
slovo
časopis gréckokatolíckej cirkvi · 39. ročník · 24. – 25. číslo · 25.11.2007

Najväčšie mariánske pútnické 
miesto na svete: Guadalupe 

Žijeme posledné časy?

Rozhovor o mesiánskych židoch

K tohtoročným osemdesiatinám Svätého Otca

VYKROČME NA CESTU



pútnické miesta sveta

Významné poslanie 
už po stáročia plní 
mariánska svätyňa 

v neveľkom mestečku Gua-
dalupe. Nie náhodou nazvali 
práve týmto menom španiel-
ski misionári malú osadu 
v Mexiku, kde vyrástlo jedno 
z najvýznamnejších marián-
skych pútnických miest na 
svete, ktoré ročne navštívi 13 
– 15 miliónov pútnikov zo 
všetkých kontinentov. Preto 
veriaci oprávnene považujú 
Guadalupe za kolísku ma-
riánskej úcty. Medzi najna-
vštevovanejšími pútnickými 
miestami je Guadalupe na 
prvom mieste.

Keď začiatkom 16. stor. 
priplávali do Mexika špa-
nielski dobyvatelia, našli 
tam rozvinutú aztécku kul-
túru. 13. augusta 1521 dobyli 
a zničili hlavné mesto Te-
nochtitlan, a tým aj Aztécke 
kráľovstvo. Španieli priniesli 
nielen novú kultúru, ale 
i kresťanstvo. Medzi prvými 
pokrstenými bol aj päťde-
siatročný Cuauhtloatzin, 
čo v reči Aztékov znamená 
„ten, kto hovorí ako orol“. 
Pri krste dostal meno Juan 
Diego. Narodil sa v r. 1474. 
Aztécka spoločnosť mala veľ-
mi silnú hierarchiu, a keďže 
Juan Diego bol chudobným 
indiánskym roľníkom, v jej 
očiach neznamenal takmer 
nič.

Novopokrstený Juan veľ-
mi rád chodieval na hodiny 
katechizmu a na svätú litur-
giu do susednej dediny. Mu-
sel vstávať skoro ráno a pre-

jsť dlhú cestu. To mu však 
neprekážalo. Tak to bolo aj 
v sobotu ráno 9. decembra 
1531, keď sa blížil k vrchu 

Tepeyac. Zrazu 
počul ,  ako ho 
niekto volá lás-
kavým hlasom. 
Uv i d e l  m l a dú 
ženu, ktorá sa mu 
predstavila slova-
mi: „Som večná, 
nep oškvr nená 
Pa n n a  Má r i a , 
Matka pravého 
Boha, skrze kto-
rého všetko žije.“

Jej želaním bolo, aby na 
tomto vrchu postavili chrám, 
kde by si ju uctievali. S tým-
to posolstvom ho poslala 

k biskupovi Zumarragovi. 
Ten mu však neveril a žia-
dal znamenie. Preto Panna 
Mária odporučila Juanovi 
Diegovi, aby vystúpil vyššie 
a natrhal kvety, ktoré tam 
uvidí. A hoci vedel, že je to 
pusté miesto vo výške asi 
2 000 metrov, navyše bola 
zima, vyšiel hore a našiel 
pláň rozkvitnutých kvetov. 
Natrhal ich do plášťa, a keď 
ho potom pred biskupom 
otvoril, kvety spadli na zem 
a na plášti sa objavil obraz 
Božej Matky. Biskup dal 
hneď povolenie na výstav-

bu kaplnky, ktorú postavili 
v neuveriteľne krátkom čase. 
Už 26. decembra toho istého 
roka ju posvätili a prenies-
li do nej plášť s obrazom. 
Juan Diego si vedľa kaplnky 
postavil skromný príbytok 
a so súhlasom biskupa sa 
stal kostolníkom a strážcom 
kaplnky.

Misijnú službu robil Juan 
Diego až do svojej smrti v ro-
ku 1549. Keď ho pápež Ján 
Pavol II. v roku 1990 vyhlásil 
za blahoslaveného, vyzdvihol 
jeho kresťanské čnosti: jed-
noduchú vieru, vieru v Boha 
a v Božiu Matku, jeho lásku, 
morálnu dôslednosť a evan-
jeliovú chudobu. Ľudia si ho 
vážili tak veľmi, že svojim 
deťom hovorili: „Dal by Boh, 
aby si bol ako Juan Diego.“

Obraz na plášti existuje 
dodnes. Nikomu sa ešte ne-
podarilo vysvetliť, ako mohol 
byť namaľovaný. V podstate 
to ani nie je maľba. Vedci 
pri niekoľkotisícovom po-
čítačovom zväčšení obrazu 
zreničky pravého oka Panny 
Márie objavili, že sa v ňom 
zobrazuje celá scéna, ako 
Juan Diego pred biskupom 
otvára plášť, a okrem toho 
je tam skupina neznámych 
ľudí, ktorí by mohli pred-
stavovať aztécku rodinu zlo-
ženú z otca, matky, starých 
rodičov a troch detí. Tento 
zázračný obraz Panny Márie 
do istej miery pripomína Tu-
rínske plátno. Uchovávajú ho 
v bazilike v Guadalupe. Tak 
sa totiž od zjavenia nazýva 
bývalá dedina Tepeyac.

Stovky pútnikov prichá-
dzajú každý deň do chrámu 
v Guadalupe, aby sa zverili 
do ochrany Panny Márie 
Guadalupskej. Aj z tohto dô-
vodu sa Guadalupe stalo naj-
významnejším pútnickým 
miestom nielen v Mexiku. 
V Latinskej Amerike je ta-
kým dôležitým, ako sú Lurdy 
alebo Fatima v Európe. Me-
xiko bolo aj prvou krajinou, 
ktorú Ján Pavol II. navštívil 
tri mesiace po svojom zvo-
lení za pápeža a odvtedy sa 
tam ešte dvakrát vrátil.

František Dancák

Mexiko, ktorého obyvateľov nazývajú 
synmi kukurice a ktoré sa nám podvedome 
spája so sombrérom, tequillou a v ostat-
ných rokoch i s tzv. telenovelami, je s roz-
lohou takmer dva milióny km2 treťou 
najväčšou krajinou Latinskej Ameriky. Po 
Brazílii je najľudnatejšou krajinou tejto 
časti sveta a jeho obyvatelia tvoria najväč-
ší po španielsky hovoriaci národ.
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Už niekoľko rokov si my, sloven-
skí motoristi, musíme v tomto 
čase pri každej jazde zapínať 

svetlá. Onedlho to nebude len v zim-
nom období, ale po celý rok. A väčšina 
z nás to aj schvaľuje. Áno, auto má 
vyššiu spotrebu, a teda jazda ním nás 
aj viac stojí, ale tieto peniaze, ktoré 
takýmto pomalým spôsobom míňa-
me, ušetríme na bezpečnejšej jazde. 
Ak máme zapnuté svetlá automobilu, 
lepšie vidíme, kam ideme, a iní zas 
lepšie vidia nás. Takto sa značne zame-
dzuje možnosť zrážky, zvlášť v počasí 
plnom sneženia, dažďa či hmly. A to 
nehovorím o tme.

Pamätám si, že ako chlapec som sa 
s rodičmi predčasne vracal zo svadob-
nej hostiny. Hmla večer bola taká veľ-
ká, že aj pri zapnutých svetlách nebolo 
vidieť ďalej ako na koniec auta. Vtedy 
ma otec poprosil, aby som pootvoril 
dvere a sledoval krajnicu cesty, aby 
sme neskĺzli do priekopy alebo nepreš-
li do protismeru. V opačnom prípade 
by sme totiž ľahko mohli prísť k ujme. 
K materiálnej aj na životoch.

Podobné prípady snáď už zažil 
každý motorista, ktorý vlastní vodič-
ský preukaz niekoľko rokov. Tí, čo ho 
majú už desaťročia, by mohli písať kni-
hy. Napriek tomu, že sú to záležitosti 
tohto sveta, nejde o jeho múdrosť, ale 
o múdrosť, ktorá je hlboko zakorenená 
v človekovi.

Už viackrát som na tejto stránke pí-
sal, že múdrosť, ktorú používame v zá-
ležitostiach tohto života, by sme mali 
aplikovať aj na život duchovný. Ježiš 
nás učil v podobenstvách, príbehoch 
zo života jeho súčasníkov. Dnes by 
sme mohli hovoriť podobné príbehy 
a nazvať ich rovnako – podobenstvá 
modernej doby. Kto by si toto moder-
né podobenstvo vypočul, reagoval by 
rovnako, ako ľudia počúvajúci Ježiša: 
„Áno, áno. Múdro to povedal. Tak sa 
to deje. Tak to má byť.“ Niekde hlboko 
v nás, v „srdci“ nášho bytia, cítime, že 
to, čo počúvame, je pravda. Ale nestačí 
len počúvať.

Apoštoli boli jednými z tých, čo 
počúvali Ježišove podobenstvá. Ale 
nepočúvali len to, čo by sme dnes 
nazvali ľahkým čítaním. Nepočúvali 
iba príbehy, ktoré sú aj dnes tak rady 
čítané. Oni počúvali aj samotného 
Ježiša, jeho slovo, a tak príbehy v ich 
ušiach zneli ináč. Otvárali im ďalšie 

slová ich Majstra, lebo dokázali v nich 
vycítiť skrytý zmysel. A ak nie, spýtali 
sa ho.

A kde je skrytý zmysel tohto prí-
behu a povinného svietenia áut? Tou 
krajnicou sú Božie prikázania lásky, 
ako ich zadefinoval Ježiš, keď sa ho
učiteľ zákona spýtal na najväčšie pri-
kázanie. On odvetil: „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, celým svojím 
srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou! To je najväčšie a prvé 
prikázanie. Druhé je mu podobné: 
Milovať budeš svojho blížneho ako 
seba samého! Na týchto dvoch priká-
zaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ 
(Mt 22, 37 – 40) Ak odbočíme vpravo, 
opustíme lásku k Bohu, a teda aj cestu 
a zídeme do priekopy, kde s vysokou 
pravdepodobnosťou nájdeme aj strom, 
do ktorého vrazíme. Cesta autom 
po priekope nie je práve pohodlná. 
V duchovnom živote to bude neustále 
natriasanie sa, a navyše nebudeme mať 
smer svojho života pevne v rukách. 
Bude nás to hádzať raz tu, raz tam.

Ak opustíme prikázanie lásky k člo-
veku, zostaneme istý čas na ceste, no 
vojdeme do protismeru. A tu sa prv 
budeme obtierať o tých druhých, až 
sa z toho začne iskriť. No nakoniec 
pri neustálej ceste vľavo prejdeme zasa 
krajnicu a skončíme znova v prieko-
pe, no obitý a možno aj horiaci. Pri 
zrážkach a konfliktoch s ľuďmi sa to
totiž neskončí len pri iskrení. Často 
dôjde aj k čelnej zrážke a vtedy sa 
pýtame. „Kde je Boh? Prečo to do-
pustil?“ A v snahe ujsť z tejto situácie, 
nemeniac svoj smer života, opúšťame 
nielen lásku k inému človeku, ale aj 
lásku k Bohu.

Len tí, čo sa držia okraja cesty 
a neprekračujú ho a na druhej strane 
svojím konaním, rešpektujú ostat-
ných, ich slobodu danú Bohom, a tak 
skutkami prejavujú svoju lásku, dôjdu 
bez ujmy do svojho cieľa.

A na tejto ceste nám pomôže, ak 
budeme svietiť v živote rovnako ako 
naše autá. To svetlo ale nebude svietiť 
len iným, ale aj vám. Lebo „ak cho-
díme vo svetle, ako je on vo svetle, 
máme spoločenstvo medzi sebou a krv 
Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od kaž-
dého hriechu.“ (1 Jn 1, 7) Na záver by 
som mohol snáď dodať podobne ako 
Ježiš: „Kto má uši na počúvanie, nech 
počúva!“ (Mk 4, 9b) 
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Apoštolát modlitby
December 2007
 Aby bola ľudská spoločnosť vnímavá 
pri starostlivosti o všetkých postihnutých 
chorobou AIDS, najmä o deti a ženy, 
a aby im Cirkev dala pocítiť Božiu lásku. 
  Aby vtelenie Božieho Syna, ktoré 
Cirkev oslavuje na Vianoce, pomohlo 
ľuďom ázijského kontinentu spoznať 
v Ježišovi Božieho posla, jediného Spa-
siteľa sveta.

Myšlienky slávnych
  Láska nerobí človeka slepým, ale 
vidiacim, vnímavým pre hodnoty. (V. E. 
Frankl)
 Láska, ktorá sa bojí zriekania, ešte nie 
je pravá. (A. Dermek)

V ďalšom čísle nájdete
 Ako vnímajú deti vianočný čas poodha-
líme v rozhovore s našimi najmenšími. 
 Ponúkneme vám nezvyčajnú reportáž 
z Betlehema.
 V rubrike Pútnické miesta sveta nav-
štívime krajinu, ktorej sa dotýkali nohy 
nášho Pána – Svätú zem.
 Hovoriť pravdu alebo nie? Hlavná téma 
sa pokúsi zodpovedať na otázku, ako 
deťom ponúknuť pravdu o Vianociach 
bez toho, aby sa stratilo čaro tajomstva 
a radostného očakávania.
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 spravodajstvo
VATIKÁN (TK KBS, La Repubblica) Kráľa Saudskej 
Arábie Abdullaha II., ktorý začiatkom novembra 
navštívil Taliansko, prijal na osobitnej audiencii 
pápež Benedikt XVI. Išlo tak o prvú historickú náv-
števu saudského monarchu vo Vatikáne. Kresťania 
v tejto moslimskej krajine tvoria 3,7% miestnej 
populácie.

ÍRSKO (TK KBS, CNA) Tri farnosti Írskej cirkvi, ktorá 
je írskou vetvou Anglikánskej cirkvi, požiadali 
o prijatie do Katolíckej cirkvi. Žiadosť adresovali na 
Kongregáciu pre náuku viery, kde ju už prijali. Toto 
pozitívne rozhodnutie sa tak dotkne „niekoľkých 
stoviek anglikánov v Írsku a malo by mať vplyv aj na 
400-tisíc členov anglikánskeho tradicionalistického 
spoločenstva vo svete, ktorí by taktiež mohli prejsť 
do Katolíckej cirkvi“.

VATIKÁN (RV) Od začiatku pontifikátu terajšieho
Svätého Otca bolo blahorečených 559 Božích slu-
hov – 34 vyznávačov a 525 mučeníkov. 5 obradov 
blahorečenia sa uskutočnilo priamo vo Vatikáne, 
12 v Taliansku a 19 v ostatných častiach sveta. 14 
vyznávačov bolo počas pôsobenia pápeža Bene-
dikta XVI. v úrade svätorečených.

VATIKÁN (TK KBS, Papanews) „Proces blahoreče-
nia Božieho sluhu pápeža Jána Pavla II. pokračuje 
rýchlym tempom,“ povedal Mons. Slawomir Oder, 
postulátor beatifikačného procesu zosnulého
poľského pápeža. K rozširovaniu úcty k osobe 
Karola Wojtylu prispieva aj oficiálny časopis Totus
Tuus, ktorý informuje o stave procesu blahorečenia 
a zverejňuje rozličné svedectvá veriacich.

VATIKÁN (RV/CNS) Svätá stolica vyjadrila nádej, 
že Olympijské hry v roku 2008, ktoré sa uskutočnia 
v Číne, napomôžu propagácii medzinárodného 
mieru a rešpektovania ľudských práv. Stály pozo-
rovateľ Vatikánu pri OSN arcibiskup Celestino Mig-
liore uviedol, že Vatikán vidí v OH dôležitý moment 
dialógu, ktorý môže pomôcť krajinám vytvoriť 
most medzi politickými a inými rozdielmi.

LIBANON (RV/CNS) Katolícki a moslimskí lídri 
Libanonu sa koncom októbra stretli, aby vyzvali 
k jednote v nepokojnej politickej situácii v krajine. 
„Jednota, o ktorú sa usilujeme ako veriaci a ktorú sa 
snažíme žiť ako občania, je jednotou, ktorá k nám 
prichádza od Boha, ktorý nás stvoril ako jednu 
dušu,“ vyhlásili náboženskí lídri. Zároveň vyzvali 
k modlitbám za zmierenie, bratstvo a duchovnú 
solidaritu.

GHANA (RV/CNS) „Katolíci v Ghane čítajú Korán 
a islamské spisy, aby sa lepšie pripravili na me-
dzináboženský dialóg a spoločenskú súdržnosť,“ 
povedal prvý kardinál krajiny Peter Turkson. 
V rozhovore pre agentúru CNS uviedol, že vzťahy 
medzi katolíkmi a moslimami v Ghane sú „dosť 
srdečné“.

VATIKÁN (RV) Svätý Otec začiatkom novembra 
prijal na audiencii členov hnutia Nové rodiny, 
ktoré pôsobí v rámci hnutia Fokoláre a tvorí ho 
približne 800-tisíc rodín. V príhovore pápež pripo-
menul dôležitosť orientácie rodinnej pastorácie 
a zdôraznil, že ich práca je úsilím tichej a hlbokej 
evanjelizácie.
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Iracký premiér blahoželá 
chaldejskému patriarchovi

(Irak, RV/Zenit)  
Iracký premiér zabla-
hoželal patriarchovi 
Emmanuelovi Delly-
mu III., ktorý stojí na 
čele Chaldejskej cirkvi, 
k blížiacemu sa vyme-
novaniu za kardinála 
pápežom Benediktom 
XVI. „Toto vymenova-
nie je cťou pre všetkých 
Iračanov a predstavuje 

pre krajinu víťazstvo 
v boji proti terorizmu, 
extrémizmu a sektár-
stvu,“ povedal premiér 
Al-Maliki a dodal, „že 
vláda bude podporovať 
nové poslanie chaldej-
ského patriarchu a po-
môže mu v jeho úsilí 
ochraňovať kresťanov 
v Iraku.“

Arcibiskup Moskvy začal svoju misiu
(Rusko, RV/Zenit)  Arcibis-

kup Paolo Pezzi začal koncom 
októbra svoje pôsobenie na čele 
arcidiecézy Božej Matky v Moskve. 
Jeho predchodca Mons. Tadeus 
Kondrusiewicz poukázal na veľkú 
zodpovednosť nového arcibiskupa 
slovami: „Učiť, ako milovať Boha 
– Krista, povoláva biskupa k tomu, 
aby bol jeho apoštolom a pokra-
čoval v jeho misii. Je to Boh, kto 

vedie svoj ľud prostredníctvom 
biskupa.“ Novej hlave moskovskej 
arcidiecézy zablahoželali k nástupu 
do úradu aj predstavitelia iných 
náboženstiev. Sám Mons. Pezzi 
ocenil predovšetkým prístup zo 
strany Pravoslávnej cirkvi a spolu 
s patriarchom Alexejom II. vyjadril 
nádej, že obom stranám sa bude 
dariť rozvíjať dialóg a spoluprácu 
pri riešení problémov.

Ekumenické stretnutie 
ázijských a amerických teológov

USA (RV/Fides) Ako môžu byť 
kresťanské cirkvi v Ázii aktívnymi 
agentmi mieru a uzmierovania 
– tak znela hlavná téma ekumenic-
kého stretnutia, ktoré sa začiatkom 
novembra  uskutočnilo v Kalifor-
nii. Zúčastnili sa na ňom americkí 
a ázijskí biskupi a  teológovia rôz-
nych kresťanských vierovyznaní. Na 

základe duchovnej, kultúrnej a spo-
ločenskej úlohy Cirkvi sa snažili 
identifikovať prostriedky, spôsoby
a miesta, v rámci ktorých môžu byť 
kresťania aktívni v oblasti podpo-
ry pokoja a zmierenia. Účastníci 
stretnutia v závere poukázali na silu 
modlitby, „cez ktorú ohlasujeme 
Krista ako nositeľa pokoja a lásky.“

Poďakovanie Alexejovi II.
(Rusko, RV/Zenit)  Mons. Tade-

usz Kondrusiewicz z arcidiecézy 
Božej Matky v Moskve odchádza 
zo svojho doterajšieho pôsobiska 
do arcidiecézy Minsk-Mohilev 
v Bielorusku. Pri tejto príležitosti 
zaslal moskovskému pravoslávne-
mu patriarchovi Alexejovi II. list, 

v ktorom mu  vyjadril poďakova-
nie za roky vzájomnej spolupráce 
a poďakoval aj za pomoc pri riešení 
výziev súčasného sveta. V závere 
listu Mons. Kondrusiewicz vyjadril 
nádej, že v budúcnosti budú obe 
cirkvi úspešne pokračovať v dialógu 
a spolupráci.
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SVIDNÍK (E. Bandžuchová) CZŠ sv. Juraja 
pripravila pre rodičov detí, ktorí fajčia, 
jablko. Jablko sa stalo symbolom zdravé-
ho života a pohľad na tento nezvyčajný 
darček má zároveň odradiť fajčiarov od 
túžby zapáliť si ďalšiu cigaretu.

PREŠOV (Pavol Burda) Vo štvrtok 25. 
novembra pristúpilo do bratstva Kňaz-
ského seminára bl. biskupa P.P. Gojdiča 
v Prešove 13 nových bratov prvákov. 
Svojou prísahou do rúk novovymeno-
vaného rektora PhDr. Marka Rozkoša, 
PhD., potvrdili, že z bratstva ľahkovážne 
nevystúpia a budú si ctiť a dodržiavať 
normy spoločenstva. Po slávnostnej 
večeri nasledoval zábavný program. 
Do bratstva pristúpili títo prváci: Marek 
Baran, Pavol Burda, Miroslav Čerňanský, 
Tomáš Gallik, Lukáš Kireš, Ivan Lažo, Le-
ontín Lizák, Michal Vadrna, Matúš Verba, 
Peter Babinčák, Peter Kolesár, Lukáš 
Mitro, Dominik Rebják.

PREŠOV Gréckokatolícki biskupi vladyka 
Basil Schott, arcibiskup a metropolita 
z Pittsburgu, vladyka William C. Skur-
la, eparcha z Van Nuys, a John Pazak, 
eparcha slovenských gréckokatolíkov 
v Toronte, sa v sobotu 27. októbra na 
východnom Slovenku zastavili cestou 
na Ukrajinu. Predpoludním sa zastavili 
v Košiciach, kde ich prijal vladyka Milan 
Chautur, CSsR, a pred obedom prišli 
do Prešova. Vladyka Ján Babjak, SJ, ich 
sprevádzal po Katedrále sv. Jána Krstiteľa, 
kde sa pomodlili pri ostatkoch blahosla-
vených biskupov mučeníkov Pavla Petra 
Gojdiča, OSBM, a Vasiľa Hopka. Prezreli 
si aj biskupskú rezidenciu. Popoludní na-
vštívili známe pútnicke miesto – Ľutinu.
Večer slávili spolu s vladykom Jánom 
archijerejskú svätú liturgiu v prešovskej 
katedrále. V jej závere hostia pozdravili 
veriacich, vyjadrili radosť z modlitby pri 
ostatkoch blahoslavených biskupov mu-
čeníkov a pozdravili prešovského epar-
chu v predvečer jeho narodenín. Vladyka 
W. Skurla povedal, že prináša pozdravy 
zo západu USA, kde sa nachádza jeho 
miestna cirkev. „Je to gréckokatolícka 
cirkev s palmami a kaktusmi.“
Na Ukrajine sa na pozvanie vladyku 
Milana Šášika, CM, apoštolského ad-
ministrátora Mukačevskej eparchie, 
spolu s vladykom Jánom Babjakom, SJ, 
a s vladykom Milanom Chauturom, CSsR, 
28. októbra až 1. novembra zúčastnili na 
stretnutí biskupov eparchií a exarchátov 
pochádzajúcich z Mukačevskej epar-
chie. Hovorili o aktuálnych problémoch 
a potrebách v týchto miestnych cirk-
vách. Toto stretnutie sa uskutočnilo pri 
príležitosti 60. výročia mučeníckej smrti 
blahoslaveného mukačevského biskupa 
mučeníka Teodora Romžu.

Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov
(Prešov, Peter Solej) Vo štvrtok 4. 

októbra 2007 sa v prešovskom Divadle 
Jonáša Záborského i na námestí usku-
točnil III. NAPS Medzinárodný ekume-
nický koncert sakrálnych spevov 2007, 
nad ktorým prevzali generálnu záštitu 
predsedovia Národných parlamentov 
Maďarskej a Slovenskej republiky pani 
Katalin Szili a pán Pavol Paška. Poduja-
tie spoluorganizovalo Občianske zdru-
ženie NAPS s Magistrátom krajského 
mesta Prešov reprezentovaným pánom 
primátorom Pavlom Hagyarim.

Medzi 350 pozvanými hosťami, kto-
rí sa na podujatí zúčastnili, nechýbal 
predseda Národnej rady SR Pavol Paška, 
delegácia maďarského parlamentu ve-
dená štátnym tajomníkom a riaditeľom 
kancelárie predsedníčky Národného 
zhromaždenia Maďarskej republiky 
Györgyom Kerényim, mimoriadni 
a splnomocnení veľvyslanci Maďarska, 
Nemecka i Ukrajiny, poprední hierar-
chovia piatich najväčších kresťanských 
cirkví, reprezentant Židovskej nábožen-
skej obce, poslanci parlamentu či pred-
stavitelia krajskej a miestnej samosprávy 
regiónu Prešov.

Podujatie sa konalo v nadväznosti na 
kandidatúru Prešova na titul Európske 
hlavné mesto kultúry 2013. Peter Solej 
vyjadril presvedčenie, že ak sa podarí 
naplniť myšlienku podujatia – spájať 
ľudí, prehlbovať medzináboženský dia-
lóg a podporovať vzájomnú toleranciu 
– môžeme Prešov nazývať európskym 
hlavným mestom kultúry (ducha) aj 
bez toho, aby ho týmto titulom niekto 
oficiálne vyznamenal. Štátny tajomník

Maďarskej republiky odovzdal prezi-
dentovi NAPS striebornú plaketu Ná-
rodného zhromaždenia Maďarskej re-
publiky, ktorú mu udelila predsedníčka 
Szili za zorganizovanie ekumenického 
podujatia.

V kultúrnej časti programu vystúpili: 
rímskokatolícky Zbor sv. Cecílie pri 
Dóme sv. Alžbety z Košíc, Chorus Co-
menianus Evanjelickej cirkvi a. v. z Ko-
šíc, Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. 
Jána Krstiteľa z Prešova, kvarteto Refor-
movanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej 
Soboty, Pravoslávny katedrálny zbor sv. 
kniežaťa Alexandra Nevského z Prešova 
a pán Ervín Schönhauser, spevák židov-
ských piesní z Bratislavy.

Prezident NAPS odovzdal na pod-
ujatí viacero pamätných a ďakovných 
listov NAPS, ktoré si prevzali dirigenti 
zborov, maltézski rytieri, sponzori, 
cirkevní hierarchovia, ako aj predsta-
vitelia maďarskej delegácie a predseda 
Národnej rady SR.

Na záver podujatia prijali všetci prí-
tomní spoločné požehnanie predstavi-
teľov jednotlivých komunít.

Morálnu záštitu nad podujatím 
prevzali: Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup 
metropolita Košickej rímskokatolíckej 
arcidiecézy, vladyka Ján Babjak, prešov-
ský gréckokatolícky eparchiálny biskup, 
Géza Erdélyi, biskup Reformovanej 
kresťanskej cirkvi na Slovensku, vladyka 
Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský 
a Slovenska, pán František Alexander, 
predseda Ústredného zväzu Židov-
ských náboženských obcí v Slovenskej 
republike.

(Zuberec, sr. Bernadeta Mária 
Kuchtaninová) Jesenné celoslovenské 
stretnutie koordinátorov povolaní sa 
uskutočnilo 24. – 27. októbra 2007 na 
chate Primula pri Zuberci v prekrás-
nom prostredí Západných Tatier. Na 
stretnutí sa zúčastnilo 120 koordináto-
rov – členov rôznych reholí, inštitútov, 
kňazských seminárov, ale aj laikov. 
Pozvaným hosťom a prednášateľom bol 
páter Amadeo Cencini z inštitútu cano-
sianistov, poradca pre rehoľné inštitúty 
a inštitúty zasväteného života.

V príhovore čerpal z dokumentu 
pre pastoráciu povolaní v Európe Nové 
povolania pre novú Európu. V ňom sa 
zdôrazňuje, že kríza povolaní je v prvom 
rade krízou výchovy, teda krízou peda-
gogickej ponuky (konkrétne výchov-
ných krokov) a v neposlednom rade 
aj krízou vychovávateľov. Ako jeden 
z mála dokumentov hodnoverne po-

núka konkrétne pedagogické kroky 
a cestu výchovy. Kresťan aj človek mimo 
Cirkvi alebo ateista má právo, aby mu 
niekto pomohol odhaliť a spoznať, čo 
sa neustále deje v jeho živote, a nasme-
rovať jeho kroky k prijatiu povolania 
v každej etape života, nielen v čase 
adolescencie.

Za Prešovskú eparchiu sa na stret-
nutí zúčastnili členovia eparchiálneho 
tímu pre pastoráciu povolaní: špirituál 
kňazského seminára o. Ján Karas, o. 
Metod Marcel Lukáčik, CsSR, o. Mar-
kián Marián Greško, OSBM, sr. Domi-
nika Mária Zahorodníková, OSBM, sr. 
Františka Helena Vasilíková, OSBM, sr. 
Hieronyma Renáta Kaščíková, SSNPM, 
a sr. Bernadeta Mária Kuchtaninová, 
SSNPM, ktorá ukončila svoje trojročné 
pôsobenie v celoslovenskej komisii pre 
PP a naďalej pôsobí ako členka eparchi-
álneho tímu pre pastoráciu povolaní.

Stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní
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(Trebišov, Michal Hospodár) V pred-
večer liturgickej spomienky na apoštola 
Jakuba, Pánovho brata a prvého jeru-
zalemského biskupa, ktorá pripadla na 
pondelok 22. októbra, sa vo farskom 
chráme v Trebišove konala výnimoč-
ná slávnosť. Vladyka Milan Chautur, 
košický apoštolský exarcha, predsedal 
Liturgii sv. Jakuba, ktorá sa v byzant-
skom obrade slávi iba raz v roku, práve 
v tento deň. Ide o starobylú a jedinečnú 
liturgiu, pripomínajúcu svojou pros-
totou stretnutie veriacich s biskupom 
v prvých časoch kresťanstva. 

Už samotné oblečenie biskupa, ktorý 
je prítomný na liturgii v kňazskom feló-
ne bez mitry, kríža a panagie symbolicky 
naznačovalo pokoru a jednoduchosť, 
s akou sa prví kresťania stretávali na 
liturgických slávnostiach. V tejto at-
mosfére celebrant pristúpil k oltáru 
a slovami prvej modlitby sa disponoval 
na slávenie: „Vládca Pane Bože náš, ne-
odvrhni ma nehodného a poškvrneného 
mnohými hriechmi. Hľa, pristupujem 
k tomuto božskému a nebeskému ta-
jomstvu, dúfam v tvoje milosrdenstvo 
a volám k tebe: Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu...“

Liturgia slova je usporiadaná tak, 
aby odrážala historický princíp vzniku 
kníh Svätého písma. Najprv je čítanie 
zo Starého zákona, potom evanjelium, 

nasleduje čítanie z apoštolských lis-
tov a homília. Vladyka Milan, sediac 
uprostred chrámu ako pastier uprostred 
svojho duchovného stáda, vysvetlil ve-
riacim, že prvokresťanská liturgia bola 
liturgiou spoločenstva. Pohania, poze-
rajúc na lásku kresťanov, boli uchvátení 
krásou nového náboženstva a vstupovali 
do cirkevného spoločenstva. Skrze spo-
ločenstvo lásky a modlitbu sa vypĺňal 
Kristov prísľub: Kde sú dvaja alebo traja 
v mojom mene, ja som medzi nimi.

Modlitby ďalšej časti tejto jedinečnej 
liturgie sú zložené z biblických obrazov 
dejín spásy, smerujúcich ku Kristovej 
obeti na kríži. Eucharistické tajomstvo, 
ktoré je vrcholom spojenia človeka s Bo-
hom, prijali kňazi z rúk vladyku Milana. 
Veriacim sa v byzantskom obrade tak-
tiež podáva sv. prijímanie pod obidvoma 
spôsobmi. Na Jakubovej liturgii je však 
originalita v tom, že každý prijímajúci 
dostal z rúk vladyku najprv svätý chlieb 
a potom pristúpil ku kňazovi, aby sám 
prijal z čaše aj svätú krv. Tieto a ďalšie 
liturgické gestá spôsobili u prítomných 
veľký duchovný zážitok.

Celú božskú liturgiu spevom oboha-
til zbor mladých kňazov pod vedením 
o. Marcela Geceja. Rozchádzajúci sa 
zástup veriacich vyjadril túžbu, aby 
sa podobná slávnosť zopakovala aj na 
budúci rok.

Liturgia sv. Jakuba v Trebišove

KORUNKOVÁ (Ľubomír Petrík) Odpus-
tovú slávnosť, posviacku obnoveného 
exteriéru farského Chrámu sv. veľkomu-
čeníka Demetra a 600 rokov od prvej 
písomnej zmienky o obci slávili v nedeľu 
4. novembra veriaci v obci Korunková 
(Stropkov). Správca gréckokatolíckej 
farnosti o. Metod Lukačik v mene všet-
kých privítal prešovského eparchu Jána 
Babjaka, ktorý predsedal archijerejskej 
svätej liturgii, vykonal posviacku a pred-
niesol homíliu.

SVIDNÍK (E. Bandžuchová) Keď chceme 
pejoratívne osloviť malého človeka, 
povieme, že je krpec. Krátky slovník slo-
venského jazyka vysvetľuje, že krpec je 
vlastne topánka. Nevyvinutý malý človek 
je krpáň. Aj my v škole máme takýchto 
krpáňov na II. stupni. Tento problém sa 
rozhodol riešiť školský parlament prijatím 
zákona o malých ľuďoch, teda krpáňoch. 
Na základe prijatého a jednohlasne 
schváleného zákona malo dôjsť k zmene 
deň pred jesennými prázdninami. Za 
sprievodu disco hudby vstúpili krpáni 
– žiaci 5. ročníka – do Hostinca sv. Jurka. 
Tam ich čakalo niekoľko zábavných hier 
a súťaží, ktoré ich podľa prijatého záko-
na mali previesť na druhý breh. Bolo to 
zaujímavé a veselé popoludnie. Skončilo 
sa tým, že všetci piataci spolu s triednou 
učiteľkou Mgr. Revickou dostali certifikát
o prijatí medzi žiakov druhého stupňa 
Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo 
Svidníku.

PREŠOV Gymnázium blahoslaveného 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove si v utorok 
6. novembra pripomenulo 6. výročie 
blahorečenia svojho nebeského patróna. 
Odpustová slávnosť sa začala akadémiou 
o blahoslavenom prešovskom biskupovi 
mučeníkovi Pavlovi Petrovi, ktorú pripra-
vili a predviedli študenti štvrtého ročníka. 
Pokračovala archijerejskou svätou liturgi-
ou v gréckokatolíckom Chráme Povýše-
nia sv. Kríža v Prešove- Sekčove. Prešov-
ský eparcha Ján Babjak, SJ, gymnazistov 
povzbudil, aby si chránili svoj duchovný 
zrak, aby sa nikdy nedali dezorientovať. 
Naopak, aby sa orientovali podľa svetla, 
ktorým je Ježiš Kristus. Poďakoval sa aj 
riaditeľke školy sr. RNDr. Petre Eve Si-
čákovej, SNPM, a všetkým pedagógom 
za prácu, ktorou prispievajú k formácii 
mladých ľudí.
Štvrtáci otca biskupa pozvali na svoju 
stužkovú slávnosť a riaditeľka školy mu 
poďakovala za jeho milú prítomnosť 
medzi študentmi, na čo vladyka zareago-
val, že rád medzi nich príde, aby sa s nimi 
mohol porozprávať.
Slávnostný deň na gymnáziu pokračoval 
večer imatrikuláciou prvákov, ktorých je 
v dvoch triedach spolu 42. 

(Michalovce, Michal Hospodár) 
V rámci kňazského formačného dňa 
kňazov Košického apoštolského exar-
chátu sa vo štvrtok 25. októbra v Mi-
chalovciach uskutočnila prvá diecézna 
prezentácia nového pastoračného plánu. 
Po úvodnej modlitbe a príhovore vlady-
ku Milana Chautura, košického exarchu, 
sa asi stovka kňazov mala možnosť 
zoznámiť s tvorbou i obsahom nového 
Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na 
Slovensku na roky 2007 – 2013. Prezen-
táciu dokumentu slovom i obrazom 
viedli dvaja členovia prípravnej komisie 
o. Roman Seko z Banskej Bystrice a o. 
Ladislav Cichý zo Sabinova. Roman 
Seko objasnil jednotlivé fázy prípravy 
PP i pastoračné priority pre Cirkev 
na Slovensku, ktoré si komisia v pláne 
stanovila zdôrazniť. Z dôslednej analý-
zy pastoračného terénu, predmetných 
dokumentov Magistéria a vnútrocir-
kevného dialógu vyplynulo poznanie, 
že najdôležitejšou úlohou pre budúcnosť 
Cirkvi je zjavovať tvár Boha v ochot-
nej službe. Ladislav Cichý sa venoval 
starostlivosti Cirkvi o rodinu, ktorá si 
dnes vyžaduje diferencovaný prístup.

