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Benedikt XVI.:
Kristovo slovo má moc

Rozhovor o ekuméne 
s novozvoleným evanjelickým

biskupom v Prešove

Kedy je čas na dieťa?

TÝŽDEŇ MODLITIEB
ZA JEDNOTU KRESŤANOV
Už 100 rokov sa modlíme za jednotu Cirkvi



naše nové chrámy

Miroslav LABAČ

Gréckokatolícky chrám 
v Ložíne má medzi našimi 
novopostavenými chrá-

mami dve prvenstvá. Je to prvý 
chrám, ktorý bol po blahorečení 
biskupa Gojdiča v Ríme zasvätený 
jeho úcte a je v ňom aj prvá ikona 
hieromučeníka Pavla napísaná 
nemennou technikou starovekých 
byzantských majstrov, ktorej au-
torom je majster Vincent.

Myšlienka postaviť gréckokato-
lícky chrám v Ložíne sa zrodila 
ešte pred druhou svetovou voj-
nou. Už vtedy ľudia túžili mať 
v obci svoj chrám. Zakúpili po-
zemok na jeho výstavbu a začali 
zhromažďovať potrebný mate-
riál. Biskup Gojdič túto výstavbu 
podporoval. No prišla vojna a po 
nej tragický rok 1950 a násil-
ná likvidácia Gréckokatolíckej 
cirkvi. Ateistický komunistický 

režim Gréckokatolícku cirkev 
zakázal. Vladyka Pavol sa pre 
svoju vernosť Svätému Otcovi 
dostal do väzenia v Leopoldove, 
kde aj zomrel mučeníckou smr-
ťou. Ložínčanom neostalo nič, 
dokonca ani holý pozemok, lebo 
aj ten bol skonfiškovaný.

V roku 1989 sa opäť začala 
z popola minulosti rodiť myš-
lienka postavenia chrámu. Na 
jar v Jubilejnom roku 2000 sa 
začalo z výstavbou. 4. novembra 
2001 bol v Ríme blahorečený bis-
kup a hieromučeník Pavol Peter 
Gojdič a Ložínčania tento chrám 
zasvätili jeho úcte. Slávnostná 
posviacka bola 24. novembra 
2002 – rok po udalosti blaho-
rečenia v Ríme a dva roky od 
začatia výstavby.

Chrám má pôdorys rovnora-
menného byzanského kríža. 
Zemepisne je orientovaný strikt-
ne východným smerom. Je síce 
postavený z novodobých materiá-

lov, no jeho vonkajší vzhľad pri-
pomína drevené chrámy stavané 
v minulosti v našom regióne pod 
Karpatami. Veža má stupňovitú 
strechu a sú v nej umiestnené 
dva zvony.

Vnútri je inštalovaný jedinečný 
ikonostas a ďalšie ikony, ktorých 

darcom a autorom je syn nášho 
gréckokatolíckeho kňaza, kance-
lár spolku ikonopiscov Slovenska 
a majster ikonopiseckej školy 
JUDr. Vincent Luca. Ikonostas bol 
dokončený a posvätený 3. apríla 
2005 našimi biskupmi Milanom 
a Jánom. 

LOŽÍN
Chrám bl. Pavla Petra Gojdiča

Jozef NOVICKÝ

Gréckokatolícky chrám 
v Sečovskej Polianke je 
zasvätený sv. prorokovi 

Eliášovi. S jeho výstavbou sa 
začalo 2. mája 1994 na zákla-
de zváženia veriacich farnosti 
a stavebnej komisie Biskupského 
úradu v Prešove, nakoľko statika 
starého chrámu bola narušená. 
Základný kameň nového chrá-
mu bol posvätený vtedajším 
sídelným biskupom Mons. Jánom 
Hirkom 26. septembra 1993. 

Projektantom chrámu bol 
Ing. Arch. Ivan Balco, ktorý však 
projekt nedokončil z dôvodu 
náhlej smrti. Zodpovednosť pri 
dokončení projektu prevzal na 
seba Ing. Ján Zajac, ktorý záro-
veň vyhotovil aj projekt interiéru 
chrámu. 

Celá výstavba chrámu sa kona-
la za pôsobenia o. Marka Petra. 
Sedem rokov stavebných prác 
bolo zavŕšených 16. júla 2000 
slávnostnou posviackou.

Chrám už z diaľky zaujme svo-
jimi troma kupolami, ktorým do-
minuje hlavná kupola s mosadz-
ným trojramenným krížom. Tri 
zvony zvolávajúce na modlitbu 

sú umistnené v zvonici pod hlav-
nou kupolou. Interiér chrámu 
je obohatený kompletným iko-
nostasom, ktorého drevenú kon-
štrukciu zhotovila firma Barnáš 
z Kežmarku. Ikony pochádzajú 
z Ikonopiseckej dielne Volodi-
mira Sviderského z Ukrajiny. 
K ikonostasu je vkusne doladený 
bohostánok, prestol a analoj 
v strede chrámu. Súčasťou inte-
riéru sú aj obrazy pochádzajúce 
z pôvodného chrámu.

Chrám sa nachádza v centre 
obce na Námestí Panny Márie 
Karmelskej, ktorej bol zasvätený 
pôvodný chrám. Postavením 
nového chrámu sa však úcta 
k Panne Márii Karmelskej nezní-
žila, priam naopak. Vladyka Ján 
Babjak, SJ, dekrétom ustanovil 
farnosť ako eparchiálne odpus-
tové miesto ku cti Panny Márie 
Karmelskej a proroka Eliáša. 

SEČOVSKÁ POLIANKA
Chrám sv. proroka Eliáša
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ThDr. Michal Hospodár, PhD.
predseda redakčnej radyNa začiatku nového roka sme si na-

vzájom želali všetko dobré. Pri stisku 
rúk a objatí najbližších zazneli aj 

úprimné žičenia, aby nás predovšetkým ne-
opúšťala Božia milosť a požehnanie. K tomu 
sa pridružili aj želania hojnosti prirodzených 
darov, ako sú zdravie, pohoda a porozumenie 
v rodine i v práci. Nový rok sa rozbehol a my 
zo skúsenosti vieme, že nestačí len želať si 
hodnoty života. Pre skutočne šťastný a hod-
notný ľudský život je potrebné aj niečo urobiť. 
Niečo, čo má dosah na tento, ale najmä na 
večný život.

V novom roku 2008 sme pomerne rýchlo 
vhupli do prípravného času pred Veľkým 
pôstom. Jedna z nedieľ tohto obdobia nám 
predkladá pred duchovný zrak vážnu sku-
točnosť – posledný súd.

Ježiš nás poúča, že raz príde. To znamená, 
že raz príde k vykonaniu definitívnej Božej 
spravodlivosti nad svetom a nad každým člo-
vekom. Už naše ľudské vnímanie spravodli-
vosti si vyžaduje nejaké posledné napravenie 
krívd, ktoré sa na tomto svete dejú. A Božia 
spravodlivosť je väčšia ako ľudská. Veľkolepý 
scenár posledného súdu nám zanechal evan-
jelista Matúš. No samotný posledný súd bude 
ešte strašnejší ako jeho opis. Pri poslednom 
súde spoznáme posledný zmysel celého diela 
stvorenia a celej ekonómie spásy a pochopí-
me obdivuhodné cesty, po ktorých Božia pro-
zreteľnosť viedla všetko k poslednému cieľu 
(porov. KKC 637). Je potrebné jasne zdôrazniť, 
že okolnosť času tohto druhého a slávneho 
príchodu Kristovho na svet nám nie je zná-
ma. Niekedy sa cítime byť zneužití sektármi, 
ktorí dopredu predpovedajú čas konca sveta 
a dokonca určujú aj počet spravodlivých. 
Akoby chceli prebrať Božiu právomoc nad 
poslednými vecami človeka i sveta. Pánov 
deň príde ako zlodej, varuje prvých kresťa-
nov v Solúne apoštol Pavol. Jeho presný čas 
nie je zjavený, aby sme ostali v bdení. Čo 
je známe, to je kritérium súdu, ktoré Ježiš 
jasne zjavil a vysvetlil. Pozostáva z reálneho 
uskutočňovania prikázania lásky. Človek sa 
stane takým veľkým v Božích očiach, aká 
veľká bola jeho láska počas života na zemi. 

To je to podstatné, čo si máme uvedomiť, kým 
je ešte čas. Posledný súd bude spravodlivý, 
jeho rozhodnutie bude neodvolateľné a dô-
sledky večné.

Dnešná spoločnosť sa zdá byť unavená zo 
slobody. Mnohí si predstavovali život vo von-
kajšej slobode ako život v pozemskom raji, ale 
nestalo sa tak. Sloboda sama osebe je veľkým 
Božím darom. Správne sa však realizuje iba 
v láske. Preto je prikázanie lásky prvé a naj-
dôležitejšie prikázanie, z ktorého nakoniec 
budeme aj súdení. Náboženská viera a dobré 
skutky musia ísť v našom živote pospolu. Len 
vtedy možno budovať krajší svet, keď náš 
život bude napojený na zdroj lásky, na Boha. 
Ježiš to sám povedal: Ja som vinič, vy ste ra-
tolesti. Bezo mňa nič nemôžete urobiť. Strom 
a ovocie jednoducho patria k sebe. Ak sa dnes 
niekto domnieva, že sloboda je konať si všade 
po svojom, myslieť iba na svoje vlastné dobro 
a presadzovať také pravidlá, ktoré osožia len 
mne, potom sa veľmi mýli. K budovaniu šťast-
ného života potrebujeme najprv zomrieť sebe, 
aby sa v nás narodilo zmýšľanie podľa Krista. 
Len taký život sa stane dobrou prípravou na 
blaženú večnosť.

