, ktorými bol ob-

darovaný, spozoroval osobité znaky 
mimoriadnej vyššej priazne a pokladal 
sa za druhého po Bohu, za svojho druhu 
jediného Božieho syna, teda za toho, 
kým je Kristus. A toto vedomie svojej 

vyššej hodnoty ho nevie-
dlo k mravnej povinnosti 
voči Bohu a svetu, ale, 
naopak, k pocitu práva 
a privilegovanosti pred 
všetkými, najmä pred 
Kristom.

Pôvodne necítil k Je-
žišovi  nepriateľstvo. 
Uznával jeho mesiášsky 
význam a dôstojnosť, ale 
videl v ňom len svojho 
najväčšieho predchodcu. 
Hovoril si: „Kristus pri-
šiel predo mnou, ja som 
druhý. Ale veď to, čo je 
v časovom poradí neskôr, 
je v podstate skôr. Prichá-
dzam ako posledný, na 
konci vekov, práve preto, 
lebo som dokonalým 
a konečným spasiteľom. 
Kristus je mojím pred-
chodcom. Jeho poslaním 

bolo ohlásiť a pripraviť môj príchod.“
Svoj postoj voči Kristovi a nadrade-

nosť nad ním si ospravedlňoval tým, 
že „Kristus hlásal a vo svojom živote 
uplatňoval morálne dobro, bol napravo-
vateľom ľudstva. Ja som však povolaný 
byť dobrodincom tohto sčasti naprave-
ného, sčasti nenapraviteľného ľudstva. 
Naplním všetky potreby ľudí. Kristus 
ako moralista rozdeľoval ľudí na dob-

rých a zlých. Ja ich spojím potrebami, 
ktoré si vyžadujú rovnako dobrí aj zlí. 
Budem skutočným predstaviteľom toho 
Boha, ktorý dáva Slnku vychádzať nad 
dobrých i zlých a posiela dážď na spra-
vodlivých i nespravodlivých. Kristus 
priniesol meč, ja prinesiem pokoj. 
On hrozil zemi strašným posledným 
súdom. Ale veď posledným sudcom 

budem ja a môj súd nebude iba súdom 
spravodlivosti, ale aj súdom milosti. 
V mojom súde bude aj spravodlivosť, 
nie však spravodlivosť odplácajúca, 
ale spravodlivosť triediaca. Všetkých 
roztriedim a každému dám podľa jeho 
potrieb!“

V ovzduší takýchto a podobných 
myšlienok čaká na Božie znamenie, 
ktoré mu dá za pravdu, že on je starší 
Boží syn, milovaný Boží prvorodenec. 
Ale už má tridsaťtri rokov a stále nič. 
Jeho myseľ začala nahlodávať myšlien-
ka: „A čo keď? ... A čo keď nie ja, ale 
ten ... Galilejský. ... Čo keď nie je mojím 
predchodcom, ale pravým, prvým a po-
sledným? Ale v tomto prípade musí byť 
živý! ... Kde je? Čo keď príde za mnou, 
tu a teraz ? ... Čo mu poviem? Veď sa 
pred ním budem musieť skloniť ako 
hlúpy kresťan a budem musieť ako neja-
ký hlúpy vidiečan nezmyselne modlikať: 
Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj 
sa nado mnou hriešnym. Alebo sa ako 
kajúcnici vystriem na zemi v podobe 
kríža! Ja, jasný génius, nadčlovek. Nie, 
nikdy!“

Namiesto niekdajšej rozumovej 
a triezvej úcty k Bohu a Kristovi sa 
v jeho srdci zrodila a rástla akási hrôza, 
neskôr pálčivá a celú jeho bytosť zvie-
rajúca závisť.

„Ja, ja, ja a nie on! Nie je už medzi 
živými! Nie je a nebude! Nevstal z mŕt-
vych, nevstal, nevstal! Zhnil, zhnil, zhnil 
v hrobe. Zhnil ako posledný....,“ kričal 
a s penou v ústach sa pustil behom 
zo záhrady po skalnom chodníku do 
tmavej noci. Zastavil sa až nad zrázom, 
pod ktorým zurčala rieka. Zúrivosť 
nahradilo zúfalstvo.

„Čo keby som ho privolal a spýtal 
sa, čo mám robiť ?“ pýtal sa sám seba. 
V šeru sa pohla akási pokorná a smutná 
postava.

„Ľutuje ma. ... Nie! 
Nikdy! Nevstal z mŕt-
vych! Nevstal!“ A skočil 
dole zrázom. Namiesto 
tvrdého pristátia ucítil, že 
ho niečo pružné, akoby 
vodný stĺp, vymrštilo späť 
na breh, len zopár metrov 
od zrázu. Nepocítil žiadny 

náraz, len akoby otras elektrickým prú-
dom. Na okamih stratil vedomie a keď 
sa prebral, zistil, že kľačí. Oproti nemu 
stála akási matným svetlom fosfores-
kujúca postava, ktorej oči neznesiteľne 
ostrým bleskom prenikali jeho dušu.

(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova spracoval 

Juraj Gradoš

Legenda o Antikristovi II.

ZRODENIE ANTIKRISTA

„A čo keď? ...  ten ... Galilejský. ... je 
... pravým, prvým a posledným? 
Ale v tomto prípade musí byť živý! 
... Kde je? Čo keď príde za mnou, tu 
a teraz ? ... Čo mu poviem?...“
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Otec Juraj, čakám bábätko, ale som 
slobodná. K otcovi dieťaťa už necítim 
lásku a ani on ku mne. Máme sa spolu 
zosobášiť z povinnosti?

Lucia
Milá Lucia,
nepoznám okolnosti, za ktorých ste 

splodili dieťa, ale zo slov „už necítim“ 
sa dá vydedukovať, že ste predtým 
niečo medzi sebou cítili, lásku alebo 
aspoň zaľúbenie. Je dobré, že ste sa 
rozhodli ponechať si dieťa. Nebude to 
ľahká cesta. Čo sa týka vzťahu k otcovi 
dieťaťa, musíš mať na zreteli niekoľko 
skutočností. V prvom rade je jeho 
otcom a má tak svoje práva, ako aj 
povinnosti. Chtiac-nechtiac ste rodina. 
Nemala by si mu brániť stretávať sa 
s dieťaťom a mali by ste ho spoločne 
vychovávať.

No a čo sa týka manželstva, tak do 
manželstva človek vstupuje slobodne 
a dobrovoľne kvôli láske, ktorú sľu-
buje až po, a niekedy aj za hrob. Ak 
sa nemilujete, ako možno vaše man-
želstvo nazvať zväzkom lásky? Ale to 
neznamená, že nemôžete obaja skončiť 
v spoločnom manželstve. Láska, kto-
rá bola medzi vami, sa môže vďaka 
spoločným záujmom a stretávaniu 
sa znova rozhorieť a jej plamene vás 
privedú pred oltár. Pre vaše dieťa by 
to bola tá najlepšia štartovacia pozícia 
v rodinnom živote.

Ak by ste sa rozhodli pre sobáš 
z rozumu a povinnosti bez lásky, tak 
takéto manželstvo by dlho nevydržalo 
a nebolo by ani požehnané. Žiť spolu 
v nezáujme a nenávisti, to by pre vaše 
dieťa bolo oveľa horšou nočnou morou, 
než keby si ho vychovávala sama.

Manželstvo je na celý život. Akokoľ-
vek sa rozhodneš, maj na mysli, že do 
manželstva treba dvoch a každý jeden 
z vás tam musí vstúpiť dobrovoľne 
a slobodne, a navyše z lásky.

o. Juraj

PS: „Preto muž opustí otca i matku 
a pripúta sa k svojej manželke a bu-
dú dvaja v jednom tele. A tak už nie 
sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh 
spojil, nech človek nerozlučuje.“ (Mt 
19, 5 - 6)

Boli Vianoce a deťom sme stále 
vraveli, že darčeky nosí Ježiško. Ale 
teraz zbadali, že sme ich kupovali my. 
Ako im to vysvetliť?

Ľuboš

Klamať sa nemá a ani nerozumným 
deťom. Každé klamstvo ich bude pri-

vádzať k ich vlastnému klamaniu. Na-
miesto toho by bolo vhodnejšie zvoliť 
pravdu. Ak však máte teraz v mysli 
slová: „Tieto darčeky sú od nás“, tak ste 
nepochopili podstatu sviatkov.

Aká je teda pravda a čo povedať 
deťom? V prvom rade ich musíte 
voviesť do podstaty Vianoc, a ňou je 
narodenie Ježiša Krista. Už od detstva 
si musia budovať vzťah s ozajstným 
Kristom a Vianoce budú sláviť ako jeho 
narodeniny, lebo ich má veľmi rád. 
A práve z tejto lásky k nim samým im 
chce darovať dar – samého seba. Dieťa 
sa však skôr upriami na darčeky než na 
Ježiša. Ale trpezlivou prácou možno 
docielite, že na Vianoce začne o rok, 
dva, pozerať ináč, a hlavne nebude žiť 
v klamstve, aj keď to celkom možno ani 
klamstvo nie je. Ale od úplnej pravdy 
je to ešte veľmi ďaleko.

My sme to doma urobili tak, že sme 
väčšinu darčekov nakúpili spoločne – 
aj s deťmi. Potom sme darčeky odložili 
a deťom sme povedali, že na Vianoce 
ak budú poslušné a dobré, dostanú 
darčeky. A ony vedeli, aké. A aby po-
chopili, že bez Ježiša by žiadne darčeky 
neboli, často sme im pripomínali, že 
tieto darčeky kúpili síce rodičia, ale to 
preto, lebo im to Ježiško povedal. A tak 
sú tieto darčeky od Ježiška, ktorý je ich 
pravým vlastníkom a on sa na Vianoce 
s nimi podelí.

