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Tajomní pomocníci 

Rozhovor o smrti človeka:
Jeseň pozýva prekročiť prah

Osobná nesmrteľnosť

Reportáž z púte po stopách apoštola Pavla

NA SÚŠI I MORI



pútnické miesta sveta

Nikde inde na svete 
nie je sústredené 
také množstvo pa-

miatok, nikde inde sa neu-
dialo toľko udalostí, nikde 
inde neupútala pozornosť 
celého sveta taká malá kra-
jina, ako od nepamäti na-
zývaná Svätá zem. Toto po-
menovanie, s ktorým sa po 
prvý raz stretávame v Knihe 
proroka Zachariáša (2, 16), 
sa povznáša nad všetky po-
litické udalosti.

Tento názov odstraňuje 
všetky hranice, lebo sa ne-
vzťahuje na historicko-poli-
tický dosah udalostí, ktoré sa 
odohrali vo Svätej zemi, ale 
na ich náboženský význam 
v Starom a Novom zákone. 
Meno tejto zeme poukazuje 
aj na to, čo sa dnes všeobecne 
označuje názvom „dejiny 
spásy“. Svätá zem je vlasťou 
všetkých ľudí. Prichádzajú 
sem, aby osobne spoznali 
tieto historické miesta. Vedie 
ich pritom veľký duch viery.

Svätá zem je kolískou 
troch monoteistických nábo-
ženstiev, križovatkou kultúr 
a prastarých civilizácií. Pre 
kresťanov je zemou evanjelia, 
pre židov zasľúbenou zemou, 
pre moslimov svätostánkom, 
pre vyznávačov bahajskej 
viery miestom odpočinku 

nádherného z najnádher-
nejších.

Tu sa nachádza krajina 
patriarchov pochovaných 
v Hebrone, krajina Mojžiša, 
ktorý na hore Sinaj dostal od 
Boha Desať prikázaní, zá-
kladný a všeobecný mravný 

kódex. Je to krajina Eliáša, 
premožiteľa modloslužobní-
kov na hore Karmel, krajina 
Izaiáša, Jeremiáša i ďalších 
prorokov, hlásateľov Božieho 
slova. Je to krajina veľkých 
kráľov Izraela – Dávida, kto-
rý urobil Jeruzalem hlavným 

mestom, i Šalamúna, ktorý 
vybudoval prvý Jeruzalem-
ský chrám.

Je to krajina Ježiša Krista, 
ktorá je spätá s jeho po-
slaním. Osobitný význam 
majú Nazaret a Betlehem, 
kde sa začal jeho pozemský 
život; rieka Jordán, Jakubova 
studňa v Sychare, pri ktorej 
stretol Samaritánku, a Ká-
na, spojená so začiatkom 
jeho verejného účinkovania; 
Cézarea Filipova a vrch Tá-
bor, na ktorom zazneli slová 
a ukázali sa znamenia, ktoré 
potvrdili jeho mesiášske 
poslanie. Úrodné polia Ga-
liley, Genezaretské jazero, 
Perea a Dekapolis videli, 
ako vyučoval a robil dob-
ro; Jeruzalem bol svedkom 
mnohých dramatických uda-
lostí, najmä jeho výkupného 
umučenia a víťazného zmŕt-

vychvstania; z Olivového 
vrchu vystúpil na nebesia.

Pre svoju polohu bola 
Svätá zem v minulosti akoby 
mostom medzi rozličnými 
krajinami a národmi. Preto 
skrýva v sebe veľké bohat-
stvo historických pamiatok 
dávnych miest a pomníkov. 
Mnohé z nich boli vynese-
né na svetlo vykopávkami. 
Pritom kresťanská tradícia 
pomohla identifikovať roz-
ličné miesta, ktoré sa spomí-
najú v evanjeliách. Tradícia 
pomáha odpovedať aj na 
nástojčivú otázku pútnikov: 
„Je toto miesto autentické?“ 
Archeologické vykopávky, 
historické a literárne údaje 
často potvrdzujú to, čo o da-
nom evanjeliovom mieste 
hovorí tradícia.

Objavenie bazénu (ryb-
níka) s piatimi podlubiami 
(zvaného Betsata), písomné 
pamiatky vzťahujúce sa na 
Betlehem, nálezy pri Svätom 
hrobe v Jeruzaleme, nedávne 
nájdenie nápisu s menom 
Poncia Piláta v Cézarei Prí-
morskej, pozostatky Samari-
tánkinej studne v niekdajšom 
Sychare i domu Panny Márie 
v Nazarete, objavenie Pet-
rovho domu v Kafarnaume 
a v ostatnom čase Máriinho 
hrobu v Getsemani – to všet-
ko potvrdzuje, že kresťanská 
tradícia verne a nepretržite 
zachovávala údaje o posvät-
ných miestach.

Navštíviť posvätné mies-
ta Svätej zeme je veľkým 
duchovným zážitkom. Na 
týchto miestach si možno 
lepšie ozrejmiť historickosť 
udalostí, ktoré sa odohrali, 
a hlboko ich prežívať. Čítanie 
z kníh Svätého písma a rozjí-
manie nad nimi môže účinne 
prehĺbiť náš duchovný život, 
upevniť našu vieru, nádej 
a lásku a sprostredkovať nám 
opravdivý zážitok. Veď tieto 
miesta nám pripomínajú 
ústredné pravdy našej viery, 
najmä veľkonočné tajom-
stvo nášho Vykupiteľa Ježiša 
Krista: jeho utrpenie, smrť 
a slávne zmŕtvychvstanie.

František Dancák

Svätá zem je podlhovastá krajina, ktorá 
sa ťahá od pohoria Hermon na severe až 
k južnému pobrežiu Mŕtveho mora. Na 
východe je ohraničená riekou Jordán a na 
západe Stredozemným morom.

S V Ä T Á  Z E M
Po

hľ
ad

 o
d 

Bo
ži

eh
o 

hr
ob

u.
 S

ní
m

ka
: w

w
w.

ch
ris

tu
sr

ex
.o

rg

Ba
zi

lik
a 

Zv
es

to
va

ni
a.

 S
ní

m
ka

: u
pl

oa
d.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

2 

sl
ov

o 
– 

26
/2

00
7



Neviem, ako to bolo u vás, ale ja 
si ako dieťa pamätám Vianoce 
z dvoch rovín. Prvou bol čas na 

Štedrý deň od rána do liturgie (vtedy to 
bol ešte pracovný deň) a druhá rovina 
bola liturgia a to, čo po nej nasledovalo 
aj niekoľko dní.

Prvý čas bol hektický.
Mama sa snažila stihnúť všetko, aby 

boli sviatky pripravené na sto percent, 
za čo jej i ostatným mamám vyjadrujem 
vrúcnu vďaku. V čase môjho detstva 
boli banány, pomaranče, či mandarínky 
raritou. Ale to si istotne všetci, ktorí 
máte viac ako tridsať, ešte pamätáte. 
Bolo potrebné stáť vo fujavici a mraze aj 
niekoľko hodín, aby ste to kúpili. A mat-
ky tam stáli a mrzli z lásky k nám.

A to nebolo všetko. Potom bolo po-
trebné zelené banány a ešte zelenkavé 
pomaranče uskladniť tak, aby dozreli 
akurát na Vianoce a aby sme ich my 
pátrači nenašli.

Tropické ovocie nebol jediný nedo-
statkový artikel, a tak sa žienky obzerali 
po obchodoch, ako mohli. Pulty boli 
skôr prázdne ako plné. A tak sa zháňa-
lo lístkové cesto, margaríny, oblátky... 
Tašky plné nákupov v preplnených 
autobusoch neboli práve žiadaným 
spestrením cesty domov. A doma sa tie 
uťahané ruky pustili do upratovania, 
prania, pečenia a varenia. No a netreba 
zabudnúť na chvíle príprav vianočných 
darčekov, stromčeka, modlitba s deťmi 
či iba obyčajné kúpanie. Celá tá priam 
heroická námaha bola vydaná z jed-
ného jediného dôvodu – kvôli deťom, 
z čírej materinskej lásky. Nie, otcovia 
neboli mimo tohto diania. Ale väčšina 
vianočného kúzla pochádzala z dielne 
našich mám.

Ťažko hodnotiť, či dnes to majú mat-
ky ľahšie. Isté je však len to, že každý 
očakáva od Vianoc isté čaro a členo-
via rodiny si tvorbu tohto čara delia 
viac než v minulosti. Svoje urobila aj 
technika, pokrok vedy i možno plnšie 
peňaženky, než bolo zvykom pred nie-
koľkými rokmi. A predsa akosi s nos-
talgiou spomíname na tie jednoduché 
Vianoce, ktoré sme prežili ako deti. Ony 
sú pre nás prototypom toho, čo by sme 
radi dosiahli. A to je tá druhá rovina 
– čas pokoja, lásky, obdarovávania sa, 
porozumenia, odpúšťania i zabúdania.

Čas nových začiatkov, čas rodiny pri 
jednom stole.

Zriedkavé okamihy šťastia.

Soľ, čo dochucuje rok, aby bol šťast-
nejší.

Úder zvonu, ktorý prehluší všetko 
trápenie i bolesť a znie v našich ušiach 
veľmi dlho, aj keď poľavia ľady zimy.

Jednoducho „raj na zemi“. Je to 
nejaký náš obraz toho šťastia, ktoré 
raz chceme prežívať v nebi. A nie sme 
ďaleko od pravdy.

Mnohí často opakujú, že Vianoce sú 
pohanským sviatkom, ktorý kresťanstvo 
prebralo. Ak by to aj bola pravda, tak 
dnes sú sviatky také zmenené, že všetko 
pohanské bolo prekvasené kresťan-
stvom a do tohto sviatočného koša bolo 
pridaných toľko kresťanských zvykov, 
že o pohanských sviatkoch sa ani v naj-
menšom nedá hovoriť. Iba ak...

A práve tieto tri bodky sú tým, čo od-
deľuje naše vysnívané Vianoce od tých 
skutočných. Prvou bodkou je preko-
mercionalizovanie sviatkov. Na týchto 
sviatkoch sa dobre zarába. Ľudia dokážu 
minúť hromadu peňazí, aby nejakým 
rýchlym spôsobom dokázali vrátiť 
Vianociam to staré čaro z detstva. No 
nefunguje to. A tak sa míňa viac a viac. 
Všetko vyzerá ako bezodná studňa.

Prostredná bodka spočíva v podsta-
te sviatkov. Komunisti za socializmu 
nahrádzali všetko kresťanské tak, že 
z toho jednoducho vypustili Boha. Aj 
dnes ľudia vypustili z Vianoc Boha. 
Ježiško sa stal iba akousi doménou 
detí, legendárnou postavou vedľa Santa 
Clausa, Mikuláša, sobov, anjelov a čer-
tov. Nečudoval by som sa, keby mali 
deti lepší vzťah k Harrymu Potterovi 
než k Ježišovi. A čo my dospelí? My 
už predsa na Ježiša neveríme – sme 
dospelí. A tak Vianoce stratili Božieho 
ducha, pričom zostal aspoň duch akejsi 
zvláštnej rodinnej atmosféry naplnenej 
obdarovávaním sa a radosťou detí zo 
stromčeka a vianočných darčekov.

No a poslednou bodkou je slepota. 
Začali sme byť slepí a hluchí na všetko, 
čo neuvidia naše oči a nezačujú naše 
uši. Neveríme. Sviatky sa tak sústredili 
na jedlo, pohodu, oddych, darčeky 
a zabudli sme na lásku, na odpúšťanie, 
na očistu duše, jednoducho na to, čo 
nie je vidieť.

Ak chceme prežívať sviatky Naro-
denia Ježiša Krista tak, ako to bolo za 
našich detských čias, tak tie tri bodky 
musia ísť preč. A potom naše deti zažijú 
to, čo pre nás pripravili rodičia, keď sme 
ešte verili. 

úvodník šéfredaktora

CENA ZA POKOJ
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Myšlienky slávnych
 Žiť znamená milovať. (M. Quist)
 Nestačí robiť dobro. Treba ho robiť 
správnym spôsobom. (J. Morley)
 Správajme sa skromne aj keď sme 
sami. Vždy sme totiž v prítomnosti 
Boha. (sv. F. Saleský)
  Talent je odvaha začínať stále 
znovu. (A. Honegger)
 Učiť je možné slovami, vychovávať 
iba príkladom. (Bruyére)
 Človek musí byť najprv hlboko ľud-
ský a až potom Boží. (A. Dermek)
 Keď sa človek priblíži k srdcu svät-
ca, zavonia akoby príjemnú vôňu, 
akoby prišiel k nejakému kvetu. 
Hneď chápe, že sa dotýka niečoho 
božského. (H. Huvelin) 
 Duchovný rast vyžaduje vedomie, 
že človek potrebuje rast. Ak si túto 
skutočnosť nepriznáme, nezostáva 
nám iná možnosť, než neustále sa 
pokúšať vyhladzovať dôkazy našej 
nedokonalosti. (M. S. Peck) 

V ďalšom čísle nájdete
 V rubrike Naše nové chrámy vám 
predstavíme farnosti, v ktorých po 
roku 1989 boli vybudované nové 
chrámy. V prvom čísle sa pozrieme 
do farnosti Prešov-Sekčov a Košice-
-Furča.
 O celoročnom svätení vody v by-
zantsko-slovanskom obrade sa 
porozprávame s liturgistom ThLic. 
Marcelom Gajdošom.
 V Slove na tému otvoríme stránky 
Biblie a pokúsime sa odhaliť, ako 
spolu súvisia voda a Božie slovo. 
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spravodajstvo
USA (RV/CNS) Arcibiskup Washingtonu Donald W. 
Wuerl vyjadril nádej, že návšteva pápeža Benedikta 
XVI. v USA, plánovaná na jar budúceho roka, prehĺbi 
vieru katolíkov v arcidiecéze a dodá im novú energiu. 
„Ja osobne som nesmierne vzrušený tým, že príde 
medzi nás. Prebieha tu obrovská obnova medzi 
mladými ľuďmi v celej Cirkvi a jeho návšteva bude 
jej potvrdením,“ uviedol arcibiskup.

TALIANSKO (RV) Pri príležitosti 100. výročia naro-
denia Ladislava Hanusa, významného slovenského 
teológa, filozofa, esejistu a žiaka R. Guardiniho, sa
v polovici novembra v Ríme uskutočnil seminár 
o živote a diele tohto mysliteľa 20. storočia. Jeho sto-
ročnica bola zaradená do kalendára celosvetových 
kultúrnych výročí UNESCO pre rok 2007.

BIELORUSKO (RV/CNS) Arcibiskup v Minsku-Mohi-
leve Mons. Tadeusz Kondrusiewicz tvrdí, že očakáva 
nepretržité zlepšovanie sa vzťahov s Pravoslávnou 
cirkvou. Arcibiskup, rodený Bielorus, dodal, že chce 
chrániť práva katolíkov v tejto krajine a zdôraznil: 
„Veľmi si želám, aby Cirkev v Bielorusku nestála na 
okraji spoločnosti, ale stala sa jej súčasťou, tak ako 
to dosiahla aj v Rusku.“

VATIKÁN (RV) Pri príležitosti osláv sviatku sv. Andreja, 
patróna ekumenického patriarchátu, zaslal pápež 
Benedikt XVI. pozdrav ekumenickému patriarchovi 
Bartolomejovi I. Kardinál Walter Kasper, ktorý nav-
štívil Istanbul, zároveň priniesol patriarchovi špeci-
álny dar Svätého Otca – kópiu rukopisu encykliky 
Spe salvi a tiež vzácnu mozaiku, ktorá znázorňuje 
anjela z obrazu v Bazilike sv. Vitaleho v Ravenne zo 
6. storočia.

VATIKÁN (TK KBS) V druhej polovici novembra sa 
vo Vatikáne stretli hovorca Svätej stolice, riaditeľ 
Vatikánskeho rozhlasu a riaditeľ CTV p. Federico Lom-
bardi a hovorca KBS, riaditeľ TK KBS a TV LUX Jozef 
Kováčik. Témou ich stretnutia bola vzájomná spolu-
práca, stretnutie hovorcov biskupských konferencií 
Európy, ktoré sa uskutoční v roku 2008 v Ríme.

POĽSKO (TK KBS) Na medzinárodnej púti železničia-
rov v Čenstochovej sa 11. novembra stretli pracovníci 
železníc z Poľska, Bieloruska, Ukrajiny a Slovenska. 
Slovensko zastupovalo asi 80 zamestnancov. Púť 
železničiarov sa koná na Jasnej Gore v Poľsku od roka 
1983, Slováci sa na nej zúčastnili 15-krát.

AUSTRÁLIA (RV/Zenit) Organizátori Svetových dní 
mládeže 2008 uviedli, že Boží sluha Ján Pavol II. bol 
vybraný ako jeden z desiatich patrónov podujatia. 
Podľa ich slov išlo o „prirodzený výber“, keďže práve 
predchádzajúci pápež bol iniciátorom celosvetových 
stretnutí mladých ľudí. Medzi ďalšími patrónmi je na-
príklad svätá Faustína Kovalská, sv. Terézia z Lisieux, 
ako aj blahoslavená matka Terézia z Kalkaty.

VATIKÁN (RV) Tohto roku ubehlo 1600 rokov od smrti 
sv. Jána Chryzostoma, nazývaného tiež „zlatoústy“. 
Pri tejto príležitosti sa pápež Benedikt XVI. vo svojej 
katechéze venoval životu a dielu tohto veľkého cir-
kevného otca a biskupa Konštantínopola. Zlatoústy 
sa nazýva vďaka výrečnosti a dielam. Pripisuje sa mu 
17 traktátov, viac ako 700 pôvodných homílií, komen-
tárov k sv. Matúšovi a sv. Pavlovi a 241 spisov.

Prvenstvo pápeža
(Vatikán, SITA/ČTK) Prvýkrát 

od schizmy v roku 1054, teda 
cirkevného rozkolu medzi kres-
ťanským Východom a Západom, 
sa pravoslávni a katolíci dohodli, 
že budú diskutovať o postavení 
rímskeho biskupa, teda pápeža. 
V spoločnom dokumente oficiál-

ne uznali jeho „prvenstvo“ medzi 
ostatnými biskupmi a patriarchami 
oboch cirkví. Text, ktorý zverejnili 
vo Vatikáne, v Istanbule, Aténach 
a na Cypre, kde sídlia traja zo šty-
roch pravoslávnych patriarchov, je 
výsledkom tohtoročnej októbrovej 
schôdzky v talianskej Ravenne.

Odhalenie pamätnej tabule 
biskupovi Jozefovi Gagancovi

 (Viszló, Peter Krajňák st.) Na 
počesť prešovského biskupa Jozefa 
Gaganca (1793 – 1875) sa 17. no-
vembra uskutočnila v maďarskej 
obci Viszló spomienková slávnosť 
s odhalením pamätnej tabule to-
muto významnému cirkevnému 
predstaviteľovi, rusínskemu národ-
nému buditeľovi. V rokoch 1820 až 

1828 pôsobil ako kňaz v tejto far-
nosti Prešovskej eparchie, patriacej 
v tom čase do bývalej Rakúsko-
-Uhorskej monarchie. Biskup Jozef 
Gaganec bol známy najmä svojím 
sociálnym cítením a všeobecne 
sa pokladá za najvýznamnejšieho 
biskupa Prešovskej eparchie v 19. 
storočí.

Vedecká konferencia v Maďarsku
(Maďarsko, Milan Lach) 23. 

– 24. novembra 2007 sa na Teo-
logickom gréckokatolíckom inšti-
túte svätého Atanáza v maďarskej 
Nyíregyhaze uskutočnila vedecká 
konferencia pri príležitosti 100. 
výročia smrti Nicolausa Nillesa, SJ. 
Tento profesor kanonického práva, 
pôsobiaci v rakúskom Innsbrucku, 
napísal dielo Symbolae, v ktorom 

predstavuje materiály k dejinám 
zjednotených a nezjednotených by-
zantských cirkví a arménskej cirkvi 
v Rakúsko-Uhorskej monarchii. 
Gréckokatolícku teologickú fakultu 
pri tejto príležitosti reprezentoval 
prof. Vojtech Boháč s prednáškou 
Vyznávači Prešovskej eparchie v 20. 
storočí a ich liturgická úcta.

Nová encyklika Benedikta XVI.
(Vatikán, RV) Pápež Benedikt 

XVI. vydal koncom novembra 
novú encykliku SPE SALVI. Je 
inšpirovaná citátom z listu svätého 
apoštola Pavla Rimanom (Rim 8, 
24) „spe salvi facti sumus“ – v náde-
ji sme spasení. Po prvej encyklike 
venovanej téme lásky prichádza 
pápež s úvahou a pohľadom na ná-

dej. Benedikt XVI. sa zamýšľa nad 
tým, odkiaľ človek v dnešnom svete 
môže načerpať nádej pre plnohod-
notný život. Pápež konštatuje, že 
iba osobný a živý Boh je schopný 
ponúknuť človeku nádej, ktorá 
dokáže prekonať všetky prekážky 
a robí ho človekom v plnosti.
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(Torysky, -m) 20. – 21. októbra 2007 
vo farnosti Torysky znova po dlhých 
rokoch ohlasovali sväté misie o. Mikuláš 
Tressa, CSsR, a o. Štefan Kitľan, CSsR. 
Duchovná obnova sa začala v sobotu 
popoludní. Po privítaní otcov misio-
nárov sme prežili nádhernú liturgiu 
a kázeň. Otec Mikuláš vysvetlil podsta-
tu a posolstvo svätých misií a viackrát 
zdôraznil, aký dar pre farnosť tento 
milostivý čas znamená.

Hlas otca Mikuláša bol ako „hlas 
volajúceho na púšti: Pripravte cestu 
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 
1, 3) a kto počúvol jeho hlas a otvoril si 
srdce, toho Ježiš nesklamal. Dal sa mu 
poznať v mnohých chvíľach: na krížo-
vej ceste obcou, pri obnove krstných 
sľubov či pri pomazaní chorých, keď 

nás uzdravoval tak ako za čias svojho 
života, z rôznych telesných i duševných 
chorôb. Počas Eucharistickej pobožnos-
ti sme ho pokorne odprosovali za hrie-
chy nás i našich predkov a jeho Matke 
sme s láskou ďakovali i s dôverou prosili 
o dobrodenia pre nás i naše rodiny. 

Zvlášť zaujímavé a poučné boli stret-
nutia pre mužov, ženy, deti a mládež. 
Najdôležitejšou a najkrajšou časťou svä-
tých misií bola generálna svätá spoveď. 
Pán konal veľké veci. 

Nedeľa bola nádhernou oslavou 
vzkriesenia. Radosť z nového začiatku 
sa miešala so smútkom z odchodu 
otcov misionárov, ktorí nás nenechali 
bez spomienky. Misijný kríž nám bude 
neustále pripomínať tento požehnaný 
čas a nekonečnú Božiu lásku. 