Berme od začiatku roka svoj život zodpoved-
ne. Nečakajme pasívne, kým nás zlo prevalcu-
je, ale buďme ako kresťania aktívni v konaní 
dobra. Prežívajme každý deň v radosti z toho, 
že konáme dobré skutky, aj keď to svet nevi-
dí. Väčšina z nás sa nestane prezidentom, 
nevystúpi na svetoznáme pódiá, nedostane 
Nobelovu cenu. A predsa každý má rovnakú 
šancu svoj život nielen prežiť, ale aj naplniť. 
Malými skutkami lásky, konanými v každo-
dennej skrytosti, si už teraz dláždime cestu 
k podobnosti s Bohom. A raz k blaženému 
stretnutiu s ním vo večnosti. 

slovo na úvod

Stále bližšie
k Pánovi

Neprehliadnite

Kristovo slovo má moc 4 – 5
Katechézy Svätého Otca Benedikta XVI. 
na generálnej audiencii konanej počas mi-
nuloročného týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov.

Neprestajne sa modlite 12 – 13
100 rokov modlitby kresťanov rôznych 
vyznaní prináša úrodu.

Ospravedlnenie z viery 14 – 15
Hriech je takou súčasťou nášho života, 
že sme takmer v pokušení mať dojem, že 
hriešnosť je normálny stav.

Nemusí to byť 
iba jeden týždeň 16 – 17
O význame a žití ekumény sme sa po-
rozprávali s Mgr. Slavomírom Sabolom, 
novozvoleným biskupom Východného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku.

Kedy je čas na dieťa 20 – 21
Gréckokatolícky kňaz pochádzajúci zo 
siedmich detí, otec troch detí, vám ponúka 
svoj pohľad na problematiku správneho 
načasovania dieťaťa v rodine.

časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
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Drahí bratia a sestry!
Dni od 18. do 25. januára, alebo v niekto-

rých krajinách sveta týždeň okolo sviatku 
Zoslania Svätého Ducha, sú intenzívnym 
časom úsilia a modlitby zo strany všetkých 
kresťanov, ktorí môžu využiť dokumenty, 
vypracované spoločne Pápežskou radou pre 
napomáhanie jednoty kresťanov a Komisiou 
pre vieru a cirkevné zriadenie Svetovej rady 
cirkví. Na stretnutiach, ktoré som mal s 
rôznymi predstaviteľmi cirkví a cirkevných 
komunít počas týchto rokov, som si všimol 
zreteľnú túžbu po jednote. Zvlášť dojemné 
to bolo počas návštevy u ekumenického 
patriarchu Bartolomeja I. v Istanbule v Tu-
recku. K týmto a ďalším skúsenostiam, ktoré 
naplnili moje srdce nádejou, sa obšírnejšie 

vrátim neskôr. Cesta k jednote je zaiste dlhá 
a neľahká, ale jednako je potrebné nenechať 
sa odradiť a pokračovať v jej zdolávaní, počí-
tajúc v prvom rade s bezpečnou oporou toho, 
ktorý pred vstúpením na nebesia sľúbil: „Hľa, 
ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“ (Mt 28, 20) Jednota je dar od Boha a 
plod pôsobenia jeho Ducha. Preto je dôležité 
modliť sa. Čím viac sa približujeme ku Kristovi 
a nechávame sa pretvárať jeho láskou, tým 
viac sa približujeme k sebe navzájom.

V niektorých krajinách – medzi inými aj 

v Taliansku – Týždňu modlitieb za jednotu 
kresťanov predchádza Deň židovsko-kres-
ťanskej reflexie, ktorý sa slávi 17. januára. 
Približne dve desaťročia Konferencia biskupov 
Talianska venuje tento deň židovstvu s cieľom 
podporiť poznanie a úctu a zveľadiť vzťah 
vzájomného priateľstva medzi kresťanskou 
a židovskou komunitou. Vzťah, ktorý sa po 
Druhom vatikánskom koncile a po historic-
kej návšteve Božieho sluhu Jána Pavla II. v 
rímskej synagóge pozitívne rozvíja. Aby aj 
židovsko-kresťanské priateľstvo rástlo a bolo 
plodné, musí byť založené na modlitbe. Preto 
aj ja dnes vyzývam všetkých, aby sa obrátili 
na Pána s naliehavou prosbou, aby sa židia a 
kresťania rešpektovali, mali voči sebe úctu a 
spolupracovali na dosiahnutí spravodlivosti 
a pokoja vo svete.

Tohtoročný spoločný citát pre rozjímanie a 
modlitbu je: „Dobre robí všetko: aj hluchým 
dáva sluch, aj nemým reč.“ (Mk 7, 31 – 37) 
Tieto slová sú vybrané z Markovho evanjelia 
a vzťahujú sa na Ježišovo uzdravenie hlu-
chonemého muža. V tomto krátkom úryvku 
evanjelista hovorí, že Pán po tom, ako mu 
vložil prsty do uší, poslinil ich a dotkol sa 
jeho jazyka, učinil zázrak, hovoriac: „Effe-
ta“, čo znamená „Otvor sa!“ Tento človek, 
ktorý znova získal sluch a dar reči, vzbudil 
obdiv – ľudia si rozprávali o tom, čo sa mu 
prihodilo. Každý kresťan, duchovne hluchý a 
nemý následkom dedičného hriechu, krstom 
získava dar Pána; Pán pri krste kladie svoje 
prsty na jeho tvár, vďaka čomu sa človek stáva 
schopným počúvať Božie slovo a oznamovať 
ho bratom. Od tohto momentu je jeho úlohou 
dozrievať v poznaní a v Kristovej láske tak, 
aby mohol ohlasovať evanjelium a účinne o 
ňom svedčiť.

Táto téma, ktorá poukazuje na dva misijné 
aspekty každej kresťanskej komunity, ohlaso-
vanie evanjelia a svedectvo lásky,  zdôrazňuje 
dôležitosť odovzdávania Kristovho odkazu v 
rámci konkrétnych iniciatív v oblasti solida-
rity. Toto napomáha ceste k jednote, pretože 
sa dá povedať, že každá pomoc, hoci aj malá, 
ktorú kresťania prinášajú v súvislosti s utrpe-
ním svojho blížneho, prispieva k tomu, aby sa 

ich spoločenstvo a ich vernosť príkazu Pána 
stávali viditeľnejšími. Modlitba za jednotu 
kresťanov sa však nemôže obmedzovať iba 
na jeden týždeň v roku. Spoločné volanie k 
Pánovi, aby uskutočnil úplnú jednotu svojich 
učeníkov v čase a spôsobom, ktoré sú mu 
známe, sa má rozšíriť na celý rok. Ľudské 
utrpenie má pomôcť uľahčiť – okrem harmó-
nie úmyslov a objavovania pravdy Kristovho 
posolstva – aj konverzia a zmierenie. To 
sú nevyhnutné etapy, pomocou ktorých sa 
kresťan, hodný svojho mena, má zjednotiť so 
svojím bratom, a tak prosiť o dar jednoty a 
spoločenstva. Povzbudzujem vás teda prežiť 
tieto dni v atmosfére modlitby a počúvania 
Božieho Ducha, aby sa tak uskutočnili dôleži-
té kroky na ceste k plnej a dokonalej jednote 
Kristových učeníkov.

Nech teda Mária, žena, ktorú nazývame 
Matkou Cirkvi, pomôže všetkým kresťanom 
na ceste ku Kristovi.

Počuť sa a počúvať

Keď si pripomenieme púť ostatných 40 
rokov, s prekvapením zisťujeme, ako nás 
Pán prebudil z otupenej sebestačnosti a 
ľahostajnosti, ako v nás prebúdzal čoraz 
väčšiu schopnosť nielen „počuť sa“, ale aj 
„počúvať sa“, ako rozväzoval náš jazyk, 
aby modlitba, ktorú pozdvihujeme k nemu, 
nadobúdala väčšiu silu a presvedčivosť pre 
svet. Vskutku, Pán nám udelil mnohé milosti 
a svetlo jeho ducha ožiarilo mnohé svedectvá. 

Kristovo 
slovo má moc

slovo svätého otca

Tohto roka uplynie 100 rokov od vzniku spoločných modlitieb 
za jednotu kresťanov. Prinášame vám minuloročný príhovor 
Svätého Otca k tomuto týždňu.

 „Prosíme vás, bratia, žite jeden 
s druhým v pokoji! Vyzývame vás, 
bratia: napomínajte neporiadnych, 
posmeľujte malomyseľných, 
ujímajte sa slabých, ku všetkým 
buďte zhovievaví! Dajte si pozor, 
aby sa nik nikomu neodplácal 
zlým za zlé, ale vždy sa usilujte 
o dobro medzi sebou i voči všetkým! 
Ustavične sa radujte! Bez prestania 
sa modlite, pri všetkom vzdávajte 
vďaky, lebo to je Božia vôľa 
v Kristovi Ježišovi pre vás!“

(1 Sol 5, 12a. 13b – 18)
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Ony dokázali, že všetko sa môže dosiahnuť 
modlitbou, keď dokážeme s vierou a pokorou 
poslúchať Boží príkaz lásky a stotožňovať 
sa s Kristovou túžbou po jednote všetkých 
svojich učeníkov.