Toto je pravda, lebo ak by nebolo 
Krista, nebolo by Vianoc a my by sme 
neobdarovávali svojich blízkych. Keďže 
sme boli obdarovaní Ježišom Kristom, 
chceme túto radosť z dávania prenášať 
ďalej. A dieťa to naozaj najskôr pocho-
pí cez hračky a sladkosti, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť jeho života.

Tie moje ma samy prekvapili, keď 
sa dokázali podeliť so ženou, ktorá 
prišla do práce niečo pýtať pre svoje 
deti. Dali, čo v tej chvíli mali, hoci iba 
keksík, na ktorý si poriadne brúsili 
zúbky. A teraz chodia za mnou, že sa 
s tou či onou hračkou chcú podeliť, 
lebo tak urobil Ježiško.

Takýmto spôsobom dokážeme 
nielen uchovať čaro Vianoc, atmosféru 
plnú darčekov a detského smiechu, ale 
aj vychovať ľudí, ktorí takého Vianoce 
dokážu raz pripraviť svojim deťom.

o. Juraj

PS: „Božia láska je rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého 
sme dostali.“ (Rim 5, 5) „Veď z plnosti 
srdca hovoria ústa. Dobrý človek vynáša 
z dobrého pokladu dobré veci a zlý člo-
vek vynáša zo zlého pokladu zlé.“ (Mt 
12, 34b - 35)

Utorok 30. január

„Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na 

návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú 

a nepostavia pod mericu, ale na stojan, 

aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech 

tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby vi-

deli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 

Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 14n).

Veľkosť troch svätiteľov a veľkých 

teológov sa často meria množstvom 

teologických traktátov, ktoré napísali. 

Božie slovo nás učí, že prvým dôvodom 

je ich svätosť. Človek neuvidí Boha, keď 

mu podáme odborný výklad teolo-

gických právd, ale keď sa stretne so 

živým Kristom. Dospelý kresťan, ten, 

o ktorom platia slová „už nežijem ja, 

ale vo mne žije Kristus“, sprostredkuje 

pre iných túto skúsenosť. Kristus nás 

nazýva „svetlom sveta“. Úlohou Cirkvi je 

osvecovať tento svet aj v dnešnej dobe 

svätosťou, ktorá môže žiariť aj z nás, 

ak sa necháme preniknúť a zapáliť 

svetlom Svätého Ducha.

Streda 31. január

„Nebo a zem sa pominú, ale moje slová 

sa nepominú“ (Mk 13, 31).

Božie slovo je večné. 

Jeho slovo má moc, je jeho živou prí-

tomnosťou. Boh koná cez svoje slovo. 

Slovom stvoril celý svet. Cez zvesto-

vané a prijaté Slovo sa stal človekom. 

Ohlasovanie jeho slova rodí nových 

kresťanov, posilňuje a sprevádza Cirkev 

a dáva vzrast mnohým povolaniam. Má 

byť každodenným pokrmom kresťana, 

ktorý chce mať v sebe Boží život. Na 

toto niekedy zabúdame pri liturgi-

ách, keď sa nám zdá počúvanie čítaní 

nudné, dlhé a možno zbytočné. Našou 

úlohou je však dávať tomuto slovu 

možnosť zrealizovať sa v nás. Ohla-

sovanie Božieho slova sa môže stať 

konkrétnym zjavením jeho prítomnosti, 

ak ho budeme proklamovať viditeľne 

uskutočnené v našom osobnom živote.

na každý deňlistáreň slova
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Nakoniec chytil psa a toho 
pripravil ako jedlo pre otca. 
Vstúpil k nemu hneď po Ja-

kubovom odchode. Sotva vstúpil do 
miestnosti, Izák pocítil sil-
né, horúce ovzdušie, akoby 
sa rozhoreli všetky steny. 

„Nech môj otec zje po-
krm, ktorý som mu pripra-
vil,“ povedal Ezau.

„Kto si?“ opýtal sa Izák.
„Som tvoj prvorodený 

– Ezau“.
I z á k a  s a  z m o c n i l a 

triaška, akú nezažil. Triasol 
sa silnejšie ako vtedy, keď 
ho šiel na oltári obetovať 
jeho otec Abrahám. 

„Kto z nás bude horieť 
v plameňoch pekla?“ ho-
voril si sám pre seba. 

„Kto má byť potrestaný? 
Či azda ja za to, že som po-
žehnal nesprávneho syna? 
Alebo môj syn Jakub, ktorý 
ho získal podvodom? Ale-
bo Ezau, v spravodlivosť 
ktorého som mylne veril?“

„Neboj sa,“ začul hlas 
z neba, „trest si nezaslúžiš 
ani ty, ani tvoj syn Jakub, 
ale Ezau. On chytil do svo-
jich sietí aj teba. Bol si 
oklamaný vonkajšou spra-
vodlivosťou, lebo takto sa 
pred tebou ukazoval.

Keď sa Izák spamätal, 
povedal Ezauovi:

„Už tu bol niekto iný pred tebou. 
Zrejme samo nebo ťa zdržalo. Jedol som 
to, čo mi priniesol ten druhý a bol som 
nútený ho požehnať.“

„Aké jedlo ti ponúkol?“
„To, čo som jedol, bolo neopísateľne 

chutné. Podobalo sa súčasne na chlieb, 
ale aj na rybu, aj na mäso. Malo to chuť 
tých dobrôt, ktorými bude v budúcich 
časoch kŕmiť Pán spravodlivých.“

„To bol Jakub!“ vykríkol Ezau. „Ne-
čudujem sa, že keď ti predložil chutné 

mäso, dosiahol od teba požehnanie, 
ktoré patrilo mne! Ja som od neho za 
právo prvorodeného dostal len misu 
šošovice!“

„Tak je to teda!“ zvolal Izák. „Kúpil 
si od teba prvorodenstvo? A ja som sa 
bál, že som zhrešil, keď som požehnal 
mladšieho namiesto staršieho. Ale teraz 
vidím, že som požehnal zákonného 
prvorodeného. Nech teda moje požeh-
nanie pri ňom aj zostane.“

Vtedy sa ozval hlas z neba a potvrdil 
jeho slová: „On zostane požehnaný!“

Keď Ezau počul tieto slová, horko 
zaplakal, lebo teraz stratil nielen prvo-
rodenstvo, ale aj požehnanie. 

Existujú aj iné verzie, podľa ktorých 
chcel Izák prekliať Jakuba za to, že ho 
podviedol. Ale Pán ho zastavil a upo-
zornil na to, že tak by preklial aj sám 
seba, lebo mu povedal, že kto ho bude 
preklínať, bude tiež prekliaty.

Ezau však napriek všetkému žiadal 
otca, aby požehnal aj jeho. 

„Azda Boh nemá dosť požehnaní pre 
nás obidvoch? Veď sme obaja spravod-
liví. Prečo mi odopieraš to, čo mi podľa 
práva patrí?“ nedal sa Ezau.

„Ale aké požehnanie ti mám teraz 
dať?“ pýtal sa Izák. „Spravil som Jaku-
ba pánom nad tebou, preto akékoľvek 
požehnanie dám teraz tebe, bude patriť 
aj jemu, lebo všetko, čo získava otrok, 

patrí aj jeho pánovi.“
Izákovi však bolo ľúto 

svojho syna a napriek všet-
kému chcel požehnať aj 
jeho. Ale v tej chvíli pocítil, 
že Boží Duch ho opustil. 

„Zľutuj sa nad ním!“ 
žiadal Pána.

„Ten, ktorého chceš te-
raz požehnať, v budúcnosti 
zničí chrám a vyvolá nepo-
koj v celom svete!“

„Potom mu udeľ odme-
nu aspoň na tomto svete!“ 
žiadal Izák.

„Otec, azda naozaj ne-
máš pre mňa žiadne požeh-
nanie?“ prosil Ezau otca so 
slzami v očiach. 

Hovorí sa, že Ezau pre-
lial tri slzy. Za to mu Pán 
dal moc nad pohorím Seir, 
ktoré je naveky požehnané 
dažďami a tiež mu daroval 
vládu nad sto krajinami. 

„Hoci je zlodejom,“ po-
vedal Pán Izákovi, „ne-
plakal nadarmo. Požehnaj 
ho!“

A tak Izák požehnal 
Ezaua: „Ďaleko od žírnej 
pôdy bude tvoje bydlisko 
a ďaleko od nebeskej rosy 
zhora. Nech ťa požehná 

Pán na tomto svete, bez ohľadu na to, 
či si toho hodný, alebo nie. Pokiaľ budeš 
držať svoje zbrane v pokoji a neublížiš 
Jakubovi, budeš žiť. Iba vtedy, keď sa 
tvoj brat Jakub prestane zaoberať Tórou, 
môžeš mu vyhlásiť vojnu a získať vládu 
nad ním.“

Prirodzene, od tejto chvíle začal Ezau 
hľadať príležitosť pomstiť sa Jakubovi. 

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

Zatiaľ sa Ezau túlal po poliach, lebo celý deň nemal na 
love úspech. Len čo sa mu podarilo niečo chytiť, už Pán 
posielal anjelov, aby rozmotali siete a oslobodili obeť zo 
zajatia. Snažil sa tak zdržať ho, aby mohol získať otcovo 
požehnanie Jakub.

midraš

JAKUB ALEBO EZAU?
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Kreslené filmy zohrávajú v očiach detí
veľmi dôležitú úlohu. Nemôžeme 
poprieť, že aj my sami sme uchvátení 

žartovnými, farebnými a presvedčivými ob-
rázkami. S trhom nasmerovaným k deťom 
sa narodil trh, ktorý produkuje animované 
filmy pre dospelých.