ŠTEFANOVCE (Zuzana Džurdženíková) 
12. – 14. októbra 2007 sa vo farnosti Šte-
fanovce na pozvanie o. Slavomíra Palfiho
konal kurz Filip. Viedol ho o. Jozef Maretta 
spolu s bratmi a sestrami z Evanjelizačnej 
školy sv. Mikuláša. Na kurze sa zúčastnilo 
päťdesiat ľudí rôznych vekových kategórií 
z miestnej farnosti a iných obcí. Kurz vy-
vrcholil v nedeľu slávením svätej liturgie. 
Pozvanie prežívať svoj vzťah s Bohom 
trvá aj v podobe biblických škôl v Štefa-
novciach, Topoľovke aj v Tovarnianskej 
Polianke.

PREŠOV (Štefan Ančočik) 25. – 28. ok-
tóbra 2007 sa učitelia a zamestnanci ZŠ 
Svätej rodiny a ZUŠ sv. Cecílie zo Sečoviec 
zúčastnili na duchovných cvičeniach 
v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešo-
ve. Pod vedením exercitátora P. Jozefa 
Šuppu, SJ, sa mohli vhĺbiť do tajomstva 
Božieho slova, Najsvätejšej Eucharistie 
a osobnej modlitby. Povolanie učiteľa 
je jednou z profesií, kde každému hrozí 
nebezpečenstvo syndrómu „vyhorenia“, 
preto je dôležité využiť každú príležitosť 
na upevnenie svojho povolania, cez ktoré 
nás Boh volá k spáse.

LEKÁROVCE (-ver) Gréckokatolícka fili-
álna obec Pinkovce oslávila 4. novembra 
2007 piate výročie postavenia chrámu 
zasväteného mučeníkom P. P. Gojdičovi 
a M. D. Trčkovi. Archijerejskú svätú litur-
giu slúžil vladyka Milan Chautur, košický 
apoštolský exarcha, spolu s miestnym 
farárom o. Marekom Pejom a ďalšími 
kňazmi z okolitých farností.
Poobede vladyka Milan slúžil v Chrá-
me Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Lekárovciach panychídu za zosnulých 
z farnosti, po panychíde sa v sprievode 
vybral na miestny cintorín, kde odslúžil 
časť parastasu.

HAŽÍN NAD CIROCHOU (Anna Ferjako-
vá) Gréckokatolícka farnosť Hažín nad 
Cirochou oslávila sviatok sv. archanjela 
Michala, patróna chrámu, odpustovou 
slávnosťou v nedeľu 4. novembra. Sláv-
nostnú svätú liturgiu slávil spolu s miest-
nym farárom o. Bakom aj redemptorista 
o. Ištvaník. 

KOŠICE (Tibor Ujlacký) Za účasti riaditeľa 
ÚVV a ÚVTOS v Košiciach plk. JUDr. Jo-
zefa Naďa, príslušníkov a zamestnancov 
zboru z ústavu, ale i odsúdených vo 
výkone trestu odňatia slobody požehnal 
12. novembra 2007 ordinár OS a OZ SR 
Mons. František Rábek väzenskú kaplnku 
miestneho ústavu, zasvätenú bl. bisku-
povi P. P. Gojdičovi. Počas slávnostnej sv. 
omše požehnal ordinár aj ikonu blahosla-
veného biskupa Gojdiča, ktorej autorom 
je JUDr. Vincent Luca. Slávnosť pripravil 
väzenský kaplán kpt. Mgr. Peter Nižník, 

Sväté misie

(Torysky, -ver) 14. októbra 2007 sa vo 
farnosti Torysky uskutočnila odpustová 
slávnosť pri príležitosti sviatku Pokrova 
Presvätej Bohorodičky, ktorej je zasvä-
tený miestny chrám.

Slávnosť sa začala posvätným ru-
žencom. Hlavným celebrantom sv. 
liturgie bol synkel Prešovskej eparchie 
o. Pavol Peter Haľko. Kazateľom bol 
bývalý správca farnosti, terajší dekan 
Teologickej fakulty Prešovskej univer-
zity prof. Peter Šturák, ktorý objasnil 
históriu sviatku, podal krásny obraz 
našej Matky Márie a vyzdvihol jej ma-

terinskú lásku a poslanie v našom živote 
i v živote Cirkvi. Okrem množstva ve-
riacich, miestnych aj hostí, nás svojou 
prítomnosťou potešil aj o. Rasťo Viš-
ňovský, farár farnosti Levoča, a bývalý 
správca našej farnosti, terajší správca 
farnosti Orlov o. Peter Iľko. Ochrannú 
ruku okrem Najvyššieho držal nad 
slávnosťou aj náš nový farár o. Marián 
Sterančák. Liturgia bola ukončená my-
rovaním a sprievodom okolo chrámu. 
Krásne chvíle vystupňovala krása miest-
nych ľudových krojov prezentovaných 
mládežou. 

Odpustová slávnosť v Toryskách

(Trebišov, DKÚ KE) „... a beda mi, 
keby som evanjelium nehlásal...“ (1Kor 
9) Aj v duchu tohto citátu sa niesol 
interdiecézny katechetický seminár 
na tému Farská katechéza, ktorý sa 
konal 28. novembra 2007 v priestoroch 
Cirkevnej združenej strednej školy 
sv. Jozafáta v Trebišove pod záštitou 
Komisie pre katechizáciu a školstvo 
KBS; vladyku Milana Chautura, CSsR, 
a riaditeľa DKÚ Košického apoštolské-
ho exarchátu o. Jána Ducára. Zúčastnili 
sa na ňom kňazi a katechéti Košického 
apoštolského exarchátu, Prešovskej 
eparchie a Košickej arcidiecézy, ako aj 
pozvaní hostia. 

Jeho cieľom bolo povzbudiť kňazov 
a katechétov k realizácii a skvalitňo-
vaniu farskej katechézy, ktorá je popri 
školskom vyučovaní náboženstva 
podstatným a neoddeliteľným prvkom 
evanjelizačného poslania Cirkvi. 

Po úvodnom príhovore vladyku Mi-
lana predniesol obohacujúcu prednášku 

hosť z Maďarska Dr. László Obbágy, ria-
diteľ katecheticko-pastoračného centra 
v Nyíregyháze. V prednáške s názvom 
Miesto Svätého písma v živote rodiny 
v rámci Roka Svätého písma poukázal 
na jeho dôležitosť v rodine a predstavil 
biblické modely rodičovstva, vzťahov 
i biblické modely pre mladých ľudí. 
Súčasťou prednášky bola aj prezentácia 
katechetických pomôcok.

Seminár pokračoval prednáškou 
o. Petra Horvátha, člena Komisie pre 
pastoráciu Rómov, na tému Farská 
katechéza Rómov, v ktorej vyzdvihol 
tri dôležité hľadiská pri evanjelizácii 
Rómov: byť dobrým človekom, dobrým 
kresťanom a dobrým učeníkom. V rám-
ci workshopov predstavil niekoľko zá-
žitkových i tvorivých hier vhodných na 
prácu s Rómami. Záver seminára patril 
krátkej diskusii s prednášajúcimi. Pre-
zentované prednášky budú publikované 
v pripravovanom zborníku.

Seminár Farská katechéza
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(Trebišov, Michal Hospodár) Na 
sviatok svätého hieromučeníka Jo-
zafáta v pondelok 12. novembra sa 
v Cirkevnej združenej strednej škole 
v Trebišove konala odpustová slávnosť. 
Keďže sa práve začínal Týždeň Cirkvi 
pre mládež, vladyka Milan Chautur, 
košický apoštolský exarcha, v úvode 
viedol diskusiu s maturantmi školy 
na tému zodpovednosti za lásku a svoj 
život. Z iniciatívy vedenia školy bol 
postavený pred vstupnou bránou veľký 
drevený kríž s nápisom: Poďte ku mne 
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťaže-
ní, ktorý vladyka Milan posvätil. 

Vrcholom odpustovej slávnosti bola 
sv. liturgia vo farskom chráme. Spolu 
s vladykom ju celebrovali aj riaditeľ 
školského úradu o. Peter Orenič, pro-
topresbyter Dušan Seman a školskí 
kapláni. 

Po spoločnom občerstvení všetkých 
pracovníkov školy podujatie pokračo-
valo zápasom v halovom futbale, kde si 
zmerali sily kňazi s pedagógmi školy. 
Dve stredné cirkevné gréckokatolícke 
školy v meste Trebišov (združená 
škola a gymnázium) dávajú nádej, že 
z ich študentov vyrastie zodpovedná 
a evanjelizovaná generácia. 

Celoslovenský futbalový turnaj
(Prešov, Mária Mlátičeková) Kaž-

doročne sa pod záštitou vladyku 
Milana koná futbalový turnaj o pohár 
predsedu KBS. 17. novembra sa v Pre-
šove zišlo 8 mužstiev reprezentujúcich 
jednotlivé diecézy. Turnaj sa začal 
slávením sv. liturgie za prítomnosti 
vladykov Jána Babjaka, SJ, a Milana 
Chautura, CSsR. K dôstojnému slá-
veniu prispel aj mládežnícky zbor 
z Okružnej. Po skončení sv. liturgie sa 
súťažiaci aj fanúšikovia presunuli do 
SOU elektrotechnického v Prešove-

-Sekčove. Celkové prvenstvo si vybo-
jovali chlapci z Košickej arcidiecézy. 
Druhé miesto patrilo Bratislavsko-tr-
navskej arcidiecéze a tretie Nitrianskej 
diecéze. Mužstvo z farnosti Sedliská 
reprezentujúce Prešovskú eparchiu 
sa umiestnilo na 4. mieste. Diplomy 
a poháre si mužstvá prevzali z rúk 
vladyku Milana Chautura. Priebeh 
turnaja a organizáciu zabezpečovali 
členovia Komisie pre mládež Prešov-
skej eparchie.

Odpustová slávnosť v cirkevnej škole

spolu s členmi Konferencie sv. Vincenta de 
Paul, ktorého členmi sú príslušníci ústavu 
aktívne spolupracujúci na pastorácii odsú-
dených a obvinených v ústave.

PREŠOV (Andrea Čusová) Prešovský eparcha 
Mons. Ján Babjak, SJ, posvätil 12. novembra 
2007 v priestoroch centra Gréckokatolíckej 
diecéznej charity v Prešove na Hlavnej ulici 
novozriadenú Kaplnku bl. Pavla Petra Gojdi-
ča. Kaplnka bola posvätená pri príležitosti 60. 
výročia založenia charity v Prešove. 

PREŠOV (-pab; -jk) Gréckokatolícky prešov-
ský eparcha Ján Babjak, SJ, navštívil v stredu 
14. novembra 2007 Gréckokatolícky kňazský 
seminár bl. biskupa P. P. Gojdiča. Vo svojom 
príhovore po archijerejskej sv. liturgii vyzdvi-
hol osobu sv. apoštola Filipa. „Vy ste rovnako 
povolaní ako Filip.“ Bohoslovcom pripomenul 
zodpovednosť a vážnosť povolania, za ktoré 
apoštol Etiópie položil život. V seminári sa na 
povolanie kňaza pripravuje v súčasnosti 60 
bohoslovcov, ďalších 11 je v tomto akade-
mickom roku v pastoračnom ročníku.

PREŠOV (Eva Sopková) Diecézny školský 
úrad v Prešove zorganizoval v piatok 23. no-
vembra 2007 v DJZ v Prešove účasť na pred-
stavení pôvodného slovenského muzikálu 
režiséra Martina Kákoša František z Assisi.
Na tomto mimoriadne pôsobivom kultúrnom 
podujatí, ktoré sa koná v Prešove v celosve-
tovej premiére, sa zúčastnilo spolu osem-
desiatpäť pedagógov z gréckokatolíckych 
cirkevných základných škôl.

BARDEJOV (Ľubomír Petrík) Nedeľa Krista 
Kráľa 25. novembra bola v bardejovskej 
gréckokatolíckej farnosti slávnostnejšia ako 
po iné roky. Medzi veriacich zavítal prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ, ktorý posvätil obno-
vený exteriér – fasádu farského Chrámu sv. 
Petra a Pavla. Liturgickú slávnosť spevom 
sprevádzal domáci Gréckokatolícky chrá-
mový zbor sv. Petra a Pavla pod vedením 
Ivice Clementovej. Na slávnosti sa zúčastnil 
aj primátor mesta Bardejov Boris Hanuščak 
a poslanec NR SR Ján Pataky.

MIKLUŠOVCE (Juraj Popovič) 2. decembra 
2007 sa vo farnosti Miklušovce uskutočnila 
ďakovná svätá liturgia pri príležitosti ukonče-
nia tretej etapy obnovy miestneho chrámu. 
Svätej liturgii predsedal protosynkel o. Marcel 
Mojzeš. Prítomní boli aj poslanec NR SR Stani-
slav Kahanec, predseda správnej rady NEFO, 
n.f., Jozef Polačko, poslanec PSK Milan Benč.
Rozpočet na tretiu etapu obnovy chrámu 
predstavoval sumu 1169 tis. Sk. Výmenu 
krovu a krytiny strechy a kupoly veže sa 
podarilo zrealizovať za pomoci nadácie 
Obnovme svoj dom Ministerstva kultúry 
SR, ktorá poskytla 300 tis. Sk, a za pomoci 
neziskového fondu NEFO PSK, ktorý na ten-
to účel poskytol 250 tis. Sk. Chýbajúcu časť 
finančných prostriedkov získali z milodarov
veriacich a dobrodincov chrámu.

(Stará Lesná, sr. Alžbeta Gerbery-
ová, SSNPM)  ,,Aby ste v sile Svätého 
Ducha oplývali nádejou.“ (Rim 15.13 
b) Týmito slovami možno v krátkosti 
opísať duchovnú obnovu rodín s deť-
mi z Hnutia Svetlo – Život, ktorá sa 
16. – 18. novembra konala v Starej 
Lesnej. Témou obnovy bola manžel-
ská modlitba a manželský dialóg. Pri 

záverečnom delení zo stretnutia sa 
manželia vyjadrili, že sa znova utvrdili 
v presvedčení, že každá rodina musí 
byť hlboko zakorenená a zjednotená 
v láske, modlitbe a komunikácii. 
Len tak môže byť kresťanská rodina 
v dnešnej zmaterializovanej dobe zna-
kom vzájomnej vernosti a lásky.

Duchovná obnova oázových rodín

Pravidelné rómske bohoslužby
(Vranov nad Topľou, Martin Me-

kel) Ján Figeľ, člen Európskej komisie 
zodpovedný za vzdelávanie, odbornú 
prípravu, kultúru a mládež, spolu 
s ďalšími hosťami poctil svojou návšte-
vou začínajúce bohoslužby pre Rómov 
vo Vranove n/T. Je to jedna z mnohých 
aktivít regionálneho Pastoračného 
centra pre Rómov so sídlom v Čičave. 
Program v bývalom dome kultúry sa 
začal v nedeľu 18. novembra o 10.00 
hod. vystúpením divadelného klubu 
DIK, ktorý pracuje pod vedením Vla-
dimíra Špureka (DES Jano). Bohosluž-
bu sprevádzala mládežnícka gospelová 

kapela F6 a Chváliaci tím Hlinné. Peter 
Sabol, tajomník Prešovského biskup-
stva, sa zhromaždeniu prihovoril 
krátkou homíliou. Na bohoslužbe sa 
zúčastnilo vyše 150 Rómov z Ďurďoša, 
Hanušoviec, Bystrého, Hlinného, Soli, 
Čaklova, Vranova a Čičavy. 

Pravidelné bohoslužby sa budú 
konať každú nedeľu o 10.00 hod. v bý-
valom dome kultúry vo Vranove n/T 
(oproti Trom medveďom). Pozývame 
na ne všetkých, Rómov aj Nerómov, 
ktorí hľadajú živého Boha a chcú mu 
slúžiť.

Vaše správy očakávame na emaili: slovogrk@greckokat.sk
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s RNDr. Jozefom Voskárom, duchovným 
správcom Gréckokatolíckej diecéznej 
charity v Prešove (GKDCH)

Aký je význam kaplnky priamo v pries-
toroch GKDCH?
Kaplnka je srdce charity, odkiaľ pumpujú 
Božie impulzy do všetkých kútov našej 
činnosti. Z bohostánku vyžaruje sila, 
z ktorej môže načerpať každý, kto sa tam 
príde modliť, adorovať, kto sa tam príde 
hoci aj posťažovať so svojimi pracovnými 
či súkromnými problémami. Takže mať 
eucharistického Krista v priestoroch 
našej práce, ktorá má byť prežiarená 
atmosférou, myšlienkou evanjelia, z kto-
rého vychádza, to je to najlepšie miesto. 
Charita je chudobná inštitúcia Cirkvi. 
Tak by som to mohol povedať aspoň 
s ohľadom na naše podmienky. Takže je 
to skromná kaplnka, ale bohatá na to, 
čo práve potrebujeme. Vidieť v každom 
ubiedenom Krista, ktorého môžeme 
adorovať každý deň pred bohostánkom 
v našej kaplnke.

Čo znamená alebo čo by malo zna-
menať pre človeka mať miesto na 
modlitbu? Mať kaplnku, mať doma 
svoj „kútik“ na modlitbu?
Ježiš aj dnešným ľuďom hovorí: „Vždy 
sa modlite, stále sa modlite.“ To však 
neznamená, že budeme neustále kľačať 
na posvätnom mieste. Takto to asi Ježiš 
nemyslel. To by sme sa v živote iba modlili 
a nič nerobili. Ide o každý jeden náš úkon 
v živote. Nech robím čokoľvek, nech je 
to urobené dobre a s dobrým úmyslom. 
Nech je naše konanie zároveň našou 
vlastnou modlitbou, oslavou Boha. Ta-
kýmto spôsobom sa máme modliť a osla-
vovať Boha. Keď sa potrebujeme stíšiť 
od vecí tohto sveta, je dobré mať svoj 
„kútik“. Doma alebo na pracovisku. Ale 
pracovisko nie je miesto na to, aby sme 
sa v ňom neustále modlili. Ale ak máme 
obedňajšiu prestávku, môžeme ju stráviť 
pri modlitbe. Ak máme na pracovisku 
kaplnku, kedykoľvek okolo nej prejdeme, 
nasmeruje naše myšlienky k večnému 
prameňu, ktorý uzdravuje naše vzťahy 
– pracovné alebo rodinné.
Hlavne vzťahy máme nechať uzdravovať. 
Na to upozornili aj v ostatnom pastier-
skom liste otcovia biskupi práve v tomto 
období príprav na oslavy narodenia 
Ježiša Krista. Všetko máme posvätiť vo 
vzťahoch s ľuďmi, ktorých stretávame. 
Modlitba nemá byť oddelená od nášho 
života. To má byť nepretržitý proces. 
Modlím sa prácou, modlím sa rozho-
vormi, modlím sa osobnou modlitbou 
v chráme, v kaplnke, v domácnosti...

Andrea Čusová

rozhovor na 5 minút

(Čirč, -mg) V piatok 16. novembra sa 
v Chráme Presvätej Bohorodičky v Čir-
či po skončení bohoslužby uskutočnilo 
stretnutie žiakov ZŠ vo veku od 9 do 13 
rokov. O chystanej akcii pre školákov 
na tému Čo vieš o svojom patrónovi 
v nebi sa veriaci dozvedeli na nedeľnej 
bohoslužbe. Na získanie čo najväčších 
vedomostí o svojom mene mali chlapci 
a dievčatá päť dní.

V úvode stretnutia sa deti od svojho 
duchovného otca dozvedeli, prečo je 
dôležité vedieť niečo o svojom patró-
novi v nebi. Potom sa k slovu postupne 
dostávali chlapci a dievčatá. Vystúpenie 

každého člena bolo odmenené nielen 
sladkým cukríkom, ale hlavne získa-
nými vedomosťami.

Zaujímavé a poučné stretnutie sa 
skončilo pozvaním na duchovno-
-športové sobotňajšie dopoludnie. Na 
druhý deň spolu s duchovným otcom 
podnikla skupina detí duchovnú púť 
na svätú horu, kde sa uskutočnil Mole-
ben k Presvätej Bohorodičke a po ňom 
veselá sánkovačka. Vďaka obetavosti 
pána farára tak čirčské deti strávili svoj 
voľný čas pri činnostiach prospešných 
nielen ich telesnému, ale i duchovnému 
rozvoju.

Čo vieš o svojom patrónovi

(Prešov, Mikuláš Jančuš)  „Podobne 
vy mladší podriaďujte sa starším. Všetci 
sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh 
pyšným odporuje, ale pokorným dáva 
milosť.“ (1Pt 5,5)

V seminárnom živote sa striedajú 
dni všedné s dňami, ktoré v sebe nesú 
nádych netradičnosti a vzácnosti. 
Takýmto sviatočným dňom bola pre 
ôsmich bohoslovcov 2. ročníka streda 
21. novembra. V tento deň, na sviatok 
Uvedenia Presvätej Bohorodičky do 
chrámu, prijali od vladykov Jána a Mi-

lana posvätené podriasniky. Obliečka 
podriasnika predstavuje v seminárnom 
živote ďalší krok na ceste ku kňazstvu. 
Príhovory vladykov boli smerované 
k tomu, aby sme tento odev ako znak 
odovzdania sa Bohu nosievali s úctou 
a radosťou, aby sme tak i svojím von-
kajším prejavom svedčili o Kristovi, 
ktorý je stredobodom každého nášho 
konania. Slávnostný obrad posvätenia 
podriasnikov pokračoval archijerejskou 
sv. liturgiou.

Obliečka seminaristov

(Prešov, Ľubomír Petrík) Pod zášti-
tou vladyku Jána Babjaka, SJ, prešov-
ského eparchu, a pána Petra Chudíka, 
predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja, sa v sobotu 24. novembra usku-
točnil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove XVI. ročník Festivalu du-
chovných piesní byzantského obradu. 
Tohto roka to bola jeho domáca časť. 

Hlavným organizátorom bolo Gréc-
kokatolícke biskupstvo v Prešove a spo-
luorganizátormi mesto Prešov, Grécko-
katolícka teologická fakulta Prešovskej 
univerzity, Nezisková organizácia Petra 
a Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ. Na 
festivale vystúpilo sedem speváckych 
zborov: Zbor sv. Romana Sladkopevca, 
ktorý tvoria bohoslovci Gréckokatolíc-
keho kňazského seminára bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove, gréckokatolícky 
zbor Hlahol z farnosti na Sídlisku III. 
v Prešove, Gréckokatolícky chrámový 
zbor sv. Petra a Pavla z Bardejova, 
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Pre-
šova, Gréckokatolícky chrámový zbor 
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča 
z Vranova n/T.-Čemerného, Zbor sv. 

Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chrá-
me Narodenia Presvätej Bohorodičky 
v Košiciach a gréckokatolícky chrá-
mový zbor Chrysostomos z Bratislavy. 
Záver festivalového popoludnia patril 
už tradične spoločnej skladbe Budi imja 
Hospodne od D. Bortňanského. Bolo to 
také uchvacujúce, že prešovský eparcha 
účinkujúcich požiadal, aby túto skladbu 
zaspievali ešte raz. Zároveň im poďa-
koval za hlboký kultúrny a duchovný 
zážitok, ktorý svojím spevom zanechali 
v srdciach prítomných. Vyzdvihol ich 
obetavosť pri nácvikoch, na ktorých sa 
stretávajú, aby mohli spevom chváliť 
Boha a potešiť ľudské srdcia. 