„Starosť o obnovenie jednoty,“ ako hovorí 
Druhý vatikánsky koncil, „sa týka celej 
Cirkvi, tak veriacich, ako aj pastierov, a to 
podľa osobných schopností každého z nich, 
v každodennom kresťanskom živote i v teo-
logických a historických výskumoch. Už táto 
starostlivosť dajakým spôsobom prejavuje 
bratské zväzky, ktoré jestvujú medzi všetkými 
kresťanmi, a podľa Božej blahovôle vedie k 
plnej a dokonalej jednote.“

Ekumenizmus je, prirodzene, proces po-
malý, niekedy – keď upadne do pokušenia 
„počúvať“, a „nepočuť“, hovoriť na pol úst 
namiesto odvážneho hlásania – možno až 
odradzujúci. Nie je jednoduché vzdať sa 
pohodlnej hluchoty, akoby evanjelium – stá-
le to isté – nemohlo znova dokázať svoju 
schopnosť rásť ako božský kvas obrátenia a 
duchovnej obnovy v každom z nás.

Ekumenizmus, ako som povedal, je pomalý 
proces, je to veľmi ťažká a pomalá cesta. Ale 
napriek počiatočným ťažkostiam, ba práve 
cez ne, vedie táto cesta cez občerstvujúce 
zastávky na široké priestranstvá radosti a 
dovoľuje zavše nadýchnuť sa z plných pľúc 
čistého vzduchu plného spoločenstva.

Skúsenosť nedávnych desaťročí po Druhom 
vatikánskom koncile dokazuje, že jedno-
ta kresťanov sa dá realizovať na rôznych 

úrovniach a pri rozličných okolnostiach: 
vo farnostiach, nemocniciach, kontaktoch 
medzi ľuďmi, cez spoluprácu miestnych 
spoločenstiev v každej časti sveta, obzvlášť 
v oblastiach, kde sa vytvorenie gesta začína 
dobrým prianím jedného brata alebo sestry, 
ktorí vykonali veľké úsilie zasluhujúce si 
spomienku.

Rôzne stretnutia a udalosti počas môjho 
pontifikátu ako rímskeho biskupa, ochrancu 
univerzálnej Cirkvi, rovnako napomáhajú ako 
praktické kroky nádeje k dosiahnutiu úplnej 
jednoty kresťanov.

Na tomto mieste si spomínam na veľmi 
významné udalosti v minulom roku, za ktoré 
poďakujme v radosti Pánovi. 

Nemajú tieto gestá vysokú duchovnú 
hodnotu? Nie sú to chvíle radosti a nády-
chu na tomto pomalom výstupe k jednote, 
o ktorom som hovoril? Tieto chvíle vrhajú 
svetlo na úsilie, často tiché, ale mocné, ktoré 
nás združuje pri hľadaní jednoty. Ony nás 
povzbudzujú podujať sa na každú námahu, 
aby sme na tomto pomalom, ale dôležitom 
výstupe pokročili. 

Zverujeme sa do ustavičnej ochrany Božej 
Matky a našich svätých orodovníkov, aby 
nás posilňovali a pomáhali nám nezriekať 
sa dobrých úmyslov, aby nás povzbudzovali 
zvyšovať úsilie, modliť sa a pracovať s vierou, 
v istote, že Svätý Duch urobí všetko ostatné. 
Dá nám plnú jednotu vtedy a tak, ako chce on. 
Posilnení touto dôverou kráčajme ďalej cestou 
viery, nádeje a lásky. Pán nás vedie. 

 KRÁTKO Z VATIKÁNU

Predĺženie návštevných hodín  
vo Vatikánskych múzeách 
Vatikánske múzeá sa rozhodli rozšíriť 
návštevné hodiny. Múzeá sú otvorené od 
8.30 hod. do 18.00 hod. počas celého roka. 
Vstupná cena sa zvýši na 13 eur. Minulý rok 
si exponáty prišlo pozrieť 4,3 milióna ľudí, 
čo je rekordné číslo.

Svätý Otec vymenoval nových  
kardinálov 
Svätý Otec vymenoval 22. decembra 2007 
kardinála Johna Patricka Foleya za veľmajs-
tra Rádu rytierov svätého Božieho hrobu 
v Jeruzaleme. Okrem toho vymenoval za 
apoštolského nuncia v Austrálii Mons. Giu-
seppeho Lazzarotta, ktorý doteraz pôsobil 
v Írsku. Nového apoštolského nuncia má aj 
Zimbabwe, kde bude pôsobiť Mons. Gorge 
Kochery, doterajší nuncius v Ghane.

Nová diecéza v Ghane 
Pápež Benedikt XVI. ustanovil novú diecézu 
Techiman v Ghane. Vznikla odčlenením od 
diecéz Sunyani a Konongo-Mampong. Žije 
v nej 80-tisíc katolíkov. V 13 farnostiach 
pôsobí 31 kňazov. Prvým biskupom Techi-
manu sa stal Dominic Nyarko Yeboah.

Takmer 2,9 milióna veriacich 
Svätá stolica zverejnila 29. decembra 2007 
štatistické údaje, týkajúce sa účasti veria-
cich na verejných stretnutiach s pápežom 
Benediktom XVI. vo Vatikáne alebo v let-
nom sídle v Castel Gandolfo počas roka 
2007. V roku 2007 sa pápež Benedikt XVI. 
stretol s 2 miliónmi 830-tisícimi veriacimi.

Počet zabitých katolíkov v roku 2007 
Agentúra Fides zverejnila informáciu 
o tom, že v roku 2007 bolo zabitých 15 kňa-
zov, traja diakoni, jeden rehoľník a jedna re-
hoľníčka. Piati z nich pochádzali z Ameriky 
a po štyroch z Afriky, Európy a Ázie.

Božia Matka – Theotokos 
2. januára 2008 pri generálnej audiencii 
venoval Benedikt XVI. svoj príhovor titulu 
Panny Márie Bohorodička – Theotokos.

 TOP KNIHY PREDAJNE PETRA

 Benedikt XVI.:  1 Ježiš Nazaretský

 John Eldredge:  2 Očarujúca

 John Eldredge:  3 Divoký v srdci

 Tomáš Kempenský  4 Nasledovanie Krista

 Milan Hromník 5 Blahoslavený Pavol Peter Gojdič

Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 26

Minuloročné srdečné stretnutie dvoch bratov v Kristovi. Snímka: N. Manginas
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1. a 2. decembra 2007 sa v obci Széphalom, 
dnes časti mestečka Sátoralja-Újhely, 

v Maďarsku konala medzinárodná vedecká 
konferencia s názvom Život a tvorba Ale-
xandra Pavloviča (1819 – 1900), významného 
rusínskeho národného buditeľa, básnika, pub-
licistu a folkloristu. Hlavným organizátorom 
podujatia bol Dr. Tibor Miklos Popovič, CSc., 
predseda spolku Buditelia a riaditeľ Rusínske-
ho vedecko-výskumného ústavu v Budapešti, 
spolu s MVDr. Tiborom Ujaczkim, predsedom 
Rusínskej menšinovej samosprávy v Miškolci. 
Na príprave podujatia participovala i Gréc-
kokatolícka farnosť mesta Sátoralja-Ujhely. 
Život a dielo Alexandra Pavloviča analyzovali 
a s diskusnými príspevkami na konferencii 
vystúpili: PhDr. Stanislav Konečný, CSc., o. 

PhDr. Gabriel Székely, PhD., Dr. Tibor Miklós 
Popovic, CSc., Mgr. Gabriel Beskyd, Ing. Rudolf 
Pavlovič, Ing. Demeter Kriško, Vasilij Ivanik 
a Mgr. Peter Krajňák.

Život a dielo gréckokatolíckeho kňaza Ale-
xandra Pavloviča bolo rozobraté z pohľadu 
doby, v ktorej žil, rodinných pomerov, jeho 
národnostných, náboženských a kultúrnych 
aktivít a postojov až po súčasné vnímanie 
jeho osoby a odkazu pre súčasnosť. Prešovský 
protopresbyter o. Gabriel Székely rozobral ži-
vot A. Pavloviča z pohľadu jeho súkromného 
života a Ing. Rudolf Pavlovič predstavil svoj 
dlhoročný výskum osobnosti A. Pavloviča. 
Delegácia z Prešova navrhla, aby bola na Pav-
lovičom námestí v Prešove odkrytá pamätná 
busta tomuto kňazovi a buditeľovi.

udalosti

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O ALEXANDROVI PAVLOVIČOVI

V Maďarsku o našom Alexandrovi Pavlovičovi

KRÁTKO Z KRESŤANSKÉHO SVETA

Národný týždeň migrantov USA

V USA si od 6. do 12. januára pripo-
menú Národný týždeň migrantov, ku 

ktorému sa zvlášť hlási Katolícka cirkev. 
Témou tohtoročného týždňa migrantov 
je motto „Božiu rodinu tvoria mnohí“ 
a jeho náplňou bude množstvo podujatí 
na diecéznej a farskej úrovni, ktoré majú 
upozorniť na neľahkú situáciu migrantov.

V Indii potrebná ochrana kresťanov

Indickí katolícki biskupi žiadajú federál-
ne vyšetrovanie vo veci útokov hin-

duistických extrémistov proti kresťanom 
v štáte Orissa a zároveň požadujú náhra-
du za ujmy, ktoré utrpeli. Násilie, ktoré sa 
začalo na Štedrý deň, si vyžiadalo už päť 
ľudských životov a vysoké škody.

Sloboda pre Cirkev vo Vietname?

Vietnamský premiér Nguyen Tan Dung 
sa v uplynulých dňoch stretol s arci-

biskupom Jozefom Ngo Quang Kietom, 
aby diskutovali o záležitostiach cirkevné-
ho majetku, ktorý bol zabavený štátom. 
Demonštrácia v Hanoji bola vôbec prvým 
masovým prejavom odporu proti prakti-
kám totalitného režimu vo Vietname.