Prvú historickú zmienku o figúrach ožive-
ných prostredníctvom tzv. živého kola nachá-
dzame vo viktoriánskom období.Ide o malič-
ký prístroj, zostavený z kolieska, na ktoré bola 
upevnená séria obrázkov, predstavujúcich 
ten istý subjekt vo fáze pohybu. Pohybom 
páčky a pozerajúc cez štrbinu bolo možné 
vidieť obrázky v rýchlej postupnosti a takto 
vďaka optickej ilúzii mať predstavu pohybu. 
Od toho času vývoj rýchlo napredoval, až sa 
pred 60 rokmi zrodilo súčasné kino.

Súčasná produkcia je veľmi bohatá 
a nájdeme v nej veľa zábavných a poučných 
kreslených filmov. Žiaľ, sú medzi nimi aj
viaceré veľmi negatívne. Mnohé animované 
filmy sú košom, z ktorého sa vyhadzujú na
trh hračky a predmety spojené s televíznymi 
seriálmi. Je to začarovaný kruh, do ktorého 
nás nenápadne vťahujú produkčné domy. 
Ich cieľom sú deti v útlom veku, ktoré túžia 
získať hračky a rozličné predmety, súvisiace 
so známymi kreslenými seriálmi.

Stupeň dôverčivosti detí je najväčší do 9 
rokov. U týchto detí psychológia potvrdzuje, 
že ešte nevládnu nad normálnymi logicko-
-deduktívnymi procesmi. Sú teda stredobo-
dom pozornosti práve týchto „obchodníkov“. 
Profesionáli v zobrazovaní sa pokúšajú pre 
túto kategóriu detí produkovať žiadané filmy
najvyššej technickej kvality.

Majme však otvorené oči, priatelia!
Prvky, ktoré protivník navrhuje, sú vždy 

tie isté, ale tentoraz používa prostriedok, kto-
rý má veľký vplyv na deti a ktorý je schopný 
podmieniť ich myslenie. Veľavravný je čin 
firmy, ktorá v snahe propagovať zubnú pastu
uviedla reklamný šot, v ktorom tuba zmene-
ná na vláčik vchádzala do úst, aby tak splnila 
svoju hygienickú úlohu. Táto reklama však 
bola úplne odmietnutá a nepochopená naj-
menšími deťmi, ktoré ešte nemajú rozvinutú 
schopnosť pochopiť prenesenú symboliku. 
Ich model myslenia je konkrétny a výsled-
kom toho je skutočnosť, že je nemožné, aby 
sa tuba pasty zmenila na vláčik.

Nedávno nám naša priateľka rozprávala, 
že štvorročný chlapček povedal svojej mame, 
že zomrel ako veľmi starý v prvej polovici 18. 
storočia a že sa znova narodil ako terajšie 
dieťa. Chudere mame od údivu vyliezli oči 
z jamôk. Dieťa totiž trávilo celé dni v dome 
starých rodičov a pozeralo kreslené filmy

preplnené touto tematikou. Po vylúčení tých-
to programov sa týchto predstáv zbavilo.

Mnohé súčasné kreslené filmy oplývajú
hrdinami s pekným výzorom a presvedči-
vým vystupovaním. Vnímavý pozorovateľ 
však odhalí, že sa vnútri týchto postavičiek 
skrývajú figúry, charaktery a morálne hod-
noty, ktoré sú pre kresťana neprijateľné.

Často sa v kreslených filmoch stretávame
s peknými a vtipnými strigôňmi, ktorí sa po-
kúšajú cez praktiky čiernej mágie dosiahnuť 
svoj cieľ. Pomáhajú im pri tom rôzni du-
chovia. Naše zvedavé a dôverčivé deti neraz 
netušia nič zlé a tieto praktiky opakujú pri 
svojich hrách.

Hrdinovia, ktorí sa sami vyhlasujú „za 
pánov temnôt a ničenia“, sú vzory, ktoré 
najčastejšie nachádzame v diároch, zošitoch 
a taškách našich chlapcov.

Tvorcovia filmov nás chcú presvedčiť, že
v protiklade s touto zlobou sú postavičky, 
ktoré dávajú veci späť na miesta v mene 
pokoja a spravodlivosti. Žiaľ, na boj proti ná-
siliu použijú ďalšie násilie a potláčajú čiernu 
mágiu „neškodnejšou“ bielou mágiou.

V podstate nie je rozdiel v týchto prakti-
kách; farba biela, čierna či červená sú jedno-
ducho zámienky na zakrytie činnosti, ktorá je 
svojím pôvodom jednoznačne satanská.

Mágia nemôže byť porazená mágiou ani 
zlo nemôže byť potlačené iným zlom. Sám 
Pán Ježiš tvrdí: „Každé kráľovstvo vnútorne 
rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom 
vnútorne rozdelené neobstoja. Ak satan vy-
háňa satana, je vnútorne rozdelený - akože 
potom obstojí jeho kráľovstvo?“ (Mt 12, 25 
- 26)

Deti sú teda vtiahnuté do veľmi dlhých 
animovaných seriálov, kde sú hrdinovia ešte 
veľmi malí, ale čo sa týka skúseností, môžu 
sa porovnávať s tými najskúsenejšími maj-
strami života v umení klamania, intríg a sve-
táctva. Je to neustály rad udalostí, sťahujúci 
deti do víru pretvárky, klamstva a márnosti, 
zvádzajúci k štýlu života bezpochyby vzdia-
lenému od princípov čistoty evanjelia. Ide 
tu o zlovestný a stály vplyv protivníka, ktorý 
chce priviesť deti k čím väčším sympatiám so 
silami zla a vytvára v nich egoistické, ateistic-
ké, rebelantské a nemorálne pocity.

Tieto riadky nemajú múdreho kresťan-
ského rodiča zastrašiť, ale povzbudiť k ešte 
zodpovednejšiemu a starostlivejšiemu výbe-
ru hračiek, kníh a filmov, aby sa život našich
detí uberal smerom určeným nami - rodičmi 
a nie tvorcami filmov a reklamy.

Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonio 

a Marzia Amico: Hra s ohňom)

lekáreň duše

Kreslené filmy
Štvrtok 1. február

„Bdejte teda, lebo neviete, kedy 
príde pán domu: či večer, či o polno-
ci, či za spevu kohúta, alebo ráno. 
Aby vás nenašiel spať, keď príde 
nečakane“ (Mk 13, 35 - 36).

Pre prvých kresťanov bolo typické 
zvolanie „Maranathá!“ Vyjadruje 
radostné očakávanie druhého prí-
chodu Ježiša Krista. To sa vytratilo 
z každodenného života kresťanov. 
Dve tisícročia nás ukolísali do 
stavu spokojnosti, že našej gene-
rácii sa to nemôže stať. Denne sa 
modlíme: „Príď kráľovstvo tvoje“, 
ale myslíme si, že ešte na to nie 
je vhodný čas. Keď niekto začne 
hovoriť o tomto dni, považujeme 
ho za sektára. Máme strach. Prečo? 
Príliš lipneme na pozemskom 
živote, lebo si myslíme, že tu je 
pravé šťastie. Bojíme sa Boha, 
nášho milujúceho Otca? Kristus 
povedal, že pán, ktorý nájde svo-
jich služobníkov bdieť, posadí ich 
k prestretému stolu. Múdre panny, 
ktoré očakávali ženícha, vošli na 
svadbu. Ani oko nevidelo, ani 
ucho nepočulo, čo Boh pripravil 
tým, ktorí ho milujú.

Piatok 2. február

„On je ustanovený na pád a na po-
vstanie pre mnohých v Izraeli a na 
znamenie, ktorému budú odporo-
vať“ (Lk 2, 34).

Proroctvo Simeona hovorí o prijatí 
Ježiša Krista vo svete. Pád alebo 
povstanie človeka, ktorý sa stretne 
s Kristom. Pred ohlásenou keryg-
mou o príchode Spasiteľa niet 
inej možnosti. Pre tých, čo sa cítia 
v otroctve, spútaní hriechom, je 
to radosť z oslobodenia. V tých, čo 
milujú hriech, vyvoláva evanjelium 
strach o terajší život, s ktorým sú 
spokojní. Existujú iba dva postoje 
- prijatie alebo odmietnutie (aj ľa-
hostajnosť znamená odmietanie). 
Mládež ľahko podľahne klamstvu, 
že žiť s Kristom je strašne zložité 
a nepríjemné. Zvlášť vtedy, keď 
svoj školský i voľný čas trávia 
v kolektíve neveriacich. Boh robí 
všetko, aby nám ukázal, že sa ho 
nemusíme báť, že nechce nikomu 
komplikovať život, ale, naopak, 
urobiť ho zmysluplným a slobod-
ným. Treba len otvoriť svoje srdce 
jeho láskavému pôsobeniu.

na každý deň
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Štvrtok 1. 2. – Obdobie pred Sviatkom stretnutia 
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý 
mučeník Tryfón. Liturgické rúcho svetlé. Predobra-
zujúce antifóny. Tropár a kondák z obdobia pred 
sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten zo štvrtka. 
1 Jn 1,8 - 2,6 (zač. 69); Mk 13, 31 - 14, 2, zač. 62.

Piatok 2. 2. – Stretnutie nášho Pána, Boha a Spa-
siteľa Ježiša Krista. Voľnica. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo Stretnutia. 
Požehnanie sviec. Myrovanie. Hebr 7, 7 - 17, zač. 316; 
Lk 2, 22 - 40, zač. 7.

Sobota 3. 2. – Svätý a spravodlivý Simeon Bo-
hopríjemca a prorokyňa Anna. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 
Stretnutia, okrem piesne vchodu a o sv. Simeonovi 
a pr. Anne. 2 Tim 3, 1 - 9, zač. 295; Lk 20, 45 - 21, 4, 
zač. 103 (radové); Hebr 9, 11 - 14, zač. 321b; Lk 2, 25 
- 32, zač. 8 (Simeonovi).