Medzi vzácnymi hosťami bol vladyka 
Ján, pravoslávny arcibiskup prešovský 
a Slovenska, emeritný prešovský biskup 
Ján Hirka, predseda PSK Peter Chudík, 
zástupkyňa primátora mesta Prešov 
Katarína Ďurčanská a mnohí iní. 

Skutočnou bodkou festivalu bola 
nedeľná svätá liturgia v prešovskej 
katedrále, ktorú nádherným spevom 
sprevádzal bratislavský zbor Chrysos-
tomos.

Festival v Prešove priniesol hlboký kultúrny 
a duchovný zážitok
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Píše sa rok 2386. Svet sa zbavil väč-
šiny ziel, ktoré ho sužovali ostat-
né stáročia či tisícročia. Posledná 

svetová vojna bola ešte na začiatku 22. 
storočia, keď sa celosvetová ekonomika 
zrútila. Odvtedy sa začala budovať nová 
spoločnosť. Je to spoločnosť mieru, 
pokroku, ľudskosti, vyspelej techniky, 
dokonalých ľudí... Idea, po ktorej túžili 
všetci revolucionári. Človek pokoril 
počasie, vesmír, ba i zem. A práve pred 
dvadsiatimi rokmi pokoril aj čas.

Odvtedy ako tichí spoločníci skú-
majúci život predkov odchádzajú ča-
sonauti do hlbín ľudskej minulosti, aby 
očisťovali históriu od bludov a legiend 
a robili z nej studnicu pravdy o ľudstve. 
Za tých dvadsať rokov sa už uskutočnilo 
viac než sto misií. Vďaka nim sa získali 
originálne skladby mnohých umelcov 
19. storočia. Ľudstvo spoznalo pravú 
tvár Caesara, Shakespeara, DaVinci-
ho či Michelangella. Mnohé ich diela 
stratené v minulosti či zničené vojnami 
sa znova objavili pred očami ľudí. Ale 
nielen to. Prvýkrát sa mohli prezen-
tovať zničené veľkolepé diela tak, ako 
boli stvorené. Feidiova Aténa a Zeus, 
Mauzóleum v Halikarnasse, slávny 
Artemidin chrám v Efeze či Visuté 
záhrady Babylonu i jeho slávna veža sa 
objavili v plnej kráse a pravde tak, ako 
boli vytvorené. Spočiatku ľudia skúmali  
skôr historické fakty, potom umelecké 
diela. A dnes, 3. decembra 2386, štartuje 
posledná misia roku 2386, aby jasne 
určila presný začiatok letopočtu.

Po dlhých skúmaniach a politických 
rokovaniach sa všetci dohodli, že pre-
skúmajú okolnosti počiatku letopočtu 
a buď ho upravia podľa skutočnej 
pravdy o narodení osoby Ježiša Naza-
retského, alebo, ak sa dokáže, že išlo iba 
o obyčajného človeka alebo dokonca 
o legendu, ustanovia deň mieru, keď 
sa skončila posledná vojna, za začiatok 
nového letopočtu. Ľudstvo sa zmenilo, 
všetky náboženstvá boli vtlačené do 
jednej spoločnej viery v absolútnu 
dokonalú bytosť. Na okraji spoločnosti 
ešte živorili malé roztrúsené skupiny 
starovercov, ktorí verili ešte starým 
bohom – kresťanskému, moslimské-
mu, židovskému či uznávali Krišnu, 
alebo Budhu. Boli však malé a žili ticho 
v ústraní. Dokonalá spoločnosť tolero-
vala aj túto slabosť človeka, vedomá si 
toho, že raz to všetko pominie a ustúpi 
pokrokovejšej a dokonalejšej viere.

A práve dnes štartovala misia pia-
tich časonautov. Markus mal ísť do 7. 
a 6. storočia pred začiatkom letopočtu 
a skúmať osobu Budhu. Oliver mal ísť 
ešte ďalej a skúmať osobu Krišnu. Viktó-
ria odišla skúmať tajomného Abraháma 
dve tisíc rokov pred letopočtom. Joe bol 
vybraný preskúmať osobu Mohamen-
da a ja, Ian, zasa Ježiša Nazaretského. 
Odštartovali sme presne o 10. 30 hod. 
svetového času.

Dostal som sa sedem rokov pred 
terajší začiatok letopočtu do vtedajšie-
ho Herodesovho kráľovstva. Tak ako 
všetci časonauti som bol neviditeľný 

ako duch. Mohol som však pozorovať 
veci, prenášať sa v priestore a všetko 
zaznamenávať do kryštálov. Vybral 
som sa teda do Nazareta, malej dediny 
v Galilei. O niekoľko týždňov, v noci, 
som bol svedkom zvláštneho javu. Má-
ria, mladá dievčina, akoby mala víziu. 
Moje senzory nezaznamenali prítom-
nosť žiadnej energie. Usmial som sa. 
Pochabé dievča, napadlo mi, no všetko 
som dôkladne zaznamenal.

Od dievčaťa som sa 11 mesiacov ne-
pohol ani na krok. V mojom srdci však 
začali klíčiť pochybnosti a vznikať otáz-
ky. Mária bola tehotná. Kedy? Hľadal 
som v svojom harmonograme čas, keď 
som sa od nej vzdialil, no nenašiel som 
nič. Stále som ju mal predsa na očiach. 
Nespal som, nejedol ani nepil, vlastne 
som to ani nepotreboval. No nechápal 
som.

Pred niekoľkými mesiacmi som 
opustil s Máriou Nazaret na ceste k jej 
príbuznej Alžbete. Bol som pokojný 
do chvíle, keď ma senzor upozornil na 
ťarchavosť oboch žien. Moja ostražitosť 
stúpla a všímal som si každý detail 
okolo seba. Teraz sme znova na ceste. 
S Máriou a jej snúbencom Jozefom 
vstupujeme do Betlehema, do Domu 
chleba, Dávidovho mesta v Judei. Všet-
ko je zvláštne. 

Keď sme prešli okolo Jeruzalema, 
videl som vojakov, ako behajú a ľudia sa 
ich boja. S úsmevom som skonštatoval, 
že my v 24. storočí už vojakov nepo-
trebujeme a nepoznáme ani strach. No 
vnútri som cítil zvláštny pocit vyvolaný 
pochybnosťami a otázkami. Nevedel 
som, čo to je.

V Betleheme to dnes vrie ako v úli. 
Všade je plno ľudí. Asi každý odkladal 
povinnosť zapísať sa až po žatve a zbere 
úrody. A teraz sú ich tu stovky. Dávi-
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dov rod je asi dosť početný. Hostince 
sú preplnené, domy takisto. A Jozef tu, 
nanešťastie, nemá blízku rodinu. Po 
mnohých pokusoch sme sa nakoniec 
uložili v akejsi maštali, či skôr jaskyni 
prerobenej na maštaľ. Nebolo to veľmi 
príjemné, ale nefúkal tu studený vietor 
a všetci mali strechu nad hlavou. Čo sú 
to za výkriky? Tá žena začala rodiť! Jozef 
narýchlo zohnal akési babice z okolia.

Ešte nikdy som nevidel pôrod. Úžas-
né!

Môj senzor mi hlási zaujímavý jav 
– konjunkciu planét. Vyšiel som z maš-
tale. Na nebi zažiarilo ich spojenie ako 
zvláštna hviezda. V diaľke bolo počuť 
akýsi spev. Započúval som sa, no bola 
to iba hudba. Ale aká krásna! Vrátil som 
sa do maštale, kde matka sedela umytá 
a  v náručí držala malého chlapca. Nád-
herné dieťa.

Prešla hodina. Vonku sa ozývali zvuky 
zvierat. Do maštale sa vracali pastieri 
so svojimi ovcami a kozami. Na moje 
prekvapenie vôbec neboli prekvapení, že 
tam vidia dieťa, ale skôr vyzerali šťastní. 
Začali rozprávať o speve anjelov a hudbe 
z neba. Mysľou my prešli dve otázky: „Čo 
sú to anjeli? Či sa všetci naozaj pomiatli?“ 
V tej chvíli som si uvedomil, že tú hudbu, 
tú zvláštnu hudbu, som počul aj ja. Otáz-
ky... Ďalšie otázky a ten zvláštny pocit 
vo mne mocnie... Na ôsmy deň chlapca 
obrezali. Hrozný zvyk! Bol som úplne 
zdesený. Neviem si predstaviť, že by som 
tomuto vystavil svoje dieťa dobrovoľne. 
A k Márii sa nik skoro ani nepriblížil. 
Dokonca ani Jozef. Veď mu dala dieťa! 
Prečo sa k nej tak správa a nepohladí ju? 
Ďalšia otázka...

Prešiel mesiac a ja som dostal odpoveď 
na túto otázku. Celá rodina sa vybrala do 
Jeruzalemského chrámu, kde bola Mária 
rituálne očistená. Ešteže v dvadsiatom 
storočí zrovnoprávnili muža a ženu, 
pomyslel som si.

Prešli dva obyčajné, pokojné roky. Má-
ria práve uložila Ježiša v malej izbietke 
spať a prišla von k Jozefovi. Ten už dva 
roky vypomáhal v miestnej tesárskej 
dielni, lebo sa bál vrátiť do Nazareta 
s takým malým dieťaťom. Zahľadel som 
sa na nich. Tvorili nádherný pár, a to 
napriek tomu, že Jozef už mal šediny 
a Mária bola veľmi mladá. Ich láska rástla 
deň čo deň a to malé dieťa, Ježiš, ich lás-
ku živilo každým slovkom, úsmevom či 
pohľadom. Zamyslel som sa. Už viackrát 
mi napadla myšlienka, že toto nie je iba 
obyčajná rodina. Všetko bolo zvláštne. 
Tajomné počatie, Jozefova láska k žene, 
ktorá čakala cudzie dieťa, jeho narodenie, 
hviezda, hudba, pastieri ... Ale teraz je 
už pokoj.

Moje myšlienky vyrušil senzor. Každú 
chvíľu sa má znova objaviť konjunkcia, 
ktorú som zazrel pred dvoma rokmi. 
Tu je! Všetci sme zdvihli oči k nebu, 
kde úžasné svetlo preťalo tmu priamo 
nad našimi hlavami. Dieťa v izbietke sa 
zobudilo a prinútilo nás vojsť dnu. Mária 
si ho vzala na ruky a chcela mu ukázať 
hviezdu na nebi. Niekto klope na dvere. 
Do izbietky vstupujú traja starší muži 
z východných krajín. Ich rozprávanie 
ma prekvapilo a vytrhlo zo zdanlivého 
pokoja, ktorý ma sprevádzal dva roky. 
Hovoria, že ten chlapec je kráľ, a dávajú 
mu dary, ktoré priniesli. O niekoľko 
minút však odchádzajú prenocovať do 
hostinca. Ráno sa vraj vrátia.

Všade zavládla tmavá noc. Hviezda 
zhasla, planéty sa vybrali každá svojím 
smerom. Vyšiel som von a pozoroval 
tmavé nebo. Krik... O chvíľu ďalší... 
Nárek žien sa rozliehal po celom Bet-
leheme. Rýchlo som sa premiestnil, aby 
som videl, čo sa deje. Porušil som síce 
pravidlo a nechal rodinu samú, ale čosi 
vo mne je silnejšie než pravidlá a zákony, 
ktoré mám dodržiavať. Ostal som akoby 
prikovaný k zemi. Vojaci kráľa Hero-
desa vytrhávali chlapcov z rúk matiek 
a pred ich očami ich vraždili. V hlave 
sa mi zrodila iba jedna myšlienka: Späť! 
Preletel som dvermi a chcel kričať na 
Jozefa. Vôbec som si neuvedomoval, že 
ma nemôže počuť. No Jozef už bol hore 
a balil veci. Ako? Kto ho vystríhal? Do-
stal som odpoveď – anjel vo sne. Rýchlo 
sme sa všetci vykradli bočnými uličkami 
a utekali na juh – do Egypta.

Obzrel som sa. Betlehem bol plný 
bolesti a smútku. Moj pohľad sa však 
stretol s pohľadom toho malého chlap-
ca. V jeho očiach som vyčítal vnútorný 
pokoj napriek tomu, že mu išlo o život. 
Kvôli jeho narodeniu práve umierali de-
siatky chlapcov, a on bol pokojný. V tej 
chvíli som si uvedomil, že sa vo mne deje 
zmena, ktorá ovplyvní celý môj život. Ten 
zvláštny pocit v mojom srdci, ktorý ma 
desil dva roky, zmizol. Namiesto neho 
som však pocítil teplo, aké som nikdy 
predtým nepocítil. Zamiloval som si 
to dieťa a uveril som, že to malé dieťa 
opradené tajomstvom, dieťa narodené 
v chudobe, ktorému sa klaňali najmúd-
rejší ľudia toho veku a kvôli existencii 
ktorého sa zdesil Herodes i jeho šľachta, 
nie je iba výnimočné. Je totiž unikátne, 
jediné, ktoré v srdci každého, kto mu 
pohliadne do tváre, uhasí bolesť i žiaľ 
a každý smútok.

Neveríte? Pohliadnite mu do očí.

Juraj Gradoš

Pondelok  24. december

S nami Boh, čujte všetky národy a kajaj-
te sa, lebo s nami Boh. (Veľké povečerie)

Dnes sa láska prezentuje len ako 
vzplanutie citov. Často je to o tom, či 
k tebe niečo cítim, alebo už necítim 
nič, a preto odchádzam. City sprevá-
dzajú lásku, ale láska je niečo iné – je 
to rozhodnutie. Rozhodnutie milovať 
každý deň, v dobrom aj v zlom. Každý 
človek túži milovať a byť milovaný, 
a keď chceme milovať, musíme sa 
zriecť túžby brať a musíme mať vôľu 
dávať a prijímať.  Matka Terézia hovorí, 
že pravá láska bolí. V dnešný večer slá-
vime veľký sviatok lásky, lebo Boh sa 
stáva človekom. Chce byť s nami a ide 
až tak ďaleko, že chce prebývať priamo 
v našich srdciach.
Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme sa aj 
my každý deň rozhodovali pre teba.

Utorok  25. december

Vyslobodenie poslal Pán svojmu ľudu. 
(Pričasten sviatku; Ž 111, 9)

V Knihe Exodus je napísané, ako sa 
Boh zjavil Mojžišovi a posiela ho do 
Egypta: „Ja som Boh tvojho otca Abra-
háma, Boh Izáka a Boh Jakuba. Videl 
som utrpenie svojho ľudu,  preto som 
zostúpil, aby som ho vyslobodil z moci 
Egypťanov a vyviedol ho z tej krajiny 
do krajiny krásnej a priestrannej. Preto 
poď, pošlem ťa k faraónovi! Vyvedieš 
môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ (Ex 3, 6 
– 9.10) V plnosti času Boh posiela no-
vého Mojžiša – svojho jednorodeného 
Syna. Ježiš prichádza na túto zem, aby 
ukázal pravú tvár Boha Otca a aby 
vyplnil jeho vôľu – vyslobodiť svoje 
stvorenie z otroctva hriechu, lebo ono 
sa stalo predmetom vlastníctva diabla.
Dôležité je však vedieť, že po vyslobo-
dení túži iba ten, kto vie, že je otrokom 
a otročí hriechu.  Pane Ježišu, prosím 
ťa, ukáž nám naše otroctvá a daj nám 
silu, aby sme ti otvorili brány svojho 
srdca, aby sme už neboli otrokmi, ale 
Božími deťmi. 

Streda  26. december

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku 
a odišiel do Egypta. (Mt 2, 14)

Nič nie je dnes vystavené vplyvu tzv. 
slobody tak ako rodina. Dostáva sa 
do pozície bezvýznamnej inštitúcie. 
Je to aj vďaka tomu, že dnešný človek 

na každý deň
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Deti sa rad radom predstavujú: 
Otília, Natálka, Timotej, Dá-
vid, Lukáš, Natálka, Klaudia, 

Ľudka, Martin, Kubko, ešte jeden Jakub, 
Alica a Patrik. Keďže sa už ochladilo, 
ďalší obyvatelia škôlky sa doliečujú 
doma pod teplou perinou. 

Po prvej otázke: „Čo sa blíži?“ sa 
jednohlasne ozve:

„Vianoce!“
„A kto je na Vianoce najdôležitej-

ší?“

„Ježiško.“
„Kto je to Ježiš? Čo by si o ňom vedel 

povedať?“
(Deti dvíhajú ruky ako v ozajstnej 

škole.)
Ľudka: „Pán Boh.“
„A kto je pre teba Ježiš?“
„Kamarát,“ znova sa ozve najsmelšie 

z dievčat.
„A Ježiško nosí aj darčeky,“ dodáva 

Klaudia.
„Stretli ste sa niekedy s Ježišom?“
Zborovo: „Nie.“

„Nie? Nikdy ste ho nevideli? A prečo 
ho nie je vidieť?“

Znova sa ozve niekoľko hlasov: „Lebo 
je neviditeľný.“

„Ale predsa sa niekde s ním môžeme 
stretnúť, aj keď ho nevidíme. Kde?“

Alica začína: „V nebi.“
Klaudia: „Aj na zemi.“
Ľudka: „Môžeme sa s ním stretnúť, 

aj keď ideme do škôlky.“
„A keď sa modlíte, čo vtedy robíte?“
Znova sa skoro jednohlasne ozýva: 

„Rozprávame sa s Ježišom.“
„Aha! Takže vtedy sa tiež stretnete 

s Ježišom, však?“ 
„Áno.“
„Onedlho teda budú Vianoce. Viete, 

čo oslavujeme na Vianoce?“
„Ježiška.“
„Ale čo presne oslavujeme?“
Klaudia: „Jeho narodeniny, lebo sa 

narodil.“
„A viete, deti, kde sa Ježiš narodil?“
„V Betleheme.“
„A viete aj, kde presne sa v tom Bet-

leheme narodil?“
„V jasličkách.“
„A čo sú to jasličky? Kde ich budeme 

hľadať?“
„V maštali.“
„Čo sa dáva do jaslí?“
„Seno, slama.“
„Aj Ježiško.“ (Ktosi zašepoce a ozve 

sa potmehúdsky smiech.)
„Prečo dali Ježiška práve do jasli-

čiek?“
Ozvú sa výkriky: „Nemali dom. Ne-

mali kam ísť.“
Ľudka: „Nebolo pre nich miesta.“

rozhovor

ÚŽASNÁ NARODENINOVÁ OSLAVA

Je neskorá jeseň. Prvé mrazy aj prvý sneh ohlasujúci zimu 
už máme za sebou. Po zasneženej ceste mierime do naj-
známejšieho pútnického miesta gréckokatolíkov – Ľutiny. 
Tentoraz má naša púť iný cieľ. Pokúsime sa dnes dívať na 
udalosti Vianoc detskými očami a prežívať ich detským 
srdcom. Aj sám Pán hovorí: „Ak sa neobrátite a nebudete 
ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 18, 3)
Neďaleko baziliky je Cirkevná materská škola sestry Joza-
fáty. Budova patrí sestrám služobniciam, a preto popri jej 
najmenších obyvateľoch sa pri vstupe stretávame aj s re-
hoľnými sestrami. Za dverami herne nás už čakajú deti. 
Zvedavo si nás prehliadajú. Usadíme sa v polkruhu na 
malých stoličkách, aby sme sa porozprávali o ich Vianoci-
ach. O tom, ako ich prežívajú.
Je zaujímavé pozorovať, ako jednoducho chápu a prijí-
majú veci okolo seba. Pani riaditeľka si tiež prisadne, aby 
zjemnila pre deti trocha napätú atmosféru. Posúvam pred 
deti diktafón s poznámkou, že sa ho nemusia báť. Začína-
me.
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„Vedel by niekto porozprávať príbeh 
o narodení Ježiška?“

Úlohy sa zhostila Ľudka: „Mária a Jo-
zef dlho putovali. Potom uvideli nejaký 
dom a išli sa opýtať, či tam môžu vojsť. Už 
niekto otváral, ale ten ujo povedal: ,Choďte 
preč!’ Potom išli do druhého domu. Tam 
ich vpustili, ale dali ich iba do maštale. 
Tam sa narodil Ježiš. Položili ho do slamy 
v jasličkách.“

„A vy určite viete, že trocha neskôr mu 
ktosi priniesol darčeky.“

Ľudka: „Áno. Králi.“
Martin: „Dostal zlato.“
Spoločnými silami sme potom prišli na 

to, že ďalší králi – mudrci mu podarovali aj 
kadidlo a myrhu. Potom prišli aj pastieri, 
ktorí tam pásli svoje stáda a anjeli spievali.

„A čo by ste najradšej dali Ježiškovi pod 
stromček vy?“

Ľudka by mu dala tortu. Martin by mu 
zabalil ružu, aby Ježiško nebol smutný. 
Kubko by mu dal mačičku, aby sa mal s kým 
hrať, Ľudka nejakú princeznú a Klaudia by 
mu priniesla koláče, aby sa mohol dobre 
najesť. Natálka by mu tiež podarovala neja-
ký kvietok, Lukáš by sa podelil so sladkos-
ťami, lebo určite aj Ježiško má rád sladkosti. 
Dávid by bol tiež za tortu, lebo torta sa dáva 
pri takýchto oslavách.

„A viete, koľko sviečok by mal tohto roka 
Ježiš na torte?“

Deti svorne krútia hlavami. Keď sa do-
zvedia, že by ich bolo viac ako dvetisíc, ozve 
sa udivené: „Fíha!“

Zrazu sa z kúta ozve: „A ja by som mu 
dala dobré skutky!“

„A z ktorého darčeka by sa Ježiš najviac 
tešil?“

„Práve z dobrých skutkov,“ povie Ľud-
ka.

„Ja pomáham mamke variť, piecť koláče 
a umývať riad,“ pridá sa Klaudia.

Patrik potichučky dodáva: „Ježiš by sa 
tešil z čistého srdiečka.“

Dievčatká sa pridali: „A veľmi by sa tešil 
z lásky.“

„A z akej lásky by sa tešil?“
Klaudia : „Z našej. Z toho, že ho ľúbi-

me.“
„Aj z toho, že ľúbime Pannu Máriu a Pá-

na Boha, anjelov, sami seba, mamku, ocka, 
sestry, bratov...“ dodávajú ďalšie deti.