Vianoce napriek utrpeniu

Arcibiskup hlavného mesta Srí Lan-
ky Oswald Thomas Colman Gomis 

vyslovil želanie, aby sa všetci kresťania na 
Srí Lanke znova zmierili a vymizla všetka 
nenávisť. Množstvo ľudí totiž zomiera na 
hlad, sú bez domova a bez práce. Krajina 
oslavuje Vianoce aj napriek stavu utrpe-
nia a agónie.

Briti chcú liberalizovať potraty

Konferencia biskupov Anglicka a Wa-
lesu spustila kampaň  proti snahám 

parlamentu liberalizovať potratový zákon 
z roka 1967. Cieľom má byť vybudova-
nie opozície proti reformám, ktoré by 
mali byť predstavené prostredníctvom 
zákona o oplodnení a embryológii. Podľa 
prieskumov asi 80 percent ľudí chce, aby 
sa počet potratov znížil.

Katolícka cirkev pomáha na Jáve

Katolícka cirkev pomáha ľuďom 
žijúcim na ostrove Jáva, ktorú zasi-

ahli intenzívne dažde, ktoré si vyžiadali 
najmenej sto ľudských životov. Cirkevné 
sociálne nadácie prispievajú potravina-
mi a šatstvom, zbierky robia aj katolíci 
v jednotlivých farnostiach.

Pápežská rada pre napomáhanie jednoty 
kresťanov potvrdila, že 6. marca pápež 

Benedikt XVI. prijme na audiencii ekumenic-
kého patriarchu Bartolomeja I., ktorý príde 
do Ríma začiatkom mesiaca na oslavy 90. 

výročia založenia Pápežského východného 
inštitútu. Doposiaľ ho navštevovalo asi 6500 
študentov, vrátane niekoľkých patriarchov, 
medzi nimi aj patriarcha Bartolomej, ktorý 
tu získal doktorát.

SVÄTÝ OTEC V MARCI PRIJME EKUMENICKÉHO PATRIARCHU BARTOLOMEJA I.

Po roku zasa spolu

Austrálska katolícka rada pre sociálnu spra-
vodlivosť vyzvala federálnu vládu, aby sa 

stala hlavným iniciátorom boja proti trestu 
smrti v Ázii a Oceánii. „Naše stanovisko proti 
trestu smrti nemôže predsa skončiť pri našich 
národných hraniciach,“ povedal predseda rady 

biskup Christopher Saunders z Broome, ktorý 
20. decembra predstavil v Brisbane knihu 
s názvom Postaviť sa proti trestu smrti: Ľudia, 
politika a princípy. „Každý človek, nezávisle od 
občianskej príslušnosti, zdieľa základné právo 
na život,“ uviedol biskup.

AUSTRÁLSKI BISKUPI ZA ZRUŠENIE TRESTU SMRTI V ÁZII A OCEÁNII

Bude Austrália a Oceánia patriť do civilizovaného sveta?

Katolícki predstavitelia v Pakistane odsú-
dili atentát na opozičnú líderku a bývalú 

premiérku Benazir Bhuttovú, pri ktorom 
okrem nej zahynulo ďalších najmenej 20 ľudí. 
„Odsudzujeme tento zbabelý čin, je to hrozná 

tragédia pre Pakistan,“ uviedol pre agentúru 
CNS biskup Anthony Lobo. Bhuttová, ktorá sa 
v roku 1988 stala prvou predsedníčkou vlády 
na čele islamskej krajiny, sa v októbri vrátila do 
vlasti po osemročnom pobyte v exile.

KATOLÍCKA CIRKEV V PAKISTANE ODSÚDILA ATENTÁT NA BENAZIR BHUTTOVÚ

Tragédia v Pakistane
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KRÁTKO Z DOMOVA

Zomrel najstarší člen Spoloč-
nosti Ježišovej na Slovensku
Po krátkej a ťažkej chorobe 
zomrel 26. decembra v ranných 
hodinách v Senioráte Spoloč-
nosti Ježišovej v Ivanke pri Du-
naji najstarší člen tejto rehole na 
Slovensku páter Michal Kumoro-
vitz, SJ (TK KBS, RV/ -dj; -pz).

Svetlo Vianoc
26. decembra, na druhý vianoč-
ný sviatok, sviatok Svätej rodiny, 
zavítal do gréckokatolíckeho 
Chrámu sv. archanjela Michala 
v Hažíne nad Cirochou otec Šte-
fan Ištvaník, CSsR, ktorý sa v ho-
mílii prihovoril veriacim. Deti 
a mládež pripravili aj jasličkovú 
pobožnosť, aby svetlo Vianoc 
hlbšie zapôsobilo v duchovnom 
živote (Anna Ferjaková).

Tichý pochod za nenarodené 
deti
28. decembra 2007 sa v Brati-
slave uskutočnil Tichý pochod 
za nenarodené deti. Program sa 
začal pri Morovom stĺpe na Ryb-
nom námestí v Bratislave, pokra-
čoval pietnym aktom hádzania 
ruží do Dunaja a sprievodom 
cez Hviezdoslavovo námestie 
na Kamenné námestie. Program 
bol ukončený svätou omšou 
o 17.30 h v Kostole sv. Ladislava 
v Bratislave. 
Podobným spôsobom si 
v rovnakom čase pripomenuli 
3 milióny usmrtených nenaro-
dených detí aj občania Českej 
republiky v Prahe hádzaním ruží 
do Vltavy. 

25 rokov  
od biskupskej vysviacky
V nedeľu 6.januára 2008 si 
arcibiskup Dominik Hrušovský 
pripomenul 25 rokov od prijatia 
biskupskej vysviacky.
Mons. Dominik Hrušovský sa 
narodil 1. júna 1926 vo Veľkej 
Mani (Maňa, okr. Nové Zámky). 
V r. 1946 ho poslal biskup P. Jan-
tausch na štúdiá na Lateránsku 
univerzitu do Ríma. Po prevzatí 
moci v republike komunistami 
sa už na Slovensko nevrátil. 
Kňazskú vysviacku prijal 23. 
decembra 1950.
Vykonával pastoračnú službu 
v Taliansku. V r. 1962 – 1966 
pôsobil ako člen slovenskej

VIANOČNÁ AKADÉMIA A KONCERT V ZEMPLÍNSKEJ ŠIROKEJ

Duch zjednocuje
(Zemplínska Široká, Štefan Jusko) 
Prežívanie sviatkov Kristovho 
narodenia sme vo farnosti Mi-
chalovského protopresbyterátu, 
v Zemplínskej Širokej, umocnili 
vianočnou akadémiou. Veriaci si 
mohli vypočuť koledy a básne 
na oslavu narodeného Krista 
z úst našich najmenších. Na druhý 
sviatok vianočný k nám zavítal 
zbor Rozkvet zo Strážskeho so 
svojím vianočným programom 

a tiež Zbor Sergeja Radonežského 
z miestnej pravoslávnej obce. 
Plne obsadený chrám predpove-
dal skvelú atmosféru. Potešili nás 
krásnymi piesňami aj hovoreným 
slovom a tento nádherný zážitok 
sme ukončili spoločným agapé.
Aj keď sa vianočné sviatky už 
skončili, úprimne si želáme, aby 
aj naďalej pretrvávali v našich 
srdciach.

(Prešov, Ľubomír Petrík) V Divadle 
Jonáša Záborského v Prešove boli 
v stredu 19. decembra slávnost-
ne odovzdané ceny predsedu 
Prešovského samosprávneho 
kraja a ceny Prešovského samo-

správneho kraja. Medzi šiestimi 
tohtoročnými laureátmi sú aj 
spišský diecézny biskup a pred-
seda KBS Mons. František Tondra 
a prešovský eparcha Mons. Ján 
Babjak, SJ, ktorí boli ocenení 
cenami Prešovského samospráv-
neho kraja. Biskup Tondra za 
život vo viere, šírenie myšlienok 
kresťanstva, duchovnú obrodu, 
za zlepšovanie spolupráce medzi 
cirkvami a štátom, dlhoročnú 
prácu s mládežou a pôsobenie 
v charitatívnej oblasti. Biskup 
Babjak za osobný prínos k obnove 
duchovných a kultúrnych hodnôt 
na území Prešovského samo-
správneho kraja, za formovanie 
svedomia a rozvoj duchovného 
života jeho obyvateľov, za bu-
dovanie ekumenických vzťahov, 
podporu charitatívnej a sociálnej 
oblasti, ako aj za pozitívny vklad 
k formácii mladej generácie.
Ceny sa udeľujú od roku 2004. 
Ich odovzdávanie bolo súčasťou 
slávnostného zasadnutia Zastu-
piteľstva PSK a spojené s gala-
večerom, v ktorom nechýbali 
hodnotné umelecké vystúpenia.

UDEĽOVANIE CIEN 
PREDSEDU PSK

Medzi ocenenými  
aj dvaja biskupi

(Michalovce, Michal Hospodár) 
Prvá exarchátna fatimská sobota 
v roku 2008 v Michalovciach, kto-
rá pripadla na predvečer sviatku 

Bohozjavenia, sa niesla v súla-
de s vyhláseným Rokom Biblie. 
V tematickej prednáške o zmysle 
poznávania Božieho slova biblista 
Róbert Jáger zhrnul prípravu člo-
veka pred čítaním Písma do troch 
bodov: ticho, modlitba a očaká-
vanie. V ďalšej časti predstavil 
biblický časopis Sväté písmo 
pre každého, ktorý má slúžiť ako 

pomocník pri správnom chápaní 
Svätého písma. Ako trvalý vzor 
počúvania a meditovania Božie-
ho slova predstavil Bohorodičku 
Máriu.