Nedeľa 4. 2. – Tridsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiat-
nici – o márnotratnom synovi. Prepodobný otec 
Izidor Peluzijský. Radový hlas je druhý, evanjelium 
na utierni je druhé. Liturgické rúcho svetlé. Predobra-
zujúce antifóny. Pieseň vchodu nedeľná. Tropár z 2. 
hlasu a zo Stretnutia. Sláva: kondák z triódy. I teraz: 
zo Stretnutia. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu 
a zo Stretnutia. 1 Kor 6, 12 - 20, zač. 135; Lk 15, 11 
- 32, zač. 79.

Pondelok 5. 2. – Svätá mučenica Agáta. Liturgické 
rúcho svetlé. Do 9. 2. sú menlivé časti takto: Predobra-
zujúce antifóny. Menlivé časti zo Stretnutia, okrem 
piesne vchodu. 1 Jn 2, 18, 29 - 3, 10, zač. 71; Mk 11, 
1 - 11, zač. 49.

Utorok 6. 2. – Prepodobný otec Bukol, smyrnian-
sky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský 
biskup, a spoločníci. 1 Jn 3, 10b - 20, zač. 72; Mk 14, 
10 - 42, zač. 64.

Streda 7. 2. – Prepodobný otec Partenios, lampsac-
ký biskup. 1 Jn 3, 21 - 4, 6, zač. 73; Mk 14, 43 - 15, 1, 
zač. 65.

Štvrtok 8. 2. – Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. 
Tropár zo Stretnutia a zo služby mučeníkovi. Sláva: 
kondák zo služby mučeníkovi, I teraz: kondák zo 
Stretnutia. 1 Jn 4, 20 - 5, 21, zač. 74; Mk 15, 1 - 15, 
zač. 66.

Piatok 9. 2. – V tento deň sa zakončuje Sviatok 
stretnutia. Svätý mučeník Nikefor. Zdržanlivosť 
od mäsa. 2 Jn 1, 1 - 13, zač. 75; Mk 15, 22. 25. 33 
- 41, zač. 68.

Sobota 10. 2. – Mäsopôstna sobota – zádušná. 
Svätý mučeník Charalampés. Liturgické rúcho 
tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby 
za zosnulých. Panychída. 1 Kor 10, 23 - 28, zač. 146; Lk 
21, 8 - 9; 25 - 27; 33 - 36, zač. 105 (radové); 1 Sol 4, 13 
- 17, zač. 270; Jn 5, 24 - 30, zač. 16 (zosn.).

Nedeľa 11. 2. – Tridsiata piata nedeľa po Päťde-
siatnici – mäsopôstna – o Kristovom súde. Svätý 
hieromučeník Blažej, sebastejský biskup. Radový 
hlas je tretí, evanjelium na utierni je tretie. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 3. hla-
su. Sláva: kondák z triódy. I teraz : Bohorodičník podľa 
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z triódy. 1 Kor 
8, 8 - 9, 2, zač. 140; Mt 25, 31 - 46, zač. 106.

Pondelok 12. 1. – Svätý otec Meletios, antiochijský 
arcibiskup. Syropôstny týždeň. Liturgické rúcho svet-
lé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 3 
Jn 1, 1 - 15, zač. 76; Lk 19, 29 - 40; 22, 7 - 39, zač. 96.

Utorok 13. 2. – Prepodobný otec Martinián. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. Júd 1, 1 - 10, zač. 77; Lk 22, 39 - 42; 45 
- 71; 23,1 zač. 109.

Streda 14. 2. – Prepodobný otec Auxencius. 
Odchod do večnosti nášho prepodobného otca 
Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, 
učiteľa Slovanov. Prepodobný Matrón Pustovník, 
divotvorca. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti prepodobnému Cyrilovi. Gal 
5, 22 - 6, 2, zač. 213; Jn 10, 9 - 16, zač. 36.

Štvrtok 15. 2. – Svätý apoštol Onezim. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
zo štvrtka. Júd 1, 11 - 25, zač. 78; Lk 23,1 - 34a; 44 
- 56, zač. 110.

Piatok 16. 2. – Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios 
a ich spoločníci. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Ef 5, 8b - 19, zač. 229; Jn 19, 25 - 37, 
zač. 61.

Sobota 17. 2. – Syropôstna sobota – spomienka 
úctyhodných pôstnikov. Svätý veľkomučeník Te-
odor Tirón. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti zo Syropôstnej soboty. Rim 
14, 19 - 23; 16, 25 - 27, zač. 115; Mt 6, 1 - 13, zač. 16 
(radové); Gal 5, 22 - 6, 2, zač. 213; Mt 11, 27 - 30, zač. 
43 (pôstnikom).

Nedeľa 18. 2. – Syropôstna nedeľa – o vyhnaní 
prarodičov z raja. Svätý otec Lev, rímsky pápež. 
Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je štvrté. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár zo 4. hlasu. Sláva: kondák z triódy. I teraz: 
Bohorodičník podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten z triódy. Rim 13, 11b - 14, 4, zač. 112; Mt 
6, 14 - 21, zač. 17. Prvá pôstna večiereň s poklonami 

Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením. Liturgické 
rúcho pôstnej farby.

Pondelok 19. 2. – Začiatok svätej Štyridsiatnice. 
Svätý apoštol Archippos. Prvý týždeň Veľkého 
pôstu. Prísny pôst. Vo všedné dni Veľkého pôstu je 
liturgické rúcho pôstnej farby. Každodennné antifóny. 
Menlivé časti na liturgii odporúčame za odpustenie 
hriechov, o sv. kríži, o Spolutrpiacej, svätým dňa alebo 
úmyslu. 1 Kor 3, 18 - 23, zač. 129; Lk 21, 8 - 9. 25 - 27. 
33 - 36, zač. 105.

Utorok 20. 2. – Prepodobný otec Lev, katánijský 
biskup. Rim 8, 14 - 21, zač. 97; Mt 6, 1 - 13, zač. 16.

Streda 21. 2. – Prepodobný otec Timotej zo Sym-
bolov. Svätý otec Eustatios, arcibiskup veľkej 
Antiochie. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred 
posvätených darov. Stichiry zo stredy prvého týždňa 
Veľkého pôstu a mučeníkom. Gn 1, 24 - 2, 3; Prís 2, 1 
- 22. Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred 
posvätených darov: 2 Kor 4, 13 - 18, zač. 177; Mk 11, 
22 - 26, zač. 51.

Štvrtok 22. 2. – Nájdenie úctyhodných pozostatkov 
svätých mučeníkov v Eugeniu. Rim 15, 30 - 33, zač. 
119; Mt 7, 7 - 11, zač. 20b.

Piatok 23. 2. – Svätý hieromučeník Polykarp, 
smyrniansky biskup. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia 
vopred posvätených darov. Stichiry z piatka prvého 
týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom 4. hl. a Teodorovi. 
Bohorodičník 4. hl. Gn 2, 20 - 3, 20; Prís 3, 19 - 34. 
Čítania pre prípad, že na neslúži liturgia vopred 
posvätených darov: 1 Tim 2, 1 - 7, zač. 282; Jn 15, 1 
- 8, zač. 50.

Sobota 24. 2. – Prvá pôstna sobota – spomienka 
veľkomučeníka Teodora Tiróna. Prvé a druhé 
nájdenie úct. hlavy a sláv. Pánovho predchodcu 
a krstiteľa Jána. Liturgické rúcho červené. Predobra-
zujúce antifóny. Tropár zo služby Jánovi Krstiteľovi 
a zo služby mučeníkovi Teodorovi. Sláva: kondák 
Teodorovi, I teraz: kondák Jánovi. Prokimen, aleluja 
a pričasten Jánovi a Teodorovi. Hebr 1, 1 - 12, zač. 303; 
Mk 2, 23 - 3, 5, zač. 10 (radové); 2 Tim 2, 1 - 10, zač. 
292; Jn 15, 17 - 16, 2, zač. 52 (Teodorovi).

Nedeľa 25. 2. – Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon. 
Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup. 
Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni je piate. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické rúcho červené. 
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 5. hlasu a z triódy. 
Sláva: I teraz: kondák z triódy. Prokimen, aleluja 
a pričasten z triódy. Namiesto Dôstojné – Z teba, 
Milostiplná. Hebr 11, 24 - 26. 32 - 12, 2a, zač. 329b; 
Jn 1, 43 - 51, zač. 5.

Pondelok 26. 2. – Svätý otec Porfyrios, gazský 
biskup. Druhý týždeň Veľkého pôstu. Rim 15, 1 - 7, 
zač. 116; Mt 18, 10 - 17, zač. 75.

Utorok 27. 2. – Prepodobný otec a vyznávač Prokop 
Dekapolita. Gal 6, 2 - 10, zač. 214; Mt 4, 25; 5, 1 - 13, 
zač. 10.

Streda 28. 2. – Prepodobný otec a vyznávač Bazil, 
Prokopov spoluaskéta. Zdržanlivosť od mäsa. 
Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy 
druhého týždňa Veľkého pôstu a mučenici. Bohoro-
dičník 5. hl. Gn 4, 16 - 26; Prís 5, 15 - 6, 3a. Čítania pre 
prípad, že sa neslúži liturgia vopred posvätených 
darov: 2 Kor 6, 16b - 7, 1, zač. 182b; Mt 5, 20 - 26, 
zač. 12.