Otília zakončí: „Mamke pomáham 
a mám veľmi rada ocka.“

„A prečo máš rada ocka?“
„Lebo mi urobí všetko, čo chcem.“
„Tak to je naozaj dobrý ocko.“
„Mala som rada aj našu babku v Kame-

nici, ktorá zomrela.“
Klaudia dodáva: „Aj mne zomrela starká 

a každý večer sa za ňu modlím.“
„To je dobre. Z tohto, o čom sme sa teraz 

rozprávali, sa Ježiško teší. A na čo sa najviac 

tešíte na Vianoce vy?“
Kubko: „Najviac sa teším na darčeky.“ 
Alica sa najviac teší na to, že dostane 

kočiar. 
„A teší sa niekto aj na niečo iné, ako na 

darčeky?“
Ľudka povie jednoznačne: „Na Ježiš-

ka.“ 
Klaudia sa ešte teší na bobaľky.
„A kedy je vám doma na Vianoce naj-

lepšie?“
Otília: „Keď máme prázdniny. Keď sme 

doma spolu s mamkou a s ockom, Peťom 
a Ľubom a so Zdenkou.“

Klaudia: „Nám je doma najlepšie, keď 
zdobíme stromček.“

Otília ju preruší: „Keď je sneh a môžeme 
sa guľovať.“

„A teraz si predstavte, že by u vás doma 
boli na Vianoce hádky. Bolo by to dobré?“

 „Nie.“
Spoločne s deťmi sme prišli k záveru, 

že dobre nám je vtedy, keď je pokoj, keď sa 
máme radi a keď prežívame na Vianoce veľa 
radosti. Dôležité je usmievať sa, odpúšťať.

Potom sme sa ešte porozprávali o pre-
kvapeniach a o tom, že ich máme všetci 
radi, lebo je to pre nás tajomstvo. A prekva-
penie je velikánske vtedy, keď sme ho ešte 
nikdy predtým nedostali a veľmi sme ho 
chceli. Aj na Vianoce prežívame tajomstvo. 
Potom sme prišli k otázke: 

„Kto u vás doma nosí darčeky?“
Patrik: „Ježiško.“
Kubko: „A u nás tiež Ježiško.“
Natálka: „Mikuláš.“
„A ako sa to stane?“
U Ľudky ktosi zazvoní, vojdú do izby 

a zrazu sú darčeky pod stromčekom. Na-
tálka si myslí, že príde Mikuláš na saniach 
a má na nich poukladané darčeky vo veli-
kánskom vreci. 

„Čo by ste chceli, aby na Vianoce vo vašej 
rodine nechýbalo?“

Natálka: „Ja by som chcela, aby nám 
nechýbala babka, aby bola na Vianoce 
u nás.“

Martin by chcel, aby mu nechýbal ocko, 
lebo ocko chodí často preč za prácou. Ľudka 
by chcela, aby im nechýbal Ježiško. Otília si 
posťažuje na bračeka, že niekedy nepočúva, 
a preto by chcela, aby u nich bolo troška 
viac poslušnosti.

No a, samozrejme, darčeky a radosť 
z nich.

Po milom rozhovore sa dohodneme, že 
sa pokúsime Ježiškovi pomôcť pripraviť ne-
jaké darčeky pre tých, ktorých máme radi, 
aj také, ktoré nie je vidieť, ale vytvárajú tú 
správnu vianočnú náladu.

Všetkým škôlkarom aj pani riaditeľke 
Kataríne Antolovej za rozhovor ďakuje 
Dada Kolesárová.

sa bojí zodpovednosti. Sme 
zodpovední nielen za svoj život, 
ale aj za život toho druhého. 
A to nám často berie odvahu. Sv. 
Jozef a Presvätá Bohorodička sú 
nádherným príkladom odvahy  aj 
napriek všetkým okolnostiam 
a problémom, v ktorých sa nachá-
dzali. Táto ich odvaha pramení 
z poznania toho, že Boh je s nimi, 
že ich predchádza v ich rozhod-
nutiach a že nie sú odkázaní iba 
na vlastné sily. O tejto pravde nás 
Ježiš uisťuje slovami: „Ja som s va-
mi po všetky dni až do skončenia 
sveta“ (Mt 28, 20).
  

Štvrtok  27. december

Istý hospodár vysadil vinicu. Oboh-
nal ju plotom, vykopal v nej lis 
a postavil vežu. Potom ju prenajal 
vinohradníkom a odcestoval. (Mt 
21, 33)

Zober svoj život do vlastných rúk! 
Máš na to úplné právo, veď ty 
sám najlepšie vieš, čo potrebuješ!
Už v raji bola táto katechéza 
ponúknutá našim prarodičom. 
A všetci vieme, aký bol jej 
výsledok. Pokúšaný ňou bol aj 
Izrael a tejto skúške sme podro-
bení každý deň aj my. Je to veľké 
pokušenie, lebo Boh dal človekovi 
slobodu.  Sv. Štefan vedel, že život 
je dar a  že patrí Bohu. A sv. Pavol 
dodáva: „A neviete, že vaše telo je 
chrámom Ducha Svätého, ktorý 
je vo vás, ktorého máte od Boha, 
a že nepatríte sebe? Draho ste 
boli kúpení. Oslavujte teda Boha 
vo svojom tele.“ (1 Kor 6, 19) Boh 
nás pozná. Pozná naše silné strán-
ky i naše slabosti a vie, čo je pre 
nás najlepšie. Keď sa rozhodneme 
odovzdať riadenie našich živo-
toch jemu, bezpečne nás dopraví 
domov ako sv. Štefana.

Piatok  28. december

Ježiš povedal: „Ľahšie je ťave prejsť 
cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť 
do Božieho kráľovstva.“ Oni sa 
ešte viac čudovali a hovorili: „Kto 
potom môže byť spasený?“ (Mk 10, 
25 – 26)

Kto je podľa slov Ježiša Krista bo-
hatý? Každý človek, lebo každý je 
hriešny a bohatý na hriechy. Toto 
naše bohatstvo nemôžeme zničiť 

na každý deň
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Charita na Slovensku mala 
vo svojom kalendári ten-
to rok viacero význam-

ných udalostí. Azda tou najväčšou bola 
oslava 800. výročia narodenia patrónky 
Slovenskej katolíckej charity – sv. 
Alžbety Uhorskej. Ďalším dôvodom 
bolo 80. výročie založenia Slovenskej 
katolíckej charity. A dôvod na oslavu 
má aj samotná Gréckokatolícka die-
cézna charita v Prešove. Práve v tomto 
roku si jej zamestnanci, sympatizanti 
i klienti pripomínali výročie jej založe-
nia, a to pred 60 rokmi blahoslaveným 
biskupom Pavlom Petrom Gojdičom, 
OSBM. Blahoslavený biskup Gojdič bol 
známy svojou empatiou k núdznym, 
svojou štedrosťou a spolupatričnosťou. 
Žil podľa hesla „Boh je láska, milujme 
ho!“ Toto sa stalo aj mottom Grécko-
katolíckej diecéznej charity v Prešove. 
Ako hovorieva jej riaditeľ PhDr. Peter 
Valíček: „Bez tejto lásky sa práca v cha-
rite nedá vykonávať.“

Veľa významných dní zozbieraných 
v tomto roku a neustála potreba mies-
ta na stíšenie pri každodennej práci 
s klientmi inšpirovala zamestnancov 
Gréckokatolíckej diecéznej charity 
k projektu vlastnej kaplnky priamo 
v priestoroch Centra diecéznej charity 
v Prešove. Pri slávnostnej archijerejskej 
svätej liturgii priestory kaplnky posvätil 
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, 
SJ. V homílii otec biskup zdôraznil, že 
Bohu sa dá slúžiť na každom mieste 

a pri každej práci. Práca zamestnancov 
charity je práve v tomto excelentná. 
Navyše, Kristus povedal práve na ad-
resu núdznych: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto maličkých, 
mne ste urobili.“ A núdznym 
pomáhajú zamestnanci chari-
ty, im sa venujú. Túto službu 
núdznym si osvojovali už prví 
apoštoli a učeníci, keď videli 
Krista, ako pomáha slabým 
a chorým. „Tu budete prosiť 
o sily, odvahu, nápady, ako 
lepšie pomáhať núdznym. 
K tomuto vám žehnám. Pán 
bude mať z vás radosť, lebo 
on sa vidí v opustených, v tr-
piacich ľuďoch. Majte pevnú 
vieru, aby ste svetu ukazovali 
tie najväčšie hodnoty – du-
chovné,“ zdôraznil v závere 
homílie Mons. Babjak.

Zamestnanci charity ne-
ustále pracujú s ľuďmi v hmotnej, soci-
álnej, ale i duchovnej núdzi. Aby mohol 
človek plnohodnotne pomáhať inému 
človeku, musí mať svoje vnútorné záze-
mie, vnútorný pokoj a istotu. Niekedy 
je veľmi ťažké čo len počúvať príbeh 
človeka, ktorý si, ako sa zvykne hovorie-
vať, užil svoje. A nie vždy si za situáciu, 
v ktorej sa ocitol, mohol sám. Rôzne 
životné tragédie prispievajú k ďalším 
tragédiám, problémom, ťažkostiam... 
S takýmito príbehmi sa pracovníci 
pasujú denne. Doteraz nemali kam ísť, 
nemali sa ísť kam nadýchnuť a pokračo-

vať ďalej vo svojej práci pre iných. Teraz 
je to inak. Priamo na pracovisku majú 
prítomného eucharistického Krista. 
Tam môžu kedykoľvek „odbehnúť“ 
alebo len pozrieť tým smerom a s väč-
šou istotou pracovať ďalej. V kaplnke sa 
budú konať aj pravidelné liturgické slá-
venia pre zamestnancov a pre všetkých, 
ktorí zájdu na prešovskú charitu. Často 
aj človeka, ktorý prichádza s prosbou 
o pomoc, premôže vlastné nešťastie. 
Ticho kaplnky, prítomný Kristus a prí-
tomnosť človeka, ktorý môže pomôcť 
– toto všetko prispieva k väčšej istote 
hľadajúceho.

Na prešovskej charite sa vždy niečo 
deje. Momentálne sa zamestnanci pri-
pravujú nielen na slávenie vianočných 
sviatkov spoločne s klientmi, ale aj na 
spustenie novej prevádzky – Centra 
sociálnych a terénnych služieb. V ňom 
by mali klienti v sociálnej a hmotnej 
núdzi nájsť priestor na osobnú hygie-
nu, možnosť vyprať si veci, prípadne 
vymeniť ich za iné v sociálnom šatníku. 
Lepšie podmienky tam budú mať aj 

zamestnanci Sociálneho centra, ktorí sa 
tak budú môcť lepšie a komplexnejšie 
venovať klientom. Centrum sa plánuje 
spustiť v januári 2008. Jeho priestory 
nebudú ešte úplne dokončené. Zatiaľ 
sa spustí prevádzka polovice zrekon-
štruovanej budovy, druhá polovica sa 
priebežne dokončuje. V nej by mala 
byť kuchyňa s výdajňou teplého jedla 
pre ľudí v núdzi. Pri realizácii tohto 
projektu Gréckokatolícka diecézna 
charita v Prešove výrazne spolupracuje 
s mestom Prešov.

Andrea Čusová

 spoločnosť

TRI VÝROČIA POD JEDNOU STRECHOU
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archeológia

vlastnými silami, preto Ježiš ďalej 
hovorí: „Ľuďom je to nemožné, 
ale Bohu je všetko možné“ (Mt 
19, 26). Dnes je nám adresovaná 
dôležitá pravda. Ak neprijmeme 
Božie milosrdenstvo a Božiu 
milosť, nevstúpime do Božieho 
kráľovstva. Hriech je jediná pre-
kážka, ktorá nám bráni na ceste 
k Bohu. Svätí si boli vedomí tejto 
pravdy a sv. Filip Neri to nádher-
ne vyjadril vo svojej modlitbe: „ 
Pane Bože, drž nado mnou svoju 
ochrannú ruku, lebo keď sa odo 
mňa vzdiališ, uvidíš, čo ti dnes 
Filip vystrojí.“

Sobota  29. december

On vzal na seba naše slabosti a nie-
sol naše choroby. (Mt 8, 17)

Často zaznieva otázka, ako môže 
milujúci a láskavý Boh dopustiť 
utrpenie. Inými slovami pove-
dané, keď Boh dovolí, aby sme 
trpeli, tak nás určite nemiluje. 
Dôkazom toho, že Boh nás sku-
točne miluje, je to, že dopustil, 
aby trpel aj jeho Syn na kríži. 
A z tohto dreva kríža k nám plynie 
milosť za milosťou, lebo On je ten, 
ktorý berie na seba naše slabosti 
a nesie naše choroby. Viera  nám 
ponúka skutočnosť, že Boh je 
najvyšší vládca a že pôsobí, aj keď 
to nevidíme. On pôsobí a koná 
aj uprostred problémov, chorôb, 
krížov, pesimizmu, a preto mu 
dôverujme, i keď nám naša 
situácia pripadá beznádejná. Keď 
sa oprieme o Krista, nemusíme si 
robiť starosti alebo žiť v strachu, 
pretože vieme, že sme v jeho 
rukách. 

Nedeľa  30. december

A tu muž menom Zachej, ktorý bol 
hlavným mýtnikom a bol bohatý, 
zatúžil vidieť Ježiša. (Lk 19, 2)

Od detstva človek po niečom 
neustále túži. Do ľudského srdca 
je však vložená ešte jedna túžba, 
a to túžba po Bohu, lebo človek 
je stvorený Bohom a pre Boha. 
Známy je výrok sv. Augustína: 
„Nespokojné je moje srdce, 
Bože, kým nespočinie v tebe.“ 
Sv. Terézia napomína vo svojom 
testamente svoje duchovné 
dcéry: „Usilujte sa mať veľké 

na každý deň

ČO SKRÝVAJÚ NOVÉ  
FRAGMENTY  
OD MŔTVEHO MORA

V júli 2005 bol zverejnený rok starý 
objav fragmentov v oblasti Mŕt-
veho mora. Je to prvý nález tohto 

druhu od začiatku 60-tych rokov minulého 
storočia.

Čo je na pergamenoch a aký je ich 
význam?

Po niekoľkých nejasných správach sa 
ukázalo, že fragmenty sú vlastne štyri. Prvý 
je menší a je na ňom vidno horný okraj 
stránky. Ďalšie dve patria k sebe. Posledný 
štvrtý je vo veľmi zlom stave a je otázne, či 
sa ho niekedy podarí rozlúštiť.

Všetky tri fragmenty obsahujú text 
z Tretej knihy Mojžišovej – Knihy Leviti-
kus. Podľa neoficiálnej analýzy prof. Ty-
lerora F. Williamsa z Tailor University 
College v Kanade ide o nasledujúce úryvky 

(zachované slová sú vyznačené tučným 
písmom):

PRVÝ FRAGMENT

Lv 23, 38: okrem obety počas Pánových 
dní odpočinku a okrem vašich darov pri 
rôznych sľuboch a dobrovoľných záväz-
koch, ktoré budete dávať Pánovi.

39: Nuž, pätnásteho dňa siedmeho 
mesiaca, keď zožnete úrodu zeme, budete 
počas siedmich dní sláviť slávnosť Pánovu. 
Prvého dňa bude slávnosť odpočinku i ôs-
meho dňa bude slávnosť odpočinku.

DRUHÝ FRAGMENT, PRAVÝ 
STĹPEC:

Lv 23,41: Túto slávnosť budete oslavovať 
počas siedmich dní v roku. To je navždy 

platné nariadenie pre všetky vaše pokole-
nia. Budete ju sláviť v siedmom mesiaci.

42: Sedem dní budete bývať v stánkoch; 
všetci domorodci v Izraeli budú bývať 
v stánkoch,

43: aby všetky vaše pokolenia vedeli, že 
som prechovával Izraelitov v stánkoch, 
keď som ich vyviedol z egyptskej zeme. Ja 
som Pán, váš Boh.

44: Mojžiš vyhlásil Izraelitom Pánove 
slávnosti (sviatky)

DRUHÝ FRAGMENT, ĽAVÝ 
STĹPEC:

Lv 24, 16: Kto bude zlorečiť Pánovmu 
menu, musí zomrieť. Celá pospolitosť ho 
ukameňuje. Aj hosť, aj domorodec zomrie, 

ak bude zlo-
rečiť Pánov-
mu menu.

17: Keď 
n i e k t o  u b i j e 

nejakého človeka, 
musí zomrieť.

18: Kto ubije neja-
ké dobytča, nahra-

dí ho, kus za kus.

Podľa zmie-
nenej analýzy 
p o c h á d z a j ú 
fragmenty z veľ-
kého zvitku, na 

ktorom bola celá 
kniha alebo dokonca všetkých 

päť kníh Mojžišových. Stĺpce mali asi 33 
riadkov po 20 – 28 znakov. Jediný textový 
variant od dnes používaného textu je iný 
pravopis slova „v stánkoch“ (be sukkót), 
v ktorom je samohláska „ó“ naznačená 
písmenom waw. Je to asi taký rozdiel, ako 
písanie „citron“ alebo „citrón“. To len po-
tvrdzuje domnienku, že v 2. stor. po Kr. text 
hebrejskej Biblie bol už značne ustálený.

Objav je navyše zaujímavý tým, že sa 
jedná o prvý fragment z doby povstania 
Bar Kochby s textom Knihy Levitikus. Je 
to dôležitý doklad o jej používaní. Vedci 
sa domnievajú, že tento zvitok sa používal 
ešte pri Veľkej noci v r. 135. Potom ho Židia 
utekajúci pred Rimanmi ukryli v jaskyni, 
kde čakal takmer dvetisíc rokov.

Dominik Opatrný

Fragmenty Starého zákona v hebrejčine. Snímka: www.pacsci.org
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Všetci vieme, že darčeky do 
čižiem nevkladá sv. Mikuláš 
a pod stromček ich neprináša 

Ježiško. Možno by sa o tom dalo pole-
mizovať a diskutovať, čo často vo svojom 
srdci pri tejto téme aj robíme. Veď on 
je ten, ktorý nám dáva zdravie, prácu, 
aby sme mohli zarobiť peniaze, za ktoré 
darčeky kúpime. Jednoduché. Napriek 
tomu cítime, že to nie je ono.

Príde čas, keď nás táto verzia podáva-
nia „pravdy“ raz dostane „na lopatky“. 
Príde čas, keď sa naše dieťa dozvie, že 
to s tými darčekmi predsa len nebolo 
tak, ako mu to povedali rodičia. Vtedy 
sa v detskej duši zrodí veľké sklamanie. 
Tajomstvo prestalo byť zo dňa na deň 
tajomstvom, čaro Vianoc sa vytratilo, 
autorita rodiča sa rozkolísala. Dieťa si 

položí otázku: Ak to takto nie je s dar-
čekmi, ako je to potom s inými pravda-
mi, ktoré mi rodičia vštepovali? Povedali 
mi vždy pravdu? Tiež je to inak?

Ak dieťa zistí, že v týchto pre neho 
dôležitých otázkach nemôže veriť svojim 
rodičom, hľadá iný zdroj pravdy – často 
pochybný.

Na istých duchovných cvičeniach 
pre manželov povedal páter jezuita, 
ktorý ich viedol, vetu, ktorú si pamä-
tám dodnes: „Deťom treba vždy a za 
každých okolností povedať pravdu.“ 
Samozrejme, nie hocijako. S láskou 
a jednoducho, hlavne vtedy, keď sa dieťa 
pýta. Ono si už z toho vyberie to, čo je 
schopné pochopiť. 

Možno by stálo za to zamyslieť sa nad 
tým, ako deťom povedať pravdu tak, aby 

sa nestratila „vôňa a chuť“ Vianoc a ich 
tajomstva, pretože deti milujú tajomstvá 
a darčeky.

KTO HĽADÁ, NÁJDE

Nedávno na istom stretnutí s viacerý-
mi mladými rodičmi padla otázka, ako 
vysvetliť deťom, kto prináša na Vianoce 
darčeky. Rozvírila sa zaujímavá diskusia. 
Ženská časť diskutujúcich bola skôr za 
zaužívanú schému, že darčeky prináša 
Ježiško. Muži boli skôr za to, aby sa 
deťom povedala jednoznačná pravda: 
obdarúvavame sa navzájom z lásky, tak 
ako Boh obdaroval nás.

Niekedy býva veľmi ťažké ísť proti 
prúdu, lebo spoločenské zvyky niekedy 
až priveľmi ovplyvňujú rozhodovanie. 
Aj podávanie výkladu o Vianociach. 
Napriek tomu by mal rodič – kresťan 
budovať svoj život i život svojich najbliž-
ších na pravde, chodiť v pravde a hovoriť 
pravdu. Pravda oslobodzuje, polopravda 
a klamstvo zväzuje. Pravda je svetlo, 
ktoré prežaruje temnoty. Napriek tomu 
ostáva tajomstvom, ktoré sa nám v pl-
nosti iba postupne odhaľuje, lebo pravda 
je Boh. A on je tajomstvom.

Pokúsme sa zostať pri tomto ta-
jomstve a z neho vychádzať pri riešení 
problému s pravdou o Vianociach 
a darčekoch. Ak sa to dá (v jednote 
s partnerom), najlepším riešením je po-
vedať deťom pravdu od začiatku. Deťom 
však aj napriek tomu predsa zachovajme 
niekoľko tajomstiev. Tajomstvo je pre 
dieťa akýmsi magnetom, ktorý ho po-
báda hľadať, skúmať, objavovať to, čo je 
skryté. Tajomstvo ponúka cestu za dob-
rodružstvom, a to je už čo povedať. 

TAJOMSTVO ČAKANIA

Čakanie bolí. Tak ako pravá láska 
musí bolieť, hlavne zvnútra, tak bolí 
aj čakanie. Vedeli by o tom rozprávať 
najmä tí netrpezlivejší. Napriek tomu 
nás čakanie vychováva. Učí nás bdieť, 
pamätať na cieľ snaženia a vytrvalo pra-
covať na jeho priblížení. Zároveň je to 
aj napätie, ktoré zaváňa už spomínaným 
dobrodružstvom.

Čas čakania na Vianoce počas Fili-
povky môžeme deťom spríjemniť a zá-
roveň neustále pripomínať rozličným 
spôsobom. Napríklad aj veľmi jednodu-
cho: kúpime krajčírsky meter, z ktorého 

 slovo na tému

NAOZAJ NOSÍ DARČEKY JEŽIŠKO?

Dary sú symbolom a prejavom lásky a pozornosti. Ak 
chceme vybrať alebo pripraviť vhodný darček na Miku-
láša či Vianoce, musíme na človeka myslieť a stratiť pre 
neho drahocenný čas.
Najviac sa na darčeky tešia deti. V ich očiach i ústach sa 
však neodmysliteľne vynárajú otázky:
„Kto ich vložil do mojich čižmičiek?“
„Mikuláš.“
„Odkiaľ sa vzali pod stromčekom?“
„Dal ich tam Ježiško.“
Veľmi často počujeme na tieto jednoduché otázky práve 
takéto odpovede.
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odstrihneme prvých 40 centimetrov 
a pomaly ich deň za dňom odstrihávame 
od čísla 40 až k jednotke. No je aj množ-
stvo iných spôsobov.

Nielen pre deti je čas čakania pluhom, 
ktorý pripravuje vnútro, aby bolo tak ako 
pôda dostatočne kypré a s vďakou prijalo 
to, čo sa mu ponúka. A potom prichádza 
úroda: prekvapenie, potešenie, radosť, 
pohoda. Nehmatateľné ovocie Vianoc, 
chutnejšie a krajšie ako všetky ozdoby 
na vianočnom stromčeku a darčeky 
pod ním.