Archijerejskú liturgiu slávil 
vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha. Vo svojej kázni zdôraznil 
potrebu poznávania Božieho slo-
va ako nevyhnutného prostriedku 
na budovanie kresťanskej identity 
a zrelosti. „Už sila ľudského slova 
je veľká. Kristus tu tiež ostal s na-
mi vo svojom slove. Počúvajme 
ho! V opačnom prípade nám hrozí 
analfabetizmus poznania Slova.“
Na záver slávenia bol mariánsky 
moleben pred milostivým obra-
zom Matky ustavičnej pomoci 
a modlitba k blahoslavenému o. 
Metodovi D. Trčkovi, CSsR. Veľký 
počet veriacich si rozobral aj nové 
číslo bulletinu s názvom Ochran-
kyňa Zemplína, ktorý zachytáva 
myšlienkové bohatstvo jednotli-
vých fatimských slávení. Vladyka 
Milan ešte zaželal prítomným po-
žehnané sviatky Bohozjavenia.

FATIMSKÁ SOBOTA V MICHALOVCIACH

V znamení Roka Biblie
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KRÁTKO Z DOMOVA

katolíckej misie v Paríži. Od r. 
1966 pôsobil v Slovenskom 
ústave sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme, v r. 1973 sa stal jeho 
rektorom. Pracoval ako výkonný 
redaktor časopisu Slovenské 
hlasy z Ríma. K jeho 50-ročné-
mu jubileu ho pápež Pavol VI. 
povýšil na pápežského preláta. 
18. decembra 1982 ho pápež 
Ján Pavol II. vymenoval za 
titulárneho biskupa tubijské-
ho; biskupskú vysviacku prijal 
v Ríme z jeho rúk 6. januára 
1983. 24. septembra 1992 ho 
vymenovali za pomocného bis-
kupa Trnavskej arcidiecézy. 15. 
apríla 1996 ho pápež Ján Pavol 
II. vymenoval za apoštolského 
nuncia v Bielorusku a súčasne 
ho povýšil na arcibiskupa. 
Od júla 2007 žije v rodisku.

Vianoce v Nižnom Hrušove
Ako každoročne, aj v tomto roku 
si deti vo veku od 4 do 11 rokov 
pripravili program pri jasličkách. 
V etude „Čo sa vlastne v Betlehe-
me stalo“ nám svojou detskou 
rečou porozprávali

PONDELOK
21.  január
Prepodobný Maxim Vyznávač

Čítania: 1 Jn 2, 18 – 3, 10a, zač. 71; 
Mk 11, 1 – 11, zač. 49

„A prisľúbenie, ktoré nám 
dal on (Boh), je večný 
život.“ (1 Jn 2, 25)

Každý deň počúvame veľa prí-
sľubov. Od detí, že už nebudú 
hnevať, v práci, že nám zvýšia 
plat, od politikov, že nám bude 
lepšie, a mnohé iné. Ak sa 
očakávaný prísľub nesplní, len 
si povzdychneme a ideme ďalej. 
Vo veľkom množstve prísľubov, 
ktoré denne počúvame, úplne 
ináč zaznieva prísľub, ktorý 
dáva Boh. On nám dáva prísľub 
večnosti. A vieme, že Boh je 
verný. Pamätajme na toto jeho 
slovo, keď nám dnes bude 
niekto niečo sľubovať.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z pondelka – s. 154 
(191)

 

UTOROK
22.  január
Apoštol Timotej

Čítania: 1 Jn 3, 10b – 20, zač. 72; 
Mk 14, 10 – 42, zač. 64

„Bdejte a modlite sa,  
aby ste neprišli do poku-
šenia.“ (Mk 14, 38)

Sú povolania, v ktorých si 
človek nemôže dovoliť zaspať, 
i keď má nočnú službu. Bolo 
by to životu nebezpečné. Musí 
bdieť a chrániť seba aj druhých. 
Ani kresťan si nemôže dovoliť 
vo svojom duchovnom povolaní 
zaspať. Bolo by to duchovné-
mu životu nebezpečné. Preto 
nás Kristus vyzýva k bdelosti 
a k modlitbe, aby sme mohli 
čeliť pokušeniam, ktoré chcú 
zahubiť dušu. Fyzicky môžem 
spať, ale duchovne musím 
bdieť, lebo neviem ani dňa, ani 
hodiny...

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA
23.  január
Hieromučeník Klement

Čítania: 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73; 
Mk 14, 43 – 15, 1, zač. 65

„Vtedy sa Peter rozpamä-
tal na slovo, ktoré mu bol 
povedal Ježiš ... i rozpla-
kal sa.“ (Mk 14, 72)

Počas jednej noci dve zrady. 
Od najbližších. Judáš aj Peter 
si uvedomili, čo spravili. Jeden 
odhodí v chráme peniaze, 
druhý sa rozplače. Prvý však 
nedokáže prosiť Boha o odpus-
tenie a prijať svoju hriešnosť. 
Vedie ho to k smrti. Druhý však 
prosí zradeného o odpustenie, 
prijíma svoje slabosti a vyzná 
mu lásku. To ho vedie k živo-
tu a stane sa skalou. Nech je 
mnoho našich každodenných 
zrád podobných tej Petrovej. On 
nepoprel Božie milosrdenstvo, 
a to mu darovalo život.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy – s. 156 (193) 

ŠT VR TOK
24.  január
Prepodobná Xénia Rímska 

Čítania: 1 Jn 4, 20 – 5, 21, zač. 74; 
Mk 15, 1 – 15, zač. 66

„Veľkňazi naň mnoho 
žalovali...“ (Mk 15, 3)

Každé slovo, ktoré vychádza 
z našich úst, má hodnotu. Môže 
potešiť, ale aj ublížiť. Veľkňazi 
vo vládnej budove zo závisti na 
Ježiša žalovali. Vymýšľali krivé 
obvinenia a súdy. Tieto slová 
znamenali pre Ježiša smrť. 
Prosme dnes spolu zo žalmis-
tom: „Pane, k mojim ústam 
postav stráž a hliadku na okraj 
mojich perí“ (Ž 141, 3), aby 
s mojich úst dnes nevyšlo ani 
jedno zbytočné slovo, ktoré by 
druhému privodilo smrť. 

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)

 

KRÁTKO Z DOMOVA

(Prešov, Ľubomír Petrík) „Pri 
tvojom krste v Jordáne zja-
vila sa, Pane, poklonyhodná 
Trojica. Otcov hlas ti vydal 
svedectvo. Nazval ťa svojím 
milovaným Synom. Aj Duch 
Svätý v podobe holubice po-
tvrdil pravdivosť týchto slov. 
Svojím zjavením si osvietil celý 
svet. Kriste Bože, sláva tebe.“

Toto je text tropára, jednej 
z menlivých liturgických častí, 
na sviatok Bohozjavenia Pána 
v Gréckokatolíckej cirkvi. Vý-
stižne vyjadruje tajomstvo 
sviatku, ktorý sa slávi 6. janu-
ára a je liturgickou oslavou 
a sprítomnením verejného 
zjavenia božstva Ježiša Krista.

Vladyka Ján Babjak, SJ, prešov-
ský eparcha, slávil v tento sviatoč-
ný deň archijerejskú svätú liturgiu 
v Kaplnke Najsvätejšej Trojice 
v Gréckokatolíckom kňazskom 
seminári blahoslaveného biskupa 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove, 
ktorú v priamom prenose prená-

šal Slovenský rozhlas. V homílii 
hovoril o rôznych zjaveniach 
Boha Ježiša Krista v dejinách 
spásy. Boh sa nám zjavuje a dáva 
sa nám poznať, lebo nás miluje 
a chce byť naším spoločníkom, 
chce byť navždy s nami.

Spevom svätú liturgiu spre-
vádzal Študentský spevácky 

zbor pri Gréckokatolíckom 
mládežníckom pastoračnom 
centre v Prešove pod vedením 
Mgr. Jany Tirpákovej.

Kňazi a veriaci zároveň 
otcovi biskupovi zablahoželali 
k piatemu výročiu biskupskej 
vysviacky, ktorú prijal z rúk Bo-
žieho služobníka pápeža Jána 
Pavla II. v Bazilike sv. Petra v Rí-
me 6. januára 2003. S láskou 
mu ďakovali za doterajších 
päť rokov požehnaného pô-
sobenia v službe prešovského 
eparchu a popriali mu hojnosť 
Božieho požehnania do ďal-
ších rokov biskupskej služby 
na mnohaja i blahaja ľita.
So sviatkom Bohozjavenia je 

spojené veľké svätenie vody, kto-
rá je pomenovaná po rieke Jordán 
a veriaci si z nej berú domov. 
V týchto dňoch kňazi navštevujú 
rodiny vo svojich farnostiach 
a jordánskou vodou pokropia 
ich príbytky.

SVIATOK BOHOZJAVENIA V PREŠOVE

Pri jordánskych vodách
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KRÁTKO Z DOMOVA

 o narodení Ježiška. Mnohým 
z nás sa rozkotúľali slzy po tvári. 
Deti upozorňovali všetkých 
dospelých, že Vianoce nie sú len 
o koláčoch, o poriadku v dome, 
o darčekoch, ale hlavne o láske. 
Po ukončení ich o. Janočko 
požehnal a domov odchádzali 
s krížikom na čele a s úsmevom 
na tvári (Emília Bezeková).