Vojtech Boháč
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Jedným z najdôležitejších obradov 
starozákonného obdobia bola 
obriezka. Hoci nepredstavovala 

absolútne špecifikum vyvoleného ľudu
– poznali ju aj Egypťania, Edomčania 
a Moabčania – predsa v ňom nadobudla 
osobitý význam, lebo sa stala znakom 
zmluvy medzi Bohom a Abrahámom. 
V knihe Genezis (17, 10) čítame: „Toto 
je moja zmluva medzi mnou a vami 
a medzi tvojím potomstvom po tebe, 
ktorú zachováte: Nech je obrezaný kaž-
dý z vás, kto je mužského 
pohlavia!“

Obriezka sa mala ko-
nať na ôsmy deň: „Na 
ôsmy deň nech je obreza-
ný každý z vás mužského 
pohlavia z pokolenia na 
pokolenie“ (Gn 17, 12a). 
Pravidlo ôsmeho dňa 
sa zachovávalo aj vtedy, 
keď pripadol na sobotu: 
„Pretože vám Mojžiš 
dal obriezku – hoci ona 
nie je od Mojžiša, ale od 
otcov – obrezujete človeka aj v sobotu“ 
(Jn 7, 22).

Dieťa pri obriezke prijímalo meno: 
„Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať 
a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho 
otcovi“ (Lk 1, 59) alebo: „Po ôsmich 
dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali 
mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval 
skôr, ako sa počal v živote matky“ (Lk 
2, 21). Danú skutočnosť potvrdzujú aj 
bohoslužobné texty, napríklad prvý tro-
pár ôsmej piesne prvého kánona utierne 
k 1. januáru: „Na ôsmy deň sa Vládca, 
ako malé dieťa, dáva obrezať a prijíma 
meno Ježiš, lebo je Spasiteľom a Pánom 
sveta“. Z citovaných miest zároveň vy-
plýva, že obriezku prijali nielen všetci 
Izraeliti vrátane svätého Jána Krstiteľa, 
ale aj Kristus. Práve preto máme 1. janu-
ára odnepamäti veľký sviatok Obrezanie 
podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista.

Samozrejme, keď sa skončila záväz-
nosť Mojžišovho zákona, skončila sa aj 
záväznosť obriezky. O to viac, že bola 
predobrazom krstu: „V ňom ste boli ob-
rezaní obriezkou urobenou nie rukou, 
ale obriezkou Kristovou, vyzlečením 
hriešneho tela“ (Kol 2, 11). Naďalej však 
zostáva mimoriadne dôležitým ôsmy 
deň. Kresťanské cirkvi vždy považovali 
nedeľu nielen za prvý deň týždňa, ale 
tiež za jeho ôsmy deň: Boh šesť dní tvo-

ril svet, v siedmy deň odpočíval – z bo-
hoslužobných textov na Veľkú sobotu je 
jasné, že toto proroctvo sa naplnilo, keď 
Kristus ležal v hrobe – a na ôsmy deň 
vstal z mŕtvych, čím sa začala celkom 
nová epocha (Katechizmus Katolíckej 
cirkvi, čl. 1166).

Z uvedených dôvodov nachádza-
me v bohoslužobnej knihe trebník aj 
kapitolku s názvom Modlitby na ozna-
čenie dieťaťa znamením kríža, ktoré na 
ôsmy deň po svojom narodení prijíma 

meno. Na ôsmy deň by 
dieťatko malo byť prine-
sené pred chrám (pred 
vstupnú bránu alebo do 
predsiene) a malo by 
„absolvovať“ spomenu-
té modlitby, ktoré síce 
nie sú povinné, ale sú 
veľmi pekné. Skladajú 
sa zo zvyčajného začiat-
ku, z tropára dňa alebo 
svätca chrámu, z jednej 
kňazskej modlitby, z tro-
pára sviatku Stretnutia 

Pána so Simeonom (2. február) a z pre-
pustenia.

Práve týmito modlitbami dostáva 
dieťa pred Bohom a jeho Cirkvou 
meno. Isteže, zvyčajne má meno oveľa 
skôr – pred rodičmi možno už od lona 
matky, pred štátom od zápisu do matri-
ky. Týmto obradom však dostáva meno 
pred Bohom a jeho Cirkvou, čo je veľmi 
dôležité. Sväté písmo totiž hovorí, že 
Boh, keď stvoril zvieratá, predviedol ich 
pred človeka, aby im dal meno (Gn 2, 
19 – 20). Dať niekomu meno znamená 
v symbolickej reči Biblie získať ho do 
vlastníctva. A my zaiste chceme, aby 
naše deti patrili v prvom rade Bohu.

Tieto modlitby sa nemusia konať 
presne na ôsmy deň, z rozumného 
dôvodu je dovolená niekoľkodňová 
odchýlka. Takýmto dôvodom môže byť 
napríklad dlhší pobyt dieťaťa v nemoc-
nici. Podobne, hoci sa predpokladá, že 
dieťa prinesie pred chrám pôrodníčka, 
môže to byť aj niekto celkom iný, naprí-
klad otec dieťaťa.

Dal by Boh, aby naše deti svojím 
životom, svojím spôsobom myslenia, 
cítenia, správania a konania čoraz 
viac patrili práve jemu. Ak veríme 
v silu modlitby, tak vieme, že prispieť 
k tomu môžu aj spomínané modlitby 
trebníka.

o. Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Modlitby na ôsmy deň Sobota 20. január

„V Jeruzaleme žil vtedy muž menom 
Simeon, človek spravodlivý a nábožný, 
ktorý očakával potechu Izraela, a Duch 
Svätý bol na ňom. Žila vtedy aj proro-
kyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho 
kmeňa. Bola už vo vysokom veku“ (Lk 2, 
25. 36).

V Jeruzaleme bolo v chráme určite 
mnoho ľudí, ale iba dvaja starí ľudia, 
Simeon a Anna, otvorení Svätému Du-
chu, spoznali v malom dieťati Mesiáša. 
V ich živote zažiarilo radostné Kristovo 
svetlo. Nielen to. Stali sa i jednými z pr-
vých zvestovateľov evanjelia. Staroba 
sa dnes považuje za príťaž, zbytočnosť, 
nešťastie. Ak je prežívaná s Kristom, 
môže sa stať požehnaním nielen pre 
jednotlivca, ale i pre jeho blízkych.

Nedeľa 21. január

„Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: 
,Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.’“ 
I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol 
ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo 
mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu 
okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15, 18. 
20).

Predpôstne nedele sú prípravou na 
dobré prežívanie obdobia Veľkého pôs-
tu. Témou dnešnej je návrat strateného 
syna domov. V tomto geniálnom po-
dobenstvo rozpráva Kristus o návrate 
z vyhnanstva. Božie slovo nás všetkých 
pozýva vstúpiť do postavy márnotrat-
ného syna. Uvedomiť si, že život v hri-
echu nie je žiadna slasť, že pri Otcovi 
mi bolo najlepšie. Objaviť v sebe ľútosť 
a túžbu vrátiť sa, nájsť silu urobiť krok 
zmierenia sa s Otcom, vyznať vlastnú 
vinu - to môžeme zakúsiť pri dobrom 
prežívaní požehnaného veľkopôstneho 
obdobia. Odpoveďou Boha bude naše 
vlastné vzkriesenie. Odpustenie získa-
né zadarmo, bez výčitiek a podmienok. 
Radosť z objatia a bozku lásky od miluj-
úceho Otca. Prijmime úlohu toho, ktorý 
nakoniec zažil skutočný happy end. 

Dávid Zorvan

na každý deň
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Naši jubilanti

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

50 rokov: Mária Baluchová zo Svidníka, Helena 
Petríková z Davidova

60 rokov: Anna Čepová z Košíc-Terasy, Michal Fek zo 
Svidníka, Magdaléna Okáľová z Lesného, MUDr. Vlasta 
Štefanová z Košíc-Krásnej

70 rokov: Pavol Čarný z Trebišova, Helena Kostíková 
z Dlhého Klčova, Anna Popíková z Mlynároviec, Ján 
Potočňák z Lesíčka, Mária Rusinková z Humenného, 
Štefan Slachcic z Čerhova, Anna Ulianová z Vranova 
nad Topľou -Lomnice

75 rokov: Anna Bajzová z Kráľovského Chlmca, 
Helena Dudová z Vranova nad Topľou-Lomnice, Mária 
Džuková z Jastrabia nad Tor., Mikuláš Jenčík zo Sečovi-
ec, Juliana Jurová zo Zbudze, Michal Komendát z Veľkej 
Tŕne, Jolana Korytárová zo Stredy nad Bodrogom, 
Veronika Mačugová z Kravian, Alžbeta Petrovčíková 
z Horne, Ján Popík z Mlynároviec, Žofia Semanová 
z Michaloviec, Juliana Tomková z Hrane

80 rokov: Mária Bičová zo Zemplínskeho Hradišťa, 
Mária Kolesárová z Horoviec, Andrej Romančak z Vyso-
kej nad Uhom, Katarína Sivaničová z Chmeľovej, Karol 
Suchoža z Vranova nad Topľou

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

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:
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
24.1.2007 o 17.00 hod. - Sabinov, v priestoroch 
múzea

30. januára 2007 oslávi svoje krásne 28. narode-
niny duchovný otec Marcel Pisio. 

 Drahý duchovný otče, hoci ste medzi nami len 
krátko, získali ste si našu priazeň, spolu s vami vďa-
číme Bohu za život, za dar kňazstva a sme radi, že 
vás máme. Pri tejto príležitosti prijmite slová vďaky 
za všetko, čo ste pre našu farnosť urobili. Do ďalších 
rokov života vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa 
síl, dôvery, trpezlivosti, obetavosti od Isusa Christa, 
dary Svätého Ducha a radosti pri ohlasovaní Božieho 
slova a stálu ochranu Presvätej Bohorodičky. Zo 
srdca prijmite úprimné priania všetkého dobrého 
na Mnohaja i blahaja lita.

Nie je to náhoda, že v ten istý deň sa dožíva 
svojich 28. rokov života aj duchovný otec Miroslav 
Mrug.