TAJOMSTVO DARCU

Dávať je blaženejšie. Vianoce sú 
úžasným prostriedkom na to, aby sa 
deti naučili nie iba brať a dostávať, ale aj 
dávať. Ak im ponúkneme Vianoce cez 
svetlo Božieho slova, budú sa tešiť z toho, 
že sa dokážu deliť a dávať tak ako Boh. 
Môže nám pri tom pomôcť Jánovo evan-
jelium (Jn 3, 16): „Veď Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 
aby mal večný život.“ Alebo sv. apoštol 
Pavol v Liste Efezanom (5, 1 – 2) píše: 
„Napodobňujte Boha ako milované deti 
a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás 
a vydal seba samého Bohu za nás ako dar 
a obetu ľúbeznej vône!“ A môžeme pou-
žiť hoci aj slová apoštola Jakuba (Jak 1, 
17): „Každý dobrý údel, každý dokonalý 
dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, 
u ktorého niet premeny ani zatmenia 
z obratu.“

Dieťaťu je možné ponúknuť, aby 
pamätalo na darček pre iných. Musí 
to však urobiť tak, aby nikto nevedel, 
kto je darca. Podobne to robme aj my. 
Neprezraďme, kto darček pod strom-
čekom pripravil alebo kúpil. Učme aj 
dieťa zachovávať toto tajomstvo, aby ani 
ono samotné neprezradilo, ktorý darček 
komu pripravilo. Určite aj táto skúsenosť 
mu pomôže v ďalšom živote ovládať 
svoj jazyk, zachovávať tajomstvá iných 
a byť v pravom čase a na pravom mieste 
diskrétnym. 

TAJOMSTVO ČASU

Ďalším tajomstvom Vianoc je čas. 
Ak sa nám pred deťmi podarí utajiť čas, 
kedy sme zaobstarali stromček, kedy boli 
darčeky urobené, kúpené, aj samo sa 
bude snažiť urobiť darčeky tak, aby nikto 
nevedel, kedy to bolo. Učí sa tak využívať 
čas, ktorý má, a pamätať na svoje diela. 
Okrem samotného prekvapenia dáva 
ako dar aj svoj „stratený“ čas, o ktorom 
vie iba ono samo (príp. niekto, kto mu 
s tým pomáha). Aj pod stromček dá-

vajme darčeky tak, aby nikto iný (alebo 
aspoň ten, kto bude vlastníkom darčeka) 
nevedel, kedy sa tam dostali.

TAJOMSTVO LÁSKY

Posledné a najdôležitejšie tajomstvo 
Vianoc. Bez lásky sú všetky dary len 
prázdnou hmotou. Aby to nebol iba dar-
ček pre darček, pomôžme deťom myslieť 
na toho, komu bude patriť. Naučme ich 
premýšľať o túžbach a prianiach tých 
najbližších a zhotovovať, pripravovať 
a vyberať darčeky s láskou. Zároveň 
ich povzbudzujme k tomu, aby sa za 
obdarovaných modlili, aby im žehnali 
a odpúšťali, ak pociťujú z ich strany 
akúkoľvek krivdu.

Nedávno náš štvorročný syn dostal na 
meniny od starej mamy sviečku – oby-
čajnú gélovú v sklenenej nádobke. Ako 
ju tak držal ruke, objavil v nej srdiečko 
s nápisom I love you. Povedali sme mu, 
že to znamená Ľúbim ťa. Nemohol od tej 
sviečky celý večer odtrhnúť zrak, držal ju 
v rúčke a sám pre seba si opakoval: „Ľú-
bim ťa, to znamená – mám ťa rád alebo 
usmejem sa na teba, alebo dám ti pusu.“ 
Povedal to niekoľkokrát a nechal si od 
nás potvrdiť, či je to pravda. A znova 
sa obdivne zahľadel na sviečku. Dostal 
vtedy aj iné darčeky, ale táto sviečka mu 
odhalila tajomstvo lásky.

Všetky tieto malé tajomstvá nám 
môžu pomôcť zachovať neopakova-
teľné čaro Vianoc – času vzájomného 
darovania sa. Určite to však nie je ľahké 
a vyžaduje si to zo strany rodičov ne-
malú námahu, chuť a čas. Odmena je 
však bohatá. Rodič si zachová vo vzťa-
hu k dieťaťu svoju autoritu. Upevní sa 
dôvera dieťaťa v neho a v to, čo hovorí. 
Odmalička sa tak učí deliť sa s tým, čo 
má a čo dokáže. Cez vlastné vynaložené 
úsilie zistí, že príprava darčekov nie je 
jednoduchá záležitosť. To mu pomáha 
oceniť námahu iných. No myslím si, že 
najdôležitejší objav pre všetky deti bude 
to, že radosť z dávania darov je oveľa 
väčšia a plnšia ako z ich prijímania.

NAJDÔLEŽITEJŠÍ DAR

Nielen vo vianočnom čase bude 
okrem živej Božej prítomnosti oblažu-
júcim darom vždy aj človek, ktorý mi 
rozumie, pri ktorom cítim istotu. Človek, 
ktorý sa usmeje, pohladí, objíme. Takýto 
človek je konkrétnym prejavením Božej 
lásky a jej prítomnosti v tomto svete. 
Práve v takomto človeku sa Slovo stáva 
telom. Aj to je tajomstvo Vianoc. 

Dada Kolesárová

túžby, z nich prichádza veľký prospech 
pre dušu.“ V hĺbke nášho srdca sa skrýva 
túžba po istote – túžba, ktorá nezmizne. 
Vieme, že potrebujeme pevný základ 
pre život, základ, ktorým nie je možné 
otriasť. Jedine Boh sa nemení. Nemení 
sa jeho láska ani jeho zasľúbenia. Zachej 
cítil, že v jeho živote niet istoty,  ale mal 
túžbu vidieť Ježiša, a tá mu prinieslo 
spásu. Po čom túžim ja?

Pondelok  31. december

Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zloreče-
ním za zlorečenie, ale naopak – žehnajte, 
lebo ste povolaní, aby ste dostali dedič-
stvo požehnania. (1Pt 3, 9)

Starozákonné „Oko za oko, zub za zub“ 
nič neriešilo, iba vnášalo nenávisť, 
bolesť, smútok, ľudské slzy, nepokoj... 
Kresťan má zmýšľať úplne opačne, lebo 
je novým stvorením. Prečo? Pretože 
kresťan je ten, kto i napriek obavám 
a rôznym konfliktom verí, že Boh má  
každú situáciu pevne v rukách a aj keď 
prechádza akýmikoľvek ťažkosťami, 
musí pamätať, že Boh je víťaz. A so 
služobníkom Jahveho je neporaziteľ-
ný. Ale sú chvíle, keď je pre nás ťažké 
spoliehať sa namiesto svojich vlastných 
síl na Božiu milosť a Božiu spravodlivosť. 
Myslíme si, že by sme mali prevziať 
vládu nad svojimi životmi a mať všetko 
vo vlastných rukách, že všetko musíme 
vyriešiť my  a často aj za cenu hnevu, 
neodpustenia, zlorečenia.  A to je veľký 
omyl!

Utorok  1. január

Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obre-
zať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel 
nazval skôr, ako sa počal v živote matky. 
(Lk 2, 21)

Na svete neexistuje meno, ktoré by 
bolo tak často vyslovené ako meno 
Ježiš. Často je vyslovené zo zvyku alebo 
s pohŕdaním, zlorečením, ale je vyslovo-
vané aj s veľkou úctou a vierou. Meno 
Ježiš (z hebrejského Ješua) znamená 
„Boh zachraňuje“, „lebo niet pod nebom 
iného mena, daného ľuďom, v ktorom 
by sme mohli byť spasení.“ (Sk 4, 12) 
Boh nám poskytol mapu – Božie slovo 
– a poslal nám i toho, kto pozná cestu 
a môže nám ukázať smer, a to je Ježiš.  
Toto meno má svoje konkrétne poslanie 
a dodáva nám odvahu stať sa druhým 
Kristom. Pozýva nás k tomu, aby sme 
naše staré „ja“ pribili na kríž,  tam zo-
mreli hriechu a mohli sa znova narodiť.

na každý deň
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Ježiš ako dieťa musel veľa strpieť 
od svojich rovesníkov, ale nielen 
od nich. Židovský učiteľ Zachyas 

počul Ježiša, ako otcovsky káral svojich 
rovesníkov, čo mu ubližovali. Keďže 
bol presvedčený o tom, že práve jeho 
znalosť toho, čo je správne, je nepre-
konateľná, nahneval sa na Ježiša. Jeho 
hnev narástol až do takej miery, že začal 
Jozefa indiskrétne ohovárať a útočil na 
neho. Hovoril: „Ty nechceš nikomu 
zveriť svojho syna, aby ho naučil ľudskej 
múdrosti a Božej bázni? Ale ja vidím, 
že ty a Mária ste viac upnutí na svojom 
synovi, než na zvykoch našich otcov. 
Mali by ste si viac vážiť starších celého 
Izraela. Ježiš by mal odplácať ich deťom 
náklonnosť a byť s nimi vzdelávaný 
v židovských náukách.“

Jozef mu odvetil: „Nájde sa niekto 
taký, kto by mohol toto dieťa zvládnuť 
a vyučovať? Ak si myslíš, že ty ho zvlád-
neš, ja s Máriou sa tomu nebránime. 
Nauč ho to, čo sa učia ostatní.“ Ježiš 
však vypočul ich rozhovor a pove-
dal Zachyasovi: „Učiteľ zákona, čo si 
povedal pred chvíľou a všetko, čo si 
vymenoval, majú zachovávať tí, ktorí 
sa učia ľudskej múdrosti. Mne je ale 
táto múdrosť cudzia, nakoľko nemám 
telesného otca. Ty, ktorý čítaš Zákon a  
si vzdelaný, zostávaš v hraniciach Záko-
na. Ja som však bol už pred Zákonom. 
Ale ak si myslíš, že ti nik nie je rovný 
v múdrosti a znalosti Zákona, budeš sa 
učiť odo mňa, pretože to, čo si uviedol, 
môžem vyučovať iba ja. Byť takým uči-
teľom môže len ten, kto je toho hodný. 
Ty ani nevieš, kedy si sa narodil. Len ja 
viem, kedy ste sa narodili a akú dlhú 
dobu potrvá váš život.“

Vtedy všetci, ktorí počuli Ježiša zre-
teľne a jasne vyriecť tieto slová, žasli 
a kričali: „Toto je naozaj veľký div a po-
divuhodné tajomstvo. Nikdy sme nič 

podobné nepočuli. Ani nepamätáme, že 
by bolo niekedy počuť z úst prorokov, 
farizejov alebo zákonníkov podobné 
slová. My o tomto dieťati vieme, kde sa 
narodil, a má iba päť rokov. Odkiaľ má 
tieto slová?“

Farizeji odpovedali: „Nikdy sme ne-
počuli podobné slová od takého malého 
dieťaťa.“

Ježiš im odpovedal: „Vy sa divíte 
tomu, že takéto reči má malé dieťa? 
Prečo teda neveríte tomu, čo som vám 
povedal? A pretože som vám povedal, 
že viem, kedy ste sa narodili, všetci sa 
divíte? Poviem oveľa viac, aby ste sa 
ešte viac divili. Abraháma, ktorého vy 
nazývate svojím otcom, som videl a roz-
prával som sa s ním. A on videl mňa.“

Keď to počuli, zmĺkli a nik z nich sa 
neodvážil prehovoriť. Ježiš však pokra-
čoval: „Bol som medzi vami s deťmi, 
a nepoznali ste ma. Hovoril som k vám 
ako k rozumným ľuďom, a nechápali ste 
moje slová, lebo ste menší ako ja a máte 
malú vieru.“

Zachyas však povedal Jozefovi a Má-
rii: „Dajte mi tohto chlapca a ja ho 
zverím Lévimu, učiteľovi, aby ho naučil 
čítať a vzdelával ho.“ Vtedy Jozef s Má-
riou prehovorili Ježiša a priviedli ho 
do školy, aby sa naučil čítať od starca 
Léviho. Keď vošiel, bol ticho. Učiteľ Lévi 
začal hebrejským písmenom alef a vy-
zval Ježiša, aby odpovedal. Ježiš však 
mlčal a neodpovedal. Učiteľ v hneve 
zobral trstenicu a tresol Ježiša po hlave. 
Ježiš mu však povedal: „Prečo ma biješ? 
Pamätaj si, že v skutočnosti ten, ktorý 
je bitý, viac poučí toho, kto ho bije, než 
sa on od neho naučí. Ja ťa totiž môžem 
naučiť to, čo ty sám hovoríš. A tí, ktorí 
iba opakujú, čo počujú, sú slepí ako 
zvučiaci kov alebo zvoniaci cimbal, 
pretože nechápu zmysel toho, čo vyslo-
vujú.“ A potom ešte pokračoval: „Každé 

písmeno od alef až po thau sa odlišuje 
svojou polohou. Najprv mi povedz, čo 
znamená thau a ja ti potom poviem, čo 
znamená alef.“

Učiteľ zrozpačitel aj ostatní boli 
ticho, preto Ježiš dodal: „Pokrytci, keď 
nepoznáte alef, ako môžete vykladať 
thau? Povedzte prv, čo znamená alef a ja 
vám uverím, až budete vykladať zmysel 
beth. Nech mi učiteľ povie, čo znamená 
prvé písmeno alebo prečo obsahuje 
množstvo rôznych trojuholníkov.“

Keď to Lévi počul, bol ohromený 
takým dômyselným rozborom písma. 
Pred všetkými vyhlásil: „Má tento žiť 
na zemi? Zaslúži si, aby bol povýšený 
na veľký kríž. Môže totiž uhasiť oheň 
a robiť si žarty z iných spôsobov mu-
čenia. Myslím, že už žil pred potopou 
a narodil sa pred záplavou sveta. Kto 
ho zrodil? Kto ho vychovával? Utekám 
pred ním, lebo nemôžem zniesť slová 
z jeho úst. Moja duša sa hrozí počúvať 
takéto slová. Myslím, že žiadny človek 
nemôže nasledovať jeho slová, ibaže 
by bol s ním Boh. Teraz som sa sám 
nešťastne vystavil jeho posmechu. Veď 
som si myslel, že mám žiaka a našiel som 
učiteľa, lebo som ho nepoznal. Čo mám 
ešte povedať? Nie som schopný počúvať 
slová tohto chlapca. Utečiem z tohto 
mesta, lebo im nerozumiem. Mňa, 
starca, premohlo dieťa. Nemôžem nájsť 
ani začiatok, ani koniec toho, čo hovorí. 
Je predsa ťažké objaviť počiatok sám od 
seba. Hovorím vám a neklamem, že sa 
mojim očiam správanie tohto chlapca, 
pôvod jeho reči i jej cieľ, ku ktorému 
smeruje, nezdá byť podobné ľudskému. 
Neviem, či je to mág, alebo sám Boh, 
ale istotne jeho prostredníctvom hovorí 
aspoň sám Boží anjel. Odkiaľ je, kam ide 
a čím bude, to neviem.“

spracoval Juraj Gradoš

legenda

Ježišovo detstvo   V ŠKOLE
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Čo je anulácia manželstva a k akému 
obdobiu sa skúma – k času uzavretia či 
trvania manželstva? Po ktorom z dekré-
tov (anulácia či rozluka) je možné znova 
uzavrieť sviatostné manželstvo?

Marta

Civilné právo pozná vo vzťahu k manžel-
stvu inštitúciu rozvodu. Rozvod chápe ako 
ukončenie reálne existujúceho platného 
manželstva. To znamená, že skutočne 
existujúce civilné manželstvo zaniká 
okamihom začatia platnosti rozsudku ci-
vilného súdu, ktorým bolo manželstvo 
rozvedené. 
Katolícka kanonistika inštitúciu rozvodu 
nepozná. Podľa katolíckej teológie je reálne 
existujúce, teda platné, manželstvo neroz-
lučiteľné žiadnou ľudskou mocou. 
Na druhej strane zas katolícke právo 
predstavuje celý rad okolností, ktoré pri 
uzatváraní manželstva asistujú a do veľkej  
miery vplývajú na jeho platnosť. Patria sem 
medziosobné relácie, týkajúce sa najmä 
vzájomného vzťahu snúbencov, nie menej 
dôležité sú však aj objektívne podmienky 
stanovené právom, ktoré existujú nezávisle 
od vôle nupturientov. Sem patria hlavne 
tri oblasti: oblasť manželských prekážok, 
okolnosti týkajúce sa manželského súhlasu 
a okolnosti týkajúce sa formy uzatvárania 
manželstva. Najmä tieto okolnosti môžu 
mať vplyv na platnosť manželstva. Ak by, 
napríklad, pri uzatváraní manželstva asis-

tovala nejaká manželská prekážka, potom 
by manželstvo bolo uzavreté neplatne. 
Ak niekto požiada cirkevný tribunál o 
preskúmanie platnosti manželstva, úlohou 
cirkevných tribunálov je potom preskúmať 
okamih uzavretia manželstva a všetky okol-
nosti, ktoré tam nastali, a posúdiť, podľa 
noriem kanonického práva, či niektorá z 
týchto okolností nebola taká, že zapríčinila 
neplatné uzavretie manželstva. Cirkevné 
tribunály teda manželstvá nerozvádzajú, 
ale potvrdzujú platnosť alebo neplatnosť 
ich uzavretia.
Pre objektivitu rozhodnutia tribunálu, 
ktorý sa zaoberal nulitou (neplatnosťou) 
manželstva, jeho rozsudok posudzuje ešte 
jeden tribunál, ktorý sa nazýva odvolací. 
Len v tom prípade, ak odvolací tribunál 
potvrdí  rozsudok, ktorý vydal tribunál na 
prvom stupni, možno manželstvo pova-
žovať za neplatné a tí, ktorých sa to týka, 
môžu uzavrieť v Katolíckej cirkvi man-
želstvo podľa usmernení, ktoré dostanú v 
rozsudku vydaným tribunálom druhého 
stupňa. 

o. František

__________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém, 
môžete nám napísať a my vám na stránkach 
časopisu odpovieme. Svoje otázky zasielajte 
poštou na adresu redakcie:
 SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu:
 slovogrk@greckokat.sk

Streda  2. január

Počuj, Izrael, Pán, náš Boh je 
jediný Pán. (Mk 12, 29)

Šema, Izrael – Počuj, Izrael... To 
je hlavné prikázanie Izraela, 
ale aj naše. Ako hovorí sv. 
apoštol Pavol: „Lebo keď svet 
v Božej múdrosti nepoznal 
svojou múdrosťou Boha, za-
páčilo sa Bohu spasiť veriacich 
bláznovstvom ohlasovania.“ (1 
Kor 1, 21) Ak chceme pravdivo 
počúvať Boha, je potrebné, 
aby sme sa vzdali našej ver-
nosti tomuto svetu. Odmietli 
všetky jeho ponuky a stali sa 
občanmi nového kráľovstva 
– Božieho kráľovstva. Toto 
slovo má moc ponúknuť člo-
vekovi pravdivý život a pravú 
slobodu. Ako hovorí jeden du-
chovný autor – „Ježiš Kristus je 
tá pravá socha slobody, ktorá 
má podobu kríža a osvetľuje 
nám cestu k večnému životu.“ 
Pane Ježišu, naplň naše srdcia, 
aby v nich nezostalo miesto 
pre tento svet.

Štvrtok  3. január

Lebo všetci dávali zo svojho 
nadbytku, ale ona pri svojej 
chudobe dala všetko, čo mala, 
celé svoje živobytie. (Mk 12, 44)

Sv.  Jakub vo svojom liste píše: 
„Viera bez skutkov je mŕt-
va.“ (Jak 2, 26) Preto nestačí 
vyhlásiť sa za katolíkov, ale je 
dôležité aj svojimi skutkami 
podopierať svoj katolicizmus, 
t.j. že patríme Ježišovi Kristovi 
a sme ochotní sa podeliť aj 
s tým málom, čo máme. Každý 
z nás má nezastupiteľné 
miesto na tejto zemi. A Boh 
počíta s každým jedným z nás. 
Matka Terézia povedala: Sami 
cítime, že to, čo robíme, je len 
kvapka v oceáne. Ale oceánu 
by niečo chýbalo, keby tam tá 
kvapka nebola.”

Piatok  4. január

To je dedič. Poďme, zabime ho 
a dedičstvo bude naše. (Mk 
12, 7)

Svet hovorí, že neznalosť 
zákona neospravedlňuje. 

na každý deňlistáreň slova

Duchovná prehliadka vinšov a kolied Christos raždajetsja
Christos raždajetsja je regionálnou prehliadkou (začínajúcim podujatím gréckokato-

líckych detí a mládeže) vianočných a novoročných vinšov, kolied a duchovných piesní 
jednotlivcov a malých kolektívov. Jej poslaním je podporovať a rozvíjať lásku k duchov-
ným tradíciám a podnecovať aktivitu pri vyhľadávaní a oživovaní starých kresťanských 
zvykov, a tieto kultúrne hodnoty sprístupňovať širšej verejnosti. Ide aj o prehlbovanie 
poznania, tvorivosť, kultivovanie reči, pestovanie vzťahu k slovu i melódii ako k ume-
leckej hodnote. Vinše, koledy a piesne môžu znieť v slovenčine, v cirkevnoslovanskom 
jazyku alebo v dialekte.

Vyhlasovateľ: Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
Realizátori: Spolok sv. Cyrila a Metoda, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce, 

Gréckokatolícka farnosť Rakovec nad Ondavou, Obecný úrad Rakovec nad Ondavou
Miesto konania: Dom kultúry v Rakovci nad Ondavou
Termín: 29. december 2007 (sobota)
Kategórie: II. kategória (žiaci 5. – 7. triedy ZŠ a 1. – 3. ročníka 8-ročných gymnázií)
  III. kategória (žiaci 8. a 9. triedy ZŠ a 4. a 5. ročníka 8-ročných gymnázií)
  IV. kategória (študenti SŠ, SOU a 6. – 8. tried 8-ročných gymnázií)
Časový limit pre prednes a spev sa odporúča 5 – 8 min., u starších maximálne10 

min.
Prihlášky: Na prehliadku účinkujúcich prihlasujú školy, farské úrady, rády alebo iné 

náboženské spoločenstvá na adresu vyhlasovateľa prehliadky: Spolok sv. Cyrila a Metoda, 
Ul. Jána Hollého, 071 01 Michalovce

Program:  12.30 – 13.00 Prezentácia účastníkov
  13.00 – 15.00 Otvorenie prehliadky a jednotlivé vystúpenia
  15.00 – 15.30 Občerstvenie
  15.30 – 16.00 Hodnotenie prehliadky
  16.00 – 17.00 Galaprogram
  17.30 Archijerejská sv. liturgia v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky
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Každý, kto dáva Pánovi sľub 
a odkladá jeho splnenie, núti 
nebo, aby prehodnotilo všetky 

jeho skutky.
Keď Jakub opustil Izákov dom, aby sa 

zachránil pred Ezauovým prenasledo-
vaním, sľúbil Pánovi, že v prípade bez-
pečného návratu bude dávať desiatok zo 
všetkého svojho majetku. Napriek tomu 
sa so splnením sľubu neponáhľal. Preto 
mu Pán „predložil účet“. Aby v Jakubovi 
vzbudil poznanie svojho konania, poslal 
mu do cesty niekoľko nešťastí.