Nový pastoračný plán obsahuje 
okrem úvodu a záveru šesť kapitol. 
V jednotlivých kapitolách sa stanovujú 
usmernenia na odovzdávanie viery; 
resp. duchovné sprevádzanie veriacich. 
Podstatne dôležitou témou, ktorou sa 
plán zaoberá, je problematika man-
želstva a rodiny. Do nového plánu je 
zahrnutá aj problematika prípravy kan-
didátov na kňazské povolanie, formácia 
kňazov atď. Podľa tohto pastoračného 
plánu by sa mali v roku 2008 pripraviť 
nové projekty, ktoré by následne v ro-
koch 2009 – 2012 tvorili opornú kostru 
pre život Cirkvi na Slovensku. Cieľovou 
métou plánu je rok 2013, keď si pripo-
menieme 1150. výročie od príchodu 
apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda 
na naše územie.

V závere stretnutia vladyka Milan 
informoval kňazov o nadchádzajúcich 
aktivitách sekcie pre mládež Rady pre 
rodinu pri KBS. Súčasne povzbudil 
kňazov, aby nezostávali ľahostajní voči 
výzvam dnešného sekularizovaného 
prostredia, ale s odvahou pracovali pre 
dobro zverených duší.

Prvá prezentácia nového pastoračného plánu
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s rektorom Kňazského seminára blaho-
slaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove 
PhDr. Markom Rozkošom, PhD.

Otec rektor,  ako vnímate svoje vy-
menovanie za rektora prešovského 
seminára?
Vymenovanie som prijal súhlasnou vôľou 
vladyku Milana, košického apoštolského 
exarchu, a vladyku Jána, prešovského ep-
archu, ktorý mi v dekréte napísal aj tieto 
slová: „Opatruj poklad kňazstva, ktorý ti 
bol zverený...“ Tieto slová vnímam ako 
jadro svojho vymenovania a adresáta 
svojho povolania do ďalšej služby.
Uvedomujem si, že kňazské povolanie 
je srdcom miestnej cirkvi, preto je ne-
vyhnutné k nemu pristupovať citlivo 
a opatrne. Spoločenstvo povolaných 
v seminári je pokladom pre všeobecnú 
Cirkev. V tomto aspekte je vymenovanie 
za otca a formátora pre mňa nesmierne 
ťažkou a zodpovednou úlohou.

Čo všetko funkcia rektora obnáša?
Najlepšie by sa to dalo vyjadriť jedným 
zrozumiteľným slovom – má byť otcom. 
Seminaristi sú deti, ktoré má vychovávať, 
ochraňovať pred zlom a viesť po ceste 
dobra. Jeho úlohou je starať sa o to, 
aby spolu s ostatnými predstavenými 
seminára tvorili rodinu, ktorá by zod-
povedala modlitbe Krista: „ ... aby všetci 
jedno boli.“
Aj mne je jasné, že štruktúra, ktorú nazý-
vame rodina, sa nedá vytvoriť formálny-
mi, právnymi či konvenčnými vzťahmi. 
Vzťahy v rodine fungujú na prirodzenom 
základe, čo pre mňa znamená snažiť sa 
o to, aby seminárska rodina fungovala 
na základe zodpovedne žitej slobody 
človeka, ktorá je neustále oživovaná 
a uzdravovaná prijatím Božích milostí.

Máte konkrétnu víziu, na ktorú sa 
chcete zamerať?
Chcem sa zamerať na ďalší rozvoj kvality 
seminárskeho života v duchu ratio fun-
damentorum – projektu formácie kňaz-
skej výchovy, ktorý pripravuje Komisia 
pre klérus pri KBS. Tento projekt chce 
obsiahnuť celú osobu formovaného so 
všetkými jeho danosťami, vlastnosťami 
a prostredím, v ktorom žije. Preto Má 
seminárska príprava štyri okruhy: ľudský, 
duchovný, intelektuálny a pastoračný 
– dať mladému človekovi zodpovedné 
orientácie v týchto zložitých oblastiach 
života.  Je to úloha, ktorá si bude vyžado-
vať nielen moju osobnú angažovanosť, 
ale aj pomoc odborníkov. V seminári sa 
na tejto formácii podieľajú ešte ďalší piati 
kňazi. Verím, že nám Boh pomôže.

Milan Kandráč

rozhovor na 5 minút
Kresťania v ťažkostiach medzi nami

(Vernár, -j) Katechizmus Katolíckej 
Cirkvi učí, že aj osoby s homosexuálny-
mi sklonmi sú povolané plniť vo svojom 
živote Božiu vôľu a – ak sú kresťanmi 
– spájať s Pánovou obetou na kríži 
ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť 
v dôsledku svojho stavu (KKC 2358).

Aj v duchu týchto slov sa niesla 
v poradí už 11. duchovná obnova, 
ktorá sa uskutočnila od 20. do 23. sep-
tembra 2007 v rázovitej obci Vernár 
na Horehroní. Zorganizovala ju Linka 
Valentín, pôsobiaca pri Gréckoka-
tolíckej cirkvi v Košiciach – Starom 
meste, a Občianske združenie Rieky 
z Bratislavy.

Témou obnovy bol verš z Jánovho 
evanjelia: „Nové prikázanie vám dávam, 
aby ste sa milovali navzájom. Aby ste 
sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja 
miloval vás.“ (Jn 13, 34)

Účastníci sa zamýšľali nad jeho dru-
hou časťou, a mali tak príležitosť bližšie 
spoznať hodnotu skutočnej lásky ako 
vzťahu, ktorý budeme žiť aj v nebi, kde 
hodnotou je to, čo ostáva. Sväté liturgie 
sa slúžili v miestnom gréckokatolíckom 
chráme, za čo patrí poďakovanie správ-
covi farnosti o. Miroslavovi Bartošovi.

V programe nechýbali prednášky, 
spoločná modlitba, prednáška o zdravej 
výžive spojená s ochutnávkou, spoločná 
príprava večere, svedectvá štyroch ľudí 
o tom, ako Pán viedol ich život a čo 
všetko v ich živote vykonal. Boli to 
príbehy o vnútornom obrátení k životu 
v čistote.

Počas obnovy bol aj čas na spozná-
vanie obce a jej krásneho okolia a pes-
tovanie zdravých priateľských vzťahov. 
Jeden z účastníkov sa podelil o svoje 
dojmy z návštevy svetových pútnic-

kých miest – Lúrd, Fatimy, Santiaga de 
Compostela.

Brat Valentín v sobotu ráno po 
skončení sv. liturgie pripravil prednášku 
o ikonostase a celkovom interiéri chrá-
mu východného obradu, ktorá medzi 
všetkými účastníkmi, vrátane niekto-
rých miestnych veriacich, vyvolala veľký 
ohlas. Keďže tam boli účastníci z celého 
Slovenska – od Senice až po Humenné, 
ako aj z rôznych cirkví, v sobotu večer sa 
všetci zúčastnili na večierni v miestnom 
pravoslávnom chráme, kde ich po jej 
skončení veľmi srdečne privítal spolu so 
svojimi veriacimi správca farnosti mitr. 
prot. Ján Novák. Oboznámil účastníkov 
s históriou i súčasnosťou pravoslávneho 
chrámu a obce. Porozprával aj o eku-
menických dňoch, ktoré sa v tejto obci 
organizujú. Pre každého účastníka mal 
pripravený aj pamätný darček.

Potom sa prítomným prihovoril 
br. Valentín z Košíc spolu s o. Jánom 
Lemešom – správcom gréckokatolíckej 
farnosti v Pozdišovciach (Michalov-
ce), ktorí vyzdvihli ekumenické úsilie 
a povzbudili prítomných k utužovaniu 
dobrých medziľudských vzťahov. Poďa-
kovali sa správcovi za milé prijatie. Na-
koniec účastníci zaspievali Blaženstvá 
v cirkevnoslovanskom jazyku a pravo-
slávni veriaci Mnoholitstvije. Sobotňajší 
večer patril už tradične hebrejským tan-
com. V nedeľu ráno program vyvrcholil 
slávnostnou sv. liturgiou v miestnom 
gréckokatolíckom chráme.

Výsledkom stretnutí na obnovách je 
vedomie, že iba Boh nás môže skutočne 
naplniť, že iba s nim môžeme prežiť 
zmysluplný život. Vďaka patrí všetkým 
organizátorom a zúčastneným.

(Košice, -uč) V Základnej škole sv. 
košických mučeníkov na Čordákovej 
ulici v Košiciach sa 30. októbra konal 
celodiecézny metodický deň pedago-
gických a výchovných zamestnancov 
katolíckych základných škôl Košickej 
arcidiecézy. Aj keď CZŠ sv. Juraja vo 
Svidníku nepatrí do tejto diecézy, sme 
veľmi vďační organizátorom, že už dru-
hýkrát pozvali aj našu školu na takéto 
stretnutie.

Deň sa začal sv. omšou, ktorú celeb-
roval otec biskup Stolárik. V homílii 
zdôraznil potrebu dobrých učiteľov 
a úlohu ďalšieho vzdelávania v živote 
každého jedinca. Po skončení sv. omše 
sa prítomní pedagogickí i nepedagogic-
kí pracovníci rozdelili podľa predmeto-

vých komisií (PK). V PK slovenského 
jazyka, výtvarnej výchovy, hudobnej 
výchovy či dejepisu sa učiteľ dostal do 
pozície žiaka a bol nútený rozhýbať sa, 
uvoľniť svoju fantáziu a tvoriť. Každý 
musel ukázať svoju kreativitu. Mnohí 
pracovali spontánne a zanietene, od-
straňovali blokádu, príjemne a poučne 
strávili tento metodický deň. Počas cesty 
autobusom sa všetci zhodli na tom, že 
to bol na informácie a podnety veľmi 
hodnotný deň.

Aj touto cestou vyslovujú svoje po-
ďakovanie všetci učitelia CZŠ sv. Juraja 
nielen organizátorom, ale predovšetkým 
CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove, ktorá 
informáciu sprostredkovala.

Celodiecézny metodický deň
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SEČOVCE (Štefan Ančočik) Mesiac 
október sa pre väčšinu kresťanov 
spája s mariánskou úctou a posvät-
ným ružencom, ale je to aj čas, keď si 
máme pripomenúť úctu k starším.
Veriaci z farnosti Sečovce boli po-
zvaní na program venovaný starým 
rodičom a starším ľuďom. Žiaci zo 
Základnej školy svätej Rodiny a Zá-
kladnej umeleckej školy sv. Cecílie 
pod vedením učiteľov a vychováva-
teľov pripravili program, s ktorým 
predstúpili pred veriacich. Vo štvrtok 
18. októbra vystúpili po večernej sv. 
omši v rímskokatolíckom kostole 
a v nedeľu 21. októbra po sv. liturgii 
v gréckokatolíckom chráme.
Program obsahoval básne, scénky, 
hudobné skladby a piesne, ktorými 
deti prejavili úctu a lásku svojim sta-
rým rodičom a staršej generácii.
Veriaci vyslovili nádej, že s podobný-
mi akciami žiakov cirkevných škôl sa 
stretnú aj v budúcnosti.

MICHALOVCE (Michal Hospodár) 
V sobotu 3. novembra sa konala 
slávnosť Fatimskej soboty v Chráme 
Svätého Ducha v Michalovciach. V te-
matickej prednáške pred liturgiou o. 
Attila Vakles vysvetlil postoj veria-
ceho človeka k chorobe a utrpeniu. 
Kristus ustanovil sviatosť pomazania 
chorých, aby sa človek v hraničnej 
situácii života stretol s Bohom a po-
silnil v sebe nádej. Nádejou veriaceho 
je vbudovať utrpenie do Kristovho 
kríža a prijať Božie milosrdenstvo. 
Vinou historickej deformácie sa táto 
sviatosť často spájala so smrťou 
a dostala názov posledné pomazanie. 
V súčasnosti sa aj vplyvom spoločné-
ho vysluhovania sviatostí pomazania 
chorých olejom v chráme objavuje jej 
pravý zmysel a hodnota.
V kázni vladyka Milan Chautur, košic-
ký exarcha, zameral svoju pozornosť 
na otázku ľudskej smrti z pozície 
kresťanskej viery. Pripomenul, že 
na prekonanie strachu zo smrti je 
potrebné mať sprievodcu. Tým naj-
lepším sprievodcom je Ježiš Kristus, 
ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.
V závere slávnosti sa vladyka Milan 
s veriacimi pomodlil ešte Moleben 
k Bohorodičke a modlitbu k blaže-
nému hieromučeníkovi Metodovi 
D. Trčkovi, CSsR, ktorého relikvie 
sú uložené na bočnom prestole 
tohto chrámu. Práve 4. novembra 
sme si pripomenuli šieste výročie 
od slávnostnej rímskej beatifikácie 
tohto protoigumena Michalovskej 
provincie redemptoristov a staviteľa 
michalovského kláštora.

(Košice, Michal Hospodár) V rámci 
osláv 60. výročia úmrtia dnes už bla-
hoslaveného mukačevského vladyku 
Teodora Romžu, na ktorých sa zúčast-
nili aj hierarchovia a veriaci zámorských 
eparchií z Pittsburskej metropolie, veriaci 
z eparchie Van Nuys poctili v utorok 6. no-
vembra svojou návštevou sídlo Košického 
exarchátu. Išlo o historicky prvú návštevu 
zo strany tejto americkej eparchie.

Vladyku Wiliama C. Skurlu so sprievo-
dom prijal vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha. Spolu si prezreli novú exarchátnu 
rezidenciu a zotrvali v bratskom rozhovo-
re pri výmene pastoračných skúseností.

Vo večerných hodinách vladykovia 
slávili liturgiu v košickej Katedrále Na-
rodenia Presvätej Bohorodičky. Okrem 
kňazov exarchátnej kúrie koncelebrovali o. 

John Zeyack z Harrisburgu, o. Julian Gnall 
zo San Diega a asistoval o. diakon Michael 
Sullivan z Gilbertu. V príhovore vladyka 
Skurla vyjadril radosť nad rozvíjajúcim 
sa životom v gréckokatolíckych eparchi-
ách, ktoré navštívil. „Naše oči musia byť 
čisté, aby správne videli svet i pôsobenie 
Boha v ňom,“ uviedol. Z pastoračných 
skúseností v USA povzbudil kňazov, aby sa 
nevenovali oddelene rodičom a deťom, ale 
spojili formáciu celej rodiny dokopy.

Starobylá byzantská liturgia, spieva-
ná v cirkevnoslovanskom a anglickom 
jazyku, bola pre všetkých veriacich obo-
hatením i duchovným spojením v láske 
a modlitbe. S týmto odkazom hostia 
z USA pokračovali v ceste návštevou apoš-
tolského exarchátu v Čechách.

Vladyka Wiliam Skurla navštívil Košice

(Snakov, František Dancák) V nedeľu 
21. októbra 2007 sa v Snakove uskutoč-
nila spomienková slávnosť pri príležitosti 
150. výročia narodenia o. Emila Kubeka, 
významného rusínskeho gréckokatolíc-
keho kňaza, literáta a jazykovedca, ktorý 
tu pôsobil 19 rokov (1885 – 1914). Sláv-
nosť sa začala sv. liturgiou o 10. hodine 
v miestnom chráme, ktorú slávil o. vikár 
Pavol Haľko, OSBM. Spolu s ním slúžili: 
o. F. Dancák, o. G. Juhász (Maďarsko), o. 
J. Duda, o. J. Pavlík a miestny duchovný o. 
P. Chanáth. Po liturgii nasledovalo odhale-
nie pamätnej tabule na budove materskej 

školy, ktorú odhalil Mikuláš Krajkovič, 
poslanec NR SR. Po slávnostnom obede 
nasledovalo literárne pásmo o živote a die-
le o. E. Kubeka, ktoré predviedla snakovská 
mládež. Scenár pripravili učitelia Andrej 
a Mária Slivkovci zo Snakova. Záver patril 
vystúpeniu Anky Servickej.

Na slávnosti boli prítomní aj hostia 
z Homrogdu (Maďarsko), kde o. E. Kubek 
pôsobil jeden a pol roka (1881 – 1882). 
Slávnosť sa vydarila nad očakávanie. Ve-
riaci Snakova si takto s úctou a vďakou pri-
pomenuli osobnosť o. E. Kubeka, ktorého 
pamiatka ostala v živej pamäti dodnes.

Spomienková slávnosť
v Snakove
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Pondelok  21. november

Božie kráľovstvo neprichádza 
tak, že by sa to dalo spozorovať. 
Ani nepovedia: „Aha, tu je!“ 
alebo: „Tam to je!“, lebo Božie 
kráľovstvo je medzi vami. (Lk 17, 
20b – 21)

Sme zvyknutí na určitý štan-
dard, ku ktorému nepochybne 
patrí aj kultúra našich vzťahov 
garantovaná vládnou mocou. 
A toto premietame aj do nášho 
duchovného života pri očaká-
vaní Božieho kráľovstva. Chce-
me vodcu a chceme program. 
Podobne ako farizeji, ktorí prišli 
za Ježišom. Aj odpoveď dosta-
neme tú istú. Božie kráľovstvo 
je medzi nami. Je tu so svojím 
programom, ktorým je Slovo, 
ktoré ťa pozýva k obráteniu. 
Prijať toto Slovo znamená 
oslobodiť sa zo závislosti na 
hriechu, ktorý nás zotročuje. Už 
nemusím hádzať svoje hriechy 
na iných, lebo je tu niekto, kto 
vzal moje hriechy na seba.

Utorok  22. november

Ako bolo za dní Noema, tak bude 
aj za dní Syna človeka. (Lk 17, 25)

Hovorí sa, že čo sa má stať, 
stane sa. História nám to 
potvrdzuje. Tak to bolo v dňoch 
Noemových, tak to bolo 
v dňoch Lótových, tak to bolo 
v čase skazy v Pompejach, tak 
to bolo, ak chceme, pri newy-
orských „dvojičkách“, tak to 
bude aj v dňoch Syna človeka. 
A môžeme aj ďalej menovať, ale 
to nie je podstatné. Podstatné 
je to, kto z nás bude vzatý a kto 
sa ponechá. Lebo Písmo hovorí, 
že dvaja budú na jednej posteli 
a jeden bude vzatý, a druhý 
sa ponechá. Dve budú mlieť 
a jedna bude vzatá, a druhá sa 
ponechá. A vzatý bude ten, kto 
uverí slovu pozvania, tak ako 
mu uveril Noe či Lót. A ľudia 
v ich časoch jedli, pili, ženili sa 
a vydávali.

na každý deň

(Zuberec, sr. Bernadeta Mária Ku(Svid-
ník, E. Bandžuchová) Projektové stretnutie 
tretieho roku medzinárodného projektu 
Vyjadrovanie samých seba slovom, zvukom 
a obrazom, na ktorom pracuje Comenius 
club Cirkevnej základnej školy sv. Juraja, 
sa konalo 20. – 26. októbra 2007 na ostro-
ve Rodos v Grécku. Hostiteľom bolo 4. 
gymnázium Rodos. Cieľom stretnutia bolo 
zhodnotiť prácu, postup a výrobu finálneho 
produktu druhého roku projektu – Zvukový 
denník školy, ktorý zachytáva zvuky, ktoré 
partnerov sprevádzajú počas vyučovania, 
ale aj zvuky z mesta. Zároveň toto stretnutie 
určilo pravidlá pre tretí, posledný, rok pro-
jektu – obraz.

Na projektovom stretnutí sa zúčastnili 
Mgr. E.Bandžuchová – koordinátorka pro-
jektu, Mgr. K. Revická, ktorá sleduje anglické 
mutácie finálnych produktov, a p. riaditeľka 
A. Hužvejová. Na stretnutí sa zúčastnili 
aj dve žiačky – Dominika Petrová a Petra 
Kosťová.

Na pracovných stretnutiach sa partneri 
dohodli na postupe pri výrobe finálneho 
produktu – video, CD, DVD, ktoré budú 
prezentovať v podobe pantomímy, skečov 
a videa z priebehu prípravy produktu názor 
študentov na ľudové zvyky v jednotlivých 
krajinách, názor na životný štýl a kinemato-
grafiu. Práca na tomto produkte bude veľmi 
zaujímavá, ale aj náročná.

V čase pracovných stretnutí sa študenti zo 
Slovenska, Španielska a Talianska zúčastňo-
vali na vyučovaní v čase od 8.00 – do 12.00 
hod. Podľa vyjadrení študentov to bolo veľmi 
zaujímavé a poučné. Zároveň mali mož-
nosť porovnať výchovno-vzdelávací proces 
vo svojich krajinách s procesom v Grécku.

Druhú časť stretnutia tvorili exkurzie na 
historické miesta ostrova, medzi ktoré pat-
rili kúpele, ktoré založili Taliani – Kalisthea 
(natáčal sa tu film Grék Zorba a mnoho ďal-
ších filmov),Lindos – typická grécka dedina 
(biele domy, modré strechy a nad dedinou 
Akropola), Psinthos, Filerimos – kláštorný 
komplex založený maltézskymi rytiermi 
s jedinečnou krížovou cestou zakončenou 
niekoľko desiatok vysokým krížom, v rame-
nách ktorého je nádherný výhľad na okolie 
mesta Rodos. Nie menej zaujímavou bola 
exkurzia do Starého mesta, kde sa snúbi 
turecká kultúra (minarety, mešita, domy, 
čajovne) s byzantskou (kopuly) a kde mož-
no nájsť malé obchodíky, kaviarne, čajovne 
a jedinečný gotický chrám maltézskych 
rytierov.

Veľmi zaujímavá bola návšteva podmor-
ského akvária, ktoré funguje vďaka financi-
ám z európskych fondov.

Projektové stretnutie malo aj oficiálny 
ráz. Všetci účastníci projektu sa zúčastnili 
na prijatí u prefekta riadiaceho všetkých 12 
ostrovov, ktoré sa nachádzajú v okolí ostrova 
Rodos.

Ďalšie oficiálne stretnutie sa konalo s pri-
mátorom mesta a vedúcim školského úradu. 
Na týchto stretnutiach boli prítomné aj 
médiá – rozhlas, televízia a novinári z lokál-
nych novín. Naša žiačka Petra Kosťová (ako 
jediná zo zahraničných študentov) poskytla 
rozhovor pre ostrovné rádio. Následne vyšla 
informácia o projektovom stretnutí v ostrov-
ných novinách Rodiaky.

Stretnutie na ostrove Rodos bolo neza-
budnuteľné. K tomu prispelo dobré poča-
sie, jedinečná grécka kuchyňa a veľmi milí 
a srdeční ľudia.

Projektové stretnutie na ostrove Rodos

(Prešov, Ľubomír Petrík) Veriaci z eparchií 
Pittsburgskej gréckokatolíckej metropolie 
spolu s vladykom Williamom C. Skurlom, 
eparchom z Van Nuys, pri svojej návšteve 
eparchií a exarchátov v Strednej Európe nav-
štívili v pondelok 5. novembra aj Prešovskú 
gréckokatolícku eparchiu. Prezreli si Bardejov, 
ale aj drevený gréckokatolícky Chrám sv. Lu-
káša v Tročanoch. Večer v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove spolu s vladykom Jánom 
Babjakom, vladykom Williamom Skurlom 
a emeritným prešovským biskupom Jánom 
Hirkom slávili archijerejskú svätú liturgiu, 
ktorej predsedal prešovský eparcha.

„Boh je láska, je víťaz nad zlým. Preto kým 
žijeme na tejto zemi, sme pozvaní prijať jeho 
dary a konať dobro. Preto sme sa zhromaždili 
aj v tejto katedrále, aby sme na základe Bo-

žieho slova skorigovali náš život,“ predniesol 
v homílii Mons. Hirka.

Vladyka William Skurla povedal, že jeho 
predkovia odišli z tohto kraja za oceán okolo 
roka 1880. Z takmer tridsiatich účastníkov 
skoro všetci majú pôvod v Prešovskej eparchii 
alebo v okolitých eparchiách. Preto na svojej 
ceste navštívili aj Ukrajinu a Maďarsko, kde 
slávili archijerejskú svätú liturgiu v známej 
pútnickej svätyni v Máriapócsi. Navštívili aj 
Košický apoštolský exarchát a Pražský apoš-
tolský exarchát.

Po svätej liturgii sa pomodlili v kaplnkách 
pri relikviách blahoslavených biskupov muče-
níkov P. P. Gojdiča, OSBM, a Vasiľa Hopka, 
a potom im vladyka Ján Babjak v srdečnej at-
mosfére ukázal biskupskú Kaplnku sv. Jozefa 
a expozíciu histórie Prešovskej eparchie.

Veriaci z USA navštívili Prešovskú gréckokatolícku eparchiu

Vaše správy očakávame na emaili: slovogrk@greckokat.sk
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ADRESA: 
RODINA NEPOŠKVRNENEJ 
038 31   VRÍCKO 190 
Č. TEL.: 043/4933 741; 043/4901 693 
Č. FAX: 043/4901 692 
WEB: WWW.RODINANEPOSKVRNENEJ.SK 
MAIL: RN@SLOVANET.SK 

Dostalo sa mi tej milosti, že som 
sa ako členka mariánskeho 
združenia Rodiny Nepoškvr-

nenej (RN), mohla zúčastniť 10. slo-
venskej púte do Lúrd, ktorá sa konala 
od 29. augusta do 6. septembra 2007. 
V nasledujúcich riadkoch sa chcem aj 
na stránkach tohto časopisu s čitateľmi 
podeliť o zážitky a dojmy z tejto púte.

Rodina Nepoškvrnenej je spoločen-
stvo chorých, trpiacich a tých, ktorí im 
chcú akýmkoľvek spôsobom pomáhať 
niesť ich životný kríž. Spoločenstvo je 

pričlenené ku Kongregácii milosrdných 
sestier sv. Vincenta – satmárok. Táto 
rodina bola založená sestrou Bernade-
tou Pánčiovou v roku 1975 a oficiálne
schválenie Svätou stolicou dostala 8. 
júna 1991.

Mňa s touto rodinou spojila v roku 
1999 choroba. Vďaka nej som sa do-
zvedela o ich práci a  o tom, že každé 
dva roky putujú mimoriadnym vlakom 
do Lúrd k Panne Márii, ktorá sa tam 
skoro pred 150 rokmi predstavila malej 
chorľavej Bernadete Soubirusovej ako 
Nepoškvrnené počatie. Vtedy som sa 
aj ja na túto púť prihlásila a nesmierne 
ma potešilo, keď ma na ňu aj tohto roka 
pozvali.

Na celej púti sa pod duchovným 
vedením otca biskupa Mons. Rudol-
fa Baláža zúčastnilo 577 pútnikov, 

z toho 53 sestier, 23 
kňazov a 11 lekárov. 
Vlak odchádzal z Košíc 
za spevu mariánskych 
piesní sprevádzaných 
harmonikou. Jednotliví 
pútnici pristupovali po 
celom Slovensku až do 
Bratislavy. Nastúpila 
som v Kysaku. Nevede-
la som, s kým budem 

cestovať, no na moje prekvapenie som 
hneď v kupé stretla dve gréckokatolíčky 
z Hažína a Kamenice nad Cirochou. Aj 
v tomto som pocítila Boží dotyk, preto-
že viac pútnikov nášho obradu som tam 
nestretla. Celú cestu sme si spríjemňo-
vali modlitbami, spevom a rozhovormi. 

Každý vagón mal svojho kňaza, a tak 
sme mohli prijať sviatosť zmierenia. Na 
chodbičke vo vagóne bola každý deň 
počas cesty sv. omša.

Do Lúrd sme prišli 31. augusta ráno 
a hneď sme sa ubytovali. Vozičkári so 
svojimi blízkymi, ktorí ich sprevádza-
li, boli ubytovaní v novej nemocnici 
Notre Dame a my zdravší v šiestich 
hoteloch.

Naša púť trvala päť dní. Stretávali 
sme sa na jednotlivých spoločných 
programoch ako jedna slovenská rodi-
na. Nosili sme rovnošatu: bielu blúzku 
či košeľu a tmavé sukne a nohavice. 
Navyše, každý pútnik dostal bledo-
modrú šatku, odznak RN a vizitku, 
na ktorej bol symbol našej štátnosti. 
Prvú sv. omšu sme mali v Chráme sv. 
Bernadety, druhú hneď zrána pri mas-
sabielskej Jaskyni zjavenia, na ktorej 
po prvýkrát pristúpili aj dvaja chlapci 
k prvému svätému prijímaniu. Ďalšou 
spoločnou akciou bol večerný sviečkový 
sprievod, na ktorom sme my Slováci 
dostali tú česť kráčať na čele sprievodu. 
Naše sestričky satmárky postavili na 
čelo sprievodu kríž, mariánsku zástavu 
ozdobenú modrými stuhami, slovenskú 
vlajku a znak RN. Všetci sme bez vy-
zvania pomáhali tlačiť vozíky s našimi 
chorými. K nám sa za spevu lurdského 
Ave Maria pripojili aj iné krajiny. Vidieť 
a zažiť tento nesmierny žiariaci zástup je 
zážitkom. To všetko je symbolom toho, 
čo sa odohráva v srdci pútnika, ktorý 
zdieľa púť s ostatnými, a tak prežíva 
hlboké a intenzívne zjednotenie.

V nedeľu dopoludnia sa konala me-

reportáž
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dzinárodná sv. omša v podzemnej Bazilike 
Pia X., ktorá pojme až 27 000 ľudí. Po ob-
vode tejto baziliky sú veľké obrazy svätých 
celého sveta. Na moju veľkú radosť som tam 
objavila aj ikonu sv. Bazila Veľkého a sv. 
Jána Zlatoústeho. Videla som v tom dôkaz, 
že Katolícka cirkev „dýcha oboma stranami 
pľúc“. Popoludní sme my Slováci viedli pred 
bazilikou eucharistickú procesiu. Eucharis-
tiu niesol otec biskup Baláž.

V pondelok dopoludnia pri sv. omši 
zložili naši lekári, tiež členovia RN, sľub 
Asociácií katolíckych lekárov pre Lurdy, kde 
sa znova zaviazali chrániť ľudský život od 
počatia až po prirodzenú smrť. Po nej bola 
krížová cesta. Takto vyzeral náš spoločný 
program.

Zvyšný čas sme trávili individuálne, 
najviac pri Jaskyni zjavenia s ružencom 
v rukách a tichou modlitbou na perách. 
Všetci sme sa dostali i do očistného kúpeľa 
v studenej lurdskej vode, kde sme sa akoby 
krstom znova zrodili. Mnohí využili čas i na 
adoráciu pred Eucharistiou, na prehliadku 
rodného domu sv. Bernadety či návštevu 
kláštora karmelitánok. Vo svojich mod-
litbách sme so slzami v očiach spomínali 
aj na tých, ktorí nás predišli do večnosti. 
V utorok večer sme sa znova za spevu lúčili 
a vracali domov.

Čo mne osobne priniesla táto púť?
Predovšetkým ma posilnila vo viere. 

Splnila sa moja túžba. Spoznala som úžasnú 
Rodinu Nepoškvrnenej, videla som a zažila 
prácu sestier satmárok, nadviazali sme mno-
hé priateľstvá, vymenili si skúsenosti z práce 
vo farnostiach, zo života. No predovšetkým 
som si pri pohľade na toľké utrpenie uvedo-
mila, akí sme mnohokrát v živote netrpezliví 
a nevšímaví jeden voči druhému. Darčeky či 
lurdskú vodu som nemohla priniesť každé-
mu. Ale aby neostali naprázdno tí, čo tento 
článok čítajú, priniesla som vám od sestričky 
Bernadety Pánčiovej krátku modlitbu – a to 
nie je málo:

Mária, ty vieš, Mária, ty môžeš, Mária, 
verím, že pomôžeš!

Marta Nastišinová

SĽUB KATOLÍCKEHO LEKÁRA

Ja, tu podpísaný … ako lekár slávnostne 
sľubujem: 

1. Sústavne prehlbovať moje odborné 
vedomosti, aby som mohol mojim pa-
cientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu
starostlivosť. 

2. Rešpektovať mojich pacientov ako 
ľudské osoby, kladúc ich záujmy nad všetky  
úvahy politické a ekonomické, a pristupovať 
k nim bez akejkoľvek diskriminácie viazanej 
na rozdiely povahy náboženskej, rasovej, 
etnickej, socio-ekonomickej či sexuálnej. 

3. Obhajovať a chrániť ľudský život od 

počatia po prirodzenú smrť s vierou, že 
ľudský život  odovzdaný rodičmi je stvorený 
Bohom a má svoj večný cieľ, ktorý prináleží 
jemu. 

4. Odmietať stať sa nástrojom na použí-
vanie násilia a útlaku v medicíne. 

5. Slúžiť všeobecnému zdraviu požadujúc 
zdravotnú politiku, ktorá rešpektuje život 
a dôstojnosť a prirodzenosť ľudskej osoby. 

6. Spolupracovať na zabezpečení spra-
vodlivých zákonov, nevynímajúc povinnosť 
výhrady svedomia vždy, keď civilný zákon 
nerešpektuje ľudské práva, predovšetkým 
právo na život. 

7. Pristupovať otvorene ku každému 
človeku bez ohľadu na jeho náboženské 
presvedčenie. 

8. Venovať časť môjho času pre bezplatnú 
a charitatívnu pomoc chudobným. 

Na dosiahnutie tohto ako katolícky lekár 
sľubujem tiež: 

1. Uznávať Božie slovo ako inšpiráciu 
pre moje konanie, byť verný Učiteľskému 
úradu Cirkvi a formovať moje profesionálne 
zmýšľanie podľa toho. 

2. Pestovať synovský vzťah k Bohu, živiť 
sa modlitbou a byť verným svedkom Kris-
tovým. 

3. Praktizovať princípy katolíckej morál-
ky, predovšetkým tie, ktoré sa vzťahujú na 
etiku v bio-medicínskej oblasti. 

4. Vyžarovať láskavosť Kristovu v mojom 
živote a v mojom kontakte s chorými, kole-
gami i celou spoločnosťou. 

5. Aktívne pracovať na evanjelizácii 
sveta v spolupráci s pastoračnými úsiliami 
v Cirkvi.

ZNAK

Centrálny je nápis Rodina Nepoškvrne-
nej. Vyjadruje, komu je toto spoločenstvo 
zverené. Pretože sa Rodina Nepoškvrnenej 
zrodila na Slovensku, je namieste dvojkríž 
nad troma vrchmi, ktoré vytvára horná 
časť ústrednej skratky AM. Rodina je 
charakterizovaná telesným hendikepom 
svojich členov, ktorý sa znázorňuje v celom 
kultúrnom svete známym symbolom vozič-
kára. Symbolický je aj okrúhly tvar znaku. 
Vyjadruje, že Rodina Nepoškvrnenej spája 
všetkých členov do rodinného spoločenstva; 
predstavuje aj svätožiaru – znak svätosti, 
o ktorú sa majú členovia usilovať. 

Streda  28. november

Veru, hovorím vám: „Kto nepri-
jme Božie kráľovstvo ako dieťa, 
nevojde doň.“ (Lk 18, 17)

Dnes sa dá za peniaze kúpiť 
skoro všetko. A tu nehovoríme 
o tovare v obchodných reťaz-
coch. Za peniaze sa dá kúpiť 
moc, sláva. Za peniaze sa dá 
kúpiť kreslo v parlamente, prvé 
miesto v hitparáde. Tak sme 
sa naučili. A preto, že to ináč 
robiť nevieme, aj Boha by sme 
si chceli kúpiť. Takého pre seba, 
ušitého na mieru. Nie príliš 
prísneho, ale zase ani veľmi 
laxného. Takého, ktorý aj oko 
prižmúri, ale aj iného do laty 
postaví. A preto Ježiš hovorí: 
„Ak nebudete ako deti, ne-
vojdete do Božieho kráľovstva.“
Čo to znamená ?
Iba toľko, že dieťa si nič ne-
kupuje, ono prijíma všetko 
zadarmo, lebo je dieťa. Božie 
kráľovstvo sa nedá kúpiť. Božie 
kráľovstvo sa prijíma. A len ten, 
kto ho prijme z Božích rúk ako 
dar, vstúpi doň. 
  