Drahý otče, pôsobili ste medzi nami tiež len krátky 
čas, necelé 2 roky, ale urobili ste pre našu farnosť 
veľa, hlavne pri zveľaďovaní nášho chrámu. Roz-
hodnutie medzi prácou vo farnosti a štúdiom nebolo 
ľahké, ale dali ste prednosť štúdiu na PIO v Ríme. 

Pri tejto príležitosti vám, otče, ďakujeme za 
duchovnú oporu, ktorú ste nám prejavovali počas 
svojho pôsobenia v našej farnosti, do ďalších rokov 
vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
študijných úspechov a tvorivých síl. Nech vás 
vedie Božia ruka, ochraňuje Božia Matka a Svätý 
Duch posväcuje, kamkoľvek pôjdete. Na mnohaja 
i blahaja lita! 

 veriaci farnosti Pichne

Srdečne blahoželám o. Marekovi Smetankovi, 
pôsobiacemu v Bukovciach, k jeho narodeninám. 
Vyprosujem mu u nebeského Otca plnosť darov Sv. 
Ducha a veľa síl k jeho kňazskej službe. Na mnohé 
a blahé roky.

23. januára 2007 sa dožíva krásnych 78 rokov 
života naša mamka, manželka, babka a prababka 
Alžbeta Andrejčinová z Cabova.

Pri tejto príležitosti by sme sa vám chceli zo srdca 
poďakovať za obetavosť, starostlivosť a lásku.

Želáme vám pevné zdravie, ktoré tak veľmi potre-
bujete, veľa lásky, pokoja a trpezlivosti a od Pána 
Boha vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha. 
Nech vás Presvätá Bohorodička ochraňuje v ďalších 
rokoch života. Mnohaja, blahaja lita!

manžel Michal a deti Helena, 
Jozef a Mária s rodinami

12. februára sa dožíva 70 rokov svojho života Pa-
vol Lenko z Vranova nad Topľou. K tomuto sviatku 
mu vyprosuje veľa Božích milostí a darov Svätého 
Ducha manželka Anna, synovia Peter, Laco a dcéra 
Mária s rodinami.

Nezisková organizácia Petra a neinvestičný fond 
Ján Krstiteľ v Prešove pre vás pripravili jedinečné 
CD s nahrávkou tých najlepších skladieb Skupiny 
zboru sv. Romana Sladkopevca pri Gréckokatolíc-
kom kňazskom seminári. Tento album „Chválte 
meno Pánovo“ – „Chvalite imja Hospodne“ bol 
nahrávaný na jar roku 2006 a je druhým v poradí po 

CD „Tebe, Pane“ – „Tebi, Hospodi“. 
Na tomto albume nájdete: Jeromonach Natanail: 
Chvalite imja Hospodne; Svjatyj Bože; Krestu tvo-
jemu; Hospodi pomiluj; Nyni sily; Vkusite i vidite; 
Plotiju usnuv; Ekténia - veľká; Blahoslovi duše 
moja Hospoda; Svjatyj Bože; Ispolaeti Despota; 
Ekténia – suhuba; V. Michajlovič - Orlov: Cheru-
vimskaja pisň; Theofan: Svjať Hospoď Savaoth; D. 
Bortňanskij: Tebe pojem; Dostojno jesť; Otče náš; 
Ťilo Christovo; Bohdanov: Kto jesť sej Car slavy; 
Marie Ďivo Čistaja.

Toto nové CD si môžete zakúpiť v predajni PETRA 
v Prešove, alebo sa informujte u svojich predajcov 
náboženskej literatúry. Rovnako si ho môžete ob-
jednať na dobierku (+poštovné a balné).
Jeho uvádzacia cena je 180,- Sk.

Ponuka predajne PETRA:

Zaujala Vás Legenda o Antikristovi a chcete 
ju mať doma v knižnej podobe. Ponúkame vám 
možnosť si ju objednať (v českom jazyku) na adrese 
redakcie písomne, mailom (slovogrk@greckokat.sk) 
alebo telefonicky (051-7562 667-8) za 86,- Sk. Ak 
máte záujem, pripravili sme pre vás aj Rozjímaní 
nad božskou liturgií (tiež v češtine) za 74 Sk. 
Pri kúpe oboch titulov do 31.01.2007 poštovné 
a balné hradíme my.

Cenník inzercie
- slovo (dátum) 3 Sk a fotografia a rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočí-
tame. Bližšie informácie: 051-75 62 668.

inzercia a oznamy

B l a h ože l á m e

S p o m í n a m e

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Po n u k a

28. januára 2007 uplynie 
20 rokov od chvíle, čo nás 
opustila naša milovaná 
mama Zuzana Kormo-
šová zo Sabinova. Prosíme 
všetkých, ktorí ju poznali 
a mali radi, aby si na ňu 
spomenuli v modlitbe.

S láskou a úctou spomínajú
deti Anka, Ján a Juraj s rodinami.
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MÁRIA

NEPREHLIADNI!
Bola prorokyňou. Viedla  spev 

a tanec na Božiu slávu.

MORE  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

Milé deti,
táto biblická postava 
nie je až taká známa. 

V každom prípade 
vzbudzuje záujem už len preto, 

lebo medzi ostatnými biblickými 
postavami je to prvá žena, 

o ktorej sa píše, že bola prorokyňa. 
Aj dnes nás pozýva oslavovať Boha 
za všetky víťazstvá v našom živote.

detská stránka

Súťažná otázka:

Pomôcka: Ex 15, 21 

Odpoveď pošli najneskôr 
do 4. februára 2007.

 Výhercu oceníme nálepkami 
a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov
bude vylosovaný

výherca zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 25-26/ 2006: 

Diana Trenčanová z Prešova.
Výherca CD-čka 

za 2. polrok 2006:
Lucia Lukáčová z Poše.

Blahoželáme.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Čo spievala Mária , 
keď Izraeliti prešli cez 

Červené more? 

ÚDER

1. 18 : 9 = ...................
2. 2 + 3 =  ...................
3. 55 - 45 =  ...............
4. 498 + 70 =  ...........
5. 105 : 3 =  ...............
6. 1000 - 179 = ........
7. 170 + 260 =  ........
8. 1498 : 2 =  .............
9. 3 . 6 =  .....................
10. 3 . 40 =  ..................
11. 300 + 33 =  ...........
12. 10 . 100 =  .............
13. 38 + 8 =  ................
14. 292 - 12 =  ............

+ + + + +

+ +-

- -

- - - =

: 3 =

Viete, akej farby je 
Červené more?
Je modré, ako kaž-
dé iné. 
Keď však odumrú 
riasy, ktoré v ňom 
žijú, sfarbia vody 
do červenohneda.

MORE

RYBYÚloha: Spočítaj rybičky v mori.

TAMBURÍNKA
Úloha: Nájdi tambu-
rínku, ktorá patrí Márii.

Po prechode cez Červené more Mária a Áron 
hovorili zle o Mojžišovi. Za toto Pán potrestal 
Máriu malomocenstvom. Preto musela odísť 
z tábora Izraelitov na niekoľko dní, kým sa ne-
uzdraví. Koľko to bolo dní, zistíš, keď vyriešiš úlohu.
Úloha: 
Vyrieš všetky malé príklady. Jednotlivé výsledky doplň do 
veľkého príkladu. Výsledok potom vydeľ číslom 3. 

Úloha: Spočítaj rybičky v mori.
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UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOKPONDELOK
08.00 Dnes v kalendári
08.05 Na križovatke (1) 
08.35 Na koberčeku (14)
08.50 Dnes v kalendári R
08.55 Klip 
09.00 Nočná univerzita 
10.00 Cesty za poznaním 
10.30 Octava dies 
11.00 Na pohárik
11.40 Klip vhodný pre deti
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári R
18.05 Na pohárik
18.45 Rexík
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Po stopách Ježiša Krista 

Dokument (1) 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Medzi nebom a zemou 

Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy (9) 

20.45 Čítame z kresťanských 
periodík 

20.55 Na križovatke (1) R
21.25 Sestra Sára
21.35 Dnes v kalendári R
21.45 Na koberčeku (14) 
22.00 Nočná univerzita P

23.00 VOX 006
Zostrih z októbrového festivalu 
kresťanských skupín VOX 006 
v Prahe

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Rozhlasové mestečko 
08.35 Lumen 2000 
09.00 Čítame z kresťanských 

periodík
09.10 Dnes v kalendári R
09.15 Cesty za poznaním 
09.45 Kyklady
10.45 Atlas Charity 
10.55 Poltón klub (17)

Keď po novembri 1989 
zakladala Oľga Račková v Novej 
Dubnice detský zbor Boží šra-
mot, ktorý by mohol účinkovať 
pri liturgiách, nemohla tušiť, čo 
z neho po rokoch vyrastie.

11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Detská televízia 

Publicistika
18.30 Čítame z kresťanských 

periodík
18.40 Klip  
18.45 Rexík
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Lumen 2000 R
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Bez habitu - magazín 

o hnutiach, komunitách a rá-
doch. Prostredníctvom nového 
magazínu, vám televízia Noe 
predstaví kresťanské komunity 
pôsobiace nielen v Čechách.

21.05 Želania 
21.20 Klip 
21.25 Dnes v kalendári R
21.30 Kyklady
22.30 Octava dies 
23.00 Po stopách Ježiša Krista 

(1) 
23.30 Cesty za poznaním 

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním 
08.35 Klip 
08.40 Atlas Charity 

Cyklus Atlas charity mapuje 
činnosť najväčšej organizácie 
svojho druhu.