Keď ani po udalostiach s Dinou a Si-
chemom nepochopil svoju chybu, Pán sa 
rozhodol: „Nebudem už viac privádzať 
do zúfalstva spravodlivého. Odkryjem 
mu jeho chybu a poviem mu, ako ju 
napraviť.“

Zjavil sa teda Jakubovi a pripomenul 
mu jeho sľub: „Vstaň a choď do Betelu 
a tam mi postav oltár, na ktorom mi 
obetuješ.“ Vtedy Jakub povedal celej 
svojej rodine a všetkým, čo boli s ním: 
„Odstráňte cudzích bohov, očistite sa 
a preoblečte, lebo pôjdeme do Betelu.“ 

Keď sa na spiatočnej ceste blížili 
k Betlehemu, začali sa Ráchel pôrodné 
bolesti. Porodila trojčatá – jedného 
syna a dve dievčatá, a hneď po pôrode 
umrela.

Počas pôrodu sa nad ženou koná 
nebeský súd. Všetky jej predchádzajúce 
skutky sa skúmajú a Pán rozhoduje, či 
žena zostane žiť, alebo zomrie. Požaduje 
sa od nej napĺňanie troch prikázaní:

1. oddeľovanie chally (nekvaseného 
chleba) od chleba s kvasom; 

2. zachovávanie manželskej čistoty;
3. zapaľovanie sobotňajších sviečok.
Ráchel všetko dôkladne zachovávala. 

V čom bola jej vina? Spomeňme si, čo sa 
stalo, keď Laban nemohol nájsť svojich 
bôžikov a Jakub preklial toho, kto ich 
ukradol: „U koho však nájdeš svojich 
bohov, ten neostane nažive!“ Jakub to-
tiž nevedel, že ich Ráchel ukradla (Gn 
31, 32). A práve teraz sa napĺňalo toto 
prekliatie.

Ešte pred smrťou nazvala syna Beno-
ni – „syn mojej bolesti“, lebo vedela, že 
umrie. Ale Jakub ho nazval Benjamínom 
– „syn mojej pravice“, aby sa meno ne-
stalo zlovestným znamením.

Jakub pochoval Ráchel pri Betlehe-
me. Prečo nepreniesol jej telo do jaskyne 
Makpela, kde sú pochované všetky naše 
pramatky?

Príčinu svojho počínania objasnil 
Jozefovi, ktorý proti otcovmu konaniu 
protestoval. „Prisahám, že by som chcel, 
aby tvoja matka bola pochovaná v jas-

kyni Makpela spolu s ostatnými. Ale 
som nútený pochovať ju v Betleheme 
na križovatke ciest. Tak mi prikázal Pán. 
Keď v budúcnosti Nabuchodonozor 
odvedie našich potomkov do vyhnan-
stva, budú prechádzať popri jej hrobe, 
ona bude prosiť Pána, aby sa zmiloval 
nad jej deťmi a Pán vtedy vypočuje jej 
modlitby.“

Jakubove slová sa naplnili. Keď boli 
synovia Izraela vyhnaní zo svojej zeme 
po zničení prvého chrámu, Ráchel vstala 
z hrobu a začala prosiť Pána. Modlitba 
spravodlivej bola vypočutá. Pán jej od-
povedal: „Toto hovorí Pán: ,Čuj, v Ráme 
počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel 
narieka nad svojimi deťmi, nedá sa po-
tešiť nad deťmi, pretože ich niet.’ Toto 
hovorí Pán: ,Zdrž svoj hlas od plaču 
a svoje oči od sĺz, veď tvoja námaha 
dostane odmenu, hovorí Pán, vrátia sa 
z nepriateľskej krajiny. Je nádej pre tvoju 
budúcnosť, hovorí Pán, synovia sa vrátia 
na svoje územie.’“ (Jer 31, 15 – 17)

Po smrti Ráchel preniesol Jakub svoje 
lôžko do stanu slúžky Baly, čím dal jasne 
najavo, že zaujíma jej miesto. To sa ne-
páčilo Rubenovi, ktorému ležala na srdci 
česť jeho matky Lie. Prečo by ju teraz 
mala nahradiť slúžka? A tak sa Ruben 
rozhodol zabrániť Jakubovi, aby vošiel 
do Balinho stanu. Chcel mu tak ukázať, 
že jeho miesto je teraz pri Lii.

Rozhodol sa, že vojde do Balinho 
stanu a ľahne si vedľa nej na otcovo 
lôžko, kde sa bude tváriť, že spí. V Tóre 
je napísané: „Ruben šiel a spal s Balou, 
vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael 
sa to dozvedel.“ (Gn 35, 22) Tieto slová 
v žiadnom prípade neznamenajú, že 
s ňou cudzoložil. Hovoria len o tom, 
že priviedol do zmätku otcovo lôžko 
a jeho počínanie je Tórou považované za 
zasahovanie do intímnych vzťahov otca, 
čo je považované za hriech rovnako, ako 
keby s Balou naozaj spal.

V Talmude je k danému textu ko-
mentár: „Každý, kto by povedal, že Ru-
ben zhrešil, upadá do klamu.“ Rubenove 
úmysly boli pochopiteľné a dobré – chcel 
chrániť matkinu česť. Patril k jednému 
zo šiestich kmeňov, ktoré v budúcnosti 
vystúpia na vrch Hebal a povedia: „Pre-
kliaty, kto bude spať so ženou svojho 
otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!“ 
A všetok ľud povie: „Amen!“ (Dt 27, 20). 
Azda by to Pán prikázal Rubenovi, ak 
by bol vinný z hriechu, za ktorý zvoláva 
prekliatie na tých, ktorí ho spáchali?

Napriek tomu Ruben stratil právo 
prvorodeného a dvojitý podiel bol ná-
sledne určený Jozefovi.

preložila a upravila Valéria Juríčková

midraš

Sviatok svetiel – Chanuku 5768 začali 
sláviť židia tohto roka na Slovensku i vo 
svete 4. decembra. Je to spomienka na 
víťazné povstanie Makabejcov proti 
Sýrčanom a na znovuzasvätenie židov-
ského chrámu v Jeruzaleme pred vyše 
2000 rokmi.

Bratislavský rabín Baruch Myers zapálil 
v podvečer 4. decembra pri tejto príle-
žitosti na Rybnom námestí v Bratislave 
prvú sviecu na deväťramennom svietniku 
– chanukiji, za prítomnosti zástupcu 
veľvyslanca USA Lawrencea Silvermanna, 
predstaviteľov židovskej obce a ďalších 

hostí, ako aj veľvyslanca Izraela Zeeva 
Bokera.
Chanuka trvá osem dní, každý deň sa 
zapaľuje jedna sviečka na svietniku cha-
nukija, pričom jeho deviate rameno je 
pomocník – slúži na upevnenie sviečky 
šámesa, od ktorej sa zapaľujú ostatné.
Sviatok svetiel pripomína udalosť, keď 
Makabejci našli v zničenom chráme fľaš-
tičku s olivovým olejom, ktorý by sotva 
vystačil na jeden deň, ale vtedy vydržal 
osem dní, kým vyrobili nový olej.
Chanuka je sviatkom svetla, slobody 
a očistenia chrámu. Chanukové svetlo 
osvetľuje nielen noc, nielen obdobie 
bez slnka, ale je aj symbolom nádeje 
v ťažkých obdobiach. Je to sviatok radosti 
a rodinnej pohody, medzi tradičné jedlá 
v židovských rodinách počas týchto sviat-
kov patria zemiakové placky a šišky.
Sviatok Chanuka sa podľa židovského 
lunárneho kalendára začína 25. kisleva, 
čo je v občianskom kalendári niektorý 
deň v decembri. V tomto roku sa skončil 
12. decembra.

Chanuka – zapálili prvú sviečku na svietniku

SMRŤ RÁCHEL
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Pochybenie vždy so sebou 
zákonite prináša represiu 
– trest. V Božom pláne sa to 
deje úplne opačne. Boh ústa-
mi proroka Izaiáša povedal: 
„On však bol prebodnutý pre 
naše hriechy, strýznený pre 
naše neprávosti, na ňom je 
trest pre naše blaho a jeho 
ranami sme uzdravení.“ (Iz 53, 
5) Je to nepochopiteľné, že 
aj napriek  našim  hriechom, 
ktorými sme zavraždili Božie-
ho Syna, sme sa stali dedičmi 
Božieho kráľovstva. A sv. Pe-
ter dodáva: „Boh našich otcov 
vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy 
zavesili na drevo a zavraždili. 
Jeho Boh svojou pravicou 
povýšil za Vládcu a Spasiteľa, 
aby daroval Izraelu pokánie 
a odpustenie hriechov.“ (Sk 
5, 30)

na každý deňsvedectvo

RÖNTGEN, ANESTÉZIA, OPERÁCIA ... 
A TEHOTENSTVO
Vyštudovala som medicínu a dnes, keď 

píšem toto svoje svedectvo, som šťast-
nou mamou dvoch živých chlapcov. 

V júli v roku 2005 som mala problémy so sle-
pým črevom. Zistili mi chronický zápal a bola 
som dohodnutá na operáciu koncom augusta. 
Absolvovala som predoperačné vyšetrenie a, 
samozrejme, aj röntgen. Večer pred operáciou 
ma prijali do nemocnice a ráno, keď ma viezli 
na sálu, mala som divný pocit a strach. Bol 
totiž 30. deň menštruačného cyklu a ja som 
mávala 27 – 32-dňové cykly. Aj tehotenský 
test som si spravila, ale bol negatívny. Tak ma 
zoperovali a po troch dňoch som bola opäť 
doma. Ale ani po týždni menštruácia nedošla 
a moja predtucha sa splnila. Čakali sme bá-
bät¬ko. Môjmu gynekológovi som povedala, 
že som absolvovala operáciu slepého čreva, 
a pýtala som sa na možné následky. Jedinou 
odpoveďou mi bola otázka, či je tehotenstvo 
chcené. Samozrejme, že bolo chcené, aj keď 

neplánované. Najprv som mala strach, stup-
ňovali sa obavy, vírili myšlienky, čo všetko 
sa mohlo stať nášmu bábätku – röntgenové 
žiarenie mohlo poškodiť embryo akýmkoľvek 
spôsobom, anestézia, lieky od bolesti, antibi-
otiká, ktoré dávajú preventívne každému, to 
všetko mohlo negatívne zasiahnuť do vývoja 
nášho drobca. No, bolo toho veľa, čo mi 
napadalo. Každý deň sme sa modlili za naše 
bábätko a s nami všetci, ktorých sme stretli. 
5. mája 2006 sa nám narodil náš Filip. Je to 
zdravý chlapček a veľký huncút.

Ďakujem Bohu za to, že nám ho dal, a aj 
všetkým, ktorí pri nás stáli, keď sme to veľmi 
potrebovali. Chcem povzbudiť všetky ma-
mičky, ktoré prišli na to, že čakajú bábätko 
po podobnom zákroku, aby sa nebáli. Bohu 
nič nie je nemožné. On vám dá silu na to, aby 
ste to zvládli.

Tešte sa z každého počatého bábätka.
-lpp

Milostiplné a požehnané vianočné sviatky Narodenia nášho Pána 
Ježiša Krista a veľa Božieho požehnania v novom roku 2008 

Vám zo srdca želá kolektív redaktorov Slova
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Vianočné sviatky túto skutočnosť 
len rukolapne potvrdzujú: ak si 
zakúpime ten a ten tovar, tak 

budeme naozaj šťastní, budeme mať 
radostné Vianoce a zažijeme pravú 
a nefalšovanú atmosféru pokoja. Maté-
ria vytlačila ducha. Santa Klaus nahra-
dil toho, ktorý dáva všetkému zmysel. 
Človek je v úplnom chaose príprav bez 
skutočného cieľa.

Prečo obchodníci na tomto všetkom 
profitujú a my sme vystresovaní? Svet, 
v ktorom žijeme, ktorý nás formuje 
a ovplyvňuje, je nastavený na program 
brať. Využíva Vianoce na svoj prospech, 
šťastie a naplnenie. Škoda, že na túto 
plytkú a falošnú reklamu sme sa chytili 
takmer všetci.

Čo je tu teda dôležité? O čom to 
všetko je? Čo mám robiť, aby som 
objavil hĺbku Vianoc? Potrebujeme sa 
zastaviť a pýtať sa: Je to azda ten pokoj, 
radosť a láska, ktorú Vianoce môžu dať? 
Určite nie!

Stále sa musíme naučiť odlišovať 
dve veci: to, keď niekto chce využiť 
Krista pre svoje šťastie od toho, keď je 
človek vedený po ceste, aby ho Kristus 
urobil šťastným. Niekto chce „využiť“ 
Boha komerčne, pre vlastné ciele. 
Úplne iné je, ak chce, aby Boh bol jeho 
pravým cieľom a cestou. Ak kráčam 

v prvej línii postoja, použijem si Boha 
na to, čo chcem. Ak mi to nebude 
vyhovovať, ak to už nebude pre mňa 
aktuálne a potrebné, pekne-krásne to 
zahodím. Naopak, ak vnímam, že na 
tento svet prichádza Emanuel, ktorý má 
účasť na mojom každodennom živote 
a chce ma urobiť šťastným, potom to 
už nie som ja, čo diktujem, čo je pre 
mňa správne a potrebné, ale práve on. 
Chcem byť poslušný tomu, kto pozná 
cestu. Toto rozhodnutie môžem urobiť 
jedine v tom prípade, ak objavím vo 
svojom živote absenciu pravej lásky 
a vidím biedu svojho položenia, ak ma 
neuspokojuje môj stav, ak skúmam, kde 
sa nachádzam, komu patrí moje srdce, 
či kráčam vo svetle, alebo v tme. Svätý 
apoštol Pavol vraví, že Kristus prišiel na 
tento svet zachrániť hriešnikov, a preto 
sa nehanbím zaradiť na prvé miesto 
(porov. 1 Tim 1, 15). Boží Syn sa naro-
dil na túto zem práve preto, aby mi dal 
svetlo na cestu života:

„ Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké 
svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine 
tieňa smrti, zažiari svetlo.“ (Iz 9, 1) 
Najpodstatnejšou úlohou je teda vidieť 
jasný a nefalšovaný záujem Boha o člo-
veka. On jediný mi dáva istotu, ako mu 
na mne záleží.

KOŠÍK BOŽEJ LÁSKY

Stalo sa to pred mnohými rokmi na 
Vianoce. Namiesto toho, aby sa mladá 
rodina tešila na deň plný radosti a šťas-
tia, myslela na to, čo nikdy nemala ani 
mať nebude. Najstarší syn bol deprimo-
vaný z toho, ako sa ľudia, ktorých má 
veľmi rád, hádajú.

Zrazu niekto zaklopal na dvere. Naj-
starší syn otvoril a pozdravil vysokého 
muža stojaceho medzi dverami. S úsme-
vom na tvári držal košík s vianočnými 
darčekmi. Muž povedal: „Tento darček 
je od niekoho, kto chce, aby ste vedeli, 
že vás má rád!“ Podal chlapcovi košík, 
zaželal mu veselé Vianoce a odišiel. Od 
tohto momentu sa život tohto chlapca 
úplne zmenil, lebo si uvedomil, že sú 
tu cudzí ľudia, čo sa zaujímajú o život 
druhých. A sľúbil si, že raz urobí to isté 
človeku, ktorý bude v takej istej núdzi, 
ako boli oni.

Tento chlapec teraz vo vianoč-
nom čase, 22. a 23. decembra, spolu 
s malým počtom priateľov odchádza 
do Rumunska, Srbska a na Ukrajinu 
s takýmito košíkmi. Mnohí, ktorí tieto 
košíky dostanú, sú bez práce, podpory 
širšej rodiny a majú deti, o ktoré sa 
starajú. Ku každému košíku pripoja 
odkaz: „Tento košík k vám prichádza 
od niekoho, komu na vás záleží. Všetko, 
čo žiadame, je, aby ste sa o seba dobre 
starali a aby ste jedného dňa mohli urobiť 
to isté pre niekoho iného.“

„Práve preto nevstupuje do nášho 
života žiadna komercia, žiadna fa-
lošná reklama či akcia, ale Boží Syn, 
betlehemského dieťa. Znova k nám 
prichádza od Otca, ktorému na nás 
nadovšetko záleží. Ak sme niekedy 
svedkami hlbokej ľudskej lásky, často sa 
stáva, že máme slzy na krajíčku. O čo je 
silnejšia a rozmernejšia je Božia láska,“ 
povedal na záver.

Tento príbeh mi rozprával muž, 
v ktorého srdci sa narodil Ježiš. Dal 
mu zakúsiť pravú lásku, ktorej uveril, 
a rozhodol sa ho nasledovať. Vidíme, že 
takéto srdce nemôže ostať v stereotype 
doterajšieho života, ale je dynamické 
a dáva sa do činnosti, do služby.

Keď raz vstúpi do srdca láska, ne-
nechá nás na pokoji. Dáva zmysel aj 
Vianociam. A toto je odkaz Vianoc 
– pochopiť, komu na mne záleží, po-
núkať túto pravdu ďalej a tým slúžiť 
iným s láskou.

Preto z úprimného srdca želám 
všetkým čitateľom, aby prežili požeh-
naný čas s „nekomerčným“ dieťaťom 
Ježišom.

Peter Milenky

duchovné čítanie

Aby uzreli veľké svetlo
V ostatnom čase ma stále prenasleduje otázka, na čo je 
vlastne prospešné kresťanstvo. Veď ak sa reálne pozrieme 
na chod tohto sveta, vidíme, že aj s myšlienkami kresťan-
stva je spojený biznis. Svet obchodu chce ľudí čo najtref-
nejšie osloviť a získať cez reklamy, akcie či výpredaje. Toto 
všetko vzbudzuje dojem, že predajcom na nás neskutočne 
záleží.
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Posledným svätým tajomstvom z hľa-
diska poradia, ktorého slávenie upra-
vuje záväzný slovenský preklad Ma-

lého trebníka,  je pomazanie svätým olejom, 
čiže pomazanie chorých.

Jeho biblickým základom je najmä List 
svätého apoštola Jakuba (5, 14 – 15): „Je 
niekto z vás chorý? Nech si zavolá presbyte-
rov Cirkvi, nech sa nad ním pomodlia a po-
mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba 
viery uzdraví chorého, Pán ho pozdvihne 
a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ 
(citované z Malého trebníka) Dôležité je tiež 
Evanjelium podľa sv. Marka (6, 12): Ježišovi 
učeníci „pomazali olejom veľa chorých 
a uzdravovali.“ Uvedené vety jasne ukazujú 
zmysel tohto svätého tajomstva: posväteným 
olejom za sprievodu modlitby s vierou po-
mazať človeka, ktorého trápi nejaká vážna 
choroba, aby čím skôr uzdravel a dosiahol 
odpustenie hriechov.

Správnemu chápaniu pomazania chorých 
veľmi ublížila skutočnosť, že v prostredí rím-
skokatolíckych cirkví sa okolo 12. storočia 
presadil názov „posledné pomazanie“. Toto 
pomenovanie vyvoláva dojem, akoby bolo 
pomazanie chorých určené predovšetkým 
(alebo výlučne) človeku, ktorý zomiera. 
V skutočnosti má toto sväté tajomstvo so 
smrťou človeka spoločného iba veľmi málo. 
Isteže, môže a má sa udeliť aj tomu, kto 
pravdepodobne onedlho zomrie, ale v prvom 
rade je určené človeku, ktorý túži vyzdravieť 
a čím skôr sa vrátiť do bežného života. Aký-
koľvek strach z pomazania chorých nemá 
v živote veriaceho človeka miesto. Práve 
odďaľovaním jeho udelenia môžeme sebe 
a svojim blízkym uškodiť zo všetkého najviac. 
Ak totiž čakáme až dovtedy, kým nebude 
zdravotný stav človeka z ľudského hľadiska 
totálne beznádejný, výrazne znižujeme aj 
možnosť účinnosti tohto svätého tajomstva. 

V tejto súvislosti si dovolím aj malé 
osobné svedectvo. Svojej mladšej dcére, keď 
mala dva roky a lekári v nemocnici nevedeli 
dosiahnuť zlepšenie jej zdravotného stavu, 
som ja sám udelil pomazanie chorých. Ešte 
v ten večer sa situácia začala meniť, takže 
o niekoľko dní sa moja dcérka mohla vrátiť 

domov a zaradiť sa do života, bežného pre 
všetky ostatné deti v jej veku.

Stručne treba spomenúť aj postup pri 
udeľovaní tohto svätého tajomstva. Po zvy-
čajnom začiatku sa spieva 142. žalm (podľa 
Septuaginty), potom ekténia s dvoma vlast-
nými prosbami, modlitba nad olejom na 
jeho posvätenie, prokimen so svojím veršom 
a čítanie apoštola, aleluja so svojím veršom 
a čítanie evanjelia, suhubá ekténia s dvoma 
osobitými prosbami, ďalšia modlitba a sa-
motné pomazanie so stanovenou modlit-
bou. Potom kňaz položí otvorený evanjeliár 
textom na hlavu chorého človeka, pričom 
hovorí predpísanú modlitbu. Napokon povie 
prepustenie. 

Aj spomenutá modlitba nad olejom veľmi 
jasne dosvedčuje správnosť nášho tvrdenia, 
že pomazanie chorých nemá veľa spoločné-
ho so smrťou človeka, lebo kňaz prosí Boha 
o posvätenie oleja preto, „aby tým, ktorí ním 
budú pomazaní, slúžil na uzdravenie, na od-
stránenie každého utrpenia, každej poškvrny 
tela i ducha a každého zla.“ O smrti niet ani 
najmenšej zmienky.

V ideálnom prípade sa pomazanie cho-
rých udeľuje v chráme za prítomnosti sied-
mich kňazov, hoci náš trebník, keďže má 
vo svojom názve prídavné meno „malý“, 
ponúka bohoslužobné texty len pre troch. 
Ak sú prítomní viacerí kňazi, po modlitbe 
na posvätenie oleja sa prečíta prvý apoštol 
a prvé evanjelium, po ktorom prvý kňaz 
pomaže olejom všetkých chorých. Potom sa 
prečíta druhý apoštol a druhé evanjelium, 
po ktorom druhý kňaz opäť pomaže olejom 
všetkých chorých. Podobne sa postupuje aj 
pri ďalších kňazoch, takže každý prítomný 
človek dostane pomazanie až sedemkrát. 
Pomazanie sa udeľuje prstom alebo paličkou 
na čelo, nos, líca, ústa, prsia a obidve strany 
rúk. Podľa niektorých liturgistov je dovolené 
pomazať aj tie časti tela, ktoré sú boľavé alebo 
postihnuté.

Ak pochopíme, že pomazanie chorých má 
slúžiť nášmu zdraviu, nie našej smrti, a bu-
deme podľa toho aj konať, tento príspevok 
splnil svoju úlohu.