Spišský pomocný biskup An-
drej Imrich oslávi 60 rokov
Spišský pomocný biskup Mons. 
Andrej Imrich, ktorý sa narodil 
v obci Mníšek nad Popradom, 
oslávil 9. januára 2008 šesťdesiat 
rokov. Za kňaza bol vysvätený 8. 
júna 1974. Do roku 1983 pôsobil 
ako kaplán v Rabči, potom bol 
vymenovaný za správcu farnosti 
Zázrivá, kde pôsobil do roku 
1985. Nasledovala farnosť Trste-
ná do roku 1990, potom Spišské 
Podhradie, kde pôsobil až do 
svojho vymenovania za biskupa. 
Za pomocného biskupa Spišskej 
diecézy ho vymenoval pápež 
Ján Pavol II. 4. júna 1992 a zveril 
mu titulárne sídlo Castellum

PIATOK
25.  január
Arcibiskup Gregor Teológ

Čítania: 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75; Mk 
15, 22. 25. 33 – 41, zač. 68 (rado-
vé); 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn 
10, 9 – 16, zač. 36 (Gregorovi)

„Ktokoľvek zachádza 
ďalej a neostáva v Kristo-
vom učení, nemá Boha.“ 
(2 Jn 1, 9a)

Na mnohých miestach v Starom 
zákone čítame, ako Izraeliti kru-
to trestali svojich súkmeňovcov, 
ak porušili Zákon. Uvedomovali 
si, že hriech jednotlivca má do-
sah na celé spoločenstvo. Kristo-
vo učenie a jeho prikázanie bolo 
nám kresťanom dané: Milovať 
Boha a milovať sa navzájom. 
A to je láska – žiť podľa jeho 
prikázaní. Každý, kto obchádza 
toto slovo, nemá Boha. Slovo 
silné, ale pravdivé. Ostaňme 
dnes v Kristovom učení.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti o Gregorovi – s. 356 
(195)

SOBOTA
26.  január
Zádušná; prepodobný Xeno-
font, jeho manželka Mária 
a synovia

Čítania: 1 Kor 10, 23 – 28, zač. 
146; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, 
zač. 105 (radové). 1 Sol 4, 13 – 17, 
zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 
(zosnulým)

„Nechceme, bratia, aby 
ste nevedeli, ako je to so 
zosnulými...“ (1 Sol 4, 13)

Kresťan je človek nádeje, ktorú 
mu ponúka viera v živého 
Boha. Jeho nádeji neuškodí ani 
telesná smrť. Pre mnohých ľudí 
je smrť posledným slovom. Pre 
kresťanov je posledným slovom 
Boh. A Boh je život. Pamätajme 
na to, keď si dnes spomíname 
na všetkých tých, ktorí nás 
predišli do večného života. Pa-
mätajme na nich s nádejou. 

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby o zosnulých 
– s. 162 (308)

NEDEĽ A
27.  január
Mäsopôstna; Prenesenia po-
zostatkov sv. Jána Zlatoústeho

Čítania: 1 Kor 8, 8 – 9, 2, zač. 140; 
Mt 25, 31 – 46, zač. 106

„Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne 
ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Akými peniazmi sa platí v nebi? 
Podľa sv. Jána Zlatoústeho sa 
vo večnosti platí jedine láskou. 
Láska je jediná hodnota. Snaž-
me sa preto premeniť do tejto 
meny všetko, čo máme tu na 
zemi. Máš peniaze? Daj ich chu-
dobnému, a budeš mať poklad 
v nebi, pretože sa tvoje peniaze 
stali láskou. Aj sv. Ján Zlatoús-
ty hovorí, že človek nakoniec 
nemá nič, len to, čo daroval 
blížnemu. Má poklad v nebi.
Láska je konkrétny skutok vy-
konaný konkrétnemu človekovi. 
Lebo čokoľvek urobíme jednému 
z najmenších, urobíme Kristovi, 
ktorý je kráľom. A odmena bude 

kráľovská. Preto nás Cirkev 
povzbudzuje konať konkrétne 
skutky telesného milosrden-
stva. Nasýtiť hladných. Ujímať 
sa ľudí bez prístrešia. Obliekať 
otrhaných. Navštevovať cho-
rých a väznených. Pochovávať 
mŕtvych. Dávať almužnu chu-
dobným. Ak to robíme s láskou, 
meníme si časný majetok na 
večný poklad v nebi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Tropár z 2. hlasu. Sláva: Kondák 
z triódy. I teraz: podľa predpisu. Pro-
kimen, aleluja a pričasten z triódy 
– s. 144 a 203 (186 a 198)

V zátvorkách sú uvedené alternatív-
ne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

DOBRÁ NOVINA – KOLEDNÍCI U PÁNA PREZIDENTA

Z Ďačova na hrad
(Ďačov, Ľubica Cupráková) Ten-
to rok sa dostalo ďačovským 
koledníkom pocty koledovať 
u pána prezidenta Gašparoviča. 
Z veľkého počtu koledníkov bolo 
vybraných 7 detí, ktoré túto úlohu 
prijali s veľkou radosťou. S pomo-
cou troch vedúcich dievčat sa 3. 
januára 2008 vybrala skupinka 
v skorých ranných hodinách na 
dlhú cestu. Prešli sme celú repub-
liku a v Bratislave nás už na stanici 
privítali tamojší eRkári, ktorí nás 
sprevádzali do cieľa. Bola to pre 

nás nezabudnuteľná chvíľka stret-
nutia s pánom prezidentom a tiež 
veľký zážitok ohlásiť radostnú 
zvesť o narodení nášho Spasiteľa 
práve jemu. Pán prezident nás 
prijal o 13.00 hod. s úsmevom 
a radosťou si vypočul naše ko-
ledy a vinše. Taktiež nám prispel 
finančnou sumou do zbierky na
pomoc deťom tretieho sveta.

Veľká vďaka patrí Pánu Bohu 
a všetkým, ktorí nám dali mož-
nosť zažiť tento požehnaný čas.

(Košice, Michal Hospodár) V rámci 
svojho pobytu v Košiciach 21. 
decembra navštívil J. Ex. pán Vin-
cent Obsitnik, novovymenovaný 
veľvyslanec USA, vladyku Milana 
Chautura, košického exarchu, 
v jeho rezidencii. V družnom roz-
hovore sa obidvaja predstavitelia 
informovali o živote Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku a v USA. 
Témou ich rozhovoru boli aj 
aktuálne spoločenské otázky na 
Slovensku. Pán veľvyslanec sa živo 
zaujímal o existujúce formy spo-
lupráce medzi Cirkvou a štátom. 
Za problematické na Slovensku 
označil doterajšie riešenie rómskej 
otázky, ktorá tlačí vlády mnohých 
krajín. Z poznania amerického 
modelu riešenia menšinových et-
ník sa prihováral za širšie možnosti 
uplatnenia Rómov v pracovnej 
a nábožensko-kultúrnej oblasti.

Na záver návštevy si V. Obsitnik 
prezrel rezidenciu a zapísal sa do 
pamätnej knihy.

VINCENT OBSITNIK NAVŠTÍVIL 
EXARCHÁTNU REZIDENCIU

V KOŠICIACH

Otvorené dvere
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(Rakovec nad Ondavou, Michal 
Hospodár) Čas medzi sviatkom 
Narodenia Pána a Novým rokom 
je príležitosťou na oživovanie 
ľudových tradícií a náboženské-
ho folklóru. V tomto duchu sa 
v sobotu 29. decembra uskutoč-
nila duchovná prehliadka vinšov, 
hier a kolied v obci Rakovec nad 
Ondavou. Podujatie inicioval 
a v spolupráci s miestnou farnos-
ťou a obcou zorganizoval Spolok 
sv. Cyrila a Metoda v Michalovci-
ach. V programe vystúpilo osem 
umeleckých skupín v rôznych 
vekových kategóriách. Divákov 
zaujali mladí gubáši zo Strážske-
ho a Zemplínskej Teplice, ale aj 
predstavenie typickej rodinnej 
štedrej večere folklórnymi súbor-
mi Rakovčan z Rakovca a Habur-
čanka z Habury. Spevom kolied 
sa prezentovali deti z Trebišova, 
Sečoviec a mládež z Humenného. 
Originálnymi vianočnými zvyklos-
ťami v rusínskom dialekte spestril 
podujatie mládežnícky zbor zo 

Stročína. Medzi prítomných za-
vítala aj známa interpretka ľudo-
vých piesní Anna Servická, ktorá 
svojím spevom potešila nejedno 
srdce. Na záver prehliadky sa 
svojím hodnotiacim slovom pri-
hovorili Michal Hospodár a Ernest 
Sirochman.

Podujatie vyvrcholilo slávením 
bohoslužby v miestnom farskom 
chráme, ktorej predsedal vladyka 
Milan Chautur, košický apoštolský 
exarcha. V kázni vladyka Milan 
uviedol, že pozemskí králi, ako 
Herodes, vládnu zbraňou, kým 
Ježiš – knieža pokoja vládne 
pokojom a láskou. Novonarode-
ný Kristus zrušil hranice medzi 
človekom a Bohom, a to je pravé 

posolstvo Vianoc: život bez bariér 
hriechu.

Prehliadka ponúkla vzájomnú 
konfrontáciu, inšpiráciu a du-
chovné i umelecké obohatenie. 
Spolok sv. Cyrila a Metoda pri 
tejto príležitosti vydal aj menšiu 
knižku s názvom Christos ražda-
jetsja. Zostavovateľ Ján Poprik 
v nej zozbieral známe i menej 
známe vinše, paraliturgické pies-
ne a hry s vianočnou tematikou. 
Okolo sto aktívnych účastníkov si 
prevzalo spomenutú knižku, ako 
aj CD-nosič s cirkevno-slovanský-
mi koledami ako spomienku a vy-
jadrilo túžbu po ďalšom ročníku 
podujatia.