08.45 Dnes v kalendári R
08.50 Detská televízia 
09.20 Na križovatke (1) 
09.50 Medzi nebom a zemou 

Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy (8) R

10.30 Generálna audiencia 
pápeža Benedikta XVI. 
Priamy prenos

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík 

11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Katedrála Božského 

Spasiteľa P
18.15 Po stopách Ježiša Krista 

Dokument (2) 
18.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
19.00 Klip
19.05 Želania
19.20 Na pohárik
20.00 Z pokladov duše R
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
20.05 Poltón klub (17) 
21.05 Klauzúra
21.35 Atlas Charity P
21.40 Interaktívne výstavy 

v Telepace
21.50 Dnes v kalendári R
21.55 Nočná univerzita 
22.55 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. 
Záznam priameho prenosu

08.00 Dnes v kalendári 
Spomienka na významnú 
osobnosť.

08.05 Klauzúra
08.30 Detská televízia 
09.00 Nočná univerzita 
10.00 Poltón klub (17) 
10.55 Interaktívne výstavy 

v Telepace
11.05 Dnes v kalendári R
11.10 Atlas Charity 
11.15 Cesty za poznaním 
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári R
18.05 Želania
18.15 Rozhlasové mestečko 
18.45 Rexík

Animovaná rozprávka
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Na križovatke (1) 
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen 2000 P
20.35 Pro vita mundi P 

Stretnutie s hosťom

21.15 Octava dies  
 Spravodajstvo z Vatikánu
21.45 Dnes v kalendári R
21.50 Po stopách Ježiša Krista 

(2)
22.20 Kyklady 
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježiša Krista 

(2)
08.30 Lumen 2000 
09.00 Dnes v kalendári R
09.05 Klip
09.10 Bez habitu - magazín 

o hnutiach, komunitách 
a rádoch

10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberčeku (14)
10.55 Atlas Charity 
11.00 Želania
 Chcete zahráť pesničku svojim 

najbližším, priateľom alebo 
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?

11.15 Na križovatke (1) 
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári R
18.05 Klauzúra
18.35 Interaktívne výstavy 

v Telepace
18.45 Rexík
18.55 Program
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Detská televízia

20.00 Z pokladov duše 
20.05 Je Božie kráľovstvo 

v nás?
21.30 Bez habitu - magazín 

o hnutiach, komunitách 
a rádoch 

22.30 Po stopách Ježiša Krista 
(2)

23.00 Nočná univerzita 

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Plavba riekou Liijang
08.35 Na koberčeku (14)
08.50 Dnes v kalendári 
08.55 Klip 
09.00 Je Božie kráľovstvo 

v nás?
10.00 Cesty za poznaním 
10.30 Octava dies 
 Spravodajstvo z Vatikánu.
11.00 Pro vita mundi
11.40 Klip vhodný pre deti
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Plavba riekou Liijang 
18.45 Rexík
18.55 Program
19.00 Katedrála Božského 

Spasiteľa
19.30 Po stopách Ježiša Krista 

(2) 
20.00 Z pokladov duše 

Denná príležitosť na krátke 
zamyslenie.

20.05 Medzi nebom a zemou 
(9) Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

20.45 Čítame z kresťanských 
periodík 

20.55 Pro vita mundi 
- stretnutie s hosťom

21.35 Dnes v kalendári
Spomienka na významnú 
osobnosť.

21.45 Na koberčeku (15) P
 Kritický program, ktorý sa 

venuje recenziám z literárneho, 
hudobného a filmového sveta. 

22.00 Nočná univerzita P 
23.00 Je Božie kráľovstvo 

v nás?

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Rozhlasové mestečko 
08.35 Lumen 2000 
09.00 Čítame z kresťanských 

periodík
09.10 Dnes v kalendári 
09.15 Cesty za poznaním 
09.45 Sýrie
10.45 Atlas Charity 
10.55 Poltón klub (17) 
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 

18.05 Detská televízia P
18.30 Čítame z kresťanských 

periodík
18.40 Klip  
18.45 Rexík 
18.55 Program
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Lumen 2000 R 
20.00  Z pokladov duše 
20.05 Misijný magazín P
21.05 Želania 
21.20 Klip 
21.25 Dnes v kalendári 
21.30 Sýrie
22.30 Octava dies 
23.00 Po stopách Ježiša Krista 

(2) 
23.30 Cesty za poznaním 

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním 
08.35 Klip 
08.40 Atlas charity 
08.45 Dnes v kalendári 
08.50 Detská televízia 
 - relácia, ktorú pripravujú deti 

a mládí ľudia od 12 do 26 rokov
09.20 Plavba riekou Liijang 
 Dokument
09.50 Medzi nebom a zemou 

(9) Talkshow katolíckeho kňaza 
Mariána Gavendy. 

10.30 Generálna audiencia 
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos 

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík 

11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 Po stopách Ježiša Krista 

(3) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
18.45 Štúdio AHA P

19.25 Poltón klub (18) P 
 Hudobno-publcistická relácia
20.20  Z pokladov duše 
20.25 Matka Markéta 

- mamička dona Bosca 
- film

21.55 Dnes v kalendári
22.00 Je Božie kráľovstvo 

v nás?
23.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Dnes v kalendári
08.05 La Salleta 
08.30 Detská televízia 
 Publicistika
09.00 Nočná univerzita 
10.00 Poltón klub (18) 
10.55 Katedrála Božského 

Spasiteľa
11.05 Dnes v kalendári 
11.10 Atlas charity 
11.15 Cesty za poznaním 
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 Želania 
18.15 Rozhlasové mestečko 
18.45 Rexík
 Animovaná rozprávka.
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Plavba riekou Liijang
20.00 Z pokladov duše

20.05 Lumen 2000 P
 Ponúkame vám príbehy ľudí 

z celého sveta, ktorých životy 
zmenila viera v Ježiša Krista.

20.35 Pro vita mundi P
21.15 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu.
21.45 Dnes v kalendári 
21.50 Po stopách Ježiša Krista 

(3)
22.20 Sýrie
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježiša Krista 

(3)
08.30 Lumen 2000 
09.00 Dnes v kalendári 
09.05 Klip
09.10 Misijný magazín
10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberčeku (15)
 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 Želania 
 Chcete zahráť pesničku svojim 

najbližším, priateľom alebo 
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?

11.15 Plavba riekou Liijang 
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 La Salleta
18.35 Interaktivne výstavy 

v Telepace
18.45 Rexík 
18.55 Program
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Detská televízia
 - relácia, ktorú pripravujú deti 

a mládí ľudia od 12 do 26 rokov
20.00  Z pokladov duše

Denná príležitosť na krátke 
zamyslenie. 

20.05 Kórejská filharmónia 
21.15 Dnes v kalendári
21.20 Štúdio AHA P
22.00 Misijný magazín
23.00 Nočná univerzita 
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program
08.02 Z detskej duše P
08.05 Interaktívne výstavy 

v Telepace 
08.20 Cesty za poznaním P
08.50 Čítame z kresťanských 

periodík
09.00 Zlodej z Bagdadu
10.30 Medzi nebom a zemou 

(9) 
11.10 Atlas Charity 
11.15 Lumen 2000

V magazíne Lumen 2000 
vám ponúkame príbehy ľudí 
z rôzných kútov sveta, ktorí 
majú jedno spoločné; ich životy 
zmenila viera v Ježiša Krista.

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík

 Rozprávka z cyklu príbehov 
o ľudských vlastnostiach Fridy 
Pistoriusové.

11.55 Z detskej duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Program 
18.02 Želania
18.15 Rozhlasové mestečko P
18.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Plavba riekou Liijang 
20.00 Z detskej duše 
20.05 Sýria P
21.05 Klip 
21.10 Na koberčeku (14) 
 Kritický program, ktorý sa 

venuje recenziám z literárneho, 
hudobného a filmového sveta. 

21.25 Klauzúra
21.55 Poltón klub (17)
 Hudobno-publcistická relácia
22.50 Je Božie kráľovstvo 

v nás?

08.00 Program
08.02 Z pokladov duše
08.05 Rozhlasové mestečko 
08.35 Na koberčeku (14)
08.50 Interaktívne výstavy 

v Telepace
09.05 Želania
09.20 Klauzúra
09.50 Pro vita mundi
10.30 Svätá omša

Priamy prenos
11.30 Upokojujúce zábery 

podľa dĺžky svätej omše
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu
Priamy prenos

12.10 Vysielacia prestávka 
spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Program 
18.02 Z pokladov duše
18.05 Trpasličí cirkus 

18.35 Simba – Leví kráľ
- animovaný film (2)

19.35 Cesty za poznaním
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Noemovo staré kino 

– Zapadnutí vlastenci
Filmy z Národního filmového 
ústavu v Prahe.

22.05 Čítame z kresťanských 
periodík

22.15 Medzi nebom a zemou 
(9)

22.55 Bez habitu magazín

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh P 
08.05 Katedrála Božského 

Spasiteľa
08.20 Cesty za poznaním P 
08.50 Čítame z kresťanských 

periodík
09.00 Trpasličí cirkus 
09.30 Simba – Leví kráľ (1)
 Animovaný film nilen pre deti.
10.30 Medzi nebom a zemou 

(9) 
11.10 Atlas Charity 
11.15 Lumen 2000 
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík P 
11.55 Malý biblický příběh
12.00 Program
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00  Program 
18.02 Želania P 
18.15  Rozhlasové mesteč-

ko  P
 Televizna podoba Rozhlasového 

mestečka s Habžou a Kubíkem.
18.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
 Rozprávka z cyklu príbehov 

o ľudských vlastnostiach Fridy 
Pistoriusové.

18.55 Program
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Zmluva
20.00  Malý biblický príbeh
20.05 V zemi Mayov a Inkov  P
 Dokument.
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (15) 
21.25 La Salleta
21.55 Poltón klub (18) P
 Hudobno-publcistická relácia
22.50 Je Božie kráľovstvo 

v nás?