Štvrtok  29. november

Syna človeka vydajú pohanom, 
vysmejú, potupia a opľujú, zbi-
čujú ho a zabijú, ale on tretieho 
dňa vstane z mŕtvych. (Lk 18, 32 
– 33)

Apoštoli tejto Ježišovej pred-
povedi vôbec nerozumeli. Jeho 
slová pre nich ostali zahalené. 
Ba ani po jeho vzkriesení 
mnohé nechápali. Až po zoslaní 
Svätého Ducha Peter začal 
kázať s mocou. Bez Svätého Du-
cha nikdy nepochopíme svoje 
vlastné dejiny, dejiny svojej 
spásy. Iba v jeho prítomnosti 
sme schopní vidieť, ako Boh 
prechádza naším životom cez 
rôzne udalosti, ktoré prestane-
me nazývať náhodou a začne-
me ich vnímať ako dotyk jeho 
dobroty.
Nebeský Otče, daj nám svojho 
Svätého Ducha a naplň nás 
láskou, pokojom a múdrosťou 
života. Aby sme svoj život prijí-
mali, v ňom tvoju moc a slávu 
spoznávali a svojim blížnym 
boli oporou.

na každý deň
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27. október 2006
Presne pätnásť minút 

po polnoci sa zobudila. 
Sto rokov – prebehlo jej mysľou. Posa-
dila sa, aby začala odriekavať modlitbu 
svojho života: 

„Ďakujem ti, Bože, že som sa s tvojou 
pomocou dožila tohto veku. Ďakujem 
aj vám, anjeli moji strážni, že ste stáli 
vždy pri mne a pomáhali mi po celý môj 
život. Stáli ste pri mne aj vtedy, keď...“

S jednoduchosťou dieťaťa ponorená 
do vďačnosti rozvinula pred Bohom 
svoj životný príbeh. Keď mala päť rokov, 
zostalo ich šesť sirôt. Po mamičkinej 
smrti mal jej najmladší braček Miško 
rok a najstaršia sestra Mária dvanásť. 
Ich stará mama sa vydala a celý majetok 
zobrala do novej rodiny. Siroty ponecha-
la svojmu osudu – na milosť a nemilosť 
cudzích ľudí. No malá Helenka verila, že 
tam hore to zariadili po svojom a zverili 
ju i jej súrodencov strážnemu anjelo-

vi. A ten veru 
nemal ľahkú 
prácu.

Bieda strie-
dala biedu.

K  n e j  s a 
pr i d áv a l  a j 
strach opus-
tených sirôt. 
No anjel stál 
n a d  d i e v -
čatkom, keď 
sotva päťroč-
né behávalo 
okolo hájenky 
a zvončekom 
odháňalo líš-
ky útočiace 
n a  s l i e p k y. 
Bol pri ňom aj 
vtedy, keď ho 
strhol príval 
vody. Záchra-
nu jeho živo-
ta vložil do 
rúk náhodne 
okoloidúceho 
dievčaťa. Ne-
zaháľal, keď 
ho bolo po-
trebné chrá-
niť pred vlkmi 
útočiacimi na 
stádočko ove-

čiek, ktoré dievčatko – sirota páslo. 
V plátennej košieľke a červenej pla-
chietke po mamke spávalo v žľabe 
v maštali. Aj vtedy prišla pomoc. Istá 
starenka, ktorá tade chodievala denne 
do kostola, si všimla opustené a zane-
dbané dieťa. Prišla za gazdom a pri-
kázala mu, aby sa dievčatku dal najesť 
a umyl ho.

Keď prišla prvá svetová vojna, po-
čas evakuácie jej na strýkovom voze 
takmer odmrzli nohy. Perina sa ušla iba 
vlastným deťom. Na sirotu nezvýšilo. 
Nôžky visiace z voza spálil mráz. Do 
školy nikdy nechodila. Jej osudom bola 
ťažká lopota a odriekanie. Anjel však 
aj tu pomohol a umeniu čítať a písať sa 
naučila vlastnou usilovnosťou.

Vojna privádza človeka na okraj 
jeho možností. Aj keď nebolo ľahké 
chodiť po žobraní, zahryzla aj do tohto 
trpkého a neradostného „chlebíka“. 
Strýko sa spoliehal, že úbohé, vychud-

nuté a otrhané deti vzbudia väčší súcit 
a obdarovanie bude bohatšie. No z na-
žobraného sa jej veľa neušlo. 

Kto podstupuje takéto životné skúš-
ky, stáva sa silným, no i tak potrebuje 
ochranu mocnejších od seba. A predo-
všetkým túži po pohladení, ktorého sa 
mu nedostáva.

Desaťročné dievčatko, ktoré chodilo 
len v jednej košeli, slúžilo u gazdovcov 
na dedine. Už ráno o tretej vstávalo, 
aby napáslo kravy. Aj napriek tomu 
bola vždy bité a slúžilo iba za jedlo. 
Keď mala pätnásť, odišla tak, ako prišla. 
Nič jej nedali. Najväčšiu protiveň jej 
robila gazdinina dcéra. Keď sa vydala, 
zaradom jej začalo zomierať sedem detí. 
Vtedy pocítila vo svojom srdci vinu voči 
dievčaťu, ktoré u nich slúžilo. Prišla už 
za dospelou Helenkou a prosila ju, aby 
sa stala jej adoptívnou dcérou. Helenka 
jej vtedy povedala, aby sa nebála, že ešte 
bude mať svoje vlastné deti. A naozaj. 
Tá, ktorá jej tak veľmi ubližovala, do-
siahla jej i Božie odpustenie a mala ešte 
niekoľko detí.

Ako mladé dievča slúžila Helenka 
aj v Prešove. S ostatnými mladými 
slúžkami – kamarátkami sa chodievala 
modliť do chrámu k vladykovi Pavlovi 
Gojdičovi, ktorý ich tam stále pozýval: 
„Poďte, divčata, moliti sja do cerkvi.“

Keď si pod mocnými ochrannými 
krídlami svojho anjela Iľka, ako Helen-
ku zvykli volať, odslúžila svoje, našla 
nakoniec svoju vlastnú rodinu, po kto-
rej tak veľmi túžila. Za Janka sa vydala, 
keď mala 28 rokov. Spolu vychovali tri 
dcéry a syna.

No ani vtedy sa neskončili ťažkosti. 
Život sa s ňou nemaznal. Bol naplnený 
tvrdou a usilovnou prácou oboch man-
želov. Po troške prikupovali polia, len 
aby ich deti nemuseli trieť takú biedu, 
akú oni sami zažili.

Druhá svetová vojna priniesla ďalšie 
tvrdé skúšky. A po nej prišli o pôdu, 
ktorú si tak ťažko nadobudli.

Ľudia silného ducha a veľkého srdca 
však pomocou pevnej viery dokážu 
prekonať všetky prekážky, ktoré im život 
postaví do cesty. Nájdu si dokonca aj 
priestor na veľkorysé dávanie. Ako sa 
len tešili, keď spolu s manželom mohli 
prispieť na výstavbu chrámu v mesteč-
ku. V roku 1949 do Giraltoviec zavítal 
dnes blahoslavený vladyka Pavol, aby 

príbeh

R o z p r á v a n i e  o  ž i v o t e  p a n i  H e l e n y  B a j c u r o v e j
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nový chrám posvätil 
a slávnostne odovzdal 
veriacim k oslave Naj-
vyššieho. 

Anjel strážny  jej však 
musel pomáhať zdo-
lať ďalší strašný úder, 
ktorý stál za dverami. 
V 50-tych rokoch prišli 
gréckokatolícki veriaci 
o svoju cirkev i chrám. 
Pevní a neochvejní však 
vytrvali vo viere, veď 
podľa jej vlastných slov: 
„Boha človeku nemožno 
vziať tak ako múry chrá-
mu. Boh má svoj vlastný 
chrám v srdci človeka.“

Najťažšie skúšky pre-
žívame vtedy, keď nás 
opúšťajú najbližší. Tí, 
ktorých sme milovali, 
o ktorých sme sa mohli 
vždy oprieť. Pred 11 
rokmi si anjeli zobrali 
Janka na svoje krídla 
a preniesli ho cez prah 
večnosti. Nemal rád 
faloš a pretvárku. Tak 
učil aj svoje deti. Keď 
vo vykonštruovanom 
procese súdili vladyku, 
v celej republike sa ko-
nali schôdze, ktoré mali odsúdiť vladyku, 
aby vina nepripadla iba na komunistickú 
stranu, ale aby ho odsúdil ľud. Schôdza bola 
aj na pošte, kde Janko pracoval ako poštár. 
Všetci jednohlasne odsúhlasili odsúdenie. 
Iba on ruku nezdvihol. Keď sa ho pred-
sedníčka strany opýtala, prečo nehlasoval, 
povedal: „Nemôžem súdiť človeka, ktorého 
vinu nepoznám. On nič zlé neurobil.“ Uve-
domoval si, čo ho čaká. Hneď zo schôdze ho 
zobrali dvaja žandári a viedli na žandársku 
stanicu. No starší z nich (tiež gréckokato-
lík) cestou presviedčal mladšieho: „Pusťme 
toho Bajcuru. On je veľmi silno veriaci. Čo 
my tam s ním na stanici budeme robiť?“ Aj 
v žandárovi môže byť anjel strážny.

Bohatý vraj nie je ten človek, ktorý veľa 
vlastní, ale ten, ktorý má najskromnejšie 
požiadavky. 

Pani Helene sa na sklonku života zdalo, 
že patrí k najbohatším ľuďom sveta. Aj keď 
sa musela „na čas“ rozlúčiť so svojím man-
želom, mala predsa len všetko: deti, vnúčatá, 
pravnúčatá, dcéru, o ktorú sa mohla v staro-
be oprieť. Nič viac si od života nežiadala. Kto 
ju stretol, mohol zbadať v jej očiach svetlo, 
aké nosievajú iba dobrí a láskaví ľudia. 
Patrila k tomuto ojedinelému a vzácnemu 
druhu ľudí. Tešila sa z každého nového dňa 
a do posledných dní si priala dožiť sa svojich 
ďalších narodenín

Posledných pár dní pred smrťou strá-
vila v nemocnici. Lekári urobili všetko, čo 
bolo v ich silách. Obdivovali jej trpezlivosť 
a odvahu, s akou znášala bolesť. Aj vtedy 
okolo seba rozdávala zrnká jednoduchej 
múdrosti. 

Veľmi si priala zomrieť, keď bude všetko 
v kvete. A Boh jej daroval jeden z rozkvit-
nutých júnových dní. Aj druhé želanie sa jej 
splnilo. Dlhé roky na giraltovskom chráme 
zvonil iba jeden zvon. Týždeň pred jej sto-
ročnicou posvätili druhý a spolu s ním sa 
rozzvonilo aj jej srdce. O osem mesiacov 
oznamovali deň jej odchodu do večnosti 
obidva zvony i všetky ostatné v mestečku 
aj v jej rodisku – Šarišskom Štiavniku. Dnes 
je medzi anjelmi a tomu svojmu už určite 
stihla poďakovať za ochranné krídla.

V deň Dušičiek sa po prvý raz rozhoreli 
sviece spomienok na jej hrobe. 

Mala veľmi ťažký život, ale často hovorila: 
„Ja tak rada žijem. Milujem život, milujem 
zem, ľudí, slnko ... A preto ma má rád aj Boh 
a dal mi taký dlhý život. Tak kto je najbohat-
ší? No ja. Mám všetko. A kto má sto rokov 
ako ja? A nikdy som sa nemala tak dobre, 
ako sa mám teraz.“

podľa rozprávania pani Anny Bajcuro-
vej spracovala Dada Kolesárová

Piatok  30. november

„Učiteľ, kde bývaš?“ Odpovedal 
im: „Poďte a uvidíte.“ Šli teda, 
videli, kde býva, a zostali v ten 
deň u neho. (Jn 1, 38b – 39a))

Ten, čo nevie, čo hľadá, ani 
nič nemôže nájsť. Chceme 
mať pokoj a navštívi nás do-
tieravý sused, chceme zažiť 
lásku a stretneme žobráka. 
Túžime po slobode a sme via-
zaní vzťahmi, ktorým vôbec 
nerozumieme. Ba túžime po 
svätosti a dokonalosti života, 
a pritom denne padáme 
a robíme tie isté chyby. No 
kým nedáme priamu otáz-
ku Ježišovi tak ako Ondrej, 
nedostaneme odpoveď.
„Pane, kde ty vlastne prebý-
vaš?“
„Poďte a uvidíte! V dotiera-
vom susedovi, v žobrákovi, 
tam, kde máš pocit neslobo-
dy, tam, kde znova a znova 
padáš. Všade tam som. Som 
tam, aby si zažil pokoj, lásku, 
pravú slobodu a mal odvahu 
vstať. Poďte a uvidíte!“

Sobota  1. december

Hľa, služobnica Pána, nech sa 
mi stane podľa tvojho slova. 
(Lk 1, 38)

Ako krásne znie Máriina od-
poveď anjelovi pre všetkých 
kresťanov, zvlášť pre tých, 
ktorým je Mária pre túto 
odpoveď blízkou bytosťou. 
No pre Máriu to nebola ro-
mantika, ktorú môže prežívať 
dnes sentimentálny kresťan. 
Pre Máriu to bolo slovo plné 
absurdity. Slovo, ktoré hovo-
rilo o materstve bez muža, 
o tehotenstve bez Jozefa, jej 
snúbenca.
Božie slovo z nášho ľudského 
pohľadu je vždy plné absurdi-
ty, lebo vždy žiada od človeka 
uskutočniť niečo, čo nie je 
v našich ľudských silách. Má-
ria dala radikálnu odpoveď, 
preto mohla ľudstvu porodiť 
Spasiteľa. Božie slovo vždy 
žiada radikálnu odpoveď, 
a preto má moc urobiť z toho, 
kto ju dáva, nového človeka 
– plného viery, nádeje a lásky.

na každý deň
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Ako si ty osobne uveril v Ježiša 
a Ježišovi?

Bolo to v roku 1990 v baptistickej 
cirkvi, hoci aj dovtedy som mal istotu, 
že Boh existuje. Ale musel som prejsť 
istou cestou, aby som si skutočne uve-
domil, že Boh nielenže existuje, ale že 
je aj blízko k človeku – stačí iba jediný 
krôčik, ktorý má človek urobiť. Tento 
krok sa volá viera, dôvera k nebeskému 
Otcovi, ktorý v Ježišovi prijíma za syna 
každého, kto mu chce zveriť svoj život. 
„Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte 
ho, kým je nablízku! Nech opustí bez-
božný svoju cestu, ... a vráti sa k Pánovi, 
on sa nad ním zmiluje...!“ (Iz 55, 6 – 7)

Kým je pre teba Ježiš a čím vzťah 
s ním?

Ako pre každého človeka, narodené-
ho z Boha, je Ježiš Pán, ktorý zachraňu-
je. Čo sa týka vzťahu s ním, som si istý, 
že v živote je všetko druhoradé, okrem 
poznávania Ježiša Krista. Toto mení 
tvoj postoj k mnohým veciam, ktoré sa 
ti kedysi zdali dôležité a nevyhnutné. 
V procese poznávania Ježiša už človek 
nepotrebuje to, od čoho bol kedysi zá-
vislý. Boh ho oslobodzuje. Veľmi sa mi 
páčia slová apoštola Pavla (Flp 3, 7 – 8): 
„... všetko pokladám za stratu pre vzneše-
nosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. 
Preň som všetko stratil a pokladám za 
odpadky, aby som získal Krista.“

Čo teba osobne viedlo k tomu, že 
si sa zapojil do ohlasovania Božieho 
slova židom?

Ak mám byť úprimný – moja budúca 
manželka. Ešte pred našimi zásnuba-
mi mala blízke vzťahy s organizáciou 
Izrael a Biblia, prekladala pre nich 
a tlmočila. Postupne som sa zoznámil 
s týmito bratmi, ktorí mi ukázali túto 
službu a strávili so mnou istý čas pri 
štúdiu Biblie. Som vďačný Pánovi za 
lásku, podporu a duchovnú formáciu, 
ktorú som dostal cez týchto pre mňa 
blízkych ľudí.

Ovplyvnila tvoja „misia“ medzi 
židovskými bratmi tvoj osobný vzťah 
s Bohom? 

Zmenila ma a zocelila. Naučila ma 
byť nekompromisným, ak ide o pravdu, 
a rozlišovať, čo je druhoradé. Ale stále 
sa je čo učiť.

Za čas, čo sa poznáme, som mohla 
vidieť, s akou pokorou a radosťou ideš 
do akejkoľvek cirkvi a nesmierne rád 

rozhovor

NAJPRV ŽIDOVI, POTOM GRÉKOVI 
Milovať človeka je ťažké, ale milovať žida je dvojná-
sobne ťažké,“ hovorí často polovážne Sergej DARIJ. Iste 
vie, o čom hovorí. Spolu s manželkou Lesjou cestujú po 
mnohých krajinách s dobrou zvesťou pre židovský ná-
rod, a nielen preň. Niekoľkokrát sme ho privítali aj na 
Slovensku, kam sa prichádza podeliť s nami v rámci bib-
lických seminárov s tým, čo mu Pán odkrýva v Písme.
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rozprávaš o Ježišovi. Napriek tomu má vo 
vašej službe zvláštne miesto Izrael. Akým 
spôsobom sa približujete k našim „starším 
bratom vo viere“?

Začnem malým spresnením. „Bratom vo 
viere“ zvyknem nazývať toho, kto vyznáva 
Ježiša Krista ako svojho Pána. Inak je to 
s našimi židovskými priateľmi – potomka-
mi praotca Abraháma, Izáka a Jakuba, pre 
ktorých bývalý farizej, žid zo židov Šavol 
(Pavol) mal „v srdci veľký žiaľ a neprestaj-
nú bolesť.“ (Rim 9, 2) S Pavlom môžeme 
zdieľať takú istú bolesť za všetkých našich 
neveriacich bratov zo židovského národa 
a modliť sa za Izrael, za jeho spásu a zmie-
renie skrze krv Mesiáša Izraela a Spasiteľa 
ľudstva – Ježiša Krista.

Vo svojej službe využívame predo-
všetkým situácie, keď sa židia zhromažďujú 
počas sviatkov, pozývame ich do nášho 
zboru, rozdávame evanjelizačné mate-
riály. Ale jediný spôsob, ako im priniesť 
dobrú zvesť o Mesiášovi, je Božie slovo. 
Snažíme sa dodržiavať biblickú skúsenosť 
zo života apoštola Pavla, ktorý počas 
misijných ciest šiel vždy najprv k svojim 
bratom podľa tela a ohlasoval im Mesiáša 
(napríklad v gréckom meste Solún – Sk 17, 
2 – 3), hoci sa sám nazýva tým, ktorému 
je zverené evanjelium pre neobrezaných. 
Považujeme za veľmi dôležité dodržiavať 
tento biblický princíp. Ak šírime uprostred 
Božieho národa Božie slovo (ohlasovaním 
alebo rozdávaním Biblií), sme si istí, že je 
to Božia vôľa. Medzi židmi v synagógach, 
kultúrnych centrách a občianskych ustano-
vizniach sme už rozdali desiatky tisíc vy-
daní Svätého písma v dvojjazyčnej mutácii 
(hebrejčina a jazyk diaspóry).

Je rozdiel v ohlasovaní evanjelia židom 
a nežidom?

Z pohľadu spásy rozdielu niet. V Liste 
Rimanom 1,16 je napísané, že evanjelium 
je Božou mocou k spáse každému, kto verí, 
bez ohľadu na národnosť. Ale v historic-
kom kontexte bola dobrá zvesť adresovaná 
v prvom rade židovskému národu: „Najprv 
Židovi, potom Grékovi“ (Rim 1, 16). Okrem 
toho, „súženie a úzkosť doľahnú na každého 
človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, 
potom na Gréka.“ (Rim 2, 9) Pozrite sa, aká 
veľká zodpovednosť! Ak tieto slová znepo-
kojujú vaše srdce, potom je túžba podeliť 
sa s dobrou zvesťou s inými prirodzená, 
lebo sám Boh koná cez naše svedectvo 
a privádza ľudí k spáse.

Z osobnej skúsenosti možno jediný 
rozdiel v ohlasovaní židom spočíva v tom, 
že nie vždy dôverujú ľudským slovám. Ak 
teda po evanjelizačnej kázni hoci aj toho 
najznámejšieho kazateľa zaznie výzva: „Kto 
chce prijať Pána Ježiša do svojho srdca?“, 
s veľkou pravdepodobnosťou sa žiadna 

„židovská ruka“ nezdvihne. Pretože aj keby 
v tejto chvíli Pán naozaj klopal na srdce, 
žid si ľudské slová, ktoré počul, musí naj-
prv overiť v Božom slove. Je to podľa mňa 
správne a dôležité. Čosi podobné sa udialo 
aj v Berei: „Oni prijímali slovo s veľkou 
dychtivosťou a každý deň skúmali Písma, 
či je to naozaj tak.“ (Sk 17, 11).

Ba viac, poznám mnohé svedectvá židov, 
ktorí študovali iba Starý zákon a cez toto 
slovo sa k nim Boh prihováral. Odkrýval 
im pravdu Ježiša Krista a oni v ňom zba-
dali Mesiáša. Vidíme, akú obrovskú silu 
má Písmo, ako mocne pôsobí v životoch 
ľudí. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, 
aby mal žid k dispozícii vlastné vydanie 
Božieho slova – Starú aj Novú zmluvu.

Prečo je toľko židov, ktorí odmietajú 
uveriť, že Mesiáš už prišiel?

Pýtaš sa, prečo židia nechcú uveriť v Je-
žiša Krista ako svojho Mesiáša? Odpoveď je 
v samotnom Písme: „Ale myseľ im otupela. 
Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej 
zmluvy ten istý závoj neodhalený, lebo ho 
Kristus odstraňuje. A tak až do dnešného 
dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Moj-
žiša. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj 
spadne.“ (2 Kor 3, 14 - 15)

Medzi veriacimi často vnímam záujem 
o židovstvo skôr kvôli akejsi „exotike“, 
nie kvôli Pánovi. Ale aj medzi židmi ve-
riacimi v Ježiša som mohla často zažiť, že 
ich židovstvo je pre nich dôležitejšie ako 
viera v Ježiša a dokážu sa úplne seriózne 
hodiny hádať o tradíciách, kóšer strave 
a pod. Skús pomenovať tento problém.

Zahrávanie sa so židovskou tradíciou. 
Dokonca aj keď má biblické korene, je 
veľmi dôležité byť opatrným a neprijímať 
všetko, čo „sa leskne“ a upútava našu túžbu 
po niečom výnimočnom, za pravdu. Snaha 
urobiť židovský spôsob života hlavnou 
časťou viery je veľkým omylom, čo sa týka 
svedectva Kristovej pravdy. Netreba žiadnu 
maškarádu! Máme byť stále úprimnými 
a čestnými, aby náš život – nie iba teoretic-
ky, ale aj v praxi – bol živým svedectvom 
Božej lásky k človeku všeobecne a k židovi 
zvlášť.

Robia v tomto smere chybu tí, ktorí 
nesú židovskému národu dobrú zvesť?

Ohlasovanie evanjelia, aj keď je zamera-
né na národ Izrael, musí sa stále sústreďovať 
na konkrétneho človeka. Je to veľmi dôle-
žité, lebo hoci obrátenie sa celého Izraela 
k Mesiášovi je ešte len budúcnosťou, spása 
jednotlivých židov je možná už dnes.

Viem, že je mnoho kresťanov, ktorí ne-
považujú za dôležité ohlasovať evanjelium 
medzi židmi. Podľa názoru mnohých zasa 
stačí, ak budeme prejavovať skutky lásky 

Nedeľa  2 december

On (Ježiš Kristus) smrťou zničil 
toho, ktorý vládol smrťou, čiže 
diabla, a vyslobodil tých, ktorých 
celý život zotročoval strach pred 
smrťou. ( Hebr 2, 14b – 15)

Ježišovo utrpenie, jeho kríž, smrť 
a vzkriesenie je odpoveďou Boha 
na náš kríž, na naše utrpenie a na 
našu vlastnú smrť. Práve skrze 
Kristovo vzkriesenie už nemusíme 
súdiť Boha za svoj život, za naše 
bolesti, kríže a za našu vlastnú 
smrť. Očakávaný Spasiteľ, ktorého 
Cirkev v tomto čase vzýva ako 
toho, ktorý má prísť. Emanuel 
– Boh s nami.
Svojím vzkriesením prelomil 
smrť a dal ľudstvu novú nádej. 
Boha sa nemusíme báť, lebo 
Boh vo svojom Synovi vstupuje 
do nášho vlastného utrpenia, 
do našej vlastnej smrti, aby nás 
ňou previedol. On sa práve preto 
narodil, aby bol s nami. Emanuel 
– Boh s nami.
Sila Vianoc nie je v čarokrásnej 
idylke, ale v skutočnosti, že 
Kristus sa narodil do našej biedy 
a našej bolesti.
Už nie som so svojím krížom sám.

Pondelok  3. december

Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho 
anjeli bojovali proti drakovi. Bojo-
val drak i jeho anjeli, ale neobstáli 
a už nebolo pre nich miesta v nebi. 
(Zjv 12, 7 – 8)

Pavúk, ktorý sa spustil z vysokého 
stromu na nízky bodliak pod stro-
mom, aby si založil novú existen-
ciu, po určitom čase opojený pre 
neho novou skutočnosťou, ktorá 
mu poskytovala určitú neob-
medzenosť na novom teritóriu, 
vo svojej naivite pretrhol niť, na 
ktorej sa spustil zo stromu a ktorá 
stále bola nosným pilierom jeho 
novej pavučiny. Výsledkom bolo 
zničenie tohto jeho zdroja obživy 
a jeho smrť. Pavúk je obrazom 
človeka, ktorý pretrhol svoj vzťah 
s Bohom.
Najväčším hriechom človeka je 
práve to, že nepotrebuje Boha. 
Konzumizmus síce môže človeka 
zachrániť pred hladom, ale nedá 
zmysel jeho životu, vedie ho do 
slepej uličky, z ktorej niet výcho-
diska. Kto ako Boh!

na každý deň
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k tomuto národu cez sociálnu pomoc, 
finančné zbierky na ich podporu, pod-
poru ich sťahovania do Izraela a pod. 
Som presvedčený, že aj toto sú šľachetné 
veci, ale či v tom spočíva činná Božia 
láska? „A Božia láska k nám sa prejavila 
v tom, že Boh poslal svojho jednorodené-
ho Syna na svet, aby sme skrze neho mali 
život.“ (1 Jn 4, 9)

Každoročne sa zúčastňujete na 
medzinárodnom knižnom veľtrhu 
v Moskve, kde medzi prestížnymi 
svetskými svetovými vydavateľstva-
mi ponúkate vaše vydania Božieho 
slova. Ako reagujú návštevníci na váš 
stánok?

Skutočne sme sa už niekoľkokrát 
zúčastnili na tejto prezentácii, spojenej 
s predajom kníh. Na rozdiel od komerč-
ných vydavateľstiev, my naše vydania 
dávame ako dar. Často pozorujeme, 
ako Boh uskutočňuje svoje zámery 
práve cez tento veľtrh. V tomto roku 
sme mali zaujímavé stretnutie s istým 
ortodoxným židom, ktorý sa volá Je-
šua. Zoznámili sme sa s ním ešte pred 
tromi rokmi, keď sa snažil zastaviť našu 
– podľa neho – podvratnú činnosť. Ale 
tentoraz sme mali dva dlhé rozhovory 
o Písme, výsledkom ktorých bolo jeho 
rozhodnutie prečítať si Nový zákon. 
Takéto požehnanie sme nezažili pr-
výkrát.

Je pravda, že ortodoxný žid verejne 
na Nový zákon nesiahne? 

Skúsenosti sú naozaj rôzne – od 
nepriateľských postojov po obohacu-
júce a povzbudivé rozhovory. Vieme, 
že medzi ortodoxnými židmi je dodnes 
mnoho predsudkov a povier ohľadne 
Nového zákona. Preto tlačíme tieto dve 
časti Biblie (Starý a Nový zákon) osobit-
ne. Ale v tiráži Starého zákona sa v krát-
kom texte obraciame na tých, ktorí túžia 
dostať aj Nový zákon. Pomerne často 
počas knižných veľtrhov v Jeruzaleme 
vidíme, ako si priaznivo naklonení or-
todoxní židia tajne berú novozmluvné 
vydania. Po takýchto trhoch dostávame 
aj viac listov s prosbou o zaslanie No-
vého zákona poštou. Okrem tlačených 

Biblií rozširujeme 
CD s 37 Bibliami 
v 17 jazykoch, ako 
a j  v o j e n s k é  C D 
s textami Písma pre 
vojakov Tzahel (Ar-
mády bezpečnosti 
Izraela).

Okrem spomí-
naných aktivít čas-
to cestuješ do za-
hraničia kvôli bib-
lickým seminárom. 
V čom vidíš ich cieľ 
a význam?

Zmyslom každé-
ho seminára je mož-
nosť otvoriť Božie 
slovo a učiť sa z ne-
ho. Veľký význam 
spočíva v tom, že si 
môžeme vzájomne 
slúžiť tými darmi, 
ktorými Pán po-
žehnal každého ve-
riaceho. Tematické 

semináre, ktoré organizujeme, sú podľa 
mňa duchovnou potravou nielen pre 
účastníkov, ale aj pre toho, kto je v úlohe 
učiteľa. A znova musím spomenúť ve-
riacich z Berey, ktorí uverili po Pavlovej 
a Silasovej kázni, ale napriek tomu „skú-
mali Písma, či je to naozaj tak.“ Človek, 
ktorý vyučuje, sa delí s auditóriom 
s tým, čo mu odkryl Pán, ale počúvajúci 
majú doma skúmať cez Božie Slovo, či 
je to „naozaj tak“. Teda seminár má 
väčší zmysel, ak človek doma počuté 
Božie slovo študuje. Je to úžasný proces, 
ktorý ustanovil Pán vo svojej Cirkvi. 
A bezpochyby je zodpovednosť veľká 
na oboch stranách. Takto sa uskutoč-
ňuje budovanie Cirkvi a veriaci môžu 
vzrastať v Božom slove.

Ako vnímaš úlohu Izraela v udalos-
tiach ostatných čias?

Myslím, že úloha Izraela v ostatných 
časoch je veľmi podstatná. Určite sa 
však na ňu treba pozrieť cez prizmu 
Písma. Ide o to, že veľká časť proroctiev, 
týkajúcich sa obrátenia celého národa 
Izrael v ostatných časoch, čaká na svoje 
naplnenie. Všetky tieto prísľuby Boh 
uskutoční, a to všetko podľa Božích pro-
roctiev: čas „utrpenia Jakuba“, pokánie 
a návrat Božieho národa do zasľúbenej 
zeme, kam vojde Bohu verný „zvyšok“, 
obnovenie trónu Dávida a tisícročné 
kráľovstvo Mesiáša zo Siona a pod. Iz-
rael je hodinami, podľa ktorých vidíme, 
ako prichádzajú posledné časy.

Sú nejaké konkrétne potreby vašej 
služby, za ktoré sa môžeme modliť?

Aby sa cez náš život a našu službu 
oslávil Pán.

za rozhovor ďakuje  
Valéria Juríčková
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Utorok  4. december

Ľud žil v očakávaní a všetci si 
o Jánovi v duchu mysleli, že azda 
on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď 
všetkým: „Ja vás krstím vodou. No 
prichádza mocnejší, ako ja. Ja nie 
som hoden rozviazať mu remienok 
na obuvi. On vás bude krstiť Duchom 
Svätým a ohňom.“ (Lk 3, 15 – 16)

Dnes akosi každý vie dať radu, ako 
treba žiť, čo robiť, aby sme sa ne-
mali problémy. Škoda, že sú to iba 
rady. Reklamy a komerčné televízie 
sú plné samozvaných spasiteľov, 
ktorí dávajú zaručené recepty pre 
náš život. Nedajme sa oklamať, 
nikto z nás nemôže spasiť tento 
svet. Ani oni, ani my. Brať úlohu 
spasiteľa do vlastných rúk je viac, 
ako klamanie iných i seba – je to 
bohorúhačstvo.
Ježiš Kristus spasil tento svet a my 
sme toho svedkami. Ján Krstiteľ 
nám svojím životom a kázaním 
ukázal príklad. On neprišiel spasiť 
svet, jeho úlohou bolo ukázať na 
Ježiša: „Hľa, baránok Boží!“ A toto je 
úloha nás kresťanov v tomto svete 
– byť svedkami Ježišovej lásky. 
Denne ukazovať tomuto svetu, ako 
Ježiš svojou láskou mení náš život.

Streda  5. december

Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba 
že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, 
umyl si pred zástupom ruky a vy-
hlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohto 
človeka. To je vaša vec!“ (Mt, 27, 24)

V živote sú také situácie, kde sa 
nemôžeme vyhnúť zodpovednosti, 
aj čo by sme ako chceli. Tak kapitán 
potápajúcej sa lode nemôže prvý 
opustiť loď, aj keď nezapríčinil jej 
potápanie. A preto škoda bolo 
Pilátovi umývať ruky a vinu skladať 
na Židov. On jediný predsa mohol 
vydať Ježiša do ich rúk.
Jeho postoj je pre nás kresťanov 
veľkým mementom až do konca 
sveta. Kresťan si nemôže umyť ruky 
nad týmto svetom. Bieda, nespra-
vodlivosť, ponižovanie iných nás 
musí viesť k činorodej láske. Ako 
pekne to vyjadril sv. Pavol: „Ženie 
nás dopredu láska Kristova.“ Svet, 
ktorý nevie milovať a odpúšťať, 
potrebuje našu lásku a naše milosr-
denstvo tak, ako my potrebujeme 
lásku a milosrdenstvo Kristovo.

na každý deňzamyslenie

Po mnohých rokoch príkorí, ktoré 
boli spôsobené občanom tohto 
štátu diktatúrou proletariátu pod 

vedením komunistickej strany, konečne 
žijeme v demokratickej spoločnosti. No 
napriek tomu nezriedka môžeme počuť 
názor, že za socializmu nám bolo celkom 
dobre, len náboženstvu mali dať pokoj.

Naozaj?

Predovšetkým je potrebné zreteľne 
povedať, že ide o scestný názor, pretože 
socializmus mal za cieľ zničiť náboženstvo. 
Malo sa to uskutočniť v duchu Leninovho 
učenia, že náboženstvo nie je súkromná 
vec a je potrebné podriadiť boj proti ná-
boženstvu triednemu boju a zlikvidovať 
korene náboženstva.

Komunistická strana sa ako vedúca sila 
socialistickej spoločnosti riadila Lenino-
vým učením, že strana sa nemôže stavať 
k náboženstvu neutrálne alebo dokonca 
s ním ísť na ideologické kompromisy. 
Komunisti musia viesť ideový boj s nábo-
ženstvom. Komunista musí byť materia-
listom, t.j. nepriateľom náboženstva, no 
materialistom dialektickým, ktorý nesmie 
stavať boj proti náboženstvu na pôdu 
abstraktnej, teoretickej propagandy, ale 
konkrétne, na pôdu triedneho boja, ktorý 
vychováva masy najúčinnejšie a najlepšie ( 
Lenin: O ateizme, náboženstve a cirkvi ).

Socializmus sa nad nami vznášal ako 
zlý duch, ktorý posadne človeka, skupinu 
ľudí, a nakoniec ich stmelí do masy v me-
ne plnenia akéhosi neurčitého historické-
ho poslania.

Komunistickej ideológii sa malo poda-
riť urobiť z človeka bezduchú trosku, ktorá 
sa nemôže voľne pohybovať, slobodne 
myslieť, veriť, zmanipulovanú do rov-
notvárneho chodu dejín, naorientovanú 
podľa presného smerovania komunistickej 
ideológie. Už samotná socialistická ústava 
ako základný zákon štátu garantovala ob-
čanom slobodu prejavu len vtedy, ak tento 
prejav bol v súlade so záujmami pracujú-
ceho ľudu, teda komunistickej strany.

Krik ideológie a podvedomý hlas stra-
chu, to všetko robilo nátlak na človeka, 
aby sa stal jej súčasťou. Žiadal od neho 
jeho vôľu, jeho pocity a v konečnom 
dôsledku jeho vnútorný svet. Spočiatku 
to robil nenásilne, trpezlivo, no len čo 
narazil na odpor, dokázal človeka zničiť 
ako nebezpečnú nulu, ktorú bez straty 
vymazal z ľudskej masy.

Najtragickejším triumfom tohto tota-
litného zriadenia sa stalo víťazstvo nad 
svedomím jednotlivých osôb. Podarilo 
sa mu úplne odrezať morálnu osobu od 
možnosti osobného východiska, keď 
spochybnil rozhodovanie svedomia v jeho 
základe. Socializmus ako všetky totality 
sa snažil cieľavedome organizovať spolu-
účasť všetkých ľudí na svojich zločinoch 
a bez výčitiek určil vinníkov a vymeriaval 
kruté tresty vo vykonštruovaných súd-
nych procesoch, ak to politická situácia 
vyžadovala.

Základnou črtou socialistického totalit-
ného svedomia sa stal relativizmus.

Skutočné dobro či zlo boli relativi-
zované, ak sa sledovala prosperita idey. 
V duchu tejto idey bola uskutočnená 
kolektivizácia, zrušenie Gréckokatolíckej 
cirkvi, väznenie kňazov a rehoľníkov, vy-
tvorené pracovné tábory pre „nepriateľov“ 
režimu, fyzická likvidácia nepohodlných 
osôb a mnohé iné skutky.

Socializmus sa správal ako pyšný sta-
rozákonný Goliáš dovtedy, kým sa v neho 
verilo, kolektívne, masovo, kým sa ľudia 
báli diktatúry proletariátu. Ale nič ne-
trvá večne a aj tohto obra porazil Dávid 
– človek so svojím morálnym svedomím. 
Pretože svedomie je najskrytejším jadrom 
a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, 
ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri (KKC 
1776).

Múdry človek sa nechá históriou poučiť 
a jeho morálny úsudok je osvietený. Potom 
vynáša svoje úsudky v súlade s rozumom 
a v zhode s pravým dobrom, ktoré chce 
Stvoriteľova múdrosť.