Marcel Gajdoš

 katechéza - malý trebník

Pomazanie svätým olejom Sobota  5. január

Robte pokánie, lebo sa priblížilo 
nebeské kráľovstvo. (Mt 3, 2)

Dôvod, prečo sa máme obrátiť, 
je ten, že Boh je tu na dosah. 
Na dosah je zmierenie, zmena 
nášho života. Už to nie je len 
ľudská snaha a ľudský výkon, 
je to Boh sám, ktorý nás pred-
chádza svojím jednaním. Obrá-
tenie neznamená nič viac, ako 
sa vydať za Ježišom Kristom, 
ktorý je tu, a oplatí sa preňho 
rozhodnúť. Už sme dosť starí, 
aby sme vedeli, že ani vlastnou 
vôľou ani vlastnými silami sa 
nedokážeme zmeniť. Je to on, 
kto ponúka a dáva potrebnú 
milosť. Od tejto chvíle to, čo 
rozhoduje o budúcnosti člove-
ka, už nie je to, či dokáže, ale-
bo nedokáže zmeniť svoj život, 
ale či uverí a prijme Krista.

Nedeľa  6. január

Keď sa zjavila dobrota Boha, 
nášho Spasiteľa, a jeho láska 
k ľuďom, spasil nás nie pre 
spravodlivé skutky, ktoré sme 
konali, ale zo svojho milosrden-
stva, kúpeľom znovuzrodenia 
a obnovy v Duchu Svätom. (Tít 
3, 4 – 5)

Kto z nás by nechcel byť no-
vým človekom? Ako kresťania 
túžime po novom živote, 
ale často to nechápeme tak, 
ako to nemohol pochopiť Ni-
kodém, keď mu Ježiš povedal: 
„Musíte sa znova narodiť, lebo 
čo sa narodilo z tela, je telo, 
a čo sa narodilo z Ducha, je 
duch.“ Preto nestačí pozakrý-
vať starého človeka dobrými 
skutkami. Kým neprijmeme 
Božieho Ducha a Boh nezme-
ní naše srdce, vždy budeme 
starým človekom, ktorý bude 
túžiť po hriechu, po starom 
živote. On nás nechce len 
opravovať, ale úplne pre-
tvoriť. A má moc zo svojho 
milosrdenstva dať nám nové 
srdce, nového Ducha, nové 
zmýšľanie, nové postoje, lebo 
dnes nám hovorí: „ Ty si môj 
milovaný syn, milovaná dcéra, 
v ktorom mám zaľúbenie“(po-
rov. Mt 3, 17).

Jozef Urvinitka

na každý deň

V budúcom ročníku Slova vám ponúkame 
možnosť vyskúšať si svoj talent v malej 
literárnej súťaži (poézia, próza) o hod-
notnú cenu – kompletné Sväté písmo 
a ďalšie zaujímavé ceny. Do súťaže sa môže 
prihlásiť každý, kto na adresu redakcie zašle 
1 príspevok v rozsahu A4. Súťažiť sa bude 
v štyroch kolách. Každé kolo je tematicky 
odlišné. Najzaujímavejšie práce z každého 
kola budú uverejnené v štyroch dvojčíslach 

počas ročníka 2008. 
1. kolo
Téma: Pôst, odriekanie, zmysel utrpenia
Termín zasielania prác: 1. február 2008
Adresa: Redakcia časopisu Slovo
                    Hlavná 1, 080 01 Prešov, P.O. Box 204
Zo všetkých uverejnených prác bude poro-
tou vybratý výherca, ktorého meno bude 
uverejnené v č. 24 – 25/2008.

redakcia
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Naši jubilanti
V januári 2008 si životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Ján Šalata z Oreského 
60 rokov: Andrej Ferko zo Slivníka, Mária Furimská 
z Helcmanoviec, Ignác Havrilčák zo Slivníka, o. Cyril 
Jančišin st. z Košíc, Pavol Kokuľa z Humenného, 
Marta Suchá z Klokočova
70 rokov: Milan Hrehovčík z Michaloviec, Helena 
Jacková z Banského, Ján Korčák z Košíc-Šace, Helena 
Michalková z Kazimíra, Helena Peržeľová z Rudlova, 
Marta Takáčová zo Sečoviec
75 rokov: Helena Adamčíková z Ložína, Helena 
Lešová z Bunkoviec, Helena Mačová z Fulianky 
80 rokov: Marta Čolláková z Košíc, Júlia Gojdičová 
z Volice, Ondrej Kušnirák z Ľubice, Ján Leško z Poše, 
Peter Oravec z Košíc, Mária Pastorová z Humenného, 
Anna Šimková z Cabova
85 rokov: Anna Nováková z Dúbravky, Michal Suchý 
z Oľšavice, Mária Trelová zo Sačurova
95 rokov: Mária Štefková z Varhaňoviec
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 dostávajú spolu 
s kalendárom aj podielovú knihu. Pre nečlenov spol-
ku je knižný kalendár na predaj za 50 Sk. Kalendár 
si okrem farnosti môžete kúpiť aj v predajniach 
EKUMENA a PETRA v Prešove a v Košiciach a BYZANT 
v Michalovciach. 
Dôstojných otcov farárov prosíme, aby do zoznamu 
členov spolku vo svojej farnosti vyznačili prípadné 
zmeny členstva a podpísanú kópiu zoznamu zaslali 
do ústredia spolku v Michalovciach.
Číslo účtu spolku je 4470004207/3100 v Ľudovej 
banke, a. s.

výbor SSCM

8. decembra 2007 oslávil svoje 30. narodeniny 
duchovný otec Ján Krupa.
Drahý duchovný otec, hoci ste u nás pomerne krátko 
a hneď na začiatku ste museli prekonať mnohé 
ťažkosti, sme veľmi radi, že vás máme. Ďakujeme 
vám za rozvoj a budovanie nášho spoločenstva, 
za vašu službu, vysluhovanie sviatostí, povzbudivé 
slová, homílie, ktoré sú pre nás veľkým duchovným 
prínosom. Vzdávame za vás Bohu chválu a vypro-
sujeme do ďalších rokov Božiu milosť, plnosť darov 
Svätého Ducha a ochranu nebeskej Matky pre vás 
aj vašu rodinku.

vďační veriaci z Banskej Bystrice

19. decembra oslávil 33. narodeniny otec Michal 
Onderko ml., farár a protopresbyter v Humen-
nom.
Drahý náš otec dekan, v týchto Kristových rokoch 

máte z Božej milosti vykonaný 
kus dobrej práce v Pánovej 
vinici. Ako dobrý pastier sa zod-
povedne staráte o duchovné 
i hmotné záležitosti našej far-
nosti a Cirkvi. Oslavujete Pána 
kňazskou službou a láskou. Pri 

tejto príležitosti vám aj vašej rodine vyprosujeme od 
Boha do ďalších rokov veľa zdravia, sily a lásky.

Na mnohaja i blahaja lita!
modlitbová skupina, spolok posvätného ruženca 

z farnosti Humenné

22. decembra oslávil náš du-
chovný otec Michal Zorvan, 
správca farnosti Ďačov, 45 rokov 
svojho života.
Drahý otec Michal, pri tejto 
príležitosti chceme ďakovať za 
dar vášho života a taktiež za 

dar vášho kňazského povolania. Ďakujeme vám, že 
nielen svojimi slovami, ale predovšetkým láskou 
a dobrom ste pre nás živým obrazom nebeského 
Otca.
Do ďalších dní vám vyprosujeme dary Svätého 
Ducha, tvorivú lásku a radostnú odovzdanosť. Aby 
každý, kto sa s vami stretne, odchádzal od vás lepší 
a šťastnejší. Buďte aj naďalej pre nás bezpečným 
sprievodcom do nebeského kráľovstva. Nech Boh 
žehná vám aj celej vašej rodine.
To vám s láskou vyprosujú veriaci z farnosti Ďačov 

a filiálky Lipany.

26. december 2007 je významným dňom pre našu 
oslávenkyňu Annu Fedorovú zo Záhora, ktorá 
oslavuje 70 rokov svojho života.
Pri tejto príležitosti vám, drahá naša mamka, 
babka a prababka, z úprimného srdca blahoželáme 
a v modlitbách do ďalších rokov vyprosujeme hoj-
nosť darov Svätého Ducha, radosť a lásku v kruhu 
rodiny, aby pokoj a úsmev žiaril na vašej tvári. 
Nech svätá Bohorodička Panna Mária otvára svoju 
náruč, dodáva vám silu a ochraňuje vás. To vám 
v modlitbách vyprosujú syn Július a dcéra Anna 
s rodinami, vnuci Miroslav a Július, vnučky Darina, 
Paulína a Ivana. Za všetkých posiela sladký bozk 
pravnúčik Mirko.

28. decembra 2007 uplynie už päť rokov od úmrtia 
našej drahej mamky Márie Žecovej z Vranova 
nad Topľou.
S láskou v srdci na ňu v modlitbách spomínajú 
a nezabúdajú dcéra Maňa s rodinou, synovia Ján, 
Jozef, Michal, Pavol a Peter s rodinami.

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

Cenník inzercie (pre občiansku inzerciu)
- slovo (dátum) 3 Sk a fotografia a rámček po 50 Sk; 
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočíta-
me. Bližšie informácie: 051 – 7731 481.

inzercia a oznamy

S p o m í n a m e

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

I n ze rc i a

B l a h ože l á m e

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 
0918 623 064; www.promontca.sk INZERCIA

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

SVÄTÁ HILDEGARDA Z BINGENU 
Mimoriadny akciový balíček pod vianočný strom-
ček od rakúskej firmy Espara: Kniha R. Schillera 
„Zdravie z lekárne svätej Hildegardy“ o receptoch 
známej liečiteľky z 12. storočia + krém List čer-
veného 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 pro-
dukujú tepelné žiarenie najviac podobné slneč-
nému.

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

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

HOSPODÁRNOSŤ – tento vykurovací systém 
ohrieva osoby, zvieratá a predmety, 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 vykuro-
vacími metódami nemožno dosiahnuť tepelnú 
pohodu: v priemyselných halách, skladoch, 
dieľňach, garážach, kostoloch, športových ha-
lách, tenisových kurtoch, stajniach, sklenníkoch, 
záhradách, reštauračných terasách. Kombináciou 
s pohybovým čidlom, termostatom a reguláto-
rom teploty, je možné vytvoriť plnoautomatické 
tepelné zariadenie.

INZERCIA
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NEHEMIÁŠ

NEPREHLIADNI!

Meno Nehemiáš znamená
Boh potešuje.

NOVÉ MÚRY  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka:  Neh 1, 11

Odpoveď pošli najneskôr 
do  6. januára 2008.

Výhercu oceníme nálepkami 
a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov 
bude vylosovaný 

výherca  zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 23/2007:
Juraj Kasarda z Bžian.

Blahoželáme. 

Čím bol Nehemiáš
na kráľovskom dvore?

Milé deti,
v čase, keď boli Izraeliti v zajatí, 

Jeruzalem bol spustošený a vypá-
lený. Vtedy sa Nehemiáš rozhodol, 
že opraví múry a brány - dôležitú 

ochranu mesta. Kráľ mu to dovolil. 
V našom živote je takýmto múrom 
Božie slovo a Eucharistia. Chránia 

to najcennejšie v našom vnútri 
- Božiu prítomnosť.

OVÉ MÚRYOVÉ MÚRY BIBLICKÉ PRÍBEHY

Správne odpovede z č. 23/ 2007:  Minisúťaž: Abi; Pridaný počet: 15; Na tróne: 25.Správne odpovede z č. 23/ 2007:  Minisúťaž: Abi; Pridaný počet: 15; Na tróne: 25

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

NNOVÉ MÚRYOVÉ MÚRY  BIBLICKÉ PRÍBEHY

- bdk -

1 2
4 5

ČÍSLA

1.  ШVČ#&
2.  R~BN*
3.  ST&R*
4.  P!CN*
5.  ‡DШLN*
6.  HNШJN*
7.  KШNSK*
8.  V~CHШDN*
9.  STR*ŽN&
10. VШDN*
11. !FR&#MШV&

KAMENE

Šifra:
O -  Ш ; I  -  # ; E  -  ! ; A  -  & ; Á  -  *  ; Y  -  ~ ; 

U  -  » ; Ú  -  ‡

Nehemiáš sa roz-
hodol opraviť múry 
Jeruzalema.
Úloha: Nájdi ka-
mene, ktoré v múre 
chýbajú.

3

Koľko rokov bol Nehemiáš v Jeruzaleme?
x + 25 = 37
                            x = ..............

Koľko dní stavali Izraeliti jeruzalemské 
múry?
x - 19 = 33
                            x = .............

Koľko dní trvali radostné Sviatky stánkov?
x . 13 = 104
                            x = ...............

Úloha: Správne vyrieš a doplň odpovede.

V Jeruzaleme sa 
nachádzalo niekoľ-
ko brán, ktoré bolo 
potrebné opraviť. 
Každá z nich mala 
svoj názov.
Úloha: Podľa šifry 
doplň písmenká 
a doz vieš sa ich 
názvy.

BRÁNY
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.10 Z pokladov duše
08.15 Biely medvedí kráľ
 Rozprávka pre deti
09.55 List z Indie Dokument
10.20 Hubblov ďalekohľad
 Odkrývanie vesmíru
11.50 Štedrý večer nastal P
12.00 Z pokladov duše
12.10 Sen a radosť  P Dokument
12.30 Planetshakers (1/2)
 Chvály z Melbourne 2006
14.00 Octava dies
14.30 Narodil sa Kristus Pán
 Vianočný koncert
15.00 Spravodajské NO(E)VINY
15.10 Mohelnický betlehem
 Dokument
15.25 Hviezda nad Betlehe-

mom P Dokument
16.10 Z pokladov duše
16.15 Piesne Michaely 

Novozámskej
16.30 Česko-francúzske dni 

1996 Dokument
16.45 Animovať znamená 

vdýchnuť život Dokument
17.00 Štedrý večer nastal
 Animovaná rozprávka
17.10 Borotinské betlehemy P
17.25 Živý betlehem v Hornom 

Lídeči
18.05 Jasličky svätého Františ-

ka Kristovo narodenie
19.00 Pro vita mundi P
 s kardinálom Miloslavom Vlkom
20.00 Z pokladov duše
20.05 Hlbinami vesmíru (1) P
 RNDr. Jiří Grygar
21.15 Narodil sa Kristus Pán
 Vianočné meditácie kard. M. Vlka
21.40 Matka Markéta
 Taliansky film o matke Dona Bosca
23.10 Farár pod ľadovcami Dok.
23.40 Miništrant P Krátky príbeh
23.50 Polnočná svätá omša 

z Baziliky sv. Petra v Ríme
 Priamy prenos

08.00 Program
08.10 Z pokladov duše
08.15 Malý princ
 Animovaná rozprávka
09.15 Piesne Michaely 

Novozámskej
09.30 Česko-francúzske dni 1996
09.45 Animovať znamená 

vdýchnuť život Dokument
10.05 Pro vita mundi
 s kardinálom Miloslavom Vlkom
10.55 Svätá omša z Chrámu 

S. Maria del Popolo v Ríme
 Priamy prenos
12.00 Urbi et orbi
 Priamy prenos vianočného pozdra-

vu pápeža
12.40 Z pokladov duše
12.45 Rozprávky pod stromček 

(1)
13.00 Spravodajské NO(E)VINY
13.10 Hlbinami vesmíru (1)
 RNDr. Jiří Grygar
14.10 Nikoline tóny duše
 Dokument o speváčke Nikol 

Kantorovej
14.25 O Slnovrate
 Hudobno-tanečná relácia
16.05 Z pokladov duše
16.10 Pro vita mundi
 s Jánom Maříkom
17.10 Otec Pio P Animovaný príbeh
18.40 Hlbinami vesmíru (2) P
 RNDr. Jiří Grygar
19.40 Báječná šou – Líška 

a vrana P Animovaný príbeh
20.00 Z pokladov duše
20.05 Don Bosco (1) P
 Taliansky film
21.40 Mohelnický betlehem
 Dokument
21.55 Hubblov ďalekohľad
23.15 Vianočné duchovné 
 Historické vianočné piesne
23.45 Spravodajské NO(E)VINY
23.55 Narodil sa Kristus Pán
00.20 Na koberčeku (34)
00.30 Octava dies 

08.00 Program
08.10 Z pokladov duše
08.15 Ježiš Kreslený príbeh
09.45 Štúdio AHA! (10)
 Relácia pre mladých
10.35 Don Bosco (1) Film
12.05 Z pokladov duše
12.10 Rozprávky pod stromček 

(2) P
12.20 V ten vianočný čas P
 Detský spevácky súbor Permoník
13.00 Vianočné tradície
 Beseda o Vianociach
14.30 Tajomstvo gregoriánske-

ho chorálu
 Hudobno-poetický film
15.30 Solovky – Svätá zem
 Dokument
15.50 Báječná šou – Líška 

a vrana Animovaný príbeh
16.00 Program
16.10 Z pokladov duše
16.15 Snehulienka Rozprávka
17.45 Keď nemé hroby kričia
 Maroš Kuffa a život rehoľníc 

v Bielej Vode
18.05 Vianočný koncert Tomá-

ša Kočka P
 Záznam vianočného koncertu
18.55 Sen a radosť Dokument
19.15 Narodil sa Kristus Pán
 Vianočné meditácie kardinála 

Miloslava Vlka
19.40 Báječná šou – Zajac a ko-

rytnačka P Animovaný príbeh
19.55 Z pokladov duše
20.00 Don Bosco (2) P
 Taliansky film
21.40 Hlbinami vesmíru (2)
 RNDr. Jiří Grygar
22.40 Borotinské betlehemy
 z prírodného materiálu
22.50 V slovenskom betleheme
 Vianočný galakoncert slovenských 

ľudových kolied v Trnave
23.45 Dávam nielen na Viano-

ce P Dokument
23.50 Matka Markéta Film

08.00 Program
08.10 Octava dies
08.40 Detská televízia
09.05 Pro vita mundi
 s kardinálom Miloslavom Vlkom
10.05 Pre zdravie (3) P
 Nová pôrodnica v Plzni 
10.15 Čítame z kresť. periodík
10.25 Kaplnka v púšti Čile
10.45 Kanada Dokument
11.40 Rozprávky pod stromček 

(2)
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána s Rádiom 

Proglas
12.05 La Salette
 Francúzke mariánske pútnické 

miesto
12.35 Prírodné zázraky Ameri-

ky (8/13) Národný park Badlands 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Don Bosco (2) Film
17.30 Cesta do Tibetu
 O kresťanskej viere v Tibete
18.00 Tandem kvíz P
 Súťažno-zábavná relácia
18.35 Báječná šou – Vôl 

a žaba P Animovaný príbeh
18.45 Čítame z kresť. periodík
19.00 Cesty za poznaním
 Yunnan Shilin, Bryce Canyon, Lake 

Nakuru
19.30 Exit 316 – Zmysel života  P 

(17) Magazín pre mládež
19.50 Spravodajské NO(E)VINY P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi P
 s MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA
20.50 Octava dies
21.20 Hornolidečsko
21.40 Dávam nielen na Vianoce
21.50 Vianočný koncert Tomá-

ša Kočka Záznam
22.40 Exit 316 – Zmysel života (17)
23.00 Farár pod ľadovcami
 Dokument
23.30 Vianočné tradície Beseda

08.00 Program
08.10 Štúdio AHA! (10)
 Relácia pre mladých
09.00 Dávam nielen na Vianoce
09.10 Roky letia k anjelom (15)
 Hospic
09.35 Atlas Charity Frýdek-Místek
09.40 Bez habitu
 Rád milosrdných bratov
10.45 Cesty za poznaním
 Yunnan Shilin, Bryce Canyon, Lake 

Nakuru
11.10 Octava dies
11.40 Rozprávky pod stromček 

(3)
11.50 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána s Rádiom 

Proglas
12.10 V mene Ježiša (4)
 Taliansky animovaný seriál
12.35 Cesta do Tibetu
 O kresťanskej viere v Tibete
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 O Slnovrate
 Hudobno-tanečné pásmo
17.30 La Salette
 Francúzke mariánske pútnické 

miesto
17.55 Narodil sa Kristus Pán
18.15 Exit 316 – Zmysel života (17)
18.35 Báječná šou – Myšiak 

a hraboš P Animovaný príbeh
18.45 Pre zdravie (3)
19.00 Egypt
20.00 Z pokladov duše
20.05 Stratený v oblakoch
 Príbeh letca. Dráma USA , 2005
21.40 Keď nemé hroby kričia
 Maroš Kuffa a rehoľníčky v Bielej Vode
22.05 Bez habitu
 Rád milosrdných bratov
23.05 Na koberčeku (34)
23.20 Hlbinami vesmíru (2)
 RNDr. Jiří Grygar
00.20 Deti z Nyumbani
 Dokument o HIV
00.30 Octava dies

08.00 Program
08.10 Silvester na želanie 

divákov TV Noe
 Silvestrovský program zostavený 

podla internetového hlasovania 
divákov TV NOE

18.00 Prvé vešpery zo slávnos-
ti Matky Božej, Panny Márie 
(poďakovanie za rok 2007)

 Prenos z Vatikánu so Svätým 
Otcom

19.00 Fantastická show (5) 
– Netopier a dve lasičky

 Animovaný príbeh ponúka 
historku z ríše zvierat

19.10 Betlehemy zo sveta
 Dokument
19.35 Na koberčeku (35)
 Dvojtýždenník pre milovníkov kníh 

a filmov
19.50 Farebný Silvester
 Zostrih komických klipov a vese-

lých krátkych animovaných filmov
20.30 Drevorubač
 Nestwoodský príbeh
 O statočnej Magdaléne
 Študentské animované filmy
20.55 HLASOPLET
 Záznam vystúpenia skupiny 

Hlasoplet na CSM v Tábore 2007
21.30 Aký bol a aký bude ...
 Komponovaný silvestrovský večer
23.55 Silvestrovský prípitok 

zamestnancov TV Noe
00.00 Hymna Českej republiky
00.05 Svätá omša z kaplnky 

Ostravsko-opavského biskup-
stva

 Priamy prenos celebruje biskup 
František Václav Lobkowicz

08.00 Program
08.10 Miništrant
 Krátky príbeh
08.15 Matka Terézia
 Životopisný animovaný film
10.00 Svätá omša z Ríma
 Priamy prenos
11.55 Poludňajšia modlitba so 

Sv. Otcom Benediktom XVI. 
Priamy prenos

12.20 Z pokladov duše
12.30 Planetshakers (2/2)
 Chvály z konferencie v austrálskom 

Melbourne
14.10 V ten vianočný čas alebo 

Permoník a betlehemy na 
ostravskom hrade P

 Pásmo
14.50 Dávam nie iba na Vianoce
15.00 Kráľ Dávid
 Animovaný príbeh
16.30 Prírodné zázraky Ameri-

ky (8/13)
 Národný park Badlands
17.00 Život za život
 Česká premiéra hraného filmu 

o živote Maximililána Kolbeho
18.30 Fantastická show (5) 