08.00 Program
08.02 Z pokladov duše
08.05 Rozhlasové mestečko 
08.35 Na koberčeku (15)
08.50 Katedrála Božského 

Spasiteľa
09.05 Želania
09.20 La Salleta 
09.50 Pro vita mundi
10.30 Svätá omša

Priamy prenos
11.30 Upokojujúce zábery 

podľa dĺžky svätej omše
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše

12.00 Modlitba Anjel Pána 
z Vatikánu P
Priamy prenos

12.10 Vysielacia prestávka 
spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Program 
18.02 Z pokladov duše
18.05 Simba – Leví kráľ (2) P
 Animovaný film nilen pre deti.
19.05 Biblický príbeh (1) P
19.35 Cesty za poznaním
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P 
20.35 Noemovo staré kino 

- Muži bez krídiel
Filmy z Národního filmového 
ústavu v Prahe.

22.05 Čítame z kresťanských 
periodík

22.15 Medzi nebom a zemou 
(9)

22.55 Misijný magazín

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;
22.1. 20.05 Cesty: Effata! Otvor sa! (Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
2007) Autor: Pavel Gabriš
25.1. 19.00 Frekvencia M: Pomoc deťom chorým na AIDS (pripr. Ľ. Malík)
28.1. 9.30 10.30 Kresťanská nedeľa: Evanjelické služby Božie z cirkevného 
zboru „Na terase“ v Košiciach.

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
28.1. 18.00  Slovo pre veriacich i neveriacich : S vodou na jazyku (Autorka: 
Hilda Michalíková)

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 2 / 20. 1. (sobota) - 16.50 hod. Poltón, 1/22 - zo života slovenskej 
gospelovej scény

21. 1 (nedeľa) - 10.00 hod. Ekumenická bohoslužba - priamy prenos 
slávnostnej ekumenickej bohoslužby z Evanjelického kostola v Prešove; 
16.40 hod.- Orientácie, 2/37- magazín zo života veriacich (ECAV); 20.00 
hod. – Slovo - duchovný príhovor

22. 1. (pondelok) 14.45 hod. – Orientácie ( repríza); 15.20 hod. – Slovo( 
repríza)

24. 1. (streda) 16.05 hod. – Poltón, 1/22 - zo života slovenskej gospelovej 
scény; 21.55 hod. - Sféry dôverné - priamy prenos diskusnej relácie 
o duchovnom odkaze Karola Kuzmányho pri príležitosti 200. výročia 
jeho narodenia

27. 1. (sobota) 16.20 hod. – Poltón, 2/22 - zo života slovenskej gospelovej 
scény

28. 1. (nedeľa) 16.30 hod. – Orientácie, 3/37 - magazín zo života Evanjelic-
kej cirkvi; 20.00 hod. - Slovo - duchovný príhovor člena ECAV

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

Zmena programu vyhradená.
Program dodávaný jednotlivými redakciami.

Prvý priamy prenos na TV NOE 
zo Slovenska

TV NOE odvysiela v nedeľu 21. januára o 10.30 z Konkatedrály sv. Marti-
na v Bratislave svätú omšu v priamom prenose. Pôjde o prvý priamy prenos 
realizovaný z územia Slovenskej republiky. Zabezpečovať ho bude TV LUX.

V realizácii priamych prenosov by TV LUX mala pokračovať aj v nasle-
dujúcich mesiacoch. Predbežne budú sväté omše zo Slovenska vysielané 
od februára každú poslednú nedeľu v mesiaci. V budúcnosti sa počíta 
s priamymi prenosmi koncertov i iných zaujímavých podujatí.

Na prvý priamy prenos pozývame všetkých členov Klubu priateľov TV 
NOE a TV LUX, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle.

 Jozef Kováčik, riaditeľ  TV LUX

Vybrané relácie rádia Lumen:
Nedeľa 21.1. 14.00 Rozhl. hra 
„Vstup zakázaný“ (V úzkostiach 
hľadania – 3. časť)
Utorok 23.1. 20.30 Duchovný obzor 
– Téma: Kristovo prostredníctvo 
a prostredníctvo Panny Márie.  
Hosť: Doc.Anton Adam
Sobota 27.1. 20.30 Od ucha k du-
chu: Téma: Mesiac s pápežom Be-
nediktom XVI. Hostia z Banskej 
Bystrice: Marián Bublinec a Ján 
Viglaš
Nedeľa 28.1. 14.00 Rozhl. hra 
„Vstup zakázaný“ (Božské uzly 
– 4. časť)
Utorok 30.1. 20.30 Duchovný obzor 
– Téma: Malí proroci. Hosť: Prof.
Anton Tyrol
Nedeľa 4.2. 14.00 Rozhl. hra „Vstup 
zakázaný“ (Tiene a svetlo 5. časť)

Montáže po celej SR

Inzerce SK  23.11.2006  15:14  Str. 
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Pomôcky:
Road, Rila, 

Ima
Monsignore, 

skr.
2. časť 

tajničky Zbavila vody Cesta, 
po anglicky

Obor, 
po česky

Rímske 
číslo 6

Autor:
 

V. Komanický, 
Humenné

Osirela 3. časť 
tajničky Obmytá

Patriaci 
Maorovi

Otázka 
v stávke

Plakala

Okrášlil som

Priprav 
stravu 

varením

Pokladne

Česká pred-
ložka zo

Stupeň

Tkanina 
s vlasom

Ján 
v Londýne

slovo
Roľnícke 
družstvo Súbory

Planéta Ruské mesto

Vášnivé 
záľuby v 
niečom

Ženský hlas
Germán

Nalievať

Živočích
Papagáj

Časti 
hrnčekov

Bulharské 
pohorie

Dvojhláska Značka 
hliníka

Spievala Obhryz

Ako

Pozemné 
vojsko

Predložka

slovo
Hybrid 

draslíka, 
vzorec

Príbytok 
včiel

Nezisťujem 
hmotnosť

Detský 
pozdrav

Oblievala Ženské 
meno

1. časť 
tajničky

Prúd, 
ronenie

Legenda: ALBA, AMEN, APOŠTOL, ARCHA, ATÓM, 
ÁBEL, ÁRON, BETLEHEM, BISKUP, BLUD, DOBA, 
DUŠA, ELIÁŠ, HRIECH, HROB, HROM, HROT, CHA-
RITA, CHARIZMA, CHOROBA, CHRÁM, INRI, IZÁK, 
IZRAEL, KAIN, KORINT, KRÍŽ, KRST, KVET, LIEK,MA-
MONA, MIER, MILOSTI, MISÁL, MISIE, NAZARET, 
OBETA, OCOT, OLTÁR, OMŠA, OSUD, OTROK, 
POKORA, RAST, SILOE, SION, STRACH, SUTANA, 
TIARA, TÓRA, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 45 nevyškrta-
ných písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za 
december: Matúš Nálepovič zo Sečoviec. Srdečne 
blahoželáme!

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

OSEMSMEROVKA

Lebo syn človeka prišiel ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Čo je to Septuaginta?

2. Koho Izrealiti presvedčili, aby im 
urobil zlaté teľa?

3. Koľko mužov Gedeon použil na poráž-
ku Madiánčanov?

4. Kedy bola vyhlásená prvá križiacka 
výprava?

5. Ako sa volá svätec, ktorý sa zaoberal 
výchovou mládeže v Turíne?

6. Ako sa prekladá slovo Eucharistia?

7. Ako sa odborne označuje výraz pre-
menenie pri Eucharistii?

8. Ako sa volá najznámejší arský farár?

9. Kto je praotcom Arabov?

10. Aké poznáme skupiny duchovných 
bytostí, ktoré súhrnne označujeme ako 
anjeli?

test Slova

Odpovede: 1. taktiež známa pod označením LXX; 
grécky preklad hebrejskej Biblie. Názov je odvodený 
od slova sedemdesiat, lebo to bol údajný počet pre-
kladateľov Biblie. 2. Árona; 3. 300 mužov; 4. v roku 
1295 pápežom Urbanom II; 5. Don Bosco; 6. vďaky-
vzdávanie; 7. transubstanciácia; 8. Svätý Ján Mária 
Vianney; 9. Izákov starší brat - Izmael (syn Abraháma 
a slúžky Agar); 10. Anjeli, archanjeli, tróny, panstvá, 
mocnosti, cherubíni a sefaríni.
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Snímka titulnej strany: Otec Ľuboslav Tóth pri rozdávaní Eucharistie na púti (A. Mesároš)

 Rozprávajú sa dva kapry a jeden sa 
pýta druhého:
 „Veríš na život po Vianociach?“

 Príde žabka k lekárovi s ponožkou na 
hlave a ten sa jej pýta:
 „Žabka, čože sa ti stalo?“
 „Žarty nabok, kamarát, toto je prepad!“

 Príde Jožko zo školy a otec sa ho 
spytuje:
 „Čo ste dnes robili na vyučovaní?“
 „Písali sme písomku.“
 „Koľko otázok si vedel?“
 „Dve.“
 „Ktoré?“
 „Meno a priezvisko.“

Je pravda, že Ježiš sa stretol so Simeonom 
v Šalamúnovom chráme?
NIE JE. Pôvodný chrám, ktorý postavil kráľ Šalamún, bol zničený. To, čo z neho 
zostalo, bolo pravdepodobne zničené pri zarovnávaní skalnej plošiny a budovaní 
nového chrámu a hradieb Jeruzalema Herodesom Veľkým. Tento chrám bol už 
tretím chrámom zasväteným Jahvemu. Začal sa budovať okolo r . 19 pred Kristom 
a jeho stavba pokračovala až do r. 64 po Kristovi. Pôdorys tohto chrámu sa zhodo-
val s chrámom kráľa Šalamúna, jeho výška bola o tretinu vyššia. Len čo bola táto 
stavba zo svetlobéžového kameňa dokončená, zničili ju Rimania (v r. 70 po Kr.). Na 
troskách tohto chrámu bol neskôr postavený pohanský chrám a dnes tam stojí 
mešita Skalný dóm.

Juraj Gradoš

26 

sl
ov

o 
- 2

/2
00

7


	Záložka