Alexander Nemec

ZA SOCIALIZMU NÁM
BOLO „CELKOM DOBRE“
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BOHU ZÁLEŽI NA MNE  
A MOJOM MANŽELSTVE 2

Choré chápanie sexuality 
zasievalo nepokoj, kto-
rý sa „z našej spálne“ 

postupne šíril aj do iných oblastí 
nášho manželstva. Neraz sme ho vo 
forme podráždenia, nervozity, hnevu 
a hádok prenášali na naše deti, rodi-
nu, kolegov a známych.

Najťažšie obdobie sme prežívali pred 
rokom, keď manželke diagnostikovali 
nadmernú činnosť štítnej žľazy. Začala 
užívať silnú dávku liekov, ktoré môžu 
mať veľmi negatívny vplyv na počatý 
plod. Ich užívanie v tehotenstve sa vy-
ložene neodporúča. Na takúto „alterna-
tívu“ sme neboli pripravení. K používa-
ným antikoncepčným metódam sme už 
nemali úplnú dôveru, iné sme používať 
nechceli, o prirodzené metódy sme sa 
nezaujímali, a tak náš intímny život 
prestal existovať. Pohlavná zdržanlivosť 
(„nezmyselný prežitok“), ktorej sme sa 
mohli a mali učiť pred manželstvom, 
bola pre nás neznámym pojmom, a vie-
ra, ktorú sme si sami „vymodelovali“, 
nám pomôcť nemohla.

Manželkino odmietanie som nedo-
kázal pochopiť, detinsky som sa urážal 
a vyvíjal na ňu psychický nátlak. Čoraz 
častejšie som sa utiekal k erotickým 
obrázkom, poviedkam a filmom, pri
ktorých som sa ukájal. Uvedomoval 

som si, že je to hriech. Chcel som túto 
dlhoročnú závislosť zastaviť vlastnou 
vôľou, na ktorú som bol vnútorne veľmi 
pyšný. Dnes už chápem, že sám by som 
to nikdy nedokázal.

Práve v tomto najťažšom období spo-
ločného života sa prejavila nekonečná 
láska a milosrdenstvo nášho Pána. Bol 
stále blízko a trpezlivo klopal na naše 
dvere, kým sme mu konečne otvorili 
a pozvali ho dnu. Naším „pozvaním“ 
bolo, že sme po troch rokoch konečne 
prijali pozvanie do spoločenstva rodín 
v našej farnosti. Zo začiatku to vôbec 
nebolo jednoduché, keďže nás stretká 
neoslovovali, ale s jeho pomocou sme 
to dokázali prekonať. Dnes sme mu za 
spoločenstvo veľmi vďační a túžime, 
aby rástlo.

Postupne sme sa začali pravidelne 
každý večer modliť, častejšie sme pri-
stupovali k sviatosti zmierenia a z času 
na čas sme si prečítali niečo zo Svätého 
písma. A on začal konať v našich ži-
votoch.

Najprv nám poslal manželov Pre-
dáčovcov z Ligy pár páru (LPP), ktorí 
formou kurzov vyučujú prirodzené 
plánovanie rodičovstva pomocou 
symptotermálnej metódy. A hoci roz-
hodnutie používať túto metódu nezna-
menalo žiaden zásadný obrat v našich 
životoch a opätovne sme upadali do 
našich starých hriechov, som si istý, 
že nám pomohlo spoznať lepšie nášho 
Pána aj seba samých. Prostredníctvom 
ligy sme sa dostali k publikáciám, ktoré 
poopravili náš deformovaný názor na 
sexuálne spolužitie. Museli sme uznať, 
že v Božom pláne má sex svoje nena-
hraditeľné miesto, ale požehnaním pre 
muža a ženu je výlučne v manželstve.

Náš Pán nám však chcel odpustiť 
a veľmi túžil osláviť sa aj v našich 
životoch, a tak nás koncom októbra 
minulého roka pozval na biblický kurz 
Rút. Nikdy sme na podobnej akcii ne-
boli a vôbec sme netušili, čo od toho 
očakávať. Dúfali sme, že kurz nejako 
pomôže nášmu manželstvu, ale keby 
mi niekto predtým tvrdil, že sa tam Boh 
dotkne našich sŕdc a zmení náš život, 
a dokonca o tom napíšem svedectvo, 
asi by som dotyčného vysmial a pokla-
dal za blázna. Už vôbec by som tomu 
neveril v piatok večer, keď sme mali za 
sebou prvých pár hodín kurzu. Ani-

mátormi bolo niekoľko manželských 
párov z Dolného a Vyšného Kubína 
spoločne s otcom Jozefom, gréckokato-
líckym kňazom. Asi najviac zaskočený 
som bol prejavmi, ktorými títo ľudia 
chválili a oslavovali Pána. Skutočne 
som nerozumel, ako sa môže niekto 
„normálny“ takto spontánne radovať, 
spievať, zdvíhať ruky, tancovať a každú 
chvíľu vykrikovať Amen! alebo Aleluja! 
Sám seba som sa pýtal: „Čo to tu títo na 
nás hrajú?“

Nebudem tu ďalej podrobne popi-
sovať priebeh kurzu, ktorý vyvrcholil 
obnovou manželských sľubov. Faktom 
je, že v priebehu víkendu sa všetky moje 
pochybnosti roztopili. Klamal by som, 
ak by som tvrdil, že som tam mal nejaké 
videnie, zjavenie vo sne alebo som po-
čul nejaký vnútorný hlas. Napriek tomu 
som si istý, že náš Pán tam bol prítomný, 
dotýkal sa nás a uzdravoval naše rany. 
Počas liturgie som mu odovzdal prob-
lém môjho sexuálneho egoizmu. Teraz 
už nemám problém so sebaukájaním, 
prestal som vyvíjať psychický nátlak na 
moju milovanú manželku v intímnom 
spolužití. Cítime, že práve počas tohto 
kurzu sme uzavreli skutočné manžel-
stvo v súlade s jeho plánom.

Pochopili sme, čo je to živá viera 
v živého Boha a že sa dá žiť život dô-
sledne (opakujem – dôsledne) podľa 
jeho návodu, ktorým je Božie slovo a že 
je to život požehnaný v neuveriteľnej 
radosti a slobode.

Najcennejšie však pre mňa osobne 
je, že sme sa obaja vrátili doslova vyhla-
dovaní, nie však fyzicky, ale duchovne. 
Hladní a smädní po Bohu, po jeho slo-
ve, jeho živej vode. Túžime ho poznať 
bližšie, osobne a dôverne. Túžime, aby 
sa k nám prisťahoval natrvalo, chceme 
mu otvoriť dvere do každej izby, aj do 
takej, kde sa už roky neupratovalo, a po-
prosiť ho, aby nám ich pomohol vyčistiť. 
Túžime mu odovzdať naše životy, lebo 
veríme, že on ich dokáže viesť lepšie, 
ako sme to robili my. Uvedomujeme 
si, že životná cesta, po ktorej sme sa 
rozhodli ísť, nebude jednoduchá. No 
náš Pán tú cestu pozná najlepšie. On 
sám je totiž tou cestou.

Chvála ti a sláva, Ježišu Kriste!
R.M.

(dokončenie  
z predchádzajúceho čísla)
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spoločnosť

Štvrtok  6. december

Vy teda buďte dokonalí, ako 
je dokonalý váš nebeský Otec. 
(Mt, 5, 48)

Mnohí spájame dokonalosť 
s bezúhonnosťou, s dobro-
tou, a preto, kto chce byť 
dokonalý, nemôže páchať 
hriechy a musí byť dobrý. Je 
to pravda, ale nie celá. Takéto 
presvedčenie nás môže 
viesť k falošným aktivitám, 
ktoré vyúsťujú do takzvanej 
samospasiteľnosti, ktorá vedie 
k tomu, že si začneme dobro 
kupovať od tohto sveta. Robiť 
druhým dobro, aby nás chvá-
lili. To nás potom podmieňuje 
robiť iba to, čo od nás žiada 
druhý.
Pravá dobrota vo vzťahu 
k druhému spočíva v tom, že 
robím to, čo potrebuje a čo 
je potrebné pre jeho spásu. 
Svätý Mikuláš je nám v tom 
veľkým príkladom. Jeho 
dokonalosť spočívala v plnení 
Božej vôle, ktorá ho viedla 
k nezištnej láske voči svojmu 
okoliu. 

Piatok  7. december

My však ohlasujeme ukrižova-
ného Krista, pre Židov pohorše-
nie, pre pohanov bláznovstvo, 
ale pre povolaných, tak Židov, 
ako aj Grékov, Krista – Božiu 
moc a Božiu múdrosť. (1Kor 1, 
23 – 24)

Rozdiel medzi pohanom 
a kresťanom je veľmi ľahký. 
Pohan je človek, ktorý od-
mieta kríž. Kresťan je človek, 
ktorý porozumel krížu, a preto 
ho prijíma. A preto ten, kto 
sa pohoršuje na svojom 
vlastnom kríži, má pohanské 
zmýšľanie. Kríž je miesto, kde 
kresťan odumiera starému 
človekovi a prijíma život Ježiša 
Krista. Preto ten, kto rozumie 
krížu, môže hovoriť so svätým 
Pavlom: „Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Ježiš Kristus.“ Sku-
točný kresťan vie pomenovať 
svoj kríž a vie, že to je miesto, 
kde ho chce mať Pán. Kríž my 
kresťania nevyhľadávame, ale 
učíme sa ho v Ježišovej škole 
prijímať.

na každý deň

Vláda Slovenskej republiky schválila 
11. októbra tohto roka návrh na 
zriadenie Rady vlády Slovenskej 

republiky pre rodovú rovnosť. Dôvodom jej 
vzniku bolo, že v SR nie je na úrovni vlády 
v súčasnosti orgán, ktorý by koordinoval 
komplexnú tvorbu politiky vlády v oblasti 
rodovej rovnosti. Rada bude navrhovať 
opatrenia a usmerňovať činnosti zamerané 
na podporu rodovej rovnosti s cieľom pred-
chádzať diskriminácii z dôvodu 
pohlavia.

Zriadenie rady považuje 
vláda za naplnenie časti 
programového vyhláse-
nia, v ktorom sa zaviazala 
presadzovať v politike 
rovnoprávnosť  žien 
a  mužov  a ko 
dôležitý fak-
tor  rozvoja 
demokracie 
a uplatňova-
nia ľudských 
práv.

Ko n z e r-
vatívny in-
štitút Milana 
R a s t i s l av a 
Š t e f á n i k a 
(KI) založí Mimovládnu radu pre prirodze-
nú rôznorodosť (MRPPR). Reaguje tak na 
rokovanie vlády, ktorá schválila vznik Rady 
vlády pre rodovú rovnosť. KI s ďalšími orga-
nizáciami už v lete zorganizovali hromadnú 
pripomienku proti zriadeniu Rady vlády 
pre rodovú rovnosť. Keďže sa na základnom 
smerovaní a úlohách Rady vlády pre rodovú 
rovnosť nič nezmenilo, KI bude na svojom 
názore trvať formou aktivít MRPPR.

Mimovládna rada pre prirodzenú rôz-
norodosť by mala združovať jednotlivcov 
i organizácie, ktorí nesúhlasia s umelým 
alebo násilným zásahom do prirodzených 
rozdielov medzi ženami a mužmi, narúšaním 
tradičných inštitúcií a zavádzaním regulácií 
obmedzujúcich dobrovoľné vzťahy medzi 
ľuďmi. „Mimovládna rada pre prirodzenú 
rôznorodosť bude mať ambíciu pôsobiť ako 
prirodzená občianska protiváha Rady vlády 
pre rodovú rovnosť, bude monitorovať jej 
činnosť a výstupy a upozorňovať na také 
návrhy vládnej rady, ale aj ďalších štátnych 
inštitúcií a mimovládnych organizácií, 
ktoré budú pod zámienkou agendy rodovej 
rovnosti presadzovať sociálne inžinierstvo 

a narúšať princípy slobodnej spoločnosti,“ 
uvádzajú vo svojom vyhlásení Zuzana Hu-
majová a Ondrej Dostál z Konzervatívneho 
inštitútu M. R. Štefánika.

Rovnosť má v politike a práve niekoľko 
významov. Možno rozlišovať medzi rovnos-
ťou formálnou alebo právnou (de jure, keď 
zákony platia rovnako pre všetkých občanov 
a všetci občania majú rovnaké práva), najmä 
rovnosť pred zákonom, politickú rovnosť 

a rovnosť príležitostí. Druhou 
rovnosťou je rovnosť skutočná, 

čiže materiálna (kde všetci 
majú mať rovnaký majetok, 
znalosti, moc atď.).

Právna rovnosť je ob-
siahnutá v Deklarácii 
ľudských práv, zatiaľ čo 
skutočná rovnosť je uto-

pická a nebezpečná, lebo 
by viedla k spoločnosti 
zameniteľných jednotlivcov 
a každý pokus o ňu nevy-

hnutne vedie k obme-
dzeniu slobody. Pre-

to sa dnes hľadá 
taká spoločen-

ská rovnosť, 
ktorá uznáva 
ako princíp 

to, že výhody sa ľuďom majú dávať úmerne 
k ich zásluhám a práci. Rovnosť je jedna zo 
základných spoločenských hodnôt.

V našej dnešnej politike nik nespochyb-
ňuje rovnosť pred zákonom a politickú 
rovnosť. Rovnosť príležitostí je však disku-
tabilná. Ak budeme mať na mysli absolútne 
rovnakú rovnosť príležitostí, tak ako ju chápu 
dnešní ľavičiari, potom v absurdite by sme 
my muži mohli žiadať právo vynosiť dieťa. 
A keďže je to fyziologicky dnes nereálne 
a neprirodzené, zdravo súdiaci človek by mal 
túto časť rovnosti chápať ako rovnosť príle-
žitostí v prirodzenej rôznorodosti. Teda, aby 
všetky ženy mali rovnú možnosť uplatňovať 
svoje „ženstvo“ v povolaniach a poslaniach, 
v ktorých sa ako ženy môžu plne, bez ujmy 
na svojej prirodzenosti, realizovať. A po-
dobne aj muži. Práve táto rovnosť je však 
komplikovanejšia, keďže si vyžaduje osobitý 
prístup k človekovi ako žene a človekovi ako 
mužovi. Je jednoduchšie zadefinovať muža
i ženu ako „človeka“ a násilne a protipriro-
dzene uplatňovať na nich absolútnu rovnosť 
príležitostí.

Juraj Gradoš

VLÁDA CHCE ROVNOSŤ,
INÍ RÔZNORODOSŤ

Večný zápas?. Snímka: kaim.oneplace.com
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Pred dva a pol rokmi prišli desať-
tisíce pútnikov do Ríma sledovať 
komín Sixtínskej kaplnky, kde 

konkláve 115 kardinálov z 52 krajín 
po smrti Božieho služobníka Jána 
Pavla II. volilo nového pápeža. Všetci 
upierali zrak na komín v nádeji, že 
po pondelkovom zasadnutí, ktoré sa 
skončilo vypustením čierneho dymu na 
znak neúspešnej voľby, bude z kaplnky 
vychádzať dym biely.

Ich túžby sa v ten deň, 19. apríla 
2005, krátko pred 18. hodinou naplnili. 
Biely dym bol tradičným signálom, že 
bol zvolený nový pápež. Signály však 
boli protichodné. Dym menil farbu 
a zvony boli ticho. Keď o 18. hodine 
začali zvoniť, mnohí jasali. Naraz si 
však uvedomili, že zvony iba oznámili 
čas. Neistotu a napätie však preťal zvuk 
zvonov ešte raz. Toto bolo neklamné 
znamenie, že Katolícka cirkev má no-
vého pápeža zvoleného v jednom z naj-

kratších konkláve za ostatných 
100 rokov.

Približne o hodinu neskôr 
čílsky kardinál Jorge Arturo 
Medina Estévez oznámil: „An-
nuntio vobis gaudium magnum: 
habemus papam“ (Oznamujem 
vám veľkú radosť: máme pápe-
ža). Stal sa ním doterajší prefekt 
Kongregácie pre  náuku viery, 
nemecký kardinál Jozeph Ra-
tzinger vo veku 78 rokov, ktorý 
si zvolil meno Benedikt XVI. 
Stal sa tak 265. pápežom 
v histórii Cirkvi a ôsmym 
Nemcom na pápežskom 
tróne. Medzi jeho prvými 
slovami zaznelo: „Utešuje 
ma skutočnosť, že Pán je 
schopný pracovať a konať 
s nedokonalými nástrojmi, 
a predovšetkým sa zveru-
jem do vašich modlitieb. 
V radosti vzkrieseného 
Pána vykročme na cestu 
s dôverou v jeho neustálu 
pomoc. Nech nám Pán 
pomáha. Mária, jeho naj-
svätejšia Matka, nech nás 
sprevádza.“

Po veľkom pápežovi filo-
zofovi prišiel nový pápež – 
veľký teológ. Jozeph Ratzin-

ger, jeden z najvplyvnejších mužov 
Cirkvi, sa veľmi často vyslovoval k 
základným otázkam budúcnosti 
Cirkvi, pápežstva a medzinábožen-
ského dialógu. V zjednocujúcej sa 
Európe jednoznačne vyhlasoval, 
že Európu nemožno budovať bez 
Boha. Nevyhýbal sa ani pálčivým 
otázkam súčasného sveta, akými 
sú antikoncepcia, svätenie žien, 
celibát, ale rovnako ani sociálnym 
otázkam, akými sú dane alebo zá-
padný hospodársky systém.

Benedikt XVI. sa narodil v 
Marktli na Inne v Hornom Bavor-
sku na Bielu sobotu 16. apríla 1927. 
Otec Jozeph bol žandár v hodnosti 
komisára, platom skôr chudobný, 
matka Mária sa venovala výchove 
troch detí. Otec bol spravodlivý, 
ale veľmi prísny a zároveň srdečný. 
Obaja rodičia boli veľmi nábožní. 
Po nástupe Hitlera k moci bol jeho 

život veľmi rozmanitý. Nikdy netajil, 
že ako mladý študent mal problém s 
Hitlerjugendom. Keďže to bola organi-
zácia od roka 1941 povinná, jeho brat 
musel byť jej členom. Jozeph Ratzinger 
sám hovorí, že on mal akési šťastie, že 
ho od problému ochránil jeho učiteľ, 
ktorý bol síce nacistom, ale poctivým 
mužom, ktorý túto odióznu otázku 
vyriešil za neho. 

Ako 16-ročný musel zanechať se-
minár v Traunsteine  a v Mníchove 
narukovať k protilietadlovej jednotke. 

udalosť

O b z r e t i e  s a  z a  o s e m d e s i a t i n a m i  S v ä t é h o  O t c a  B e n e d i k t a  X V I .

V Y K R O Č M E  N A  C E S T U

Svätý Otče, Vale
Z krížovej ste cesty vy prevzali

ten Kristov kríž na svoje ramená už.
Nesiete ho verne, ako Boží muž

pred vami, čo hľadí z nebies diali

a prosí Pána na vrchol vám dôjsť.
Na vrchol Golgoty v Petrovej službe.

V nej neľahko vám, Svätý Otče, bude,
ujde sa vám aj strastí na nej až dosť.

Lodičku Kristovu vediete pevne,
hoc nečas doby vzdúva mora vlny,
vy však pevne veríte, že sa splní: 

„nepremôžu ju sily pekelné“.

Riekol to váš Majster. Veríte mu.
„More, utíš sa,“ povie a more stíchne.

A lodička sa stroskotaniu vyhne.
S pevnou vierou dáte sa viesť jemu.

Boží ľud sa modlí vrúcne za vás.
Ten náš slovenský je obzvlášť verný vám.
Posiela vám žičenia, aby žehnal vás Pán
v ťažkej službe hlavy Cirkvi v tento čas.

My s prosbou sa obraciame ale
aj k našej a vašej Matke Márii,
by k prosebnej piesni, k tej árii,
znelo i oslavné – jubilejné Vale.

K vášmu jubileu, Svätý Otče, Vale.
Ad multos annos, felicimosque.

Mnoho rokov, šťastných rokov stále.

za slovenský ľud
Juraj Duda
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Popri službe mal obmedzené vyučovanie na 
gymnáziu, takže pokračoval v stredoškol-
ských štúdiách. O rok neskôr ho vyslali na 
rakúsko-maďarské hranice, kde sa podieľal 
na budovaní protitankových zátarás. V máji 
1945 dezertoval z nemeckej armády a vrátil 
sa do Traunsteinu, kde ho americkí vojaci 
na niekoľko týždňov zajali. Po prepustení na 
slobodu sa vrátil do seminára.

Po vojne vstúpil do freisinského seminára. 
Vtedy sa študenti zoznamovali s náukou mo-
rálneho teológa Steinbuchela, Heidegerom a 
Jaspersom. Bol to veľký duchovný rozmach, 
ktorý ho strhol. Zaujímal ho teda persona-
lizmus vo filozofii a začal inklinovať k náuke 
svätého Tomáša Akvinského a svätého Augus-
tína. Jeho dizertačná práca sa zaoberala starou 
Cirkvou, preto ako habilitačnú tému mu dal 
profesor Sohngen tému stredovekej Cirkvi a v 
nej ho špecificky zaujal sv. Bonaventúra.

Po štúdiu filozofie a teológie vo Freisingu 
a Mníchove prijal 29. júna 1951 vo Freisin-
gu kňazskú vysviacku. Potom pracoval ako 
výpomocný kňaz vo Farnosti sv. Martina v 
Mníchove-Moosachu a ako kaplán vo Far-
nosti Najsvätejšej Kristovej krvi v Mníchove-
-Bogenhausene. Veľmi rýchlo sa stal jedným 
z najmladších profesorov v Nemecku. Jeho 
kontakty s Congarom, Barthom, Rahnerom a 
Balthasarom ho pozitívne poznačili. V rokoch 
1952 až 1954 pôsobil ako docent na Arcibis-
kupskom kňazskom seminári vo Freisingu, 
potom ako docent dogmatiky a fundamentál-
nej teológie na Filozoficko-teologickej vysokej 
škole vo Freisingu. 

V r. 1957 sa habilitoval na Mníchovskej 
univerzite prácou o sv. Bonaventúrovi a v na-
sledujúcich rokoch pôsobil ako mimoriadny 
profesor na Filozoficko-teologickej vysokej 
škole vo Freisingu a ako ordinár pre funda-
mentálnu teológiu na univerzite v Bonne.

Neskôr sa stal poradcom kardinála Fringsa 
v Kolíne a do toho prišiel čas Jána XXIII. 
a zvolanie Druhého vatikánskeho koncilu. 
Kardinál Frings predniesol príhovor, ktorý 
mu pripravil mladý teológ Ratzinger, a vy-
volal veľkú pozornosť. Išlo vlastne o reakciu 
na diskusiu k dokumentu O Božom zjavení. 
Bol vnímaný ako muž Cirkvi druhej polovice 
dvadsiateho storočia. Medzitým však prišiel 
rozchod s Tübingenom, a zvlášť s krídlom 
okolo Hansa Künga. Preto sa azda niet čo 
diviť, že neušiel pozornosti milánskeho arci-
biskupa kardinála Montiniho, ktorý bol v roku 
1963 zvolený za pápeža a prijal meno Pavol 
VI., hoci je zvláštne, že osobne sa s ním ako 
pápežom stretol až v roku 1977. 

V rokoch 1962 až 1965 pôsobil ako ofici-
álny koncilový teológ (peritus) Druhého va-
tikánskeho koncilu. Na univerzite v Münsteri 
sa v r. 1963 stal ordinárom pre dogmatiku a 
dejiny dogiem. Od roka 1966 vykonával ten 
istý úrad na univerzite v Tübingene a v rokoch 
1969 až 1977 na univerzite v Regensburgu. 

Tam sa stal v r. 1976 viceprezidentom. 
25. marca 1977 bol Jozef Ratzinger vyme-

novaný za arcibiskupa Mníchovsko-freisinskej 
arcidiecézy a jeho vysviacka sa konala o tri dni 
neskôr. 27. júna 1977 ho pápež Pavol VI. vy-
menoval za kardinála. Jeho rýchla nominácia 
za kardinála – iba tri mesiace po vysvätení za 
biskupa – bola ďalším veľkým prekvapením. 
V tom istom roku sa po prvý raz stretol s 
krakovským kardinálom Karolom Wojtylom 
na biskupskej synode.  Práve Karol Wojtyla 
ho už ako pápež Ján Pavol II. povolal v roku 
1981 za prefekta Kongregácie pre náuku viery 
a v tomto úrade zotrval až do jeho smrti. Bol 
aj predsedom Pápežskej biblickej komisie a 
Medzinárodnej teologickej komisie.

V rokoch 1986 až 1992 viedol Pápežskú 
komisiu pre zostavenie Katechizmu Katolíckej 
cirkvi. V konzistóriu 5. apríla 1993 ho pápež 
Ján Pavol II. povýšil na kardinála biskupa 
suburbikarskej diecézy Velletri-Segni. 9. no-
vembra 1998 pápež Ján Pavol II. potvrdil jeho 
voľbu za vicedekana kolégia kardinálov a v 
r. 2002 sa stal dekanom kolégia kardinálov. 
Kardinál Jozeph Ratzinger dostal mnohé 
vyznamenania a bol členom mnohých pápež-
ských rád, komisií a kongregácií. V roku 2000 
ho pápež Ján Pavol II. povolal ako čestného 
člena do Pápežskej akadémie vied.

Bol jedným z dvoch kardinálov v konkláve 
po smrti Jána Pavla II, ktorých vymenoval ešte 
Pavol VI. Ako novozvolený pápež Benedikt 
XVI. slávil oficiálnu inauguračnú bohoslužbu 
v nedeľu 24. apríla 2005 na Námestí sv. Petra 
za účasti mnohých cirkevných i štátnych pred-
staviteľov. V jeho erbe sa nachádzajú prvky 
starovekých tradícií jeho bavorskej vlasti 
a jeho biskupského erbu. Erb je rozdelený 
na tri časti. V prvej sa nachádza korunovaná 
hlava Maura, erbový znak freisinskej diecézy. 
Druhý symbol predstavuje medvedica sv. 
Corbiniana, ktorý ohlasoval evanjelium v 8. 
storočí v bavorských krajoch. Ako tretia je 
na novom pápežskom erbe mušľa pútnika, 
ktorá symbolicky zobrazuje putujúci Boží ľud. 
Nad samotným erbom je umiestnená mitra, 
nie tiara. Nový pápež tak urobil ďalší krok 
k odmietnutiu pápežského symbolu moci. Po-
sledný, kto si nasadil tiaru, bol Pavol VI. Stalo 
sa to iba raz, potom pápežskú korunu predal 
a peniaze venoval chudobným. Pod erbom je 
zobrazené pálium metropolitu.

Za dva a pol roka stihol veľa. Presvedčil 
všetkých pochybujúcich, že nie je železným 
pápežom, ale že je naozaj „úprimným a zbož-
ným kresťanom, ktorý hovorí zo srdca“, ako 
sa o ňom vyjadril ruský patriarcha Alexej II. 
Kráča naďalej v stopách Jána Pavla II., ale 
vlastným tempom si volí pomaly svoju cestu. 
Nech mu Boh dožičí, aby aj o ňom jeho ná-
stupca hovoril ako o veľkom pápežovi tak, ako 
on v prvom príhovore označil Jána Pavla II.

Juraj Gradoš

Sobota  8. december

Zdravas´, milostiplná, Pán 
s tebou. (Lk 1, 28b)

Adam a Eva po páde ne-
mohli plodiť deti pre život, 
do ktorého ich povolal Boh, 
lebo tento život stratili. Eva 
rodila svoje deti do smrti. 
A po nej každá iná žena.
Ježiš potreboval matku, 
ktorá pošliape hadovi hlavu. 
Preto Boh vo svojej múd-
rosti a láske od večnosti 
mal tento plán o Márii, 
ktorá ho svojím „áno“ nikdy 
nezmarila. O žiadnej inej 
žene Písmo nehovorí ako 
o milostiplnej, len o Márii. 
A tak, ako Máriino povola-
nie ju od večnosti činí plnou 
milosti, jej materstvo činí 
Ježiša Krista Spasiteľom. Iba 
v povolaní, ktoré prijímame 
od Boha v Ježišovi Kristovi, 
sa stávame novým stvore-
ním. 

Nedeľa  9. december

V prvý deň týždňa, skoro 
ráno, po východe slnka, prišli 
k hrobu (ženy) a hovorili si: 
„Kto nám odvalí kameň od 
vchodu do hrobu?“ Ale keď 
sa pozreli, videli, že kameň 
je odvalený, bol totiž veľmi 
veľký. (Mt 16, 2 – 4)

Z našej ľudskej perspektívy 
často vidíme problém aj 
tam, kde v skutočnosti nee-
xistuje. Podobne to bolo aj 
pri vzkriesení Ježiša Krista, 
keď ženy kráčali k hrobu 
a celý čas sa starali o to, kto 
im odvalí kameň. Problém 
neexistoval, ale ony ho 
prežívali. Až skúsenosť pri 
prázdnom hrobe im ho 
vyriešila.
Skúsenosť vzkriesenia je 
pre kresťana a jeho život 
veľmi dôležitá. Vidieť svoje 
povolanie a svoj život z per-
spektívy Kristovej Paschy 
znamená mať odstránený 
balvan zo svojho života. Je-
žiš Kristus sa narodil, aby sa 
splnilo prisľúbenie, a vstal 
z mŕtvych, aby sa uskutoč-
nilo naše spasenie.

na každý deň

Svätý Otče, Vale
Z krížovej ste cesty vy prevzali

ten Kristov kríž na svoje ramená už.
Nesiete ho verne, ako Boží muž

pred vami, čo hľadí z nebies diali

a prosí Pána na vrchol vám dôjsť.
Na vrchol Golgoty v Petrovej službe.

V nej neľahko vám, Svätý Otče, bude,
ujde sa vám aj strastí na nej až dosť.

Lodičku Kristovu vediete pevne,
hoc nečas doby vzdúva mora vlny,
vy však pevne veríte, že sa splní: 

„nepremôžu ju sily pekelné“.

Riekol to váš Majster. Veríte mu.
„More, utíš sa,“ povie a more stíchne.

A lodička sa stroskotaniu vyhne.
S pevnou vierou dáte sa viesť jemu.

Boží ľud sa modlí vrúcne za vás.
Ten náš slovenský je obzvlášť verný vám.
Posiela vám žičenia, aby žehnal vás Pán
v ťažkej službe hlavy Cirkvi v tento čas.

My s prosbou sa obraciame ale
aj k našej a vašej Matke Márii,
by k prosebnej piesni, k tej árii,
znelo i oslavné – jubilejné Vale.

K vášmu jubileu, Svätý Otče, Vale.
Ad multos annos, felicimosque.

Mnoho rokov, šťastných rokov stále.

za slovenský ľud
Juraj Duda
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Tieto a mnohé podobné správy sa 
stávajú súčasťou nášho každo-
denného života. Na niektorých 

je čosi pravdivé, iné sú vymyslené a ma-
jú za cieľ navodiť atmosféru strachu, 
pretože to mnohí potrebujú na presa-
denie svojich záujmov. V strachu totiž 
človek často stráca schopnosť správne 
uvažovať a presvedčiť takého človeka 
o svojej pravde je oveľa ľahšie. Takéto 
témy obľubujú hlavne členovia siekt. 
Oni majú hneď pripravené aj riešenie, 
ako nás zachrániť.

Niet teda divu, že sa dnes množia tí, 
ktorí hlásajú, že žijeme v posledných 
časoch.

JE TO PRAVDA? SÚ TOTO 
POSLEDNÉ ČASY? JE BLÍZKO 
KONIEC SVETA? PRICHÁDZA 

DEŇ SÚDU?

Poďme sa však najprv spoločne 
pozrieť, čo na túto tému hovorí Božie 
slovo. Vybral som dva texty, jeden 
z Matúšovho evanjelia, druhý je z Listu 
svätého apoštola Pavla Timotejovi.

V 24. kapitole Matúšovho evanjelia 
Pán Ježiš hovorí o konci sveta toto: „...
vtedy budú mnohí v mojom mene hovo-
riť: ‚Ja som Mesiáš.’ Vystúpi mnoho faloš-
ných prorokov a zvedú mnohých. Budete 
počuť o vojnách a chýry o bojoch... mies-
tami bude hlad a zemetrasenia... mnohí 
odpadnú a budú sa navzájom udávať 
a nenávidieť. A pretože sa rozmnoží 
neprávosť, v mnohých vychladne láska.“ 
(Mt 24, 7nn)

Svätý Pavol v Liste Timotejovi na 
túto tému píše: „Vedz, že v posledných 
dňoch nastanú nebezpečné časy. Ľudia 
budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, 
pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, 
nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmier-

liví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, 
bez lásky k dobru, zradní, bezhlaví, 
nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 
budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu 
budú popierať. A týchto sa chráň!“ (2 
Tim 3,1nn)

Podľa týchto slov sa zdá, že naozaj 
žijeme posledné časy a koniec sveta by 
pokojne mohol byť už dnes. Veď ľudia 
sú naozaj sebeckí, chamtiví, bezcitní. 
Mnohí naozaj odpadli od viery. Mno-
žia sa falošní proroci i mesiáši. Národy 
medzi sebou bojujú, niekde je hlad, 
niekde zemetrasenie. Rozmnožila sa 
neprávosť a vychladla láska. Podľa 
Božieho slova i podľa náuky Cirkvi 
posledné časy sa začali príchodom 
Pána Ježiša Krista a my máme stále 
rátať s možnosťou konca nášho osob-
ného života či konca sveta. Veď sme ako 
para, ktorá sa na chvíľu ukáže, a potom 
zmizne (Jak 4, 14).

ČO SKÚMAME?

Oveľa potrebnejšie, ako skúmať ho-
dinu, o ktorej nevedia ani anjeli, iba sám 
Otec, je poslúchnuť tieto Ježišove slová: 
„Vám neprislúcha poznať časy a chvíle, 
ktoré Boh Otec určil svojou mocou.“ 
(Sk 1, 7) „Aj vy buďte pripravení, lebo 
Syn človeka príde v hodinu, o ktorej 
sa nenazdáte.“ (Lk 12, 40) „Usilujte sa 
vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: 
Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú 
môcť.“ (LK 13, 24)

Dôležité teda nie je vedieť, kedy to 
bude, ale dôležité je plniť Pánovu vôľu 
a očakávať jeho príchod každý deň.

Niektorí ľudia v súvislosti so zavŕ-
šením histórie nehovoria o Pánovom 
príchode, ale iba o konci sveta, a v tom 
je veľký rozdiel. Tento rozdiel sa jasne 
ukazuje v nasledujúcich príbehoch.

PRVÝ PRÍBEH

Počul som v rozhlase v relácii Zá-
pisník zahraničných spravodajcov zau-
jímavý príbeh o tom, ako istý Francúz 
prvý raz v dejinách francúzskej justície 
zažaloval ducha. Obvinil ho z toho, že 
kvôli nemu stratil úplne všetko.

Spomínaný muž mal nejaké nad-
prirodzené zážitky s akýmsi duchom. 
Tento mu viac ráz hovoril, že sa blíži 
koniec sveta. Povedal mu aj presný 
dátum. Vtedy muž začal konať. Najprv 
vybral z banky všetky úspory, potom sa 
vybral do svojho zamestnania za šéfom, 
aby mu povedal všetko, čo proti nemu 
mal. Podobne urobil aj so svojimi ko-
legami. Každému bez okolkov povedal, 
čo si o ňom myslí. Potom sa vybral za 
manželkou. Aj tu spálil všetky mosty. 
Vynadal jej a povedal, že s ňou končí.

Odobral sa na jeden z ostrovov 
v Stredozemnom mori, ubytoval sa 
v prvotriednom hoteli a začal hodovať. 
Peniaze si rozdelil na každý zvyšný deň 
do „konca sveta”. Alkohol, ženy, hazard-
né hry. A na druhý deň znova. Keď sa 
už priblížil „posledný deň“, opil sa tak, 
aby bezbolestne skončil svoj život. Aké 
však bolo jeho prekvapenie, keď sa na 
druhý deň zobudil s bolesťami hlavy 
a zistil, že svet existuje ďalej. Nemal 
peniaze, prácu, priateľov ani manželku. 
Nemal kam ísť. Všetko stratil pre svoju 
ľahkovernosť a hlúposť.

DRUHÝ PRÍBEH

Mám však aj skúsenosť s tým, ako sa 
dá inak pripravovať na príchod Pána. 
Istá pani mi pri jednom z prvých stret-
nutí povedala, že má ťažkú chorobu 
a lekári jej nedávajú veľkú nádej na 
prežitie. Ostávajú jej nejaké týždne, 
možno mesiace života.

slovo na tému

ŽIJEME POSLEDNÉ ČASY?
Svet je preľudnený, naša planéta už nemôže uživiť toľkých ľudí!
Ozónová diera sa stále zväčšuje, je tu globálne otepľovanie, už čoskoro voda z ľadovcov 
zaplaví veľké časti pevniny!
Hrozí veľké nebezpečenstvo atómovej vojny!
K našej planéte sa približuje veľký meteorit, ak sa zrazí so Zemou, nik z ľudí neprežije!
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Táto žena sa zmierila so svojím man-
želom i s ostatnými v rodine. Často bola 
v chráme na bohoslužbe, začala navštevovať 
i mimoliturgické aktivity, čítala mnoho 
dobrých kníh. Chcela toho ešte toľko spo-
znať o Bohu, o sebe i o ľudskom živote. 
Odvtedy už prešlo veľa rokov a tá pani stále 
žije v očakávaní skorého Pánovho príchodu. 
A práve táto skutočnosť pomáha robiť jej 
život krásnym. Nie je to hrozivé očakávanie, 
nie je to čakanie na koniec. Všetko to je 
spojené so stretnutím s Ježišom Kristom, 
ktorý nás tak veľmi miluje, že seba samého 
vydal za nás.