– Netopier a dve lasičky
 Animovaný príbeh
18.40 Misijný magazín (18) P
19.45 Mohelnický betlehem
20.00 Z pokladov duše
20.05 Jedenásť listov Bohu P
 Film
21.35 Sen a radosť
 Dokument
22.00 Octava dies
22.30 Spravodajské NO(E)VINY
22.40 Križovatky (2)
 Táňa Fischerová
 Talkshow 
23.05 Vianočný koncert z Chrá-

mu Panny Márie Pomocnice 
v Turíne

 Priamy prenos
00.35 La Salette
 Dokument

08.00 Program
08.10 Atlas Charity Český Těšín 

– Dom pokojnej staroby
08.15 História vojnového 

letectva (5) – Americké letectvo 
vracia úder P Dokument

08.40 Hlbinami vesmíru 
 s RNDr. J. Grygarom (1)
09.40 Exit 316 (17) Zmysel života
10.00 Cesty za poznaním
 Yunnan Shilin, Bryce Canyon, Lake 

Nakuru
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos
11.55 Z pokladov duše
12.05 Šťastný Rím
12.30 La Salette Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.10 Na koberčeku (35)
16.25 Nočná univerzita 
  PhLic. Katarína Lachmanová 

– Medzi vami to tak nebude
17.20 Štúdio AHA! (10)
18.05 Spravodajské NO(E)VINY
18.15 Exit 316 (18) Povzbudenie P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík (7) O kráse
18.45 Nadšenie pre dom
 Dokument o navrátení majetku po 

revolúcii 1989, predtým vlastne-
ného Gréckokatolíckou cirkvou

19.10 Pro vita mundi (61)
 MUDr. Zuzana Roithová, MBA
19.55 Z pokladov duše
20.00 Znovuzrodenie národa
 Albánsko 
20.50 Atlas Charity Frýdek-Místek
20.55 Pre zdravie Publicistika
21.05 Na koberčeku (35)
21.30 Kyklady
22.25 Pro vita mundi (60) 
 kardinál Miloslav Vlk
23.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
00.35 Križovatky (2)
 Táňa Fischerová

08.00 Program
08.10 Octava dies
08.40 Detská televízia 12/07
09.05 Nočná univerzita
 PhLic. Katarína Lachmanová 

– Medzi vami to tak nebude
10.05 Pre zdravie Publicistika
10.25 Dávam nie iba na Vianoce
10.45 Kyklady
11.40 Fantastická show (5) 

– Netopier a dve lasičky
 Animovaný príbeh
11.55 Z pokladov duše
12.00 Poludňajšia modlitba 

s Rádiom Proglas
12.05 Nadšenie pre dom
 Dokument o navrátení majetku po 

revolúcii 1989, predtým vlastne-
ného Gréckokatolíckou cirkvou

12.35 Prírodné zázraky Ameri-
ky (8/13) Národný park Badlands

13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Kyklady
17.00 Adopcia na diaľku
17.20 Na koberčeku (35)
17.30 Cesta do Tibetu
18.00 Tandem kvíz
 Súťažno-zábavná relácia
18.35 Fantastická show (6) 

– Vlk v prestrojení
 Animovaný príbeh
19.00 Cesty za poznaním
 Yunnan Shilin, Bryce Canyon, Lake 

Nakuru
19.30 Exit 316 (18) – Povzbudenie
19.50 Spravodajské NO(E)VINY P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Pro vita mundi (62)
 P. Ing. Miloslav Fiala, O.Praem (1) P
20.50 Octava dies
21.40 Pre zdravie Publicistika
21.50 Znovuzrodenie národa
 Albánsko 
22.40 Exit 316 (18) – Povzbudenie
23.00 História vojnového 

letectva (5) Dokument
23.30 Misie inak Diskusná relácia

08.00 Program
08.10 Znovuzrodenie národa
 Albánsko 
09.00 Spravodajské NO(E)VINY
09.10 Nadšenie pre dom
09.35 Atlas Charity Frýdek-Místek
09.40 Misijný magazín (18)
10.45 Cesty za poznaním
 Antelope Canyon,Lake Bazwgo, 

Niagara Falls
11.15 Octava dies
11.40 Fantastická show (6) 

– Vlk v prestrojení
 Animovaný príbeh
11.50 Z pokladov duše
12.00 Poludňajšia modlitba 

s Rádiom Proglas
12.10 V mene Ježiša (5) 
 Pavol, misionár
 Taliansky animovaný seriál
12.35 Cesta do Tibetu
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R
17.25 Nadšenie pre dom
17.50 Križovatky (2)
  Táňa Fischerová
18.15 Exit 316 (18) Povzbudenie
18.35 Fantastická show (7) 

– Kojot a mul Animovaný príbeh
18.45 Pre zdravie Publicistika
19.00 Kyklady
20.00 Z pokladov duše
20.05 Hlbinami vesmíru P
21.05 Šťastný Rím
21.40 História vojnového 

letectva (5) Americké letectvo 
vracia úder Dokument

22.05 Misijný magazín (18)
23.05 Na koberčeku (35)
23.20 Nočná univerzita
 PhLic. Katarína Lachmanová 

– Medzi vami to tak nebude
00.20 Cesty za poznaním
 Palác Dolmabahce, Tretí istanbul-

ský sultánsky palác
00.30 Octava dies
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Noe TV : družica Astra 3A; 23,5 stupňa východ.; 27,5 MSps; Polarizácia: V; Kmitočet 12525 MHz; FEC: 3/4; VPID: 167; APID: 106, PPID: 167; Kompresia: MPEG-2; Parabola pre príjem: od 60 cm24 
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program
08.10 Malé biblické príbehy (31)
 Izraelské kráľovstvo a kráľ Šaul
08.15 Štúdio AHA!
09.00 V mene Ježiša (4)
 Taliansky animovaný seriál
09.25 Cesty za poznaním P
 Antelope Canyon,Lake Bazwgo, 

Niagara Falls
09.50 Dávam nielen na Vianoce
10.00 Baterka (10) Magazín
10.25 Tandem kvíz
11.00 Pro vita mundi (61)
 s MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík (7) Rozprávka pre deti
11.55 Z pokladov duše
12.05 Prírodné zázraky Ameri-

ky (8/13) Národný park Badlands 
12.35 Svätá zem
 Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky (2)
 O ekologickom myslení
16.30 Cesta do Tibetu
17.00 V slovenskom betleheme
17.50 Prírodné zázraky Ameri-

ky (8/13)
18.20 Na koberčeku (34)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík (7)
18.45 Spravodajské NO(E)VINY
18.55 Cesty za poznaním
19.20 Adopcia na diaľku
 Arcidiecézna charita v Prahe
20.00 Z pokladov duše
20.05 Betlehemy zo Sloven-

ska P Dokument
20.25 Vianočné duchovné pies-

ne z kancionálu Kaplnky krá-
ľovskej Historické vianočné piesne

21.05 Pro vita mundi (61)
 s MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA
21.50 Na koberčeku (34)
22.05 La Salette
22.30 Vianočné tradície Beseda
00.00 Tajomstvo gregoriánske-

ho chorálu Hudobný poetický film

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (32)
 Dávid a Goliáš
08.15 Rozprávky pod stromček 

(4)
08.25 Otec Pio
 Animovaný príbeh
09.55 Pro vita mundi (59)
 O výtvarnom umení
10.55 Svätá omša z Chrámu 

S. Maria del Popolo v Ríme
 Priamy prenos bohoslužby 
11.55 Anjel Pána so Svätým 

otcom Benediktom XVI.
 Priamy prenos z Vatikánu
12.15 Spravodajské NO(E)VINY
12.25 Tandem kvíz
 Súťažno-zábavná relácia
16.00 Program
16.05 Rodina
 O drogovo závislých
16.30 Hlbinami vesmíru (1)
 Hosť: astronóm a astrofyzik 

RNDr. Jiří Grygar
17.35 Malé biblické príbehy 

(32)
 Dávid a Goliáš
17.40 V mene Ježiša (5) P
 Taliansky animovaný seriál
18.05 Biely medvedí kráľ
 Rozprávka pre deti
19.25 Na veternej hôrke
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Octava dies P
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Betlehemy z Čiech 

a Moravy P
 Dokument
21.00 Vianočný koncert z Chrá-

mu Panny Márie Pomocnice 
v Turíne P

 Priamy prenos z Talianska
22.30 Bez habitu
 Rád milosrdných bratov
23.30 Od Klokot k Sydney
 Diskusná relácia

08.00 Program
08.10 Malé biblické príbehy (33)
08.15 Štúdio AHA! (10)
08.55 V mene Ježiša (5)
 Pavol, misionár
09.20 Cesty za poznaním
 Krugerov národný park, Acadia, 

Danube Watermeadow
09.55 Svätá omša z Katedrály 

Božského Spasiteľa v Ostrave 
pri príležitosti 60. narodenín 
Mons. Františka V. Lobkowicza

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík (8) O lenivej Lálinke 

11.55 Malé biblické príbehy (33)
12.05 Prírodné zázraky 

Ameriky (7/13) Národný park 
Yellowstone 

12.35 Šťastný Rím
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky (3)
 Sváťa Karásek
16.30 Cesta do Tibetu
17.00 V ten vianočný čas alebo 

Permoník a betlehemy na 
ostravskom hrade

 Pásmo rozprávania a kolied 
17.40 Pre zdravie (2) Rakovina po 

prvýkrát premožená! Publicistika
17.50 Prírodné zázraky Ameri-

ky (8/13) Národný park Badlands
18.20 Na koberčeku (35)
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík (8) O lenivej Lálinke 
18.45 Spravodajské NO(E)VINY
18.55 Cesty za poznaním
19.20 Po ceste štvrtého kráľa
 Dokument
19.45 Čítame z kresť. periodík
20.00 Malé biblické príbehy (33)
20.05 Aký bol a aký bude ...
 Komponovaný silvestrovský večer
22.35 Na koberčeku (35)
22.50 Nočná univerzita
23.50 Znovuzrodenie národa
 Albánsko 
00.40 Adopcia na diaľku

08.00 Program
08.04 Malé biblické príbehy (34)
08.15 Vianočné rozprávanie: 

Traja králi prichádzajú
 Animovaná rozprávka
08.25 Na koberčeku (35)
08.40 Kaplnka v púšti
08.55 Pro vita mundi (62)
 P. Ing. Miloslav Fiala, O.Praem (1)
09.45 Vianočné rozprávanie: 

Traja králi prichádzajú
 Animovaná rozprávka
10.00 Svätá omša z Ríma na 

sviatok Troch kráľov
 Priamy prenos
11.55 Poludňajšia modlitba so 

Sv. Otcom Benediktom XVI. 
Priamy prenos

12.15 Spravodajské NO(E)VINY
12.25 Tandem kvíz
 Súťažno-zábavná relácia
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nadšenie pre dom
16.30 Hlbinami vesmíru
 Odkrývanie sveta vesmíru
17.35 Malé biblické príbehy (34)
17.40 V mene Ježiša (6) P
 Kristus bol vzkriesený pre všetkých
 Taliansky animovaný seriál
18.05 Kyklady
 Dokument
19.00 Križovatky (3)
 Sváťa Karásek
19.25 Po ceste štvrtého kráľa
 Dokument
20.00 Z pokladov duše
 Zamyslenie
20.05 Octava dies
 Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 Václav Hudeček
 Záznam koncertu
21.55 Misijný magazín (18)
22.55 Cesty za poznaním
 Yunnan Shilin, Bryce Canyon, Lake 

Nakuru
23.25 Vianočné tradície
 Beseda

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

Vianoce v rádiu Lumen:
23.12. – 14.00 Rozhlasová hra 

Vianoce na konci sveta
 24.12. – 08.30 Deti píšu Bohu 

– krátke vtipné listy detí Bohu; 
09.00 Sviatok v duši –Vianoce 
kedysi a dnes (želania a vinše 
známych ľudí); 10.30 Putá lásky 
– svedectvá rodín, ktoré sa stara-
jú o opustené deti; 16.00 Svätá 
omša z Dómu sv. Alžbety v Koši-
ciach; 17. 00 Predštedrovečerné 
šero – príbeh; 24.00 Polnočná 
svätá omša z jezuitského Kos-
tola Najsvätejšieho Spasiteľa v 
Bratislave

25.12. – 08.30 Betlehemská 
hviezda – biblický príbeh; 12.00 
Urbi et orbi – priamy prenos; 
12.35 Hudobný aperitív – Naj-
krajšie slovenské koledy

26.12. –  13.00 Vianočné dob-
rodružstvo – rozhlasová hra

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/)
23.12. – Evanjelické služby Božie z Devičia
30.12. – Ekumenické bohoslužby pred záverom roka

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

23.12. – Náboženské spektrum: Predvianočný magazín (P. Ga-
briš)

Z duše (Ne – 07.55 / Rádio Regina)
23.12. – Pred Vianocami (Martin Šidlík)

Slovo pre veriacich i neveriacich (Ne – 15.30; Rádio Devín)
24.12. – Posolstvo tichej noci (P. Gabriš)
30.12. – Netradičné vianočné piesne skupiny Spirituál kvintet 

(N. Lúčanská)
31.12. – Stanley a Kapucíni veselo aj vážne. (N. Lúčanská)
6.01. – 12.10 Trojkráľové posolstvo pre 21. storočie – Otvorenie 

sa transcendentnu

Vianočné vysielanie /Rádio Slovensko/
24.12. – 12.30 Betlehemská hviezda; 18.30 Vianoce s Milanom 

Rúfusom

Vianočné vysielanie /Rádio Regina/
24.12. – 12.30 Narodí sa posol lásky? – Rozhovor s kazateľom Cirkvi 

bratskej, všestranným umelcom a spisovateľom Danielom Pastirčákom 
o zmysle príchodu nie iba posla lásky, ale lásky vtelenej, o tom, čo 
skutočná láska je a prečo slovo láska tak často a prirodzene skloňujeme 
práve na Vianoce; 21.00 Štedrovečerný rozhovor s Hildou Michalí-
kovou – jedna z prvých televíznych hlásateliek, dlhoročná pracovníčka 
Československého, neskôr Slovenského, rozhlasu spomína na začiatky 
svojej mediálnej práce aj na to, ako prežívala vianočné sviatky počas 
svojej služby; 24.00 Polnočná svätá omša z Kostola sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici – priamy prenos

/Rádio Slovensko, Rádio Regina/
25.12. – 09.30 Sviatočná svätá omša z Kostola sv. Františka Xa-

verského v Banskej Bystrici – priamy prenos; 12.50 Urbi et orbi 
– priamy prenos; 21.00 Uverili by sme aj dnes? – rímskokatolícky 
teológ ThDr. Jozef Haľko hovorí o vianočných prípravách, darčekoch 
a darúvaní, o tom, ako vnímal Vianoce sv. František, aký význam má 
dar a oslava Vianoc

/Rádio Devín/
01.01. – 09.30 Slávnostná svätá omša z Nitry

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 1
22.12. (sobota) 13.35 Dieťa menom Ježiš 1/2
23.12. (nedeľa) 13.35 Dieťa menom Ježiš 2/2
24.12. (pondelok) 20.45 Večná pieseň – Dráma o autorovi piesne Tichá 

noc; 23.55 Polnočná svätá omša
25.12. (utorok) 11.55 Urbi et Orbi; 12.45 Ježiš Nazaretský 1/4
26.12. (streda) 06.30 Ježiš – kráľovstvo bez hraníc – animovaný príbeh; 

12.20 Ježiš Nazaretský 2/4 
27.12. (štvrtok) 11.35 Ježiš Nazaretský 3/4
28.12. (piatok) 11.45 Ježiš Nazaretský 4/4

STV 2
21.12 (piatok) 10.55 ...pretože v hostinci nebolo pre nich miesta
23.12. (nedeľa) 14.45 Viem jedno hniezdo R; 15.10 Orientácie; 15.45 

Svedectvo – Rozprávanie členov hudobno - vokálnej skupiny Nádej 
so spevom vianočných piesní. Autentický príbeh o hľadaní životných 
hodnôt; 02.05 Svedectvo R; 02.10 Orientácie R

24.12 (pondelok) 09.25 Jezuliatko – bábková inscenácia; 09.45 Bonifác 
a zázračný Anjel – vian. príbeh; 11.25 Pravá tvár Santa Clausa; 17.50 
Slovenské betlehemy; 18.50 Sviatočné slovo na Štedrý večer

25.12 (utorok) 19.20 Sviatočné slovo
26.12 (streda) 10.55 ...pretože v hostinci nebolo pre nich miesta
29.12 (sobota) 12.40 Poltón
30.12 (nedeľa) 19.20 Svedectvo

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
ADAG, Oma, 

Glejt, Res, 
Enchil, Aza

Japonskí 
lovkyňa 

perál
2. časť 

tajničky Kniha Biblie
Autor:

 V. Koma-
nický,

Humenné

Francúzsky 
člen Ženské meno Trepala Listnatý 

strom
Babička 

po nemecky Prenášaj

Zdravas‘

1. časť 
tajničky

Výkaz

Dumali sme

Talianské 
mesto

Ináč

Vozík

slovo
Nádhera Keď

4. časť 
tajničky Približne

V priebehu 
času Druh živice

Hlavný
vchod

Šalamúnov 
pravnuk

Mení

Sibírsky 
veľtok

Nástenný 
gobelín

Hospodárska 
správa, skr.

Ruské ume-
lecké meno

Skr. súhvez-
dia Octans

Česká 
obchodná 
komora, 
skratka

Žalobcovia

Ochranný 
sprievod

Zahraničný 
predajca 

pohonných 
hmôt

Predpona 
– vyšší stupeň Ľudmila,

po domácky
Mláďa osla

Začínalo 
sipieť

Práve tak,
z latinčiny

slovo Značka 
samária

Vec,
z latinčiny

Ghanské 
mesto

Predložka OSN, 
po anglicky

3. časť 
tajničky

Otravné 
látky, skr.

Štát USA Voltampér

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

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

OSEMSMEROVKA

Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš, ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Ako sa volá národ, ktorého praotcom 
bol Ezau?

2. Príslušníci ktorého národa oslepili 
Samsona?

3. Ktorý prorok nazýva Ježiša Emanue-
lom?

4. Ako sa nazýva zmluva medzi štátom a  
Svätou stolicou?

5. Ako voláme zapečatenú stredovekú 
listinu; slávnostný pápežský výnos?

6. Prešovské biskupstvo bolo založené 
bulou Relata semper. Čo tento výraz 
znamená?

7. Do ktorého mníšskeho rádu patril 
blahoslavený P. P. Gojdič?

test Slova

Odpovede: 1. Edomčania (Gn 36, 3); 2. Filištínci (Sud 
16); 3. Izaiáš (Mt 1, 23; Iz 7, 14); 4. Konkordát (lat. 
dohoda); 5. Bula (lat. zapečatené puzdro); 6. Večný 
výnos (lat. Rozhodnutie navždy)
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Snímka titulnej strany: Vianočné čaro (www.freemages.fr)

 Príde malý Janko domov a pýta sa 
ocka:
„Ocko, čo je to bizón?“
„Vieš, synček, to je taká blbá ryba.“
„Ale nám pani učiteľka povedala, že 
behá po lese.“
„Veď hovorím, že je blbá!“

 „Janko, prečo nechcú tie zápalky 
horieť?“
„Neviem, keď som ich skúšal, horeli 
všetky.“

 „Poznáte cicavca na dve písmená?“
„No predsa bk (býk)!“

Je pravda, že myrha, ktorú dostal ako dar malý 
Ježiš, sa použila aj pri jeho pohrebe?
ÁNO, JE. Pravdepodobne však nešlo o tú istú myrhu. Myrha sa totiž používala 
ako prímes do oleja určeného na sväté pomazanie. Pre svoje aromatické 
vlastnosti bola veľmi cenená a používala sa aj pri obrade očisťovania ženy 
a v kozmetických prípravkoch. Tvorila aj súčasť sedatíva, ktoré ponúkli Ježišovi 
na Golgote. A s aloou ju použili aj pri pohrebe Ježišovho tela na zabalzamovanie. 
Ide pritom o živicový výťažok z kmeňa a vetví nízkeho krovitého stromu, 
ktorý rastie v južnej Arábii a priľahlých oblastiach Afriky. Živica z jaziev vyteká 
v podobe sĺz, ktoré stvrdnú a majú žltohnedú farbu. Ako kadidlo sa používali 
aj iné živice, napr. zo skalných ruží. Tie tvoria vždyzelené kry s veľkými bielymi 
alebo ružovými kvetmi pripomínajúcimi ruže.

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
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Skladové vozidlá ihneď 
na odber s vianočnými 
superzľavami:

VW Fox  zľava až 35.000 Sk

VW Polo  zľava až 30.000 Sk

VW Golf  zľava až 80.000 Sk

VW Passat  zľava až 120.000 Sk

VW Touareg zľava až 200.000 Sk

Výška zľavy sa mení podľa modelu a výbavy.

Sviatok cien vo VW!
Koncoročné zľavy na vybrané 
modely teraz u vášho predajcu
Volkswagen - Š-Autoservis
Humenné

Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.:  057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263
e-mail:  porvaznik@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Das Auto.

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.
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Parádne Vianoce sa dočkali veľkolepého finále. 
Znie to neuveriteľne, ale len u nás vám stačí 
jeden paušál, s ktorým môžete volať nekonečne 
dlho celý deň aj večer až 2 roky. A k tomu vám 
darujeme až 1 200 voľných minút na volania do 
všetkých sietí. Tak tomu sa hovorí ozajstná 
paráda! 

Ponuka platí do 24. 12. 2007 pri aktivácii programu „Celý deň aj večer“ a podpise Dodatku 
k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov a nie je ju možné kombinovať s ponukou 
„24 000 minút zadarmo“. Cena programu „Celý deň aj večer“ je 590 Sk s DPH mesačne. 
Nekonečné volania je možné využívať len v sieti T-Mobile Slovensko denne od 6:00 do 21:00 
a sú obmedzené podľa zásad korektného využívania služby: 2 000 min. mesačne. V rámci 
programu „Celý deň aj večer“ je možné využívať 50 voľných minút mesačne do všetkých sietí 
v rámci Slovenska (t. j. spolu 1 200 minút počas doby viazanosti), po vyčerpaní ktorých budú 
volania od 6:00 do 21:00 spoplatnené sadzbou 11,80 Sk/min. a od 21:00 do 6:00 sadzbou 
5,80 Sk/min. Všetky ostatné volania a služby sú spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka 
programov a služieb platného pre program 55Viac. Pri programe „Celý deň aj večer“ nie je 
možné využívať služby Balíčky Viac a Presun voľných minút.

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

Toto vám konečne 
rozviaže jazyk

Nekonečné 
volania 
a 1 200 voľných 
minút do 
všetkých sietí!

nt bota 105x297 partner.indd   1 11/27/07   10:36:33 A

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.

ELMont   Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Albín Ivák  Tel.Fax: 044- 43 20 295
Liptovské Sliače 914 http://www.ivakzvony.sk
034 84    email: ivakzvony@ivakzvony.sk
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