KRÁTKO Z DOMOVA

 Titulianum. Vysvätený za bisku-
pa bol 11. júla 1992 v Spišskom 
Podhradí – Spišskej Kapitule (TK 
KBS).

Začal vychádzať časopis Nové 
horizonty
V týchto dňoch vyšlo prvé číslo 
časopisu pre teológiu, kultúru 
a spoločnosť Nové horizonty. 
Vychádza štvrťročne, má impri-
matur spišského diecézneho 
biskupa Mons. Františka Tondru 
a je určený katolíckej inteligen-
cii, kňazom aj laikom. Časopis 
chce ideovo nadviazať na 
úspešnú generáciu katolíckych 
intelektuálov, ktorí pôsobili na 
Spišskej Kapitule v medzivojno-
vom období, zvlášť na osobnosť 
rektora kňazského seminára 
Ferka Skyčáka (TK KBS, -az). 

Neoznačené správy: servis TK KBS

Vaše krátke i dlhšie správy 
z diania v našich farnostiach radi 
prijmeme na el. adrese:
slovogrk@greckokat.sk

PONDELOK
28.  január
Prepodobný Efrém Sýrsky

Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 
19, 29 – 40; 22, 7 – 39 zač. 96

„Preto sme my povinní 
podporovať takýchto (kto-
rí pracujú pre Boha), aby 
sme boli spolupracovník-
mi pravdy.“ (3 Jn 1, 8)

Sv. apoštol Pavol sa pýta: „Čo 
máš, čo si nedostal?“ (1 Kor 4, 
7) Všetko, čo máme, pochádza 
od Boha. V liturgii sa modlíme 
citujúc List sv. Jakuba: „Veď 
každý dobrý údel a každý do-
konalý dar je z hora, zostupuje 
od teba, Otca svetiel.“ (Jak 1, 
17) A sv. Ján nás v liste povzbu-
dzuje, aby sme sa nebáli byť 
spolupracovníkmi pravdy. Preto 
nezabúdajme na tieto slová, 
keď bude v chráme zbierka na 
misijné či iné účely Cirkvi.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby prepodob-
nému – s. 188 (191)

UTOROK
29.  január
Prenesenie pozostatkov sväté-
ho hieromučeníka Ignáca

Čítania: Júd 1, 1 – 10, zač. 77; Lk 
22, 39 – 42. 45 – 71; 23, 1, zač. 109

„Milovaní, ... aby ste 
zápasili za vieru, raz 
navždy odovzdanú svä-
tým.“ (Júd 1, 3)

Vieru môžeme definovať via-
cerými spôsobmi. Je to teolo-
gálna čnosť, je to dar. Viera je 
odpoveď človeka Bohu, ktorý 
sa mu zjavuje a dáva. V tomto 
svetle môžeme chápať zápas 
za našu vieru ako každodennú 
odpoveď Bohu. Odpovedať mu 
naším áno každý deň akoby po 
prvýkrát. Tak bude naša viera 
a horlivosť nanovo upevnená 
a posilnená poznaním, že Boh 
sa mi dáva a zjavuje vo svojej 
nekonečnej láske aj dnes.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby hieromuče-
níkovi – s. 192 (191)

STREDA
30.  január
Traja svätitelia: Bazil Veľký, 
Gregor Teológ, Ján Zlatoústy

Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; 
Mt 5, 14 – 19, zač. 11

„Vy ste svetlo sveta.“ 
(Mt 5, 14)

Svetlo má jednu zvláštnu 
vlastnosť. Kde ho niet, človek 
tápe a hľadá správnu cestu. Kde 
svetlo žiari, človek nachádza 
a vidí, kadiaľ má ísť. Kristus 
je pre mňa svetlo. Ak v neho 
verím, toto svetlo ma vedie po 
správnej ceste. Ak ho stratím, 
začínam tápať v tme a blúdiť 
od nešťastia k nešťastiu. Zídem 
z cesty a privodím smrť sebe 
i tým, pre ktorých som prestal 
svietiť. Zapáľme dnes svoje 
svetlo od Krista, ktorý je pre 
nás tým pravým svetlom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti o Troch svätiteľoch – s. 
358 (286)

ŠT VR TOK
31.  január
Divotvorcovia a nezištníci 
Kýros a Ján

Čítania: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 
23, 1 – 34a. 44 – 56, zač. 110

„V poslednom čase prídu 
posmievači, čo žijú pod-
ľa svojich bezbožných 
žiadostí.“ (Júd 1, 18)

Určite máme skúsenosť s tým, 
že ak sa nám niekto začne po-
smie  vať, zneistí nás. Hoci máme 
správny úmysel, posmie vaním 
druhých ho znova prehodnocu-
je me. Mnohokrát sa v tomto 
mo mente končí veľa našich 
dobrých predsavzatí. Ale apoš tol 
Júda pokračuje ďalej: „Ale vy, 
milovaní, budujte sami seba na 
svojej presvätej viere a mod lite 
sa v Duchu Svätom.“ (Júd 1, 
20) Nedajme sa dnes od ra diť 
posmievaním druhých, ak sa 
rozhodneme urobiť nejaké dobro.

Liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby nezištníkom 
a divotvorcom – s. 200 (261)

PREHLIADKA VINŠOV A KOLIED V RAKOVCI NAD ONDAVOU

Keď ožívajú tradície

 Chcete vyjadriť svoj názor na rôzne spoločensko-
-náboženské otázky?
Navštívte náš web slovo.grkatpo.sk a hlasujte v ankete, 
prípadne nám napíšte do listárne poštou alebo mailom 
na adresu redakcie uvedenú na s. 3.

Takto nám pomôžete byť bližšie pri vás.
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PIATOK
1.  február
Predsviatok Stretnutia Pána; 
mučeník Tryfón

Čítania: Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 
19, 25 – 37, zač. 61

„Pri Ježišovom kríži stála 
jeho matka, setra jeho 
matky...“ (Jn 19, 25)

Ak sa ocitneme v ťažkej situácii, 
niekedy chceme byť úplne sami, 
inokedy chceme našu bolesť 
zdieľať s niekým. Ježiš na kríži 
zvolal: „Bože môj, Bože môj, 
prečo si ma opustil!“ Cítil úplnú 
samotu, opustenosť. Potom sa 
pod krížom objavujú ženy s uče-
níkom, ktorého miloval. Aby 
boli pri ňom v jeho bolesti. Nič 
nehovoria. Ježiš hovorí. Oni sú 
tam a počúvajú. Naša blízkosť 
dnes môže pomôcť niekomu 
niesť jeho bolesť, ťažkú situáciu. 
Rozhliadnime sa okolo seba.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Tropár a kondák z predsviatka. Pro-
kimen, aleluja a pričasten z piatka 
– s. 359 a 160 (195)

SOBOTA
2.  február
Stretnutie Pána; Syropôstna 
sobota

Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; 
Lk 2, 22 – 40, zač. 7

„V Jeruzaleme žil vtedy 
muž, menom Simeon, 
človek spravodlivý a ná-
božný, ktorý očakával 
potechu Izraela, a Duch 
Svätý bol na ňom.“  
(Lk 2, 25)

Simeon je zvláštna posta-
va Svätého písma. Nevieme 
o ňom veľa. Nehovorí sa o jeho 
rodičoch, pôvode, postavení. No 
spomínajú sa jeho vlastnosti, 
ktoré by mali sprevádzať aj náš 
kresťanský život. Bol to muž 
spravodlivý, nábožný, muž, 
ktorý očakával spásu. V Starom 
zákone máme spomenutých 
mnoho mužov a žien, mnoho 
spravodlivých a nábožných 
ľudí. V Novom zákone, v rodo-
kmeni Ježiša Krista, sa niektoré 

tieto postavy opäť spomínajú 
a ich spoločnou vlastnosťou je 
to, že očakávali prisľúbeného 
Mesiáša. Očakávanie je postoj, 
ktorý nás vyzýva k bdelosti. 
Lebo nevieme ani dňa, ani 
hodiny, kedy príde Pán. Ak 
máme byť na tento jeho druhý 
slávny príchod pripravení, celý 
náš život by mal byť naplnený 
očakávaním. Naša odpoveď na 
otázku, čo robíš, by mala byť 
zhodná s postojom starca Sime-
ona – očakávam potechu Izrae-
la. Očakávam spásu, ktorú Pán 
pripravil pred tvárou všetkých 
národov. Očakávam Pána.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti zo Stretnutia a zo 
Syropôstnej soboty – s. 360 a 204 
(287)

NEDEĽ A
3.  február
Syropôstna; spravodlivý Sime-
on a prorokyňa Anna
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 
112; Mt 6, 14 – 21, zač. 17

„... nehádajte sa o názo-
roch.“ (Rim 14, 1)

Niektoré veci v našej viere sú 
určené. Sú to pravdy viery, 
o ktorých nesmieme pochybovať. 
Sú však veci, ktoré sú ponecha-
né na slobodné rozhodnutie jed-
notlivca. Je to vec názoru. Všetci 
však kráčame k tomu istému 
cieľu, preto je nerozumné mrhať 
čas hádaním sa, čia cesta či 
názor sú správnejšie. V manžel-
stve, v kláštore, v práci... Ak sa 
však pre niečo slobodne rozhod-
nem, mám v tom vytrvať a vážiť 
si aj cestu a názor druhého.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Pieseň vchodu: nedeľná. Tropár z 3. 
hlasu, zo Stretnutia. Sláva: Kondák 
nedele. I teraz: zo Stretnutia. Ostatné 
zo Syropôstnej nedele a zo Stretnu-
tia – s. 145, 204 a 361 (186 a 198)

Igor Cingeľ

(Trebišov, Oľga Albrechtová) His-
tória zboru sa začala v novembri 
1997. Na podnet vladyku Milana 
Chautura, košického apoštolské-
ho exarchu, a správcu farnosti o. 
Dušana Semana sa zišlo okolo 40 
nadšencov pre liturgický spev, 
aby nacvičili Liturgiu sv. Jána 
Zlatoústeho v novom spracovaní. 
Za patróna si vybrali archanjela 
Michala. Prvý rok účinkovali na 
slávnostných liturgiách v domov-
skom Chráme Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Trebišove. Zakla-
dajúca dirigentka pani Marcela 
Zorvanová členov povzbudzovala 
a zapálila svojím entuziazmom.