Svätý Lukáš píše o tomto veľkom rozdiele 
v prežívaní príchodu Pánovho dňa takto: 

„V ten deň budú znamenia na slnku 
a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú 
národy plné úzkosti a zmätku z hukotu 
mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od 
strachu a očakávania toho, čo príde na svet, 
lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy 
uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku 
s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne 
diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa 
blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21, 25 – 28)

Jedna skupina ľudí je plná strachu, druhá 
zdvíha hlavu plná svätej radosti.

BOH, KTORÝ ČAKÁ

Keď sme na začiatku povedali, že sekty 
a iné skupiny potrebujú vzbudiť v ľuďoch 
strach, aby dosiahli svoje ciele, Pán používa 
inú metódu. On vie, že kde je strach, tam 
niet dokonalej lásky, iba láska vyháňa každý 
strach (porov. 1 Jn 4, 18).  Preto Boh nikoho 
nasilu do ničoho netlačí. Ponúka svoju lásku 
a čaká. Svätý Pavol je nádherným príkladom 
človeka, ktorý odpovedal na Božiu dobrotu. 
Človeka, ktorého nepoháňal strach, ale Kris-
tova láska: „Nás ženie Kristova láska, keď si 
uvedomíme, že jeden zomrel za všetkých.” (2 
Kor 5, 14) Vidiac túto lásku nelipol na svete, 
ale vyznáva: „Túžim zomrieť a byť s Kristom, 
a to by bolo oveľa lepšie. Pre vás je zasa po-
trebnejšie, aby som žil na svete. Oboje na mňa 
dolieha.“ (Flp 1, 21 – 23)

A tento postoj má byť na nás kresťanoch 
vidieť takisto.

ČO OČAKÁVA KRESŤAN?

Prví kresťania sa pozdravovali pozdra-
vom: „Maranatha! Príď, Pane Ježišu!“ 
Znamenalo to, že sa tešia na to, že sa Ježiš 
čoskoro vráti. Tešili sa na koniec sveta, 
pretože nelipli na tomto svete tak, ako často 
lipneme my. Keby sme urobili prieskum 
medzi veriacimi, kto by súhlasil napríklad 
s tým, aby zajtra popoludní o 18.00 bol 
koniec sveta a Pán sa vrátil, možno by sme 
boli prekvapení, čo všetko by ešte ľudia 
chceli stihnúť a ako všelijako by sa začali 

vyhovárať. Mnoho kresťanov má z druhého 
príchodu Ježiša strach.

Odkiaľ pramení tento strach?
Možno by niekto z vás povedal, že pra-

mení z dôvodu, že sme hriešni. Ale myslíte 
si, že raz bude v našom živote chvíľa, keď 
nebudeme hriešni a keď povieme – Pane, 
teraz sme pripravení? Taká chvíľa nepríde.

POSLEDNÝ PRÍBEH

Veľmi sa mi páči príbeh o kňazovi, kto-
rý pripravoval svoju farníčku na prechod 
k Pánovi. Často ju navštevoval, rozprával 
sa s ňou, podával jej sviatosť Najsvätejšej 
Eucharistie, modlil sa s ňou. Jej stav bol 
veľmi vážny. Raz potreboval na 2 – 3 dni 
odísť z farnosti, a preto sa chorej, keď sa 
s ňou lúčil, spýtal:

„Nebudeš sa báť, keď si Pán po teba príde 
počas víkendu?“

Jej odpoveď ho prekvapila:
„Nie, myslím si, že Ježiš bude veľmi šťast-

ný, keď ma uvidí.“
Keď potom nad týmito slovami uvažoval, 

pochopil, že svätý nie je ten človek, ktorý sa 
teší na stretnutie s Pánom, lebo si myslí, že 
je pripravený, ale ten, ktorý je presvedčený 
o tom, že Pán ho miluje a teší sa na stret-
nutie s ním.

Teda nie naša bezhriešnosť je dôvodom 
na pokoj a radostné očakávanie Pána. Ani 
prví kresťania neboli bezchybní. Pravým 
zdrojom radostnej túžby po Pánovom 
príchode je naša viera, ktorá však nesmie 
byť falošná. Musí byť rýdza a ukazovať sa 
v skutkoch lásky.

V týchto dňoch sme vstúpili do radost-
ného obdobia očakávania príchodu Ježiša 
Krista na Zem. Začalo sa obdobie predvia-
nočného pôstu – Filipovky. Chceme, aby sa 
Kristus narodil v našom srdci, smerujeme 
k osobnému stretnutiu s ním.

Oslava Kristovho narodenia a príprava 
na jeho druhý príchod majú čosi spoločné. 
Jeden z cirkevných otcov hovorí:

„Čo by ti prospelo, že sa Ježiš narodil 
v Betleheme, keby sa nenarodil v tvojom 
srdci?“

A môžeme dodať:
„Čo by ti osožilo, keby si vedel, kedy sa 

Pán vráti, ale ty by si netúžil odísť s ním?“
Ježiš sa rodí v našom srdci skrze vieru. 

A viera smeruje ku konkrétnemu cieľu 
– stretnutiu s Kristom.

JE TEDA PÁNOV PRÍCHOD BLÍZKO?

Pán už prišiel a mnohí ho nespoznali, 
Pán je tu a mnohí ho neprijímajú, a Pán 
znova príde a vezme k sebe všetkých, ktorí 
ho s láskou očakávajú.

Jozef Zorvan

Pondelok  10. december

Velebí moja duša Pána a môj 
duch jasá v Bohu, mojom spasi-
teľovi, lebo zhliadol na poníže-
nosť svojej služobnice. (Lk 1, 47 
– 48a)

Veličanije tak, ako nám ho 
približuje evanjelista Lukáš, nám 
ukazuje Máriu ako ženu preži-
arenú Slovom, ktorá vo svojej 
odpovedi na Alžbetin pozdrav 
poukazuje na dôležitosť poní-
ženosti pri naplňovaní Božieho 
zámeru.
Čo je vlastne poníženosť? Byť zo 
všetkých posledný? Stáť kdesi 
na konci radu, keď niečo dávajú?
Poníženosť, o ktorej hovorí Má-
ria vo Veličaniji, je závislosť od 
Boha. Byť závislý od Boha, to je 
pravá poníženosť. Kresťan, ktorý 
je závislý od Boha podobne ako 
Mária, šliape po hlave hada.
Od čoho všetkého sme závislí! 
A pritom treba pestovať iba 
jednu jedinú závislosť, ktorá činí 
človeka slobodným a zbavuje 
ho otroctva hriechu.

Utorok  11. december

Jozef, jej manžel, bol človek 
spravodlivý a nechcel ju vystaviť 
potupe, preto ju zamýšľal pota-
jomky prepustiť. (Mt 1, 19)

Písmo nazýva svätého Jozefa 
mužom spravodlivým.
Ako tomu rozumieť?
Ak by sme chápali spravodlivosť 
tak, ako ju prezentuje tento 
svet, tak Mária skutočne patrila 
pod židovský zákon, ktorý veľmi 
tvrdo nakladal so ženou, ktorá 
sa dopustila takéhoto hriechu. 
No Jozefovu spravodlivosť 
môžeme chápať ako to, že on 
chcel dať Márii šancu. To je 
biblická spravodlivosť, o ktorej 
tak často hovorí Písmo. Spravo-
dlivosť milosrdného otca, ktorý 
dáva šancu svojmu mladšiemu 
synovi. Spravodlivosť Ježišova, 
ktorá dáva šancu žene cudzolo-
žnici, Samaritánke pri Jakubovej 
studni, Lévimu na mýtnici či 
Zachejovi na figovníku.
A aká je moja spravodlivosť? 
Komu či čomu dávam šancu ja?

na každý deň
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Po príjemnom oddychu pod 
palmou sa na druhý deň celý 
sprievod dal do pohybu. Vtedy 

sa malý Ježiš obrátil k palme a povedal 
jej: „Palma, dávam ti výsadu, aby jed-
na z tvojich ratolestí bola prenesená 
a zasadená anjelom v raji môjho Otca. 
Požehnávam ťa tým, že všetci, ktorí zví-
ťazia v nejakom zápase, budú hovoriť: 
,Dosiahol som víťaznú palmu.’“ Ešte 
kým to rozprával, Boží anjel sa vzniesol 
nad palmu a s jednou z vetiev vzlietol 
k nebu. Keď to okolostojaci ľudia videli, 
zľakli sa, padli na tvár a boli ako mŕtvi. 
Ježiš ich však oslovil: „Prečo vaše srdcia 
zachvátil strach? Vari si neuvedomu-
jete, že palma, ktorú som dal preniesť 
do raja, bude pripravená pre všetkých 
svätých na mieste radosti, tak ako bola 
táto palma pripravená pre vás na tomto 
miestne na púšti?“ Všetkých naplnila 
radosť a vstali zo zeme.

Keďže slnko prudko svietilo, povedal 
Jozef Ježišovi: „Pane, spaľuje nás veľká 
horúčosť. Ak chceš, poďme po ceste 
blízko pobrežia, lebo v pobrežných 
mestách nájdeme občerstvenie.“ Ježiš 
mu odpovedal: „Neboj sa, Jozef, ja vám 
cestu skrátim. Takže čo ste chceli pre-
konať za tridsať dní, prejdete ešte dnes.“ 
Keď o tom hovorili, pred ich očami sa 
objavili egyptské hory a mestá.

S radosťou a jasotom došli na úze-
mie Hermopolisu a vošli do jedného 
egyptského mesta s názvom Sotinen. 
Keďže tu nepoznali nikoho, u koho by 
sa mohli ubytovať, vstúpili do chrámu, 
ktorému sa hovorilo egyptský Kapitol. 
V tomto chráme bolo umiestnených 
tristošesťdesiatpäť modiel, ktorým bola 

každý deň vzdávaná pocta.
Vo chvíli, keď Mária s dieťaťom 

vstúpili do chrámu, spadli všetky modly 
na zem, rozbili sa a zostali ležať tvárou 
k zemi. Tak jasne ukázali, že sú ničím. 
Vtedy sa naplnili slová proroka Izaiáša: 
„Hľa, Pán sa nesie na ľahkom oblaku 
a ide do Egypta! I trasú sa pred ním 
bôžikovia Egypta a Egyptu sa v hrudi 
roztápa srdce.“

Keď to oznámili Afrodisiovi, staros-
tovi tohto mesta, prišiel k chrámu s ce-
lým vojskom. Keď ho zbadali chrámoví 
kňazi, mysleli si, že sa ide pomstiť tým, 
kvôli ktorým sa sochy ich bohov zrútili. 
Len čo vošiel do chrámu a zbadal všet-
ky rozbité modly ležať tvárou k zemi, 
pristúpil k Márii a vzdal úctu dieťaťu, 
ktoré mala v náručí. Keď sa mu poklo-
nil, oslovil celé svoje vojsko a priateľov 
slovami: „Keby toto nebol Boh našich 
bohov, naši bohovia by istotne pred ním 
nepadli na tvár a neležali by tu pred ním 
na zemi. Vyhlasujem ho teda mlčky za 
svojho Pána. Ak my všetci neurobíme 
obozretne to, čo vidíme robiť našich bo-
hov, riskujeme nebezpečenstvo. Môže 
sa totiž rozhnevať a všetci budeme 
postihnutí pohromami, ako sa to stalo 
faraónovi Egypta, ktorý neveril veľkým 
znameniam, a preto aj s celým svojím 
vojskom zahynul v mori.“ V tej chvíli 
všetci ľudia tohto mesta uverili v Boha 
skrze Ježiša a hovorili: „Vzdajme chválu 
Bohu nebies, že nám zoslal veľkého 
proroka z Izraela.“

O krátky čas, keď Herodes zomrel, 
zjavil sa Pánov anjel vo sne Jozefovi 
v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi 
so sebou dieťa i jeho matku a choď do 

izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život 
dieťaťa, už pomreli.“

Po Ježišovom návrate z Egypta sa 
v Galilei stalo (Ježiš mal už tri roky), 
že sa raz hral s deťmi na brehu rieky 
Jordán. Z blata urobil sedem rybníčkov 
a ku každému z nich urobil kanálik, 
aby ním na jeho rozkaz voda pritekala 
a odtekala. Jeden z chlapcov zo závisti 
zatvoril cesty, ktorými prichádzala voda 
do rybníčkov. Ježiš sa na neho nahneval, 
no na pokyn matky ho nechal tak.

Potom však z tých rybníčkov vzal 
v sobotu blato a na verejnosti z neho 
urobil dvanásť postavičiek vrabcov. 
Bolo s ním veľa detí. Nejaký Žid to 
uvidel a hneď odišiel povedať Jozefovi: 
„Jozef, vari nevidíš, že tvoj syn, malý 
Ježiš, v sobotu robí to, čo je zakázané? 
Veď urobil z blata dvanásť vrabcov!“ 
Keď to Jozef počul, obrátil sa na Je-
žiša: „Prečo robíš v sobotu také veci, 
ktoré my robiť nemôžme?“ Ježiš Jozefa 
vypočul, zatlieskal rukami a povedal 
vrabcom: „Leťte!“ A na jeho rozkaz 
začali poletovať.

Okolo neho stálo veľa ľudí, ktorí 
videli a počuli, čo urobil. Ježiš povedal 
vrabcom: „Bežte a leťte do celého sveta 
a žite!“ Vtedy okolostojacich naplnil 
veľký úžas. Jedni ho chválili a obdivo-
vali, druhí ho však okrikovali a hnevali 
sa. Vtedy jeden z nich odišiel k hlavným 
kňazom a predstaveným farizejov 
a oznámil im, že Ježiš, syn Jozefa, 
urobil veľké znamenia a zázraky pred 
očami celého izraelského ľudu. A bolo 
to oznámené celému Izraelu.

spracoval Juraj Gradoš
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Otec, som už dôchodca. Mám osemroč-
nú vnučku, ktorá nie je pokrstená. Chceli 
by sme s manželkou, aby bola pokrstená, 
ale dcéra nechce, lebo do chrámu nechodí. 
Navyše, ani sobáš nemali v chráme, ale iba 
na úrade. Čo máme urobiť, aby vnučka 
mohla byť pokrstená? Na fare nám pove-
dali, že sa to nedá.

Michal

Drahý Michal,
bez súhlasu rodičov je to naozaj prob-

lematické. Kladiem si však otázku, či ten 
krst chcete vy, alebo aj vnučka. Ak ho bude 
chcieť ona sama a vydrží v tejto túžbe ešte 
istý čas, bude pred Cirkvou svojprávna a na 
krst sa nebude vyžadovať súhlas jej rodičov. 
A to bude, keď dovŕši 14 rokov. Vtedy, po 
dovŕšení detstva, si bude môcť slobodne 
zvoliť, či chce prijať krst. 

Aby dieťa po skončení detstva mohlo 
byť pokrstené, vyžaduje sa prejav jeho vôle 
prijať krst, jeho dostatočné poučenie o pra-
vdách viery a osvedčenie sa v kresťanskom 
živote. Rovnako sa upozorní na to, aby 
ľutovalo svoje hriechy. Vy, Michal, môžete 
v tejto veci urobiť veľa. Môžete vnučku 
pripravovať na krst, byť jej sprievodcom, 
učiť ju o viere a svojím vlastným životom 
spolu s manželkou jej vydávať svedectvo 
o zmŕtvychvstalom Mesiášovi.

A hoci nie je pokrstená, mala by sa 
zúčastňovať na živote Cirkvi ako katechu-
menka tam a takým spôsobom, ktorý je 
prirodzený jej postaveniu. Mala by čítať 
Písmo a možno raz z nej bude práve vďaka 
tejto ďalekosiahlej príprave lepšia veriaca, 
ako sú mnohí z nás.

o. Juraj

PS: „Choďte teda, učte všetky národy a krs-
tite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni 
až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 19 – 20)
„Robte pokánie a nech sa dá každý z vás 
pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie 
svojich hriechov a dostanete dar Svätého 
Ducha. Veď to prisľúbenie patrí vám a va-
šim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, 
ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ (Sk 2, 38 
– 39)
„Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“ Filip 
mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, slobod-
no.“ A on odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus 
je Boží Syn.“ (Sk 8, 36b – 37)

Máme dve veľmi živé deti – dievčatá, 
ktoré sa v chráme ustavične vrtia. Už sme 
s manželom z toho napomínania unave-
ní. Stále riešime, či s nimi máme ísť do 
chrámu, alebo nie. Niektorí starší ľudia 
dávajú veľmi najavo svoju nespokojnosť, 

keď sa deti počas liturgie prechádzajú. 
Mám s nimi radšej zostať doma?

Hela

Milá Hela,
podobnú dilemu som riešil aj ja. Mám 

troch chlapcov a myslím, že v neposed-
nosti by mohli pokojne súperiť s vašimi 
dievčatami. Uvedomil som si však niekoľko 
skutočností, ktoré mi pomohli – a pri opa-
kovanom rozhodovaní aj stále pomáhajú 
– sa správne rozhodovať. Na prvom mieste 
je skutočnosť, že deti to nerobia naschvál, 
ale že sú jednoducho také – sú živé. A tak 
ich stvoril Boh, ten, ktorému „patrí“ chrám. 
Zároveň som presvedčený, že robím všet-
ko pre to, aby ostatných vyrušovali čo 
najmenej.

No zároveň musím povedať aj to, že 
ak si z liturgie spravíme jedinú možnosť 
úcty Boha, tak je nám jednoduchšie za-
škatuľkovať ju do ceremónií, ktoré každý 
zvuk či pohyb neželaného „elementu“ 
narušuje. A toto sme z liturgie urobili. 
Z hostiny života sme si urobili ceremóniu. 
Ježiš často prirovnáva seba k ženíchovi, 
ktorý má svadbu. A slávenie Eucharistie 
tak prirovnávame k svadobnej hostine. A aj 
tá sa dá urobiť dvojako – ako ceremoniál 
a ako živá hostina s pobehujúcimi a spie-
vajúcimi deťmi, kde ľudia nie sú upätí, ale 
v živom dialógu komunikujú medzi sebou 
a s hostiteľmi.

A tak, síce rešpektujúc túžbu mnohých 
po pokojnej ceremónii, ale vedomý si 
svojej lásky k deťom i k Bohu, som sa roz-
hodol nemeniť nič na doterajšom postupe 
a vodím deti do chrámu, ba aj miništrujú. 
Je dôležité, aby sa chrám a cirkevné spo-
ločenstvo stalo súčasťou ich života, aby 
si tu vytvárali nielen vzťahy s ostatnými 
deťmi, ale aj s Bohom. A na to nie je nikdy 
včas. Treba s tým začať ešte pred pôrodom 
a pokračovať až cez smrť. Vzťah sa buduje 
neustále a nikdy nie je úplne dobudovaný. 
A ja svojim deťom možnosť budovať si 
najdôležitejší vzťah ich života napriek po-
smeškom, urážkam, pohľadom či výčitkám 
ostatných neodopriem.

o. Juraj

PS: „Ježiš im povedal: ,Nechajte deti a ne-
bráňte im prichádzať ku mne, lebo takým 
patrí nebeské kráľovstvo.’ Potom na ne kládol 
ruky a odišiel odtiaľ.“ (Mt 19, 14 – 15)
„Ten, kto sa bojí Pána, má pevnú nádej, 
i jeho deti majú sa kam utiekať.“ (Prísl 14, 
26)
„Dojčaťu prischol jazyk k ďasnám od smä-
du; deti si prosili chlieb, a nebolo, kto by im 
ho lámal.“ (Nár 4, 4)
_________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém, 
môžete nám napísať a my vám odpovieme.

Streda  12. december

Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho 
zbičovať. (Jn 19, 1)

Tento svet je plný kompromi-
sov, lebo tak sa zdá, že toto je 
cesta dopredu. Robiť kom-
promis znamená: zo svojho 
veľa neubrať a druhému veľa 
nepovoliť. V skutočnosti je to 
klamanie aj seba, aj druhého. 
Aj Pilát robil kompromis. Dal 
Krista zbičovať v nádeji, že 
obmäkčí zástup. No v skuto-
čnosti mu vlastne iba pridal 
bičovanie, ktoré v Ježišovom 
prípade bolo niečo navyše.
Kresťan nemôže kráčať cestou 
kompromisov. Ježiš preto 
prišiel na tento svet, aby naše 
áno bolo áno a naše nie bolo 
nie. 
  

Štvrtok  13. december

Tu im (svojim učeníkom) pove-
dal: „Veľmi som túžil jesť s vami 
tohto veľkonočného baránka 
skôr, ako budem trpieť.“ (Lk 22, 
15)

Možno ešte nikdy sa neho-
vorilo o láske toľko ako teraz. 
Láska sa skloňuje vo všetkých 
pádoch. Ale zdá sa, že čím 
viac o tom hovoríme, tým me-
nej to účinkuje. Každý túži po 
láske. Dieťa uteká od svojich 
rodičov, lebo mu chýba láska. 
Žena necháva muža, lebo 
má pocit, že je nemilovaná. 
Prestali sme rozumieť láske.
V tomto Kristovom výroku 
pri Poslednej večeri sa učíme 
o pravej láske. Ježiš hovorí 
svojim učeníkom: „Tak veľmi 
som túžil s vami jesť tohto 
veľkonočného baránka.“ 
A hovorí to Judášovi, Petrovi, 
hovorí to aj ostatným, ktorí 
tiež zo strachu zutekali. Ho-
vorí to preto, aby sme všetci 
pochopili, že skutočná láska 
nič nevyžaduje, iba dáva. 
Nezomrel za nás preto, že my 
sme ho milovali, ale preto, že 
on miloval nás. Iba taká láska, 
ktorá sa daruje, môže zachrá-
niť tento svet.

na každý deňlistáreň slova
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Na stránkach nášho časopisu 
sme ho už predstavili ako obe-
tavého, vzorného a zaslúžilého 

kňaza, autora Starosloviensko-maďar-
sko-rusko-nemeckého slovníka (Užho-
rod 1906), autora románov, povestí, 
básní a divadelných hier, ktoré napísal 
v rusínskom jazyku (latinkou).

Okrúhle výročie je príležitosťou 
zamyslieť sa nad touto mimoriadne 
talentovanou, ambicióznou a neoby-
čajne zaslúžilou osobnosťou nášho 
duchovného a kultúrno-spoločenského 
života, ktorej myšlienkový odkaz má čo 
povedať aj súčasníkom.

Načrime do jednej oblasti jeho lite-
rárnej tvorby – povestí. Zaznamenané 
sú v knihe Narodny povisti i stichi (1. 
zväzok súborného vydania, Scranton, 
Pennsylvánia 1922). Sú to obrázky zo 
života pod názvom V ktorom veku je 
žena najmilšia a najkrajšia. V krátkom 
úvode píše: „Ako úctivý, galantný muž, 
musíš odpovedať: vždy... Ale nie je to tak, 
ako uvidíš. Najmä nie pre každého.“

Potom uvádza skutočné obrazy zo 
života a na príbehoch zo života ženy 
v prvom, šiestom, šestnástom, dvadsia-
tom, dvadsiatom štvrtom, štyridsiatom, 
päťdesiatom a šesťdesiatom roku hovo-
rí, že žena je vždy milá a krásna.

Z jednotlivých príbehov v preklade 
uvádzame dva.

*
Volá sa Anička, má len šesť rokov. 

Rodičia ju dali zapísať do školy.
On sa volá Vasiľko, je už osemročný. 

Do školy chodí dve zimy.
Žili v susedstve. Spojené záhrady 

delil len drevený plot. Anička z jednej 
strany, Vasiľko z druhej.

Sedia v tráve a cez drevený plot po-
zerajú jeden na druhého.

„Vasiľko, zajtra už pôjdem do školy, 
odprevadíš ma?“

„Odprevadím, Anička!“ odpovedá 
chlapec, hrdý na to, že môže poslúžiť. 

Veď je už veľký žiak.
Anička naradovaná, že našla ochran-

cu na svojej prvej ceste ozajstného živo-
ta, pobozká Vasiľka pomedzi plot. Vasiľ-
ko sa začervená a ani nevie prečo.

Spolu chodia do školy a zo školy a vo 
voľnom čase sa hrajú v záhrade, kým 
nepríde jesenný dážď a mráz.

Jedného dňa Anička neprišla do ško-
ly. Ani na druhý deň, ani o týždeň. Nad 
vchodom do domu bola pribitá tabuľka 
s nápisom: Nákazlivá choroba.

Vasiľko ju nemohol prísť navštíviť.
Nemohol sa učiť, jesť ani spať. Jeho 

rodičia mali oňho obavy, ale lekár ich 
potešil, že Vasiľko je zdravý, ale potre-
buje zmenu vzduchu. Nebol chorý, len 
vždy myslel na chorú Aničku. Odviezli 
ho k ďalekej tete na lepší vzduch. Keď 
sa v jari vrátil domov, ihneď sa ponáhľal 
k susedom, aby uvidel Aničku.

Susedka si poutierala oči a povedala, 
že Anička sa už nikdy nevráti, lebo odiš-
la do neba a stal sa z nej anjelik.

Vasiľko zaplakal, stratil čosi veľké, 
ani sám nevedel vyjadriť čo. Len srdce 
ho veľmi bolelo.

Nehovoril, len cítil, že žena je naj-
milšia a najkrajšia v šiestom roku svojho 
života.

*
Vdova Mária, 40-ročná.
Pred niekoľkými rokmi stratila man-

žela, ktorý jej veno úplne premárnil. 
Bola dcérou bohatých rodičov. Vydala 
sa z úprimnej lásky proti vôli svojich 
rodičov. Verila, že jej láska premôže 
jeho ľahostajnosť.

Nestalo sa tak.
Od prvých dní jej dal vedieť, že si ju 

vzal len pre bohatstvo. Prepil všetko, 
dokonca i peniaze svojho dieťaťa, ktoré 
dostalo od starých rodičov.

Nikomu sa nesťažovala.
Každý vedel, ako hrubo ju urážal, ako 

tento bezcharakterný človek ponižoval 
jej ženskú dôstojnosť. Že ju v opilstve aj 

bil, to nevedel nik. Trpela, znášala všet-
ko ako pokutu za to, že svojich dobrých 
rodičov neposlúchla.

Muž nakoniec ochorel.
Neusporiadaný život a nadmerné 

požívanie alkoholu ho uložili do po-
stele. Ošetrovala ho celé dva roky v tr-
pezlivosti a odovzdanosti. Musela ťažko 
pracovať, šiť, aby udržala domácnosť 
a netrpeli biedu – jej syn i chorý muž.

Muž spoznal svoj omyl.
V slzách prosil ženu o odpustenie 

a sľúbil pokánie. Bolo už neskoro. Po 
dvoch rokoch zomrel.

Jedinou jej radosťou a útechou bol 
jej syn.

O dva roky s úspechom zložil matu-
ritné skúšky. Na slávnosti bola prítomná 
aj jeho matka, hrdá a pyšná na svojho 
mladého, krásneho syna. Ako pyšne sa 
vracala domov, opretá o ruku svojho 
syna!

Po príchode domov syn podišiel 
k matke, pohladil jej šedivú hlavu, kľa-
kol si pred ňou na kolená, pobozkal od 
práce stvrdnuté ruky, pozrel sa jej do očí 
a milo povedal: „Mamička drahá! Aká 
si mi milá, aká si prekrásna!“

U osemnásťročného syna bola žena 
najmilšia a najkrajšia v štyridsiatom 
roku.

Emil Kubek – významný kňaz, 
jazykovedec, rodoľub, prvý rusínsky 
spisovateľ „na Prjaševščine“. Narodil sa 
23. novembra 1857 v Štefurove (okres 
Svidník), v rodine gréckokatolíckeho 
kňaza. Po teologických štúdiách sa oženil 
s Máriou Schirillovou z Kružlova. Po 
prijatí kňazskej vysviacky v roku 1881 
začínal ako kaplán v maďarskej dedine 
Homrogd. Postupne prešiel farnosťami 
Jakubany, Kremná, Ľubovec a od roka 
1885 až do svojej emigrácie do USA 
v roku 1904 pôsobil v Snakove.

spracoval František Dancák

vlastná tvorba

K 150. výročiu narodenia Emila Kubeka

OBRÁZKY ZO ŽIVOTA
Veriaci v Snakove spomínajú na neho dodnes ako na obetavého kňaza, ktorý 
sa popri svojej dušpastierskej práci zapísal hlboko do histórie obce. Za jeho 
pôsobenia bola postavená nová farská budova, nová škola, nová kaplnka, 

opravený chrám, postaral sa o novú cestu do Snakova v dĺžke 3 km. Obec-
ná kronika ho spomína ako dobrého hospodára, ktorý učil ľudí lepšie 

a hospodárnejšie gazdovať. Nie je div, že keď v roku 1904 odchádzal do 
USA, veriaci ho s procesiou vyprevadili z obce až ku kaplnke, ktorú dal 
postaviť. Tam sa s ním so slzami rozlúčili.
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Piatok  14. december

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej 
učeníka, ktorého miloval, povedal 
matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Po-
tom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja 
matka!“ (Jn 19, 26 – 27a)

Žena sa stáva matkou, keď porodí 
dieťa. Dieťa učiní zo ženy matku. 
Tak ako dieťa potrebuje matku, 
aby mohlo prísť na svet, tak mat-
ka potrebuje dieťa, aby sa ňou 
stala. Oni sa potrebujú navzájom. 
Ježiš dal pod krížom svoju matku 
nám. Ján ako zástupca ľudského 
rodu ju prijal. Potrebovala byť 
matkou aj po Ježišovej smrti. Veď 
až po jeho smrti a zmŕtvychvstaní 
sa naplno uskutočňujú jej slová 
z Veličanija: „Blahoslaviť má budú 
všetky pokolenia.“
Potrebovali sme Matku, aby sme 
boli deťmi aj po strate svojej po-
zemskej matky. Veď stále platia 
Ježišove slová: „Keď nebudete 
ako deti, nevojdete do Božieho 
kráľovstva.“

Sobota  15. december

Ježiš sa k nim prihovoril: „Vzchopte 
sa! To som ja, nebojte sa!“ Vstúpil 
k nim do lode a vietor utíchol. A bo-
li celí ohromení, lebo nepochopili, 
ako to bolo s chlebmi, ich srdce 
bolo otupené. (Mt, 6, 50b – 52)

Ako je to možné: byť pri Ježišo-
vi a mať otupené srdce? Je to 
presne tak, ako keď domorodec 
nájde v pralese nádobu a vodu 
pije z dlaní, lebo ju nevie použiť. 
Aj učeníci čakali vodcu. Niekoho, 
kto ich oslobodí od Rimanov, 
niekoho, kto vyrieši ich sociálne 
problémy. A tu je niekto, kto 
odpúšťa hriechy, kto chce svojím 
telom nasýtiť hladujúcich, kto 
utišuje búrku na mori. Oni chceli 
vodcu, a prišiel Spasiteľ, preto 
bolo ich srdce otupené.
Ak sú aj naše srdcia, napriek 
prítomnosti Krista v našich 
životoch, otupené, aj my hľadá-
me v kresťanstve akési útočisko, 
v Kristovi vodcu a v Cirkvi orga-
nizáciu. A pritom je tu živý Ježiš 
Kristus, ktorý sa zjavuje vo svojej 
Cirkvi a ponúka nový život. A tí, 
ktorí to pochopia a prijmú jeho 
odpustenie, stávajú sa novým 
stvorením, ktoré je soľou pre 
tento svet.

na každý deňsvedectvo

NAOZAJ NÁS 
ROZMAZNÁVAJÚ?

Mark Twain raz povedal: „Z dobré-
ho komplimentu by som mohol 
žiť dva mesiace.“ Za rok by mu 

teda stačilo šesť.
Ako málo niekedy potrebujeme, aby 

život nebol živorením.
Možno aj vy zažívate pocit, že vám čosi 

chýba. Čokoľvek čítate alebo kamkoľvek 
prídete, všetci sa sťažujú, hundrú a kriti-
zujú, posudzujú a mračia sa.

Zabudli sme na niečo veľmi dôležité.
Niektorí „vynaliezavci“ sa to pokúšajú 

vyriešiť po svojom.
Pred časom vyšla agentúrna správa 

o tom, ako chodcov rozmaznáva auto-
mat na komplimenty. Nejeden obyvateľ 
americkej metropoly Washington s pre-
kvapením zastal, keď pri chôdzi po jednej 
z rušných veľkomestských ulíc zrazu začul 
príjemný kompliment na svoju adresu. 
Neprodukuje ich však žiadna profesionál-
na armáda pochlebovačov, ale neobyčajný 
chváliaci automat. Takzvaný „komplimen-
tový stroj“, ktorý je dielom 46-ročného 
washingtonského umelca Toma Greavesa. 
Na ulicu sa dostal v rámci rozsiahlejšej 
výstavy verejných umeleckých predmetov 
s názvom SitesProject D.C. „Máš pekné 
oči“ alebo „Ľudí priťahuje tvoja pozitívna 
energia“ sú len niektoré zo širokej palety 
lákavých lichôtok, ktoré šokujú a oblažu-
jú nič netušiacich okoloidúcich. Vnútri 
jasnočerveno-bieleho obalu sa nachádza 
digitálny hudobný prehrávač iPod, na 
ktorom je zaznamenaných asi 100 rôznych 
komplimentov. Tie potom upokojujúci hlas 
v ľubovoľnom poradí mechanicky prednáša 
do reproduktora. Greaves si každý večer 
vyberie svoj prehrávač a upravuje nahraté 
poklony: niektoré vymaže a iné pridá.

Zaujímavý spôsob riešenia nedostatko-
vého tovaru – dobrého slova.

Ak ho teda nedostávaš od svojich 
najbližších, musíš si vystačiť s tým, čo ti 
ponúkne ulica.  Bez teplého stisku, potľap-
kania po pleci, bez úsmevu, bez chápavého 
pohľadu.

Vieme, že vysokú výkonnosť možno 
dosiahnuť dvojakým spôsobom. Buď ne-
skutočnou drinou pod „vševidiacim a vše-
vediacim“ okom despotu, ktorý kontroluje 
každý tvoj pohyb, každú tvoju chybu. Strach 
je potom to, čo ťa ženie, aby si nezlyhal 
a nezaostával.

No je aj iný spôsob – Boží. V tejto súvis-
losti mi napadá evanjelium o cudzoložnici. 
Ježiš najprv napomenul farizejov, až potom 

sa obrátil k žene, pozrel sa jej do očí a po-
vedal: „Nesúdim ťa. Choď a viac už nehreš“ 
(porov. Jn 8, 11). Verím tomu, že svoj život 
zmenila. Alebo keď povedal Zachejovi.: 
„Dnes musím zostať v tvojom dome“ (po-
rov. Lk 19, 5). Nič viac. A Zachej vedel, čo 
má urobiť – ako podať najlepší výkon.

Slová povzbudenia.
Slová, ktoré hovoria o našej skutočnej 

hodnote.
Veľmi nám všetkým chýbajú. 
Potrebujeme ich ako soľ pre svoj život 

a aj tí druhí ich potrebujú, aby mohli žiť. Sú 
plnohodnotnou pohonnou energiou, bez 
zbytočného odpadu a zamorenia prostredia 
znechutením a skepsou.

A čo takto dnes niekomu povedať: „Vieš 
čo? Som taký rád, že si. To, čo robíš, sa mi 
veľmi páči“ alebo: „Dnes to nevyšlo, ale 
zajtra to bude určite lepšie“ ?

A možno vás, našich čitateľov, tiež ešte 
nikto nepochválil.

Tak to skúsim.
Ste najlepší čitatelia, akých poznám. Už 

len preto, že čítate naše Slovo.
Ďakujem.

Dada Kolesárová
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Ľudská zrelosť je niečo viac než 
len vrchol telesných schopností 
a rastu. Čo sa týka materiálneho 

bytia, zrelosť je výlučne fyzická zále-
žitosť. Ľudská zrelosť je však telesná, 
citová, duševná a duchovná.

Ľudská zrelosť v tom najplnšom 
zmysle slova je harmónia ľudskej osoby. 
Nie je to len jedna vlastnosť, ale skôr 
stav vyformovaný mnohými rozličnými 
vlastnosťami. Je to harmónia a propor-
cia, zmiešanie a integrácia mnohých 
ľudských kvalít a vlastností do jedného 
organického celku: vôľa, rozum, city, 
pamäť, predstavivosť – to všetko sú 

vlastnosti, ktoré tvoria ľudskú bytosť.

HARMÓNIA

Nestačí, že sú prítomné všetky prv-
ky, musí medzi nimi byť aj poriadok 
a harmónia. Harmónia je perfektná 
zhoda medzi tým, čo človek je, a tým, 
čo vyznáva, že je. Jej najpresvedčivejším 
vyjadrením je vernosť v žití svojich 
záväzkov.

V zrelom človeku niet miesta pre 
pokrytectvo, niet priestoru pre ne-
úprimnosť. Zrelosť je teda zhoda medzi 
spôsobom, ako žijeme, a našou skutoč-

nou, pravou prirodze-
nosťou. 

Zrelosť znamená, že 
objímeme radosti, ale 
aj ťažkosti, vyplývajúce 
z našich rozhodnutí.

POVRCHNOSŤ 
VERZUS  
HĹBKA

Povrchného člo-
veka  v iac  zauj íma 
vzhľad vecí, ako to, 
čo to vlastne je. Ten 
istý postoj zaujíma aj 

k ľuďom. Zaujíma ho ich výzor, nie to, 
akí v skutočnosti sú. Zrelého človeka 
charakterizuje hĺbka. Ide ponad infor-
máciu a hľadá za ňou zmysel; ide ponad 
zdanie a hľadá realitu. Tento záujem ísť 
k podstate vecí ho vedie k správnemu 
ohodnoteniu ľudí, myšlienok a situácií. 
Hĺbka si vyžaduje realistické videnie 
oslobodené od predsudkov a povrchnej 
kritiky.

IMPULZÍVNOSŤ VERZUS 
UVAŽOVANIE

Jedným z dôsledkov povrchnosti 
je nerozvážnosť. Pretože povrchný 
človek vníma len to, čo je pre neho 
bezprostredne zjavné, nie je schopný 
predvídať dôsledky svojich činov. Koná 
bez rozmýšľania. Čnosť, ktorá stojí na 
opačnej strane impulzívnosti, sa nazýva 
uvažovanie: je to zvyk premýšľať nad 
vecami a ich dôsledkami skôr, než sa 
rozhodneme konať. Schopnosť uva-
žovať sa týka nielen našich skutkov, 
ale aj slov.

NESTÁLOSŤ  
VERZUS  

STÁLOSŤ

Nezrelý človek je nezodpovedný 
a pomerne často mení zamestnania. 
Nedá sa na neho spoľahnúť, že svoju 
prácu naozaj vykoná a že ju vykoná 
dobre. Taký človek potrebuje nad sebou 
ustavičný dozor. Zrelý človek je človek 
slobodný. Ak je naozaj zrelý, bude robiť 
zodpovedné rozhodnutia bez toho, že 
by ich neskôr musel ľutovať. Táto zod-
povednosť potom ako dôsledok dodá 
jeho životu pocit stability a stálosti. 
Stálosť si vyžaduje sebadisciplínu. Zrelý 
človek však nikdy nenechá po sebe nič 
nedokončené. Disciplína je schopnosť 
mať stále na pamäti, čo vlastne chceš.

CITOVOSŤ VERZUS  
CHARAKTER

Citovosť sa skladá z prelietavých 
nálad, dojmov a pocitov. Charakter 
z princípov a pevnej vôle. U zrelého 
človeka to, čo ovláda jeho nálady a po-
city, je rozum a vôľa. Musíme si vytvoriť 
zvyk, že svoje emócie podriadime rozu-
mu a vôli. Tieto naše dve mohutnosti 
budú naše pocity usmerňovať a inter-

zamyslenie

PATRÍM K ZRELÝM ĽUĎOM?

V najširšom zmysle slova termín zrelosť znamená napl-
nenie alebo zdokonalenie prirodzenosti človeka. Je to 
najvyšší bod rastu. Vtedy sa čosi stane takým, akým by 
to malo byť. Je to jednosmerný proces – progres, nie iba 
zmena. Keď niečo dozrieva, stáva sa to čoraz viac tým, čím 
to má byť, nie čoraz viac čímsi iným, ako to teraz je.

Dieťa     Dospelý

Povrchnosť    Hĺbka
Impulzívnosť    Uvažovanie
Nestálosť    Stálosť
Citovosť    Charakter
Okamžité uspokojenie   Schopnosť obety
Uvedomovanie si   Pokora
a preferovanie vlastnej 
dôležitosti   
Subjektivita    Objektivita
Extrémy    Vyváženosť
Egoizmus   Otvorenosť 
Závislosť    Nezávislosť
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Nedeľa  16. december

Vydaného (Ježiša Krista) za naše 
hriechy a vzkrieseného pre naše 
ospravedlnenie. (Rim 4, 25)

Predstavme si, že sme súdení 
za vraždu človeka a na tento 
súd ako svedok príde človek, 
ktorého sme zavraždili, živý.
„Tento súd je zbytočný, lebo ja 
žijem,“ povie tento človek.
A to je Ježiš Kristus.
On zomrel za naše hriechy. 
Zabila ho naša pýcha, zmysel-
nosť, pohŕdanie inými, násil-
nosť, závisť a nenávisť. A vstal 
z mŕtvych pre naše ospravedl-
nenie. Aby nás už nikto nemo-
hol súdiť za vraždu Boha.
Kristus je živý, a nielen živý, ale 
jeho milosť, ktorú nám priniesol 
vo svojom vzkriesení, neustále 
naplňuje tých, ktorí tomu uve-
rili, silou nového života. Pane, 
tvoje milosrdenstvo ničí našu 
minulosť a tvoja láska nám 
otvára novú budúcnosť.

Pondelok  17. december

Marana tha! (1 Kor 16, 22b)

Dejiny Izraela sú neustálym 
prežívaním očakávania prícho-
du Spasiteľa. Boží ľud čakal na 
Pána. A dejiny kresťanstva sú 
prežívaním prítomnosti Krista 
vo svojej Cirkvi v neochvej-
nom očakávaní jeho druhého 
príchodu. Všetci žijeme v oča-
kávaní. Vedec čaká na výsledky 
svojho pokusu, fanúšik na 
víťazstvo svojho klubu, milý na 
svoju milú a kresťan na svojho 
Pána. Len v očakávaní na svoj 
cieľ môžeme plnohodnotne 
prežívať svoj život a svoje po-
volanie. Príď, Pane Ježišu, príď 
aj na tieto Vianoce, aj v každom 
čase a naplň naše srdcia svojím 
pokojom a láskou, aby tvoj 
druhý príchod bol pre každé-
ho z nás pozvaním do radosti 
svojho Pána.

na každý deň

pretovať. Toto nám zabráni stať sa otrokmi 
svojich impulzov, pocitov a dojmov.

OKAMŽITÉ USPOKOJENIE VER-
ZUS SCHOPNOSŤ OBETY

Človek je zrelý vtedy, keď je schopný nad 
to, čo má práve teraz chuť robiť, položiť to, 
čo by mal urobiť. Obeta nie je príťažlivá. 
Nielen preto, že sama osebe a pre seba nemá 
hodnotu. Zmysel má v troch prípadoch:

Keď je prostriedkom na dosiahnutie 
cieľa. Každé rozhodnutie v sebe zahŕňa 
sebazaprenie. Iba rozhodnutím dosahujeme 
niečo lepšie, než je to, čo práve máme.

Keď je cvičením na upevňovanie vôle. 
Existujú isté vlastnosti, ktoré získame len 
tým, že sa v nich cvičíme. Pevná vôľa je jed-
nou z nich. Sebazapieranie je nevyhnutný 
dril na upevňovanie vôle.

Keď je skutkom lásky. Obeta, ktorú 
vykonáme za niekoho iného, je, ako keby 
sme povedali: „Pozri, milujem ťa viac, 
ako milujem seba samého.“ Každý dar je 
druhom obety, časťou nás samých, ktorú 
obetujeme iným.

PREHNANÝ POCIT VLASTNEJ 
DÔLEŽITOSTI VERZUS  

POKORA

Problémom nezrelých ľudí je, že nezried-
ka nevedia odhadnúť realitu a seba samých 
v nej. Človek je zrelý vtedy, keď má na seba 
objektívny pohľad, keď sa nepokladá ani 
za viac, ani za menej, než v skutočnosti je. 
Pokorný človek je schopný rozpoznať dobro 
aj v iných.

SUBJEKTIVITA VERZUS  
OBJEKTIVITA

Zrelý človek sa snaží vnikať do jadra vecí 
a iba po tom, čo sa pozrel na vec z rozlič-
ných strán a pouvažoval o všetkých fakto-
roch zapojených do situácie, urobí férové 
a vyvážené hodnotenie. Táto férovosť je 
zvlášť nevyhnutná, keď ide o ľudí. Ľudia si 
zaslúžia, aby sme o ich skutkoch uvažovali, 
a o zle, ktoré vykonali, radšej pochybovali. 
Pri ľuďoch by sme sa mali vyhýbať unáhle-
nej kritike. Nie je ľahké odložiť vlastné pred-
sudky a vžité názory a uvažovať o opráv-
nenosti postoja iného človeka. Lenže toto 
nás oslobodí od subjektivizmu a budeme 
nestrannejší vo vytváraní záverov.

EXTRÉMIZMUS VERZUS  
VYVÁŽENOSŤ

Človeka môžeme označiť za zrelého, keď 
je schopný vidieť dobro v každom, keď je 
schopný ospravedlniť pády iných a kultivo-

vať si v sebe samom schopnosť konať dobro. 
Zrelí jedinci vedia odlíšiť dôležité veci od 
menej dôležitých.

EGOIZMUS VERZUS  
OTVORENOSŤ VOČI INÝM

Nezrelosť ide ruka v ruke s egoizmom. 
Nezrelý človek má sklon zamotať sa do 
svojich vlastných záujmov, čo potom spô-
sobí, že nedokáže myslieť aspoň trocha aj 
na iných. Preto má potom problémy iných 
chápať, súcitiť s nimi v ich utrpeniach alebo 
prežívať ich radosti. Zrelosť ide ruka v ru-
ke s otvorenosťou voči iným a úprimným 
záujmom o nich. Je to schopnosť zabudnúť 
na seba samého a položiť iných na prvé 
miesto. 

ZÁVISLOSŤ VERZUS  
NEZÁVISLOSŤ

Nezrelý človek má permanentný strach 
z toho, čo si iní o ňom myslia, alebo čo 
o ňom hovoria. Ak mu chýba sila stáť si za 
svojimi zásadami, bude sa správať inak, keď 
bude sám, inak, keď bude s jednou skupi-
nou svojich kamarátov a inak, keď bude 
s druhou. Zrelý človek je však dôsledný, 
zásadový a pevný. Správa sa rovnako bez 
ohľadu na to, či ho niekto pozoruje, alebo 
nie. Zmysel a smer svojich činov nezískava 
z názorov a postojov sveta okolo seba, ale zo 
svojho vnútra. Nezávislosť zrelého človeka 
od jeho okolia má inú dimenziu. Zrelý člo-
vek je v tomto zmysle schopný pochybovať 
o hodnotách spoločnosti, v ktorej žije. 
Neverí automaticky všetkému, čo počuje. 
Zrelý človek uvažuje o tom, čo sa hovorí, 
kto to hovorí a prečo to hovorí.

MOTIVÁCIA

Motivácia je potreba, túžba, tendencia, 
ašpirácia, ktorá nabáda alebo núti človeka 
osvojiť si isté správanie, alebo urobiť isté 
rozhodnutie. Motivácia je efektívne napätie, 
ktoré usmerňuje správanie a podporuje 
činnosť k dosiahnutiu uspokojujúceho 
cieľa alebo situácie. Vo všeobecnom zmysle 
„motivovať niekoho“ znamená využiť jednu 
z jeho obvyklých motivácií tak, aby sme 
usmernili jeho správanie istým smerom 
(napr. k hľadaniu riešenia).

Pápež Ján Pavol II. vo svojom Posolstve 
k 18. svetovému dňu mládeže napísal: 
„Zrelosť je spojená so slobodou a dotýka 
sa nášho života s Bohom. Ľudstvo nalie-
havo potrebuje slobodných a odvážnych 
mladých ľudí, ktorí si trúfajú ísť proti prúdu 
a ohlasovať dôrazne a s nadšením svoju 
vieru v Boha, Pána a Spasiteľa.“

Viktor Kunay
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Len dvanástim obyvateľom Siche-
mu sa podarilo prežiť. Tí utiekli 
do mesta Tapuach a porozprávali 

miestnemu kráľovi o tom, čo sa stalo.
„Nie je možné, aby dvaja trinásťroční 
chlapci pozabíjali všetkých obyvateľov 
takého veľkého mesta ako Sichem,“ 
zvolal Jišvi, kráľ Tapuachu.

„Vyšlem do Sichemu zvedov, aby 
zistili, čo sa tam skutočne stalo.“

Keď sa poslovia vrátili, oznámili, že 
mesto leží v rozvalinách, všetci muži 
sú mŕtvi a dobytok pozabíjaný. „To je 
neslýchané,“ rozhneval sa Jišvi, „ani 
v časoch kráľa Nimróda sa nestalo, aby 
dvaja ľudia zničili celé mesto. Musíme 
sa im pomstiť!“

Ale radcovia ho od tohto úmyslu 
odhovárali. „Neskúšaj bojovať s týmito 
dvomi, ktorí dokázali zotrieť z povrchu 
Zeme celé mesto. Na to, aby si ich pre-
mohol, potrebuješ celé vojsko.“

Jišvi poslal poslov ku všetkým amo-
rejským kráľom, aby im oznámil, čo 

Jakubovi synovia spravili so Sichemom. 
Siedmi králi povolali k bitke s Jakubom 
niekoľko tisíc ľudí.

Keď sa o tom dozvedel Jakub, pove-
dal svojim synom: „Víno v džbáne bolo 
krištáľovo čisté, ale vy ste ho zamútili. 
Hoci Kanaánčania vedeli od samého 
počiatku, že nakoniec dobyjeme ich 
zem, dúfali, že sa tak stane ďaleko 
v budúcnosti. Preto do týchto čias boli 
pokojní a neubližovali nám. Ale teraz, 
keď sme ich napadli, si budú myslieť, že 
sme sa už začali zmocňovať ich krajiny 
a budú sa snažiť zničiť nás!“

Simeon a Lévi sa pred otcom ospra-
vedlňovali a vysvetľovali mu, že tak 
konali preto, aby ochránili ženy a deti.

„Museli sme napadnúť obyvateľov 
Sichemu, aby sme im ukázali, že sa 
nemôžu beztrestne zmocňovať našich 
dievčat. Spravili sme to, aby sme tak 
predišli podobným zločinom v budúc-
nosti.“

Napriek tomu Jakub aj naďalej 

súdil, že Simeon a Lévi vystavili ne-
bezpečenstvu ich rod, a preto na konci 
života preklial ich hnev, pretože ich 
hnev bol príčinou pomsty obyvateľom 
Sichemu.

„Simeon a Lévi sú praví bratia, ľsti-
vosť a násilie sú ich zbrane, do ich kru-
hu moja duša nevkročí a k ich jednote 
sa moja sláva nepripojí! Veď vo svojej 
zúrivosti mužov povraždili a vo svojej 
ukrutnosti býky mrzačili. Nech je pre-
kliata ich zúrivosť, lebo bola náramná, 
aj ich hnev, lebo taký hrozný bol!“ (Gn 
49, 5 – 7)

A Jakub sa modlil. Okrem toho jeho 
synovia poslali poslov do Hebronu 
k Izákovi, aby sa modlil za nich aj on. 
Izák prosil Pána: „Pomôž mojim deťom, 
nesľúbil si azda rozmnožiť počet mojich 
potomkov?!“

Medzitým si Júda zavolal jedného 
z otcových sluhov a prikázal mu: „Choď 
a vystúp na vrchol hory, aby si presne 
zistil rozmiestnenie nepriateľa a počet 
jeho vojakov.“

O nejaký čas sa sluha vrátil so sprá-
vou, že nepriateľ táborí na neďalekom 
poli. Júda povzbudzoval svojich bratov, 
aby sa nebáli, pretože tí, ktorým v boji 
pomáha Pán, sa nemusia báť ničoho 
zlého. Všetci v Jakubovej domácnosti 
si pripravili zbrane a na pomoc im 
svojich sluhov poslal aj Izák z Hebronu. 
Všetkých bojaschopných mužov však 
bolo len stodvanásť.

Amorejskí králi, ktorí sa rozložili na 
neďalekom poli, sa začali radiť, čo ďalej. 
Boli na pochybách: stojí zato útočiť na 
Jakubov rod, ak iba dvaja mládenci do-
kázali zničiť celé mesto?! Je zjavné, že im 
ich Boh pomáha. Kráľovských radcov 
zachvátila panická hrôza: „Neskúšajte 
bojovať proti týmto Židom. Sú milovaní 
Pánom, on zachránil ich praotca Abra-
háma z horiacej pece, do ktorej ho hodil 
kráľ Nimród. Kvôli Abrahámovi zabil 
štyroch kráľov, keď zajali Lóta. A čo sa 
udialo s faraónom a Abimelechom, keď 
zobrali Sáru, Abrahámovu manželku? 
Spomeňte si, že ani Ezau nemohol pre-
môcť Jakuba!“

Po týchto slovách zachvátila kanaán-
skych vojakov taká hrôza, že stratili 
odvahu bojovať s Jakubom.

Ten so svojimi synmi čakal do večera 
pripravený na boj. Keď sa nakoniec 
presvedčili, že im už nehrozí nebezpe-
čenstvo, vrátili sa domov.

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

midraš

V Sovietskom zväze bolo v období ro-
kov 1917 až 1985 zabitých asi 200 000 
duchovných. Podľa informácií bývalého 
člena politbyra komunistickej strany 
Alexandra Jakovleva, ktorý bol v minu-
losti predsedom komisie ruskej vlády pre 
rehabilitáciu obetí politického prenasle-
dovania, „farári a mnísi boli ukrižovaní 
na dverách kostolov, zastrelení, obesení 
a niektorí boli v zime tak dlho polievaní 
vodou, až sa zmenili na ľadové stĺpy.“

Asi 300 000 ďalších duchovných bolo 
uväznených. „Sú to strašné skutočnosti,“ 
povedal Jakovlev. Okrem toho komunisti 
zhabali veľa cirkevného majetku. Asi 40 
000 kostolov, polovica všetkých mešít 
a viac než polovica synagóg bolo zniče-
ných. Zastrelení boli nielen duchovní, ale 
aj tisíce veriacich. Jakovlev pri príležitosti 
zverejnenia týchto informácií povedal: 
„Za tento úsek našich dejín sme ešte 
neurobili pokánie.“

200 000 kňazov ukrižovaných, zastrelených  
alebo utýraných na smrť

PRIPRAVENÍ BOJOVAŤ
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Utorok  18. december

Viera je základom toho, v čo 
dúfame, dôkazom toho, čo 
nevidíme. (Hebr 11, 1)

Tak, ako ryba nemôže žiť 
bez vody, tak človek nemô-
že žiť bez viery. Problém je 
len v tom, že komu a čomu 
veríme, lebo viera je vždy 
dôkazom toho, čo nevidíme. 
Bez viery nie sme schopní 
urobiť vo svojom živote ani 
krok.
Cestujúci musí veriť šoférovi, 
pacient lekárovi. Podobne 
umelec svojej schopnosti 
a reformátor svojej idei.
Kresťan je človek, ktorý uveril 
Bohu. Nie ten, ktorý verí v Bo-
ha, lebo aj diabli veria a trasú 
sa, ale ten, kto uveril Bohu, že 
všetko, čo sa deje v jeho živo-
te, má zmysel a má svoj cieľ. 
Iba takáto viera vytvára novú 
skutočnosť, ktorá potom 
umožňuje konať skutky, ktoré 
od večnosti pre neho pripra-
vil Pán. Takáto živá viera z nás 
môže aj cez tieto Vianoce 
učiniť živý betlehem.

Streda  19. december

Ježiš jej (svojej matke) od-
povedal: „Čo mňa a teba do 
toho, žena? Ešte neprišla moja 
hodina.“ Jeho matka povedala 
obsluhujúcim: „Urobte všetko, 
čo vám povie!“ (Jn 2, 4 – 5)

Možno nás zaráža spôsob, 
akým Ježiš odpovedá svojej 
matke, alebo udivuje odpo-
veď Márie, ktorá s pokojom 
a rozhodnosťou káže obslu-
hujúcim, čo majú robiť. No 
podstatné na tom je to, čo 
Ježiš povedal: „Ešte neprišla 
moja hodina.“
A kedy prišla Ježišova hodina?
No vtedy, keď tí dvaja, čo sa 
sobášili a mali svojich hostí, 
zistili, že chýba víno.
Kedy príde Ježišova hodina 
v tvojom živote? Kedy urobí 
Ježiš zázrak v tvojej rodine či 
v tvojom okolí?
Keď zbadáš, že nevieš 
milovať, že nevieš odpúšťať. 
A kým to nespoznáš, stále 
budeš vyžadovať, aby sa 
zmenili všetci okolo teba.

na každý deň

Najčastejším dôsledkom synovského 
zranenia v náboženskom živote 
väčšiny mužov je duchovná pasivita. 

Navštevujú chrám, ale v skutočnosti tam nie 
sú. Kázanie vnímajú intelektuálne, ale jeho 
posolstvo ťažko preniká ich srdce a možno 
nikdy nespôsobí zmenu v ich živote. 

CIRKEV BEZ MUŽOV

Napriek tomu, že kňazmi sú muži, existuje 
v Cirkvi mužské vákuum. Muži navštevujú 
bohoslužby, ale zostávajú na okraji. Je mnoho 
mužov, ktorí denne čítajú Božie slovo, ale 
málokedy vnímajú cit, silu a duchovný dosah 
toho, čo Písmo zjavuje. Keďže im chýba citové 
spojenie vo vzťahu k Bohu, väčšinou sa cítia 
nedostatoční na to, aby sa stali duchovnými 
vodcami aspoň vo svojich rodinách. Keďže 
vedia, že by nimi mali byť, pociťujú hanbu.

ZÚFALÁ POTREBA

Muži sú málokedy ochotní viesť biblické 
hodiny alebo duchovný program, väčšinou 
tieto akcie plánujú a vedú ženy. Dnešná 
Cirkev sa javí ako primárne ženská. Nemá-
me nič proti ženám, ale napriek tomu je tu 
otázka: Kde sú muži? Muži, ktorí sú aktívni, 
ochotní riskovať vo viere a šíriť Kristovo 
evanjelium?

Cirkev takých mužov zúfalo potrebuje, 
ale je ťažké ich nájsť. Po celé generácie sú 
muži zraňovaní nedostatkom vodcovskej 
sily a príkladov starších mužov. Preto muži 
pociťujú veľkú hanbu. Uvedomujú si, že by 
mali byť duchovnými vodcami, učiteľmi a 
vzormi, ale napriek tomu nemajú poňatie, 
ako sa týchto úloh zhostiť. Muži preto Cirkev 
radšej opúšťajú (fyzicky aj citovo), akoby sa 
mali stretávať s pocitmi hanby. 

DUCHOVNÍ VODCOVIA

Pravdou je, že tradičné očakávania od 
muža ako duchovného vodcu sú samy osebe 
zahanbujúce. Nikto by si nevybral muža z 
davu, nepostavil by ho do operačnej sály s 
pacientom a neočakával od neho, že úspeš-
ne prevedie trojitý bajpas. Každý potrebuje 
vzdelanie, výcvik a zbieranie skúseností. 
Vnútri Cirkvi však existujú nevýslovné oča-
kávania, že každý muž (bez výcviku) by mal 
byť skúseným duchovným vodcom. To nie je 
ani reálne, ani spravodlivé. Mnoho mužov má 
pocit, akoby museli dokonale ovládať biblické 
znalosti a až potom mohli dosiahnuť niečo 

významné, čo by mohli ponúknuť kresťan-
skému spoločenstvu. Pre muža je, bohužiaľ, 
ťažké uvedomiť si, že môžu aktívne slúžiť v 
Cirkvi bez ohľadu na to, čím sú a čo vedia.

PAVLOV PRÍBEH

Pavol sa vždy trocha hanbil, pretože je 
stolár a nemá vysokú školu. Mnohí v Cirkvi 
pripisovali význam vysokoškolským diplo-
mom. Často hovorili o tom, akú vysokú školu 
oni alebo ich deti navštevovali. Pavol mal 
pocit, že si s nimi nemá čo povedať. Nezdalo, 
žeby niekto oceňoval obchodný talent, ktorý 
mal. Jeho postoj k sebe samému a k tomu, čo 
môže ponúknuť ostatným vo farnosti, sa začal 
meniť po tom, čo strávil nejaký čas so svojím 
strýkom. Strýko, tiež stolár, mu pripomenul 
dedka, ktorý vykonával rovnakú profesiu. 
Vďaka rozhovorom začal byť Pavol hrdý, že 
je súčasťou generácii stolárov. Viac sa presa-
dzoval a kontaktoval s mužmi vo farnosti. 
Nakoniec ho pár priateľov požiadalo, aby ich 
naučil základom práce s drevom. Nadšene 
súhlasil. Vyzval ich, aby so sebou priniesli 
svojich synov. Čas strávený pohromade bol 
úžasný, dvaja otcovia a ich synovia sa od 
staršieho muža naučili pracovať s drevom. 
Pavol pomohol týmto otcom zakúsiť blízkosť 
s ich synmi. Chlapci prichádzali za Pavlom do 
dielne, aby s ním trávili čas. A keďže Pavol je 
hlboký, citlivý muž, títo chlapci už len tým, 
že sú v jeho prítomnosti, získavajú obraz 
kresťanskej múdrosti.

PONAUČENIE

Takto môže mať muž dôležitý a aktívny 
duchovný podiel na živote kresťanského 
spoločenstva. Byť duchovným vodcom v 
rodine a v Cirkvi je omnoho dôležitejšie, než 
byť schopný viesť štúdium Biblie alebo kázať 
Božie slovo. 

Keď má dostatok záujmu, aby zdieľal svoje 
vnútro s iným mužom alebo chlapcom, napl-
ňuje to jeho hlbokú potrebu. Pomáha mu to 
prežiť, čo znamená byť kresťanom, a dokáže 
lepšie pochopiť, čo znamená byť milovaný 
Bohom. 

Drahí otcovia, vaša aktívna účasť na živote 
vašich synov, vaše každodenné vyučovanie a 
vzor sú veľmi dôležité pre to, aby vaši synovia 
boli duchovne živí a aktívni v Cirkvi a aby 
boli požehnaním pre svoju rodinu.

podľa knihy E.R. Henslina Otec a syn 
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci

lekáreň duše

Synovské zranneia
a duchovný život

..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)
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Takto začala rozprávať príbeh 
jedna z mojich známych.

Do manželstva vstupovali 
s určitými predstavami. Žiť v komforte, 
mať svoj štandard a vplyvných priateľov. 
Toto všetko mali, len vytúžené dieťatko 
akosi neprichádzalo. Keďže lekári len 
krčili plecami, rozhodli sa ísť k ľudo-
vému liečiteľovi. Aj teraz sa čudujú, 
koľko peňazí vyhodili. Napriek tomu 
sa jej stav po mnohých sedeniach začal 
zhoršovať. Pri jednom takom sedení 
s liečiteľom s manželom pocítili, že to 
nie je dobré.

Znova požiadala svojho gynekológa 
o vyšetrenia. Nastúpila ďalšia kompliko-
vaná liečba. Po troch rokoch intenzívnej 
liečby otehotnela, ale počas tehotenstva 
bola často v nemocnici. V šiestom 
mesiaci jej lekári odporúčali potrat. 
Podľa ich diagnóz dieťa, ktoré sa malo 
narodiť, bude čiastočne ochrnuté. Vtedy 
vstúpili do ich manželského vzťahu prvé 
nezhody a roztržky. Manžel chcel, aby 
išla na potrat, ona odmietla. Zrazu mali 
na seba menej času, ale keď sa stretli, 
bolo o to viac zraňujúcich rozhovorov. 
Nevedeli si odpustiť. Prežívali vnútorné 
odcudzenie. Vykročili na cestu, ktorá 
vedie na duchovnú púšť. Veľmi ju to 
deptalo. Nevedela si to vysvetliť, veď aj 
jej manžel je veriaci, chodí do chrámu, 
a predsa berie potrat ako samozrejmosť. 
Veď načo sa starať o hendikepované 
dieťa. Tak medzi nimi začali vyrastať 
neviditeľné „múry Jericha“.

Ako ďalej?
Začarovaný kruh, v ktorom sa kopilo 

zranenie hraničiace s beznádejou. Bola 
po psychickej stránke na dne. Ocitla sa 
v nemocnici.

Na nemocničnom lôžku jej vírili 
hlavou všelijaké myšlienky. Chcela 
zachrániť svoje manželstvo.

Ale čo mohla urobiť? Spoliehala sa 
sama na seba. Z tejto krížovky manžel-
ského života vylúčila Boha. Ale Boh ju 
aj vtedy hľadal.

Na oddelení, kde ležala, pracovali 
rehoľné sestry. Jedného dňa sa jednej 
z nich zdôverila. Keď sestra Miriam 
videla jej smútok a uzavretosť, povedala 
jej: „Milá pani, nech už máte akýkoľ-
vek problém, Ježiš ho vyriešil. Čaká, 
že sa prestanete trápiť a problém mu 
odovzdáte.“

Táto rehoľná sestra vstúpila do jej 
smútku a neriešiteľnej situácie. Podala 
jej pomocnú ruku. Tam, na nemocnič-
nom lôžku, sa začali spolu modliť za 
uzdravenie manželstva a zdravé dieťa. 
Prosili Presvätú Bohorodičku o zázrak. 
Keď sa jej zdravotný stav upravil, bola 
z nemocnice prepustená. Rozhodla 
sa poslúchnuť radu sestričky a ísť na 
duchovné cvičenie. Keď to manželovi 
oznámila, bol proti, a povedal: „Choď, 
ak veríš v zázraky. Ak sa narodí zdravé 
dieťa, aj ja uverím. Ale teraz je tu jasná 
diagnóza lekárov.“

Na duchovných cvičeniach sa vrúcne 
modlila za ich vzťah a ešte nenarodené 
dieťatko. Pri adorácii pred Najsvätejšou 
Eucharistiou cítila, akoby sa jej Ježiš do 
srdca prihováral: „Nikdy ťa neopustím, 

nikdy sa ťa nezrieknem, vždy ostanem 
pri tebe. Len mi dôveruj! Si v mojich 
očiach vzácna. Nemaj strach, všetko 
mi odovzdaj.“

Vtedy pocítila prvý dotyk milujúceho 
Otca, ktorý sa stará o svoje dieťa. Tam sa 
začal jej dôverný vzťah s Ježišom. V tom 
tichu mu odovzdala svoj život a on ju 
vyslobodil z neodpustenia a hnevu.

Pane, môj hriech ti odovzdávam, pat-
rím ti aj ja sama, prosím ťa, odpusť mi, 
vyveď ma z tejto púšte, veď ma po svojej 
ceste do biblického Betlehema.

Na záver duchovných cvičení dostala 
slovo prisľúbenia: „Neboj sa, Mária, 
našla si milosť u Boha.“ (Lk 1, 30) Kňaz 
jej odporučil denne stáť na tomto slove, 
modliť sa týmto Božím slovom a záro-
veň pokračovať v modlitbe posvätného 
ruženca. Vrátila sa posilnená vo viere.

A vydala sa na cestu do Betlehema, 
kde sa stretla s Bohorodičkou, svätým 
Jozefom, betlehemskými pastiermi. 
Vžívala som sa do príbehov týchto 
biblických postáv. Spolu s nimi nanovo 
prežívala radostné očakávanie prvých 
Vianoc – narodenie Spasiteľa.

Veľmi jej pomáhala prítomnosť na 
svätej liturgii, sväté prijímanie, Božie 
slovo a posvätný ruženec. Bola plná 
očakávaní, pretože verila, že jej Boh 
je živý. A uňho nič nie je nemožné. 
Všetko odovzdala do Božích rúk bez 
špekulovania a bez pochybovania. Až 
vtedy Boh mohol konať.

A Boh splnil, čo prisľúbil.
Požehnal im zdravé dieťatko. Dali 

mu meno Mária. Manžel nechcel uveriť, 
že sa im narodilo dievčatko plné života. 
Keď ho zobral do náručia, videla slzy 
v jeho očiach.

Prosil o odpustenie ...
Ich manželstvo sa zmenilo. Cez toto 

maličké dieťa bolo uzdravené.
Ján Karas

príbeh

NA CESTE DO BETLEHEMA
Betlehem v Nitre. Snímka: vvpg.net

„Znova a nanovo prežívame v našej rodine zázrak. Pred 
rokom sme vo vianočnom čase dostali najkrajší Boží dar. 
Narodilo sa nám zdravé dievčatko, ktorému sme dali 
meno Mária. Vždy, keď ju beriem do náručia, viem, že v jej 
čistom pohľade a radostnom úsmeve sa k nám prihovára 
Boh.“
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Štvrtok  20. december

Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom. (Jn 
6, 56)

Dávame si veľký pozor na to, 
čo prijímame ako svoju potra-
vu. Od zdravej výživy sa odvíja 
náš zdravý život a často aj naša 
krása a osobná príťažlivosť. 
No to, čo platí o našej výžive 
pre rozvoj nášho organizmu, 
aby sme boli zdraví a silní, to 
vôbec neplatí v oblasti nášho 
duchovného pokrmu. Telo 
a krv Kristovu neprijímame, 
aby sme boli silní. Ježišovo telo 
a jeho krv nie je zázračný liek 
pre náš život. To by bolo málo. 
Prijímame jeho telo a pijeme 
jeho krv, aby v nás pulzoval 
jeho život, aby v nás bol Ježiš 
Kristus, v ktorom sme schopní 
robiť to, čo on sám – strácať ži-
vot za svojich ľudských bratov 
a sestry.

Piatok  21. december

„Ježišu, spomeň si na mňa, keď 
prídeš do svojho kráľovstva.“ 
A on mu (lotrovi po pravej stra-
ne) odpovedal: „Veru, hovorím ti: 
Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 
23, 42 – 43)

Hovorí sa, že mnohým ľu-
ďom dnes chýba vytrvalosť 
a schopnosť doťahovať veci do 
konca. Je to poznačené dobou, 
v ktorej žijeme, ale aj vlastnou 
neschopnosťou. Sme unavení 
stále začínať nanovo, stále 
niečo opakovať. Samozrejme, 
premieta sa to potom aj do du-
chovnej oblasti. Znova tie isté 
hriechy. Toľkokrát som začal, 
a zase som tam, kde som bol.
Odvahu! Nebojme sa!
Aj keď už neveríme sebe, ver-
me Bohu. Nikdy nie je neskoro.
Kajúci lotor na kríži nielenže 
bol amnestovaný, ale on tam 
bol kanonizovaný – dnes 
budeš so mnou v raji. Nedajme 
si nahovoriť od tohto sveta, že 
sa to nedá. Tento svet má iba 
v tom pravdu, že nám ľuďom 
sa to nedá, ale Bohu je všetko 
možné.

na každý deň

Medzi knihy, ktoré naši čitatelia 
netrpezlivo každý rok očakávajú, 
zaiste patrí aj Gréckokatolícky 

kalendár. Aby sme uspokojili vašu zveda-
vosť, radi vás s jeho obsahom v predstihu 
oboznámime.

Obálka na titulnej strane upúta liturgic-
kým sprievodom našich vladykov Milana 
a Jána. Na vnútornej strane sú snímky z 5. 
valného zhromaždenia Spolku sv. Cyrila 
a Metoda. Zadná strana je venovaná zábe-
rom z ďakovnej púte do Ríma. 

Kalendárium na rok 2008 zostavili Voj-
tech Boháč, Marek Paľo, Anton a Milan 
Mojžišovci. Nájdete v ňom prehľad sviat-
kov, hlasy a čítanie Písma v gregoriánskom 
aj juliánskom štýle. V úvode sú tradičné 
príhovory našich vladykov. Vladyka Milan 
sa zameral na tému úcty k životu. Ťažiskom 
príhovoru vladyku Jána je Božie slovo a po-
treba jeho neustáleho štúdia.

Obnovením činnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi v roku 1968 sa zaoberajú dvaja au-
tori: emeritný biskup Ján Hirka a Peter 
Šturák.  Autentické svedectvo otca biskupa 
o udalostiach spred 40 rokov je mimoriadne 
cenné. 

Ľubomír Petrík v reportáži z ďakovnej 
púte do Ríma pri príležitosti 80. výročia 
vysviacky blahoslaveného biskupa muče-
níka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, ďakuje za 
milosť, že Gréckokatolícka cirkev na Sloven-
sku mohla všeobecnej Cirkvi a celému svetu 
ponúknuť takú skvelú osobnosť.

Stanislav Meliš vo svojom príspevku 

upozorňuje v súvislosti so smerovaním 
Európy na prorocké slová pápeža Jána 
Pavla II., ktoré vo februári 2003 na au-
diencii počas ďakovnej národnej púte 
vyslovil na adresu Slovákov.

Ján Poprik v článku Spolok na ceste 
informuje o 5. valnom zhromaždení 
spolku, zmenách v stanovách a o no-
vých orgánoch spolku.

Peter Žeňuch píše o výskume, ktorý 
robí Slavistický ústav SAV v súvis-
losti s gréckokatolíkmi na Slovensku. 
Historickým a odborným témam sa 
venujú Michal Boka – Počiatky kres-
ťanstva u Slovanov, Miroslav Gavala 
– O liturgickom speve gréckokatolíkov, 
Štefan Švagrovský – O jazyku matrík 
na Slovensku a Ernest Sirochman 
– K pomenovaniu našich predkov a ich 
jazyka.

Teologické témy spracovali Andrej 
Škoviera – Zbožštenie – cieľ nášho 
života, Andrej Slodička – Odpustky 

vo vierouke Katolíckej cirkvi, Milan Mojžiš 
– Malý trebník a jeho uvedenie do života.

O kňazoch Augustínovi Jenkovskom 
a Jurajovi Bumberovi, SJ, napísal Ján Po-
prik. Medailón o Pavlovi Kušnírovi je z pera 
Miroslava Gavalu.

Nemohli sme zabudnúť ani na takú 
významnú udalosť ako vymenovanie Miku-
láša Klimčáka za rytiera Rádu sv. Silvestra, 
pápeža.

Boris Voroňák na pozadí historických 
udalostí analyzuje poľskú legendu o pu-
tovaní zázračného obrazu z Humenného 
do Starej Vsi v Poľsku.  Jaroslav Coranič 
skúma, akú úlohu zohral šľachtický rod 
Drugetovcov v histórii Gréckokatolíckej 
cirkvi.

Okrem hore spomínaných príspevkov 
sú v knihe aj ďalšie príspevky na zaujímavé 
témy. Kalendár obohacujú básne Jozefa 
Tótha, Juraja Dudu, Vasila Kočembu, 
Mikuláša Kasardu, Miroslava Pindrocha, 
Antona Hnátha a fotografie Borisa Voro-
ňáka, Pavla Feníka a Jána Poprika ml.

Pre veľký počet aktuálnych príspevkov 
od renomovaných autorov redakcia rozšírila 
rozsah kalendára na 144 strán. Veríme, že 
čítanie Gréckokatolíckeho kalendára 2008 
bude pre vás zdrojom hodnotných duchov-
ných zážitkov a inšpirácií. Kalendár si  za-
kúpte u svojich kňazov vo farnostiach alebo 
objednajte na adrese: BYZANT, Moyzesova 
24, 040 01 Košice.

redakcia kalendára

NOVÝ KNIŽNÝ KALENDÁR
recenzia
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liturgický kalendár / december 2007
 
Sobota 01.12. – Svätý prorok Nahum. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 
– 21, zač. 51b.
Nedeľa 02.12. – Dvadsiata siedma nedeľa po Päťde-
siatnici. Svätý prorok Habakuk. Radový hlas je druhý, 
evanjelium na utierni je piate. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 2. hlasu. Ef 6, 
10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, zač. 71.
Pondelok 03.12. – Svätý prorok Sofoniáš. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 37 
– 44, zač. 97.
Utorok 04.12. – Svätá veľkomučenica Barbora. 
Prepodobný otec Ján Damaský. Liturgické rúcho 
červené. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo 
služby mučenici. 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19, 45 
– 48, zač. 98.
Streda 05.12. – Prepodobný a bohonositeľský otec 
Sáva Posvätený. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazu-
júce antifóny. Menlivé časti Sávovi. Gal 5, 22 – 26; 6, 1 
– 2, zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prepodobnému); 2 
Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 1 – 8, zač. 99, (radové).
Štvrtok 06.12. – Svätý otec Mikuláš Divotvorca, 
arcibiskup lykijskej Myry. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti arcibiskupovi 
Mikulášovi. Myrovanie. Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 
6, 17 – 23a, zač. 24.
Piatok 07.12. –Obdobie pred sviatkom Počatia 
Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Svätý otec 
Ambróz, milánsky biskup. Zdržanlivosť od mäsa. 
Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom 
alebo zo sviatku Počatia. Prokimen, aleluja a pričasten 
z dňa alebo zo sviatku Počatia. Tit 1, 15 – 2, 10, zač. 301; 
Lk 20, 19 – 26, zač. 101 (radové); Gal 4, 22 – 31, zač. 210 
b; Lk 8, 16 – 21, zač. 36 (Anne).
Sobota 08.12. – Počatie Presvätej Bohorodičky 
svätou Annou. Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho 
svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
z Počatia. Myrovanie. Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Lk 10, 38 
– 42; 11, 27 – 28, zač. 54.
Nedeľa 09.12. – Dvadsiata ôsma nedeľa po Päťde-
siatnici. Prepodobný otec Patapios. Radový hlas je 
tretí, evanjelium na utierni je šieste. Liturgické rúcho 
svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 3. 
hlasu a zo sviatku Počatia. Sláva: kondák z hlasu. 
I teraz: zo sviatku Počatia. Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Kol 1, 
12 – 18, zač. 250 (z 28. nedele); Lk 17, 12 – 19, zač. 85 
(evanjelium je liturgicky z 29. nedele).
Pondelok 10.12. – Svätí mučeníci Ménas, Hermo-
genés a Eugraf. Do 15.12. sú menlivé časti takto: 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Počatia. 
Liturgické rúcho svetlé – modré. Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, 
zač. 308; Lk 20, 27 – 44, zač. 102.

Utorok 11.12. – Prepodobný otec Daniel Stĺpnik. 
Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 19, zač. 106.
Streda 12.12. – Prepodobný otec Spiridon Divotvor-
ca, trimitunský biskup. Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 312; Lk 
21, 5 – 7.10 – 11.20 – 24, zač. 104.
Štvrtok 13.12. – Svätí mučeníci Eustratios, Auxen-
cius, Eugen, Mardarios a Orest. Liturgické rúcho svet-
lé – modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo sviatku 
Počatia a o mučeníkoch. Sláva: kondák o mučeníkoch, 

I teraz: zo sviatku Počatia. Prokimen, aleluja a pričasten 
zo sviatku Počatia a o mučeníkoch. Namiesto Dôstojné 
– Zvelebuj a irmos. Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 33, 
zač. 107 (radové); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 12 – 19, 
zač. 106 (mučeníkom).
Piatok 14.12. – Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, 
Filemon, Apollónios a Kallinik. Zdržanlivosť od mäsa. 
Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 22, 8, zač. 108a.
Sobota 15.12. – V tento deň sa zakončuje sviatok 
Počatia Bohorodičky sv. Annou. Sv. hieromučeník 
Eleuterios. Svätý otec Štefan Vyznávač, sugdejský 
arcibiskup. Prepodobný otec Pavol z Lastry. Ef 2, 11 
– 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 29, zač. 72.
Nedeľa 16.12. – Nedeľa svätých praotcov. Svätý 
prorok Aggeus. Radový hlas je štvrtý, evanjelium na 
utierni je siedme. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazu-
júce antifóny. Tropár zo 4. hlasu a o svätých praotcoch. 
Sláva i teraz: Kondák o svätých praotcoch. Prokimen 
a aleluja o svätých praotcoch. Pričasten: Chváľte Pána 
a o svätých praotcoch. Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 
– 24, zač. 76 (z Nedele praotcov).
Pondelok 17.12. – Svätý prorok Daniel. Traja svätí 
mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael. Liturgické rúcho 
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby 
prorokovi alebo tropár z Nedele otcov: Veľkí vyznávači. 
Sláva: kondák z Nedele otcov: Traja mládenci. I teraz: 
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten svätým 
(z Nedele všetkých svätých). Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; 
Mk 8, 11 – 21, zač. 33.
Utorok 18.12. – Svätý mučeník Sebastián a jeho 
spoločníci. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každoden-
né antifóny. Menlivé časti z utorka. Hebr 9, 8 – 10. 15 
– 23, zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34.
Streda 19.12. – Svätý mučeník Bonifác. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 
– 34, zač. 36.
Štvrtok 20.12. – Obdobie pred sviatkom Narodenia 
podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. Prokimen, 
aleluja a pričasten zo štvrtka. Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 
326; Mk 9, 10 – 16, zač. 39.
Piatok 21.12. – Svätá mučenica Juliána. Zdržanlivosť 
od mäsa. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár a kondák z obdobia pred sviatkom. 
Prokimen, aleluja a pričasten z piatka. Hebr 11, 8. 11 
– 16, zač. 327; Mk 9, 33 – 41, zač. 41.
Sobota 22.12. – Sobota pred Kristovým narodením. 
Svätá veľkomučenica Anastázia. Liturgické rúcho 
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák 
z obdobia pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten 
zo soboty. Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 29, zač. 72 
(sob. pred Narodením).
Nedeľa 23.12. – Nedeľa pred Kristovým narodením 
– svätých otcov. Tridsiata nedeľa po Päťdesiatnici. 
Desiati svätí mučeníci z Kréty. Radový hlas je piaty, 
evanjelium na utierni je ôsme. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 5. hlasu, o svätých 
otcov a z obdobia pred sviatkom. Sláva: kondák o svä-
tých otcov, I teraz: obdobia pred sviatkom. Prokimen 
a aleluja o svätých otcov. Pričasten: Chváľte Pána 
a o svätých otcoch. Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1 (z nedele pred Narodením).
Pondelok 24.12. – Predvečer narodenia Pána. Svätá 
prepodobná mučenica Eugénia. Zdržanlivosť od 
mäsa a pôst. Kráľovské hodinky – ráno. Liturgické rúcho 

pôstnej farby. I. Mich 5, 1 – 3; Heb 1, 1 – 12, zač. 303; 
Mt 1, 18 – 25, zač. 2.; III. Bar 3, 36 – 4, 4; Gal 3, 23 – 29, 
zač. 208; Lk 2, 1 – 20, zač. 5.; VI. Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 
– 10; Heb 1, 10 – 2, 3. zač. 304; Mt 2, 1 – 12, zač. 3.; IX. 
Iz 9 , 5 – 6; Heb 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4. 
Veľká večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého. Liturgické 
rúcho svetlé. 1. Gn 1, 1 – 13; 2. Num 24, 2 – 3. 5 – 9. 17b 
– 18; 3. Mich 4, 6 – 7; 5, 1 – 3; 4. Iz 11, 1 – 10; 5. Bar 3, 
36 – 4, 4; 6. Dan 2, 31 – 36; 44 – 45; 7. Iz 9, 5 – 6; 8. Iz 7, 
10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Lk 2, 1 
– 20, zač. 5. Veľké povečerie, utiereň.
Utorok 25.12. – Narodenie podľa tela nášho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Prikázaný sviatok. 
Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti z Narodenia. 
Myrovanie. Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12, zač. 3.
Streda 26.12. – Zhromaždenie k Presvätej Boho-
rodičke. Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod... z Panny narodený... 
Tropár z Narodenia. Sláva i teraz: kondák Zhromažde-
niu. Svätý Bože. Prokimen, aleluja a pričasten Zhromaž-
deniu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Hebr 2, 
11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4.
Štvrtok 27.12. – Svätý apoštol, prvomučeník 
a archidiakon Štefan. Prepodobný otec a vy-
znávač Teodor Popísaný. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod... z Panny narodený... 
Tropár z Narodenia a o svätom Štefanovi. Sláva: kondák 
o Štefanovi, I teraz: z Narodenia. Prokimen, aleluja a pri-
časten z Narodenia a o Štefanovi. Namiesto Dôstojné 
– Zvelebuj a irmos. Sk 6, 8 – 7, 5a. 47 – 60, zač. 17; Mt 
21, 33 – 42, zač. 87.
Piatok 28.12. – Svätí 20 000 mučeníci upálení v Ni-
komédii. Voľnica. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazu-
júce antifóny. Vchod... z Panny narodený. Menlivé časti 
z Narodenia. 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10, zač. 58; Mk 
10, 23b – 32a, zač. 46 (z piatku po 30. nedeli).
Sobota 29.12. – Sobota po Narodení. Sväté deti, 
ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme, aby zabil 
Krista. Prepodobný otec Marcel, igumen kláštora 
mníchov stáleho bdenia. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Vchod... z Panny narodený... 
Tropár z Narodenia a svätým deťom. Sláva: kondák 
svätým deťom, I teraz: z Narodenia. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo soboty po Narodení. Namiesto Dôstojné 
– Zvelebuj a irmos. 1 Tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 12, 
15b – 21, zač. 46b (zo soboty po Narodení)
Nedeľa 30.12. – Nedeľa po Kristovom narodení. 
Tridsiata druhá nedeľa – O Zachejovi. Pamiatka 
svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa 
Dávida a Jakuba, Božieho brata. Svätá mučenica 
Anýzia. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni 
je deviate. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod... z Panny narodený... Tropár zo 6. 
hlasu, Narodenia a o Spravodlivých. Sláva: kondák 
o Spravodlivých, I teraz: Narodenia. Prokimen a aleluja 
z hlasu a o Spravodlivých. Pričasten nedeľný: Chváľte 
Pána a o Spravodlivých. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj 
a irmos. Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 
(z nedele po Narodení); 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 
19, 1 – 10, zač. 94 (o Zachejovi).
Pondelok 31.12. – V tento deň sa zakončuje sviatok 
Kristovho narodenia. Prepodobná matka Melánia 
Rímska. Posledný deň občianskeho roka. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod... z Panny 
narodený... Menlivé časti z Narodenia. 1 Pt 2, 21b – 3, 
9, zač. 59; Mk 12, 13 – 17, zač. 54 (radové z pondelka 
po 32. nedeli).

Vojtech Boháč
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3333Keby sme uskutočnili anketu s otáz-
kou, v ktorom momente dochádza 
k spojeniu dvoch ľudí do manžel-

ského zväzku v najužšom zmysle tohto slova, 
drvivá väčšina ľudí by zaiste odpovedala, že 
počas manželskej prísahy. Nový preklad Ma-
lého trebníka však poukazuje na skutočnosť, 
ktorá je každému teológovi dobre známa: 
uvedené presvedčenie nezodpovedá pravde. 
V spomenutej bohoslužobnej knihe sa totiž 
nachádza rubrika (usmernenie), podľa kto-
rej sa manželská prísaha berie „tam, kde je 
to zvykom“. Nie je teda absolútne povinná, 
existujú prípady, keď jednoducho vypadne. 
Z uvedeného faktu vyplýva, že pre vznik 
manželského zväzku nemôže byť rozho-
dujúcim okamihom. Toto konštatovanie, 
pre niekoho možno prekvapujúce, možno 
podložiť aj historicky. Ak totiž ide o vý-
chodné cirkvi konštantínopolskej tradície, 
medzi ktoré patríme, manželská prísaha 
sa dostala do obradu tohto svätého tajom-
stva až koncom 17. storočia (pod vplyvom 
cirkví latinskej tradície). Keby sme trvali na 
nevyhnutnosti prísahy, znamenalo by to, že 
všetky manželstvá, ktoré sa slávili od po-
čiatkov kresťanstva až po uvedené storočie, 
boli neplatné, čo je teologicky neprípustné. 
Okrem toho treba vedieť, že existujú aj také 
varianty trebníka, tiež schválené samotným 
Rímom, ktoré manželskú prísahu neobsahu-
jú ani ako možnosť (napríklad pre Grékov 
a Rusov). Hoci je vysoko pravdepodobné, že 
v našich farnostiach sa manželská prísaha 
bude konať, predsa má zmysel poznanie, že 
pre platnosť nie je nevyhnutná.

Čo sa týka textu manželskej prísahy, 
oproti doterajšej praxi sa okrem jej lepšej 
štylizácie nič nemení. Zachovaný zostáva aj 
rozdiel medzi tým, čo hovorí muž, a tým, čo 
hovorí žena. Máme na mysli skutočnosť, že 
žena sľubuje nielen lásku, vernosť, manžel-
skú úctu a neopustenie partnera až do smrti, 
ale tiež manželskú poslušnosť. V tejto chvíli 
nemáme dosť priestoru na hlbšie objasnenie 
predmetného faktu, musíme však poukázať 
aspoň na to, že budúca manželka nesľubuje 
ani absolútnu, ani hocijakú poslušnosť 
(otrockú či detskú), ale poslušnosť manžel-

skú. Ide teda o uznanie manžela ako hlavy 
budúcej rodiny. Rozdiel oproti doterajšej 
praxi je azda v tom, že trebník nepredpo-
kladá kľačanie.

Logicky sa vynára otázka, ktorý moment 
máme pre vznik manželského zväzku v naj-
užšom zmysle slova považovať za kľúčový. 
Viaceré cirkevné dokumenty hovoria, že 
smerodajným je kňazské požehnanie (práve 
preto nemôže vo východných cirkvách pred-
sedať sláveniu manželstva diakon). Spome-
dzi mnohých kňazských požehnaní, ktoré sa 
počas obradu udeľujú, treba za rozhodujúce 
považovať to, ktoré sa spája s nasadzovaním 
svadobných korún či vencov. Táto skutoč-
nosť vyplýva dokonca zo samotného názvu 
tohto obradu, ktorý sa volá korunovanie 
alebo ovenčenie.

Veniec je symbolom panovania rímskych 
cisárov, koruna symbolom panovania krá-
ľov. Význam daného obradu je teda zrejmý: 
muž sa stáva kráľom a žena kráľovnou, totiž 
kráľom a kráľovnou Božieho kráľovstva 
v malom, malej rodinnej cirkvi. Muž a žena 
sa navyše stávajú kráľom a kráľovnou jeden 
pre druhého, čo nie je ťažko pochopiteľné 
ani v našej dobe, veď zamilovaní ľudia si aj 
dnes zvyknú hovoriť: „Ty môj princ“ alebo 
„Ty moja princezná“ a podobne. Naznaču-
je sa tiež víťazstvo nad vášňou a nádej na 
konečné víťazstvo vo večnosti. Pôvodne 
mladomanželia nosili tieto koruny či vence 
celých osem dní. Dnes sa snímajú ku kon-
cu obradu, a to s prosbou, aby sa muž stal 
podobným Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, 
žena zasa Sáre, Rebeke a Ráchel.

Súčasťou obradu manželstva je tiež 
prosebná ekténia a modlitba Otče náš. 
V niektorých cirkvách grécko-slovanského 
obradu sa uskutočňuje aj pitie mladoman-
želov zo spoločnej čaše a ich sprievod okolo 
tetrapodu (malého stolčeka). Malý trebník 
tieto obrady, veľmi starobylé a krásne, ani 
nespomína, ani nezakazuje, takže ich prak-
tizovanie ešte bude treba zvážiť.

Dal by Boh, aby aj modlitby slávenia za-
snúbenia a korunovania prispeli k pevnosti 
a kvalite našich manželstiev!

Marcel Gajdoš

 katechéza - malý trebník

 Sobáš

Sobota  22. december

Všetko je možné tomu, kto verí. 
(Mk 9, 23b)

Na jednej prednáške, ktorá 
bola zameraná proti Bohu 
a viere, prednášajúci dával 
rôzne argumenty o nezmysle 
viery, opierajúc sa o chyby 
a hriechy tých, ktorí sa k viere 
hlásia. Keď už všetko vyčerpal, 
spýtal sa, či má niekto otázku. 
Prihlásila sa staršia žena. A po-
vedala: „Moja viera mi dala silu 
prežiť ťažké roky života, prijať 
deti a vychovať ich na statoč-
ných ľudí, dala mi silu prijať 
smrť môjho manžela, keď boli 
deti malé a ja pomerne mladá. 
Moja viera mi dáva silu prijí-
mať starobu a s ňou spojenú 
chorobu. Pýtam sa vás, milý 
pane, čo vám dáva vaša neve-
ra?“ Prednášajúci zaskočený 
toľkou duchaprítomnosťou 
starej ženy ostal ticho.
Čo mi dáva moja nevera a čo 
mi dáva moja viera?

Nedeľa  23. december

Keď prišla hodina, zasadol za 
stôl a apoštoli s ním. (Lk 21, 14)

Najjasnejšou dimenziou 
Eucharistie je skutočnosť, že 
je hostinou. Eucharistia sa zro-
dila v kontexte veľkonočnej 
večere. Preto má vo svojej 
štruktúre vpísaný rozmer 
spoločnej hostiny. Tento 
aspekt dobre vyjadruje vzťah 
spoločenstva, ktoré chce Boh 
s nami vytvoriť a ktoré máme 
aj my rozvíjať medzi sebou 
navzájom. Vedomie tejto 
lásky, ktorá vychádza z Kristo-
vho pozvania, ktorý uprostred 
spoločenstva zjednocuje všet-
kých svojím milosrdenstvom 
a odpustením, utvrdzuje 
každého z nás v jednej veľkej 
pravde – so svojím krížom 
nie si sám. Je tu ten, ktorý 
premohol smrť a má moc dať 
ti svoj život.

Vladimír Skyba

na každý deň
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Naši jubilanti
V decembri si životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Magdaléna Geciková z Nového Ruskova, 
Jozef Kučera z Vranova nad Topľou, Anna Sabolová 
z Davidova
60 rokov: Eva Godžáková z Hažína nad Cirochou, 
Mária Nadubinská z Trebišova, Anna Tatárová 
z Davidova
70 rokov: Helena Berešová z Novosadu, Helena 
Fašková z Košíc-Terasy, Andrej Fedor z Dvorianok, 
Anna Fedorová zo Záhora, Mária Hricová z Dúbravky, 
Júlia Knišová zo Svidníka, Eva Pagáčová z Bardejova, 
Mária Vasiľová zo Slavkoviec
75 rokov: MUDr. Imrich Benický z Palína, Augustína 
Dankovčíková z Jastrabia, Helena Daňková z Geral-
tova, Olívia Göczeová z Košíc-Nad jazerom, Helena 
Hijová zo Svidníka, Anna Ivanová z Iňačoviec, Ján 
Jarošík z Levoče, Jozefína Václavská z Trebišova
80 rokov: Mária Červeňanská z Nižného Hrabovca, 
Alžbeta Chomová z Fulianky, Johana Horňáková zo 
Slivníka, Anna Kekeľová zo Svidníka, Mária Kiššaková 
zo Spišskej Novej Vsi, Ján Kittan z Kežmarku-Ľubice
85 rokov: Helena Kirchnerová zo Žiliny, Anna Tatá-
rová z Davidova
90 rokov: Helena Servanská z Trhovíšť
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Distribúcia knižného kalendára 2008
Podľa schválenej zmeny stanov spolku na valnom 
zhromaždení 12. mája 2007 je ročný individuálny 
členský príspevok 100 Sk. Členovia spolku dostávajú 
spolu s kalendárom aj podielovú knihu. Pre nečlenov 
spolku je knižný kalendár na predaj za 50 Sk. Kalen-
dár si okrem farnosti môžete kúpiť aj v predajniach 
EKUMENA a PETRA v Prešove a v Košiciach a v pre-
dajni BYZANT v Michalovciach.
Dôstojných otcov farárov prosíme, aby do zoznamu 
členov spolku vo svojej farnostiach vyznačili prípadné 
zmeny členstva a podpísanú kópiu zoznamu zaslali 
do ústredia spolku v Michalovciach.

výbor SSCM

Koinonia Ján Krstiteľ – Realita Prešov
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie 
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť 
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium.“

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeci-
álne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov 
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
Gréckokatolícke chrámy:
25.11.2007 o 16.30 hod. Prešov-Sekčov
26.11.2007 o 17.30 hod. Bardejov-Vinbarg
03.12.2007 o 17.30 hod. Humenné-Dubník

10.12.2007 o 17.30 hod. Vranov – MKS
16.12.2007 o 9.30 hod. 
Deň spoločenstva – koinonia – Biely dom, Prešov 
– primičná sv. omša novokňaza komunity o. Vladi-
míra Beregiho a modlitby za uzdravenie
17.12.2007 o 17.30 hod. Bardejov-Vinbarg

Večer chvál s modlitbou príhovoru na rozličné 
potreby
28.11.2007 o 17.00 hod. Prešov, Opál – miestnosť 
koinonie

Všetkých srdcečne pozývame!

Mikuláš Vladimír, assessor, tit. kanonik, na odpo-
činku v Bardejove – 6. december 1942 – 65 rokov 
kňazstva; Vasiľ Dovhun; na odpočinku v Micha-
lovciach – 12. december 1957 – 50 rokov kňazstva; 
Vasiľ Feckanič, farár farnosti v Beloveži – 26. 
december 1952 – 55 rokov života.

Srdečne Mnohaja i blahaja lita!

Drahý duchovný otec Michal 
Ivanko, 29. novembra 2007 je 
deň, keď z Božej milosti slávite 
svoje krásne jubileum – 80 ro-
kov vášho plodného kňazského 
života. Pre nepriazeň režimu ste 
dlho museli čakať na prijatie 

sviatosti kňazstva. Nevzdali ste sa a čo ste v mladosti 
začali, to ste s Božou pomocou dosiahli v zrelom 
veku, lebo Pán si vás vyvolil a vy ste si vyvolili Pána 
pre spásu svoju i mnohých ďalších duší. S láskou 
a vytrvalosťou prinášate Ježiša na naše oltáre, zasie-
vate Božie slovo do našich sŕdc. Svojimi kázňami nás 
povzbudzujete vo viere a v dôvere Bohu. Ako kňaz 
i starostlivý otec rodiny žijete a odzrkadľujete Kris-
tovu lásku. Za všetky vami sprostredkované sviatosti 
a milosti nech vás i vašu rodinu štedro odmení vše-
mohúci Boh a na príhovor Prečistej Bohorodičky nech 
vás Božia milosť aj naďalej sprevádza životom.
Na mnohaja i blahaja lita!
gréckokatolíci, modlitbová skupina z Farnosti Uspe-
nia Presvätej Bohorodičky z Humenného

20. novembra 2007 oslávil svoje 32. narodeniny o. 
Marek Durlák.
Drahý náš otčeňku, humenskí veriaci vám s vďakou 
posielajú do Ríma duchovnú kyticu plnú modlitieb 
a dobrých prianí. S oddanosťou Bohu sa zdokonaľu-
jete vo svojom povolaní, predtým na Ukrajine, teraz 
ďalším štúdiom v Ríme. Tešíme sa z vašich úspechov 
a vyprosujeme vám Božie požehnanie. Nech vás vše-
mohúci Pán sprevádza na každom mieste a v každom 
čase, nech žehná vaše myšlienky, slová i skutky. 
Prečistá Panna Mária nech vás obdarúva materinskou 
láskou, nehou a ochranou.
s úctou a vďakou humenskí veriaci z Farnosti Uspenia 
Presvätej Bohorodičky

19.decembra 2007 uplynie 5 rokov odo dňa, keď si 
Boh povolal k sebe svojho služobníka otca Nikolaja 

Sigetiho. S vďakou myslíme 
na všetkých, na otcov bisku-
pov, spolubratov i veriacich,  
ktorí ho 23.decembra 2002 
odprevadili na poslednej ceste 
v rodnej obci Závadka. Prosíme 
všetkých, ktorí ho poznali, aby 

mu venovali svoju spomienku a modlitbu.
Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať!

Združenie katolíckych vydavateľstiev Slovenska 
srdečne pozýva na otvorenie 12. ročníka výstavy 
Katolícka kniha na Slovensku, ktoré sa uskutoční 
v utorok 11. decembra 2007 o 18.00 hod. svätou 
liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v 
Prešove. Výstava sa bude konať pod záštitou prešov-
ského eparchu Jána Babjaka, SJ, od 12 . decembra do 
19. decembra 2007 v priestoroch Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho pastoračného centra Prešov na Ul. 
hurbanistov (oproti biskupskému úradu) denne od 
10.00 hod. do 20.00 hod. a bude spojená s predajom 
katolíckej literatúry.

RÉMA – vydavateľstvo, Ing. Marián Reichl

Festival duchovných piesní byzantského 
obradu

Srdečne pozývame všetkých kňazov a veriacich na 
XVI. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského 
obradu, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2007 (v so-
botu) o 14.00 hod. v gréckokatolíckom Katedrálnom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Festival bude 
prehliadkou gréckokatolíckych speváckych zborov 
zo Slovenska.

Posledný termín podania žiadostí 
o nápravu spôsobených krívd 

Možno práve tí, ktorí pre svoje náboženské presved-
čenie a aktivity nevinne trpeli počas rokov 1948 
- 1954 vo vojenských táboroch nútených prác (VTNP 
– PTP), nevedia, že už len do 30. novembra 2007 
môžu žiadať o nápravu im spôsobených krívd.
Podrobné informácie a pokyny môžu členovia zväzu 
dostať od vedenia svojich klubov a na ústredí SZ 
VTMP – PTP.

Dr. František Kľuska

inzercia a oznamy

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Poz vá n k y

B l a h ože l á m e

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ 
MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX 

vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií 
a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stro-
py, pultové strechy, steny s dutinou a stropné 
konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie 
a optimálny návrh riešenia ZDARMA.

KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca

Mobil: 0915 042 522
INZERCIA

ÚČTOVNÍCTVO LAZOROVÁ MARTA, PREŠOV, 
SLOVENSKÁ 65 (v budove poisťovne Allianz)

PONÚKA
- spracovanie účtovníctva (podvojné aj jednoduché)
- spracovanie miezd a odvodov
- spracovanie DPH
- výkazníctvo
Mám dlhoročnú prax v účtovníctve.

Telefonický kontakt: 0907/ 063 425

J u b i l e á  k ň a zov

S p o m í n a m e
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Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918 623 064; www.promontca.sk

INZERCIA

SVÄTÁ HILDEGARDA Z BINGENU 
Mimoriadny akciový balíček pod vianočný stromček od rakúskej firmy 
Espara: Kniha R. Schillera „Zdravie z lekárne svätej Hildegardy“ o receptoch 
známej liečiteľky z 12. storočia + krém List červeného viniča na kŕčové 
žily a opuchnuté nohy + Bylinkový gél s obsahom slezu a púpavy proti 
svrbeniu za akciovú cenu 599 Sk. Objednávajte na adrese Regpharm, 
Koceľova 17, 821 08 Bratislava (na tejto adrese iba objednávky, nie predaj) 
alebo e-apotheke@arcor.de. Akcia platí do vypredania zásob.

INZERCIA

VYKUROVANIE pre KOSTOLY

 TEPLOMETY – okamžité teplo
 vykurujete, iba keď potrebujete

Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú tepelné žiarenie najviac 
podobné slnečnému.

QH CONTROL s.r.o.
0910 77 66 77

EKOLÓGIA – nehlučná a bezprašná prevádzka, žiadny kondenzát, žiadna 
spotreba kyslíka a nevytvárajú sa žiadne emisie.

HOSPODÁRNOSŤ – tento vykurovací systém ohrieva osoby, zvieratá a pred-
mety, bez ohriatia vzduchu, preto nemá tepelné straty, ako napr.otvorené 
okno, dvere, či zlá izolácia. Čím je objekt väčší, alebo menej zaizolovaný, 
tým je tento typ vykurovania lacnejší.

POUŽITIE – všade tam, kde tradičnými vykurovacími metódami nemožno 
dosiahnuť tepelnú pohodu: v priemyselných halách, skladoch, dieľňach, 
garážach, kostoloch, športových halách, tenisových kurtoch, stajniach, 
sklenníkoch, záhradách, reštauračných terasách. Kombináciou s pohybovým 
čidlom, termostatom a regulátorom teploty, je možné vytvoriť plnoauto-
matické tepelné zariadenie.

INZERCIA

OBJEDNAJTE SLOVO 
PRE SVOJICH BLÍZKYCH

Objednajte časopis Slovo pre svojich blízkych. Dostanete od nás zadarmo ako dar-
ček pod stromček knihu s krátkymi príbehmi od Františka Dancáka. Ako odosielateľa 
na peňažnom poukaze uveďte adresu obdarovaného. Ak máte záujem o knihu pod 
stromček, je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť aj svoju adresu. 
Minimálny prís pevok na vydávanie Slova v roku 2008 je 370 Sk na celý rok.

Náboženský časopis je vhodným darčekom pre blízkych, ktorí odišli bývať na stredné, 
či západné Slovensko, alebo do miest. Rovnako je obdarovanie časopisom vhodným 
darčekom pre hľadajúcich odpovede na otázky života a Boha.

Pouvažujte a rozhodnite sa správne. Božie Slovo svieti ľudstvu na jeho ceste už dve 
tisícročia. Naše, gréckokatolícke, v budúci rok zavŕši štyridsať rokov svojej cesty.
Rozšírte okruh tých, ktorým Božie Slovo cez to naše zasvieti aj dnes.
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VYBERTE SI DARČEK Z NOVEJ KNIŽNEJ PRODUKCIE
Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví

Moderné náboženstvo 2. ( S. Veličová ed.)
Pokračujúce pátranie po nových formách religiozity v moderných 
spoločnostiach. Tentokrát o francúzskej laïcité, pozadí presadzova-
nia laicizmu v protiklade ku katolíckemu svetonázoru, modernej 
ideológii ľudských práv, náboženskom prístupe k pojmu sekta, 
úlohe náboženstva v etnopolitických konfliktoch, vzťahu cirkví 
v Českej republike ku štátu, tranformáciách a postavení ruských 
nových náboženských hnutí vo vzťahu k štátu a spoločnosti … 
a opäť veľkom množstve súvislostí. Slovensko - anglická jazyková 
mutácia s jednou španielskou výnimkou. (2006) / brož. 241 s., 
Cena: 270,- Sk

Štát a cirkvi na Slovensku – Vývoj financovania cirkví (M. Šabo)
Historický prehľad vývinu vzťahov medzi Katolíckou cirkvou 
a štátnou mocou na našom území, s osobitným dôrazom na vývoj 
financovania Katolíckej cirkvi. Publikácia, ktorú vydali Redemp-
toristi v spolupráci s Ústavom pre vzťahy štátu a cirkví, je vďaka 
zrozumiteľnému jazyku a vysvetľujúcemu prístupu výborným 
študijným materiálom pre odbornú i širokú verejnosť. (2006) / 
brož. 133 s., Cena: 130,- Sk

Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstiev 
(M. Lojda ed.)
Zborník obsahuje 19 príspevkov z rovnomennej medzinárodnej 
konferencie, ktorá sa snažila poukázať na možné riziká vyplý-
vajúce z niektorých alternatívnych terapií. Autori spracovávajú 
témy ako: pseudonáboženské praktiky, šamanizmus, holotropná 
terapia, extrémne formy ufológie, reiki a iné. Publikácia je určená 
pre psychológov, psychiatrov, učiteľov, kompetentných štátnych 
úradníkov a všetkých, ktorí sa majú dočinenia s uvedenou proble-
matikou. (2006) / brož.,185 s., Cena: 130,- Sk

Kompletnú ponuku vyše 30 publikácií nájdete na www.duch.sk
Objednávky možno posielať poštou, faxom alebo e-mailom. 
Adresa:  Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
 P. O. Box 57, Jakubovo nám. 12, 810 00 Bratislava 1
Fax:  02-52 73 32 36   E-mail:  uvsc@duch.sk
Publikácie si možno zakúpiť aj priamo v sídle ústavu v pracovných 
dňoch od 9.00 do 16:00 hod.
Bližšie informácie na tel. č.: 02-52 92 04 08 alebo 02-52 73 32 36.
Pri predaji na faktúru vypožadujeme platbu vopred. 

INZERCIA

Otvor svoje srdce a daruj knihu
Obraciame sa na všetkých ľudí dobrej vôle s prosbou o pomoc.

V každej farnosti žije aspoň jedno postihnuté 
dieťa (mentálne, telesne, zrakovo, sluchovo, 
rečovo a pod.). Na vzdelanie majú rovnaké 
právo ako zdravé deti. Toto vzdelanie sa 
však nemá dotýkať iba svetských záležitostí. 
Postihnuté deti potrebujú aj vzdelávanie 
v náboženských otázkach, potrebujú zažívať 
spoločenstvo tých, ktorí sa milujú. Potrebujú 
poznávať Božie slovo, učiť sa modliť. Vo veľkej 
dôvere sa na vás obraciame s prosbou o po-
moc pre takto postihnuté deti.
Za aktívnej spolupráce bratov bohoslov-
cov z Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove sme po 8 rokoch hľadania naj-

vhodnejšej metódy zostavili dve najdôle-
žitejšie náboženské knihy:

Sväté písmo a Modlitebník.
Špeciálna metóda – komunikácia kresbou 
a písmom – umožní slabšie chápajúcim deťom 
pochopiť aj náročné texty Svätého písma.
Naším cieľom je, aby tieto knihy mohli po-
užívať všetky postihnuté deti vo všetkých 
mestách a dedinách na Slovensku.
Keďže rodiny, ktoré majú postihnuté dieťa 
(prípadne viac detí alebo aj samotní rodičia 
sú nejakým spôsobom postihnutí), sa často 
boria s finančnými problémami, nemôžu si 
dovoliť kupovať knihy. Váš príspevok, ktorý 

nám zašlete, bude použitý na nákup kníh 
pre takéto deti.
Cena Evanjelia podľa Lukáša je 280 Sk 
a Modlitebníka 170 Sk.
V prípade, že sa tieto deti rozhodnete pod-
poriť, zasielajte svoj dary na č. účtu:
 ČSOB: 4001806151/7500
 KS: 0558   VS: 333   ŠS: 333
Všetkým štedrým darcom vopred ďakujeme 
a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
mojich najmenších bratov, mne ste uro-
bili!“ (Mt 25, 40)

Darina Petríková
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EZDR ÁŠ

NEPREHLIADNI!

Bol kňazom, pochádzal
z veľkňazského Áronoho rodu.

NÁVR AT  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka:  Ezd 7, 1

Odpoveď pošli najneskôr 
do  9. decembra 2007.

Výhercu oceníme nálepkami 
a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov 
bude vylosovaný 

výherca  zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 22/2007:

Lucia Lukáčová z Poše.
Blahoželáme. 

U ktorého perzského 
kráľa získal

Ezdráš priazeň?

Milé deti,
keď ľudia postavia dom, často 

zistia, že im niečo ešte chýba, aby 
sa stal ozajstým domovom. To, čo 

dom urobí domovom, sa nedá 
zmerať ani ohmatať. Dom musí 
naplniť láska a poriadok. Práve

o to sa usiloval kňaz Ezdráš, ktorý 
sa z Babylonu vybral späť domov 

- do Jeruzalema.

BIBLICKÉ PRÍBEHY

Správne odpovede z č. 22/ 2007:  Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar, 
Abana; Jordán: 7; Rúcho: C.

LETOPOČET

MUŽI

Pred odchodom 
z Babylonu sa 
ľud zhromaždil 
pri istej rieke. 
Ako sa volala?
Úloha: Doplň pís-
menká a dozvieš 
sa jej názov.

RIEKA

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

NÁVR ATNÁVR AT  BIBLICKÉ PRÍBEHYBIBLICKÉ PRÍBEHY

- bdk -

96 33765

BIBLICKÁ

13361

BIBLICKÁBIBLICKÁBIBLICKÁ

687

Spolu s Ezdrášom sa z ba-
bylonského zajatia vrátili 
aj muži, ktorí mali poslu-
hovať v jeruzalemskom 
chráme pri obetách.
Koľko ich bolo?
Úloha: Spočítaj čísla na 

jednotlivých postavičkách a zistíš, koľko kňazov, levitov , spevákov a iných služobníkov 
chrámu sa vrátilo domov do Jeruzalema, aby slúžili Pánovi. 

Ako sa volala?
Úloha: Doplň pís-
menká a dozvieš 
sa jej názov.

Ako sa volala?
Úloha: Doplň pís-

sa jej názov.

Úloha: Doplň pís-
menká a dozvieš 
sa jej názov.sa jej názov.

Úloha: Doplň pís-
menká a dozvieš 
sa jej názov.

Správne odpovede z č. 22/ 2007: Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar, Správne odpovede z č. 22/ 2007: Minisúťaž: malomocenstvo; Rieky: Farfar, 

A

H

S A

V

I

A E

Y

K

Z

400 pr. Kristom
500 pr. Kristom

??
Úloha: Podľa číselnej osi zisti, v ktorom roku sa Ezdráš vydal do Jeruzalema. 
Bolo to pred naším letopočtom. ??
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
 Dokument
08.30 Na koberčeku R
08.45 Čítame z kresť. periodík
08.55 Nočná univerzita – Biblia
 Stretnutie mládeže Tábor 2007
09.45 Cesty za poznaním P
 Palác Phaistos, Chrám Tian Tan, El 

Djem
10.15 Octava dies
10.45 Tandem kvíz (18)
11.20 Momentky z ostrova krásy
 Korzika
11.40 Zvonček a margarétka 

(3) Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi (30)
 s Jansenom
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Svetlo v tieni P
 Dokumentárny seriál
16.35 Uganda P Dokument
17.10 Exit 316 (12)
 Magazín pre mládež
17.30 Hornolidečsko Dokument
17.45 Baterka (9) R
18.10 Život bez predsudkov
18.35 Zvonček a margarétka 

(4) P Animovaná rozprávka
18.50 Cesty za poznaním R
19.20 Počiatky vojenského 

letectva Dokument
19.45 Farba suchej ruže Dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Island
21.00 Na koberčeku (32)
21.20 Atlas Charity (23)
 Dom pokojnej staroby
21.55 Nočná univerzita (26) P
 Ježiš áno, ale Cirkev...
23.00 Roky letia k anjelom
 Dokument
23.25 Večer nórskej hudby R
 Vokálno-inštrumentálny koncert
00.35 Cesty za poznaním R

08.00 Program
08.05 Island Dokument
08.55 Pro vita mundi (30)
 s Jensenom
09.45 Cesty za poznaním
 Bangkok
10.10 Okrúhly stôl
 Od Klokot k Sydney
11.40 Zvonček a margarétka 

(4) Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Worship Koncert chvál
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
 Dokument
16.30 Pro vita mundi
 s Václavom Klementom
17.15 Cesty za poznaním R
17.40 Národné parky Českej 

republiky
 Křivokladsko, Týřov, Lánska obora
18.05 Detská televízia
18.35 Zvonček a margarétka 

(5) Animovaná rozprávka
18.50 Farba suchej ruže R
 Dokument
19.05 Roky letia k anjelom (11)
 Duka
19.30 Oregónske kráterové 

jazero P Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Počiatky vojenského 

letectva P
 Dokument
20.30 Ďakovná svätá omša 

k 30. výročiu Telepace
21.30 Exit 316 (12)
 Magazín pre mládež
21.50 Na koberčeku
22.10 Tandem kvíz (18)
22.45 Hlbinami vesmíru R
 Dokument
23.45 Pro vita mundi (30)
 s Jensenom
00.35 Octava dies

08.00 Program
08.05 Atlas Charity R
 Dom pokojnej staroby
08.10 Počiatky vojenského 

letectva (2) Dokument
08.40 Hlbinami vesmíru
09.40 Exit 316 (12)
 Magazín pre mládež
10.00 Cesty za poznaním
 Štokholm
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos
12.00 Z pokladov duše
12.05 Uganda Dokument
12.35 Roky letia k anjelom
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Nočná univerzita (26) R
 Ježiš áno, ale Cirkev...
17.05 Momentky z ostrova krásy
 Korzika
17.20 Štúdio AHA! (9)
 Relácia pre mladých
18.05 Cesty za poznaním R
18.15 Exit 316 (13)
 Magazín pre mládež
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík Rozprávka pre deti
18.45 Žilina P Dokument
19.15 Pro vita mundi
 s Václavom Klementom
19.55 Z pokladov duše
20.00 Jiří Wolker – Básnikova 

púť  P Dokument
20.40 Island Dokument
21.25 Atlas Charity P
 Vzdelávacie stredisko v Havířove
21.30 Lužná P Dokument
21.45 Farba suchej ruže R 

Dokument
22.00 Nočná univerzita – Biblia P
 Stretnutie mládeže Ratiboř 2007
22.35 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
00.05 Tandem kvíz (18)
00.40 Národné parky Českej rep.
 Křivokládsko, Tyřov, Lánska obora

08.00 Program
08.05 Uganda Dokument
08.40 Detská televízia
09.05 Nočná univerzita (26)
 Ježiš áno, ale Cirkev...
10.05 Oregónske kráterové 

jazero Dokument
10.35 Island
 Dokument
11.25 Lužná Dokument
11.40 Zvonček a margarétka 

(5) Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Žilina Dokument
12.35 Oregónske kráterové 

jazero Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Island Dokument
17.00 Život bez predsudkov
 Dokument
17.25 Svetlo v tieni (20)
 Dokument
18.00 Tandem kvíz (19)
18.35 Zvonček a margarétka 

(6) Animovaná rozprávka
19.05 Žilina Dokument
19.30 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Pro vita mundi P
 so Stanislavom Krátkym 
20.55 Cesty za poznaním (56)
 Palác Phaistos, Chrám Tian Tan, El 

Djem
21.25 Život bez predsudkov
 Dokument
21.50 Jiří Wolker – Básnikova 

púť Dokument
22.30 Exit 316 (13)
 Magazín pre mládež
22.50 Počiatky vojenského 

letectva (2) Dokument
23.20 Okrúhly stôl
 Od Klokot k Sydney
00.45 Na koberčeku (32)

08.00 Program
08.05 Jiří Wolker – Básnikova 

púť Dokument
08.45 Národné parky Českej 

republiky
 Křivokládsko, Tyřov, Lánska obora
09.05 Žilina Dokument
09.30 Misijný magazín
10.30 Čítame z kresť. periodík
10.40 Cesty za poznaním
 Bangkok
11.05 Život bez predsudkov
 Dokument
11.40 Zvonček a margarétka 

(6) Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
 Zamyslenie
12.00 Anjel Pána
12.05 Zorro Pomstiteľ
 Rozprávka pre deti
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Žilina Dokument
17.55 Národné parky Českej 

republiky
 Křivokládsko, Tyřov, Lánska obora
18.15 Exit 316 (13)
 Magazín pre mládež
18.35 Zvonček a margarétka 

(7) Animovaná rozprávka
18.45 Island Dokument
19.35 Svetlo v tieni
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Okrúhly stôl
 Misie
21.30 Počiatky vojenského 

letectva Dokument
22.05 Misijný magazín R
23.05 Nočná univerzita (26)
 Ježiš áno, ale Cirkev...
00.05 Oregónske kráterové 

jazero Dokument
00.35 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu

08.00 Program
08.04 Evanjelium P
08.10 Streetlight Dokument
08.40 Na koberčeku
08.55 Nočná univerzita
 Prekonávanie prekážok
10.00 Divy prírody P
 Mystické Benátky, Kláštor Arkádi, 

Havana
10.30 Octava dies 
11.00 Tandem kvíz (19)
11.40 Zvonček a margarétka (7)
11.50 Z pokladov duše P
 V. Řehulka – Advent
12.00 Anjel Pána 
12.05 Evanjelium 
12.10 Pro vita mundi B. P. Jensen (2)
12.50 Čítame z kresť. periodík P
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program
16.05 Temný kódex P Dokument
16.35 Ostravská univerzita 

– Zdravotnícko-sociálna 
fakulta P Dokument

17.10 Exit 316 Hnev (13)
17.30 Lužná Dokument
17.40 Baterka
18.05 Streetlight Dokument
18.35 Tri svište P Rozprávka
18.45 Program 
18.50 Divy prírody R
19.20 Počiatky vojenského 

letectva (Boj o uznanie, Medzi 
dvomi vojnami) (2)

19.45 Kamenná gitara Dokument
19.55 Evanjelium 
20.00 Z pokladov duše R
20.05 Objavujme svet P Havaj
21.00 Na koberčeku P
21.15 Atlas Charity 
 Havířov – vzdelávacie stredisko
21.20 Oregonské kráterové 

jazero Dokument
21.50 Evanjelium 
21.55 Nočná univerzita P
 Žena v pohľadu Krista
23.35 Hľa, príde Pán Adv. koncert
00.45 Divy prírody R

08.00 Program
08.04 Evanjelium P
08.10 Objavujme svet Havaj
09.00 Pro vita mundi 
 P.B. Jensen (2)
09.45 Divy prírody Šanghaj 
10.10 Okrúhly stôl Misie inak
11.40 Tri svište 
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše P
 Tri myšlienky Matky Terézie 

– Valérie
12.00 Anjel Pána 
12.05 Evanjelium P
12.10 Koncert Telepace Italia P
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Žilina Dokument
16.30 Pro vita mundi 
 so Stanislavom Krátkym
17.15 Divy prírody Šanghaj
17.40 Natura 2000 
 CHKO Jeseníky-Praděd
18.00 Program 
18.05 Detská televízia P
18.35 Tri svište P
 Animovaná rozprávka
18.45 Kamenná gitara 
 Dokument
18.55 Program 
19.00 Evanjelium P
19.05 Roky letia k anjelom
 Herold
19.30 Národný park Olympic P
 Dokument
19.55 Evanjelium P
20.00 Z pokladov duše R
20.05 Misijný magazín P 
 Pápežské misijné dielo v Nemecku
21.10 Počiatky vojenského 

letectva (Krok leteckých síl, 
Predohra vojny) P (3)

21.40 Exit 316 Hnev (13)
22.00 Na koberčeku
22.15 Tandem kvíz (19)
22.50 Okrúhly stôl Misie inak 
00.20 Pro vita mundi 
 P.B. Jensen (1)

08.00 Program
08.04 Evanjelium P
08.10 Atlas Charity Havířov
08.15 Počiatky vojenského 

letectva (Krok leteckých síl, 
Predohra vojny) (3)

08.45 Objavujme svet Havaj
09.40 Exit 316 Hnev (13)
10.00 Divy prírody P Bangkok
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos
12.00 Z pokladov duše P
 Myšlienka z Polnej
12.05 Evanjelium P
12.10 Ostravská univerzita 

– Zdravotnícko-sociálna 
fakulta Dokument

12.40 Žilina Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
15.30 Program 
15.35 Nočná univerzita 
 Žena v pohľadu Krista
17.20 AHA P (9)
18.00 Program 
18.05 Pod kľúčom a mečom P
 Dokument
18.15 Exit 316 P Viera (14)
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík O vlastnostiach (3)
18.45 Nadšenie pre dom P
 Dokument
19.15 Pro vita mundi 
 so Stanislavom Krátkym
19.50 Evanjelium P
19.55 Z pokladov duše R
20.00 Svätý Mikuláš P
 Animovaný príbeh
20.30 Atlas Charity P
 Dom pokojnej staroby
20.40 Mikuláš na kapucínsky 

spôsob P Dokument
21.00 Znovuzrodenie národa P
 Dokument
22.00 Nočná univerzita
23.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
00.40 Natura 2000

08.00 Program
08.04 Evanjelium P
08.10 Octava dies 
08.40 Detská televízia
09.05 Nočná univerzita 
 Žena v pohľadu Krista
10.45 Objavujme svet Havaj
11.40 Tri svište 
 Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
 F. Lobkowicz – Mikuláš
12.00 Anjel Pána 
12.05 Evanjelium 
12.10 Nadšenie pre dom 
 Dokument
12.40 Národný park Olympic 
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Objavujme svet Havaj
17.00 Streetlight
 Dokument
17.25 Temný kódex Dokument
18.00 Tandem kvíz (20)
18.35 Tri svište P
 Animovaná rozprávka
19.00 Svätý Mikuláš 
 Animovaný príbeh
19.25 Exit 316
 Viera (14)
19.45 Evanjelium 
19.50 Spravodajské NO(E)VINY  P
20.00 Z pokladov duše 
 F. Lobkowicz – Mikuláš
20.05 Pro vita mundi P 
 s ThDr. Pavlom Černým, ThD.
20.55 Divy prírody 
 Mystické Benátky, Kláštor Arkádi, 

Havana
21.25 Streetlight 
 Dokument
21.50 Znovuzrodenie národa 

Dokument
22.40 Exit 316 Viera (14)
23.00 Počiatky vojenského 

letectva (Krok leteckých síl, 
Predohra vojny) (3)

23.30 Okrúhly stôl Misie inak

08.00 Program
08.04 Evanjelium P
08.10 Znovuzrodenie národa 

Dokument
09.00 Spravodajské NO(E)VINY
09.10 Nadšenie pre dom 

Dokument
09.35 Atlas Charity
 Dom pokojnej staroby
09.40 Misijný magazín
 Pápežské misijné dielo v Nemecku
10.45 Divy prírody Šanghaj
11.10 Octava dies
11.40 Tri svište Anim. rozprávka
11.50 Z pokladov duše 

Myšlienka z Polnej
12.00 Anjel Pána 
12.05 Evanjelium 
12.10 V Ježišovom mene 1/24
12.35 Temný kódex Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.30 Nadšenie pre dom 

Dokument
17.55 Natura 2000 

CHKO Jeseníky-Praděd
18.15 Exit 316 Viera (14)
18.35 Tri svište P

Animovaná rozprávka
18.45 Objavujme svet Havaj
19.35 Temný kódex Dokument
20.00 Evanjelium 
20.05 Z pokladov duše R
20.10 Hlbinami vesmíru P

December
21.05 Počiatky vojenského 

letectva (Krok leteckých síl, 
Predohra vojny) (3)

21.35 Ostravská univerzita 
–Zdravotnícko-sociálna 
fakulta Dokument

22.05 Misijný magazín 
Pápežské misijné dielo v Nemecku

23.05 Nočná univerzita 
Žena v pohľadu Krista

00.45 Octava dies
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SOBOTA NEDEĽA LUMEN
08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (23)
08.10 Štúdio AHA! (9)
 Relácia pre mládež
08.50 Zorro Pomstiteľ
 Rozprávka pre deti
09.20 Šanghaj P Dokument
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Baterka P
10.25 Tandem kvíz
11.00 Pro vita mundi (30)
 s Jensenom
11.55 Malé biblické príbehy (23)
12.05 Oregónske kráterové 

jazero Dokument
12.30 Uganda Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom (12)
 Dokument
16.30 Svetlo v tieni (20) Dokument
17.00 Vešpery z Baziliky sv. 

Petra
 Prvá adventná nedeľa
18.15 Národné parky Českej 

republiky P
 Jesenníky – Praděd
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík (14) 
 Relácia pre deti
18.45 Veža Dokument
19.05 Šanghaj Dokument
19.30 Streetlight
 Dokument
20.00 Malé biblické príbehy (23)
20.05 Christ notre Paix
 Dokument
20.35 Jiří Wolker – Básnikova 

púť Dokument
21.15 Exit 316 (13)
 Magazín pre mládež
21.35 Žilina Dokument
22.00 Island Dokument
22.50 Nočná univerzita P
 Charizmatická konferencia 2007 

– Slovensko
00.00 Worship Koncert chvál

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (24)
08.10 Evanjelium P
 Evanjelium nedele
08.25 Zvonček a margarétka 

(7) Animovaná rozprávka
08.30 Island Dokument
09.20 Evanjelium P
09.35 Pro vita mundi (55)
 so Stanislavom Krátkym
10.20 Evanjelium P
10.30 Svätá omša z Kostola sv. 

Václava v Ostrave
 Priamy prenos
11.45 Evanjelium P
11.53 Z pokladov duše
 Zamyslenie
11.55 Anjel Pána so Svätým 

Otcom Benediktom XVI.
 Priamy prenos
12.15 Tandem kvíz (19)
12.50 Lužná Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Žilina Dokument
16.30 Hlbinami vesmíru
 Dokument
17.30 Evanjelium P
17.35 Malý biblický príbeh (24) P
17.40 V mene Ježiša (24) P
 Relácia pre deti
18.05 Island Dokument
19.00 Christ notre Paix Dokument
19.30 Čítame z kresť. periodík
19.40 Veža Dokument
19.55 Evanjelium P
 Evanjelium nedele
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Adventný koncert 

z Kostola sv. Václava v Ostrave
21.55 Evanjelium P
22.00 Misijný magazín
23.00 Okrúhly stôl
 Od Klokot po Sydney
00.30 Cesty za poznaním
 Štokholm

08.00 Program
08.04 Evanjelium P
08.10 Malý biblický príbeh P (25)
08.15 AHA (9)
09.00 V Ježišovom mene 1/24
09.25 Divy prírody P Barcelona
09.50 Čítame z kresť. periodík P
10.00 Baterka P (9)
10.25 Tandem kvíz (20)
11.00 Pro vita mundi s Jensen (2)
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík P O vlastnostiach (4)
11.55 Adventné zamyslenie 
12.00 Evanjelium 
12.05 Národný park Olympic
12.35 Ostravská univerzita 

– Zdravotnícko-sociálna 
fakulta Dokument

16.00 Program
16.05 Španielske námestie 

v Ríme: Pocta Nepoškvrnenej 
Panne Márii Priamy prenos

16.45 Roky letia k anjelom P
Marek Orko Vácha

17.10 Nočná univerzita 
Prekonávanie prekážok v duchov-
nom živote

18.15 Natura 2000 P
CHKO České Středohoří-Milešovka

18.35 Klaunský rozprávkový 
kufrík O vlastnostiach (4)

18.45 Spravodajské NO(E)VINY
19.00 Divy prírody Barcelona
19.25 Taká bývalá dedinka P

Dokument
19.55 Evanjelium 
20.00 Adventné zamyslenie 
20.05 Gréckom po stopách sv. 

Pavla P Dokument
20.35 Znovuzrodenie národa 

Dokument
21.25 Na koberčeku P
21.45 Nadšenie pre dom
22.15 Objavujme svet Havaj
23.05 Nočná univerzita P 

Dejinné a rodové príčiny, ktoré 
zadržiavajú požehnanie

23.50 Koncert Telepace Italia

08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh P (26)
08.10 Evanjelium nedele P
08.15 Tri svište 

Animovaná rozprávka
08.25 Hľadači dobrých správ P

Helppes
08.40 Objavujme svet Havaj
09.30 Modlitba za domov P 

Dokument
09.45 Pro vita mundi 

s ThDr. Pavlom Černým, ThD.
10.25 Evanjelium nedele P
10.30 Svätá omša z Kostola sv. 

Václava v Ostrave P
Priamy prenos

11.45 Evanjelium nedele P
11.53 Adventné zamyslenie
11.55 Modlitba Anjel Pána 

Benedikta XVI. P
Priamy prenos z Vatikánu

12.15 Spravodajské NO(E)VINY
12.25 Tandem kvíz (20)
16.00 Program
16.05 Svätý Mikuláš 

Animovaný príbeh
16.30 Hlbinami vesmíru 

December
17.30 Evanjelium nedele P
17.35 Malý biblický príbeh (26)
17.40 V Ježišovom mene P 2/24
18.05 Objavujme svet Havaj
19.00 Gréckom po stopách sv. 

Pavla Dokument
19.40 Na koberčeku P
19.55 Evanjelium nedele P
20.00 Adventné zamyslenie
20.05 Octava dies P 

Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Koncert Richarda Čana-

kyho z Festivalu pod vežou
21.45 Program
21.50 Evanjelium nedele P
22.00 Misijný magazín

Pápežské misijné dielo v Nemecku
23.00 Okrúhly stôl Misie inak
00.30 Divy prírody Bangkok
00.55 Evanjelium nedele P

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Lumenáda 08.30 Športecho 09.00 
Lumenáda 09.07 Ružencová archa 
11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel 
Pána, zamyslenia 12.10 Hudobný 
aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 
Hudobné relácie (Po – Staré, ale 
dobré, Ut – Folkparáda, St – Oldie 
paráda, Št – Gospelparáda, Pi 
– Top 15) 17.30 Infolumen I. 18.00 
Emauzy 19.00 Svetielko 19.35 
Modlitba posvätného ruženca 20.00 
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Hlavná večerná relácia (Po 
– Študentské šapitó; Ut – Duchov-
ný obzor; St – Lupa; Št – História 
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná 
hudobná relácia (Po – Počúvaj 
srdcom; Ut – V modrom tieni; St 
– Pohoda s klasikou; Št – Mince 
na dne fontán) 23.00 Čítanie na 
pokrač. 23.30 Infolumen I. R

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a 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 duchu 23.00 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

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a 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 
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo ná-
deje16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Duchovné Svetielko 19.40 Mod-
litba posvätného ruženca 20.00 
Kresťanské noviny 20.15 Rádio 
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Kar-
mel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
27.11. –  20.30 Duchovný obzor  

– Praktická teológia – Numero-
lógia a astrológia; hosť: ThDr. 
Anton Solčiansky

29.11. – 20.30 – História a my 
– Pontifikáty pápežov prvej 
polovice 20. storočia; hosť: 
ThDr. Gabriel Brendza, PhD.

02.12. – 14.00 – Rozhlasová hra 
– cyklus poslucháčskych príbe-
hov Zo života do života

09.12. – 14.00 –  Rozhlasová hra 
– Legenda o sv. Barbore

16.12. – 14.00 – Rozhlasová hra 
z cyklu Smrť za mrežami

Prešov 92,9
Michalovce 103,3

Bardejov 99,1
Košice 94,4 
Tatry 102,9

Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména 
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.45 Rádio Vatikán R; So – 02.45 
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R

Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše 
(nedeľná úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 15.50 Z duše R;18.05 
Frekvencia M

Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 
15.30 Slovo pre veriacich i neveriacich

Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa 
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program); 19.50 Rádio Vatikán (maď.) R

Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
25.11. – Evanjelické reformačné služby Božie zo Svitu
02.12. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Antona Paduán-

skeho v Košiciach
09.12. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bra-

tislave-Petržalke
16.12. – Rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Brati-

slave-Petržalke – priamy prenos
23.12. – Evanjelické služby Božie z Devičieho

Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Rádio Regina/; Ne – 21.05 R /Rádio 
Slovensko/)

22.12. – Náboženské spektrum: Predvianočný magazín

Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
25.11. – Dá sa z náboženstva vysmievať? (Ján Dubíny)
02.12. – Čas adventu, čas prípravy (Ivan Šulík)
09.12. – Šťastie (Daniel Pastirčák)
16.12. – Advent (Miroslav Saniga)
23.12. – Pred Vianocami (Martin Šidlík)

Slovo pre veriacich i neveriacich (Ne – 15.30; Rádio Devín)
02.12. – Pán prichádza (P. Gabriš)

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 2
23.11. (piatok) Veľké záhady – Hľadanie svätého grálu. Seriál 

o záhadách minulosti aj súčasnosti, na ktoré sa doteraz nenašla defi-
nitívna odpoveď. Už takmer dve tisícročia sa kresťanský svet zaoberá 
tajomstvom, ktoré nedokázali odhaliť ani samotní rytieri okrúhleho 
stola: Kde je ukrytý Svätý grál? Čo sa stalo s nádobou, v ktorej vraj pri 
poslednej večeri Ježiš premenil víno na svoju krv a do ktorej bola pri jeho 
ukrižovaní zachytená preliata krv? Je svätý grál skutočným historickým 
predmetom, alebo je legenda o ňom len výplodom stredovekej pred-
stavivosti? Tiahli stredoveké križiacke výpravy z Británie a z celej Európy 
do Svätej zeme len preto, aby spoznali jeho záhadou opradenú moc? 
A prečo po piatich storočiach mlčania nacisti opäť zahájili prerušené 
hľadanie svätého grálu? Keby sa podarilo nájsť a identifikovať svätý 
grál, mohol by ešte stále pôsobiť na ľudstvo svojou legendárnou silou? 
Alebo už tento človek našiel odvekú záhadu minulosti? Odborníci sa 
v názoroch ani zďaleka nepribližujú. Farnosti troch kostolov vo Fran-
cúzsku a Taliansku prehlasujú, že majú svätý grál. Niektorí veria, že sa 
ukrýva v Glastonbery, niekdajšom Avalone, iní si myslia, že je zakopaný 
spoločne s úžasným pokladom templárskych rytierov. 

24.11. (sobota) 13.50 Poltón R
25.11. (nedeľa) 15.05 Slovo – príhovor; 15.10 – Orientácie – O his-

tórii Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie – Kráľovnej tríbečských 
hôr vo Velčiciach a interdiecéznom katechetickom seminári; 15.45 
Svedectvo; 18.35 Poltón; 01.50 Svedectvo R; 01.55 Orientácie R; 
02.30 Slovo R

26.11. (pondelok) 13.30 Orientácie R; 14.10 Slovo R
28.11 .(streda) 15.20 Dejiny kresťanstva – Ľudmila Podjavorinská R 

– dokumentárny film
29.11. (štvrtok) 13.30 Stopy dávnej minulosti – Pribinov stratený 

kostol. Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o archeologickej minulosti 
Slovenska. V relácii hľadáme kostol, ktorý sme doteraz poznali iba z jed-
nej správy, z análov z 10. storočia - Pribinovi vysvätil kostol arcibiskup 
Adalram v Nitrave. Je to len niekoľko slov, ktoré však z hľadiska dejín 
majú kľúčovú hodnotu. Dokladajú, že už začiatkom 10. stor. existovalo 
mesto Nitra. Vládol v ňom Pribina, ktorý nechal postaviť najstarší 
historický kostol v celom okolitom regióne (vrátane Poľska a Čiech). 
Hľadanie kostola bolo bezvýsledné, hoci sa o to pokúšalo niekoľko 
generácií bádateľov. Až moderný archeologický výskum na nitrianskom 
hrade rozriešil starú hádanku. Kostol rozobrali na stavebný materiál, 
z ktorého postavili novú románsku kaplnku. 

01.12. (sobota) 14.00 Poltón
02.12. (nedeľa) 10.00 Služby Božie – pri príležitosti začiatku Adventu 

z evanjelického kostola v Stredných Plachtinciach; 15.05 Slovo 
– príhovor Jozefa Havrilu; 15.20 Orientácie – Teológia na Filozofickej 
fakulte UK, 430. výročie Formuly svornosti, prípravy na Stretnutie kres-
ťanov v Bratislave 2008, Atlas histórie slovenských evanjelikov; 15.55 
Svedectvo; 19.00 Poltón; 00.50 Svedectvo R; 00.55 Orientácie R; 
01.30 Slovo R

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Ajo, ora, atys, 

kalo
V poriadku Vošla som 

dnu
Jozef,

po domácky

Autor:
 V. Koma-

nický,
Humenné

Burina Keď Špeciálne 
hodinky

Milión 
gramov Čerpadlá Iba

Osobné 
zámeno

Obraz

Niečia

1. časť 
tajničky

slovo
Vosk na lyže Ten

Zhoda Súprava 
náradia

Zviň
Naopak

5. časť 
tajničky

Trhal

Citoslovce 
bolesti

Ázijský štát
Kód Thajska

Egyptský boh 
Slnka

2. časť 
tajničky

Otravné látky, 
skr.

Sepsa

Cestou, 
z latinčiny

Kancelárska 
skratka

Anglické 
platidlo

Znepokoj Kaukazská 
osada, aul

ŠPZ Ústí nad 
Labem

MPZ Poľska Héraklov syn

Zeleninové 
jedlo Kartová hra

Strata na 
hmotnosti 

tovaru

Anglický titul
4. časť 

tajničky Slon
Zdravas

slovo
Klamania 

seba samého
Predpona 
nepraviek

3. časť 
tajničky Ťažné zviera

Soška 
Amora

Arizónske
mesto

Legenda: ABRAHÁM, ADAM, ADVENT, ALBA, AN-
JEL, ÁBEL, ÁRON, BLUD, BRAT, DIAKON, EFEZ, ELI-
ÁŠ, ENOCH, HNEV, CHARITA, CHARIZMA, CHRÁM, 
IHLA, INRI, IZRAEL, JERICHO, KAIN, KŇAZ, KRST, 
LIBANON, LONO, ĽÚTOSŤ, MAMONA, MANNA, 
MISIE, NAIM, NEBO, OBETA, OBUV, OMŠA, OVOS, 
POKORA, POKUTA, PÔST, SABAT, SADUCEJI, SA-
MARITÁN, SNEM, TÓRA, ÚLOHA, VIANOCE, VIERA, 
ZÁKON, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. 
Výherca za október: Elena Poláková zo Šumiaca 
Srdečne blahoželáme!

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

OSEMSMEROVKA

Ježiš povedal: ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Na čo sa premenila Lótova žena, keď 
sa obzrela za Sodomou a Gomorou?

2. Aké bolo meno filištínky, ktorej Sam-
son prezradil, v čom spočíva jeho sila?

3. Ako sa volal predstavený synagógy, 
ktorému Ježiš vzkriesil dcéru?

4. Ako sa nazýva učenie o metóde výkla-
du Svätého písma?

5. Akým odborným výrazom označu-
jeme sviatosti krstu, myropomazania 
a Eucharistie?

6. Ako sa volá nový prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi?

7. Ako sa volal mukačevský gréckoka-
tolícky biskup, ktorého otrávili jedom 
v nemocnici?

test Slova

Odpovede: 1. Na soľný stĺp; 2. Dalila (Sud 4); 3. 
Jairus (Lk 8, 40 – 56); 4. hermeneutika; 5. iniciačné 
sviatosti; 6. Mons. Leonardo Sandri; 7. blahoslavený 
Teodor Romža
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od auto ra člán ku.  ISSN 1335-7492 

Snímka titulnej strany: Svätý Otec Benedikt XVI. (Snímka: www.chinacatholic.org)

 Evička pije z kaluže vodu. Pristaví sa 
pri nej Janko a hovorí: 
„Nepi tu vodu! Je v nej kopa bacilov.“
„Neboj sa, Janko, predtým som ich 
prešla bicyklom.“

 Peťko v obchode so zvieratkami:
„Včera som si u vás kúpil morské pra-

siatko. Doma som ho pustil do akvária 
so slanou vodou. Ono sa tam chvíľu 
radostne čľupkalo, potom si ľahlo na 
dno a zaspalo. Chcem sa spýtať, kedy sa 
prebudí a čo mu mám potom dať žrať?“

 „Jožko, šušleš?“
„Šem-tam.“

Je pravda, že kráľ Dávid pochádzal 
z mnohopočetnej rodiny?
ÁNO, JE. Dávidov otec Izai (hebr. Jišaj) pochádzal z Betlehema a bol vnukom 
Bóza a Moabčanky Rút. Ich príbeh je opísaný v starozákonnej Knihe Rút. 
Okolnosti okolo detí Izaiho sú nejasné. Samuel v svojej knihe hovorí o jeho 
siedmich bratoch. Menovite sa však uvádzajú iba siedmi synovia Izaiho: Eliab, 
Abinadab, Sima, Natanael, Radaj, Asom a Dávid. Ich sestry boli Sarvia a Abigail. 
V Písme sa spomína aj akýsi Elia, ktorý bol Dávidom ustanovený nad kmeňom 
Júdu. Môže to byť chýbajúci siedmy Dávidov brat alebo ide iba o zámenu 
mena prvorodeného Eliaba, čo je pravdepodobnejšie. Meno Dávid znamená 
v ugaritskom jazyku kráľ. V hebrejskom miláčik.

Juraj Gradoš

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurova-
nie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava 
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame 
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. 

Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
INZERCIA
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SIMPLY CLEVER

Š-AUTOSERVIS:
Vranov n. T.
Hronského 1115
Tel. �.: 057/44 247 45
0907 888 108

Humenné
Mierová 99
Tel. �.: 057/775 03 42 
0903 445 263

Stropkov
Požiarnická 5
Tel. �.: 054/742 26 50 
0903 233 503

Bardejov
Priemyselná 20
Tel. �.: 054/472 84 56
0903 470 470

Svidník
Duklianska 1
Tel. �.: 054/7520864
0903 745 745

www.s-autoservis.sk

NEMÁTE NA NOVÉ AUTO?

239.900,-Sk

SKÚSTE LEASING!

409.900,-Sk

Ponúkame Vám modely škoda teraz za polovicu  alebo tretinu ceny

IKONOPISECKÁ DIELŇA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
www.ikona.sk Martinčekova 10
e-mail: dielna@ikona.sk 821 09 Bratislava

Chcete
v pohode
ušetriť na vykurovaní?

IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o.
Bulharská 42,   917 01  Trnava
Tel.:  033 / 5533 425
e-mail:  info@i-projekty.sk
www.izolacne-projekty.sk
BEZPLATNÁ LINKA: 0800 101002

Ak platíte príliš veľa za vykurovanie, môžete znížiť spotrebu tepla 
zateplením stropu vášho domu. Systém MAGMARELAX Vám zaistí, 
že teplo zostane vo vnútri domu a nebude bez úžitku unikať. Môžete 
sa spoľahnúť, že vám to prinesie podstatné úspory za vykurovanie 
a možnosť využiť tieto peniaze iným spôsobom. 
U nás budete na rozdiel od iných firiem príjemne 
prekvapený úrovňou jednania a vystupo-
vania našich pracovníkov. Práce budú 
navyše veľmi rýchlo hotové (cca 4-5 
hodín). To  znamená, že sa Váš dom 
nezmení na niekoľko týždňov na 
stavenisko. 
Viete o tom, že práve cez strop 
unikne z domu ročne teplo za 
desaťtisíce korún? Pri tom riešenie 
je jednoduché. Napríklad prázdne 
dutiny stropov je možné vyplniť 
ľahkou, priedušnou a protipožiarnou 
hmotou. Pôjd nie je treba vypratávať. Na 
izolovanie postačí niekoľko otvorov medzi 
trámami. Takto je možné ušetriť tisíce korún, 
mnoho starostí a práce.

U nás budete na rozdiel od iných firiem príjemne 
prekvapený úrovňou jednania a vystupo-
vania našich pracovníkov. Práce budú 
navyše veľmi rýchlo hotové (cca 4-5 
hodín). To  znamená, že sa Váš dom 
nezmení na niekoľko týždňov na 

Viete o tom, že práve cez strop 
unikne z domu ročne teplo za 
desaťtisíce korún? Pri tom riešenie 
je jednoduché. Napríklad prázdne 
dutiny stropov je možné vyplniť 
ľahkou, priedušnou a protipožiarnou 
hmotou. Pôjd nie je treba vypratávať. Na 
izolovanie postačí niekoľko otvorov medzi 
trámami. Takto je možné ušetriť tisíce korún, 



Za Rýchlym internetom sa idú zblázniť deti 
i dospelí, a preto je fantastickým darčekom 
pre celú rodinu. O to viac, že nový miláčik 
vás 9 mesiacov nebude stáť ani korunu. 
Tú si však môžete odložiť na šikovný 
notebook s akontáciou už od 1 Sk. 
No nie je to paráda?

S myšou sa vyblázni 
aj vaša rodina!

Ponuka platí do 31. 12. 2007 pri aktivácii programu Rýchly internet 2, ktorý 
zákazník získa na 9 (6) mesiacov zadarmo pri podpise Zmluvy o pripojení 
s viazanosťou na 36 (24) mesiacov, a to pri súčasnom využívaní programu 
55Viac/Relax 60/Podnikateľ 90 alebo vyššieho s viazanosťou na 12, resp. 
24 mesiacov, prípadne pri kúpe notebooku alebo počítača z ponuky T-Mobilu. 
Dáta prenesené nad rámec voľného objemu dát sú spoplatnené podľa 
platného cenníka.

Linka Služby zákazníkom 12345=www.t-mobile.sk

Rýchly internet 
až na 9 mesiacov 
zadarmo

Značkové notebooky

s akontáciou od 1Sk

Z Quiksilver 105x297 Partnersk1   1 24.10.2007   16:20:3

Martin Vasko
Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontak-
tovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou 
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické 
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie 
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako 
aj elektrických pohonov. V roku 2006 sme elektrifikovali celkovo 95 zvonov.

Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov, alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové 
odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný 
pochod).

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom, 
pre štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za 
bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.

Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra 
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.

Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené 
samozrejme z dreveného profilu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fan-
tómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.

Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú 
klasické halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu - tepelné žiariče, lavicové kúrenie
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú 
vzduch ale ľudí, okamžitý pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež 
ponúkame lavicové kúrenie.

Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísa-
ný do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpek-
ciou Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie)
zvona do váhy 6000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.
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