V roku 2000 prevzala vedenie 
zboru Renáta Bartková, ktorá 
vniesla do spevu jemnosť a cit. 
Za jej pôsobenia sa zbor dostal do 
povedomia širokého okolia.

Od roku 2005 vedie zbor pani 
Izabela Bulinská. 

Od svojho vzniku zbor ab-
solvoval 150 vystúpení, z toho 
hlavne v domovskom chráme, 

v Bratislave, Močenku pri Nit-
re, Kriváni, Korytárkach, Snine, 
Veľkých Kapušanoch, Trenčíne, 
Vranove nad Topľou, ako aj na 
rôznych festivaloch sakrálnej 
piesne. Na sklonku roka 2007 
vydali debutové CD a bulletin.

Na druhý sviatok vianočný 26. 
decembra 2007 oslávili 10. výro-
čie vzniku zboru archijerejskou 
sv. liturgiou za účasti vladyku 
Milana Chautura a speváckeho 
zboru Chrysostomos z Vranova 
nad Topľou. Po sv. liturgii pripra-
vili slávnostnú akadémiu s ná-
zvom Tebe pojem, v ktorej zazneli 
liturgické skladby a vianočné 
koledy. K spestreniu slávnosti 
prispel aj spevácky zbor Chry-
sostomos z Vranova nad Topľou 
a sprievodným slovom o. Tomáš 
Muska. Majestátnym finále sa
trebišovským chrámom niesli 
tóny piesní S nami Boh, Sotvori 
Hospody a Madona.

Aj touto cestou sa chceme po-
ďakovať za doterajšiu spoluprácu 

a podporu prítomným hosťom: 
vladykovi Milanovi Chauturovi, 
košickému apoštolskému exar-
chovi, o. Michalovi Hospodárovi, 
kňazom našej farnosti, primáto-
rovi mesta Trebišov MVDr. Vladi-
mírovi Anďalovi, Regionálnemu 
osvetovému stredisku Trebišov, 

Vlastivednému múzeu Trebišov, 
bývalým členom zboru a všet-
kým dobrodincom a veriacim 
farnosti.

Veľké poďakovanie patrí diri-
gentke Izabele Bulinskej a všet-
kým, ktorí zabezpečili zdarný 
priebeh slávnosti. 

SPEVÁCKY ZBOR ARCHANJELA MICHALA V TREBIŠOVE OSLÁVIL 10. VÝROČIE

Už desať rokov spievajú Pánovi

11 

slovo – 2/2008



Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
pripravuje každoročne Komisia pre vie-
ru a poriadok v spolupráci s Pápežskou 

radou pre napomáhanie jednoty kresťanov. 
Koná sa tradične od 18. do 25. januára. Tento 
termín navrhol v roku 1908 Paul Wattson, 
anglikánsky kňaz a zakladateľ Spoločnosti 
zmierenia, lebo sa nachádzal medzi sviat-
kami Katedry sv. Petra a Obrátenia sv. Pavla, 
čo podujatiu dodalo symbolický význam. 
Na južnej pologuli, kde je január mesiacom 
prázdnin, slávia cirkvi Týždeň modlitieb 
v inom termíne, napríklad v blízkosti sviat-
kov Zoslania Svätého Ducha (ako to navrhlo 
hnutie Viera a poriadok v roku 1926), ktoré 
tiež symbolizujú jednotu Cirkvi.

Hľadanie jednoty sa však nemôže obme-
dziť na jeden týždeň v roku. Veriaci by 
mali počas celého roka hľadať príležitosti 
poukázať na už dosiahnuté spoločenstvo 
medzi cirkvami a spoločne sa modliť za 
dosiahnutie plnej jednoty podľa želania 
samého Krista.

Prvýkrát sa kresťania spojili v modlitbe za 
jednotu v roku 1908 v Graymoore v New 
Yorku v Spojených štátoch amerických. 
Modlitby pod názvom Oktáva jednoty Cirkvi 
trvali týždeň. 

O šesťdesiat rokov neskôr, v roku 1968, 
dostali cirkevné spoločenstvá a farnosti po 
celom svete prvýkrát materiál zostavený 
spoločne anglikánmi, protestantmi, pra-

voslávnymi a katolíkmi. Odvtedy sa táto 
spolupráca stala tradíciou.

Ak sa pozrieme dozadu, snaha o jednotu 
Cirkvi nesiaha iba do začiatku minulého 
storočia, ale priamo k Ježišovi Kristovi. Veď 
on sa hneď na počiatku kresťanských dejín 
modlil, „aby všetci boli jedno.“ (Jn 17, 21a) 
Odvtedy si túto Ježišovu modlitbu kresťania 
pripomenuli mnohokrát rôznym spôsobom. 
Napríklad aj starobylé modlitby východných 
kresťanov, ku ktorým patríme aj my, v liturgii 
dňa obsahujú texty veriacich smerujúce k po-
koju vo svete a zjednoteniu všetkých.

Celé toto hnutie však naberá nový dych na 
začiatku 20. storočia. Ekumenický patriar-
cha Joachim III. vo svojom pastierskom liste 
všetkým pravoslávnym cirkvám v roku 1902 
zdôrazňuje, že jednota kresťanov je „predme-
tom neustálych modlitieb a prosieb“.

Pôvodná jednota kresťanov bola chápaná 
ako včlenenie sa do Rímskokatolíckej cirkvi. 
Podobne aj Spoločnosť zmierenia bola v roku 
1909 začlenená pod jurisdikciu rímskeho 
pápeža Pia X.

V polovici 30-tych rokov 20. storočia dal 
Abbé Paul Couturier z francúzskeho Lyonu 
celému hnutiu nový ráz. Vďaka nemu sa táto 
idea začala šíriť nielen v Katolíckej cirkvi, 
ale aj v malej časti Anglikánskej cirkvi. Až 
po zmene hlavnej myšlienky jednoty sa toto 
hnutie dostalo aj k iným nekatolíckym spolo-
čenstvám. Hlavný úmysel jednoty kresťanov 

zostal zachovaný, ale už nebol chápaný ako 
včlenenie sa do Rímskokatolíckej cirkvi, ale 
ako vytvorenie jednoty Cirkvi „podľa Kristo-
vej vôle“.

Táto myšlienka jednoty sa však úspešnejšie 
šírila v nekatolíckych spoločenstvách. Ale na 
konci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
v roku 1959 pápež Ján XXIII. oznámil vôľu 
zvolať Druhý vatikánsky koncil, ktorý Kato-
lícku cirkev pevne včlenil do ekumenického 
diela. Posledný zlomový bod bol v roku 2004, 
keď sa dosiahla dohoda medzi Komisiou pre 
vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pá-
pežskou radou pre napomáhanie jednoty 
kresťanov Katolíckej cirkvi, že odteraz budú 
materiály na Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov publikované a pripravované v jed-
notnom formáte.

Témou Týždňa modlitieb na rok 2008 je 
citát z Prvého listu apoštola Pavla Solúnča-
nom: „Neprestajne sa modlite.“ Táto apošto-
lova výzva zdôrazňuje, že modlitba je neod-
lučiteľnou súčasťou života kresťanov. Má byť 
prítomná práve vtedy, keď sa usilujú urobiť 
viditeľnou jednotu, ktorá im bola darovaná 
v Kristovi. Modlitby a zamyslenia na Týždeň 
modlitieb prichádzajú vždy z inej krajiny. Na 
rok 2008 ich pripravili cirkvi v USA, odkiaľ 
vyšli aj prvé impulzy k modlitbe za jednotu 
kresťanov.

Každý z nás tvorí spoločenstvo s veriacimi 
modliacimi sa v rozličných častiach sveta, 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2008 od svojich počiatkov v Graymoore v New Yorku 
ukázal, že ak sa veriaci nechajú viesť Božím Duchom, nájdu k sebe spoločnú cestu lásky. 

Neprestajne
      SA MODLITE
Juraj GRADOŠ

Hlavné bohostánky štyroch najväčších prešovských cirkví – fotomontáž.  
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a tým prispieva k väčšej a viditeľnejšej jed-
note Kristovej Cirkvi.

„Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete 
na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek 
rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. 
Amen, opäť vám hovorím: Ak dvaja z vás 
budú na zemi jednomyseľne prosiť o čo-
koľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je 
v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja 
alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi.” (Matúš 18, 18 – 20)

Je viac toho, čo nás spája, ako toho, čo 
nás rozdeľuje – to je kľúčové zistenie, ktoré 
sa skrýva za myšlienkou ekumenického 
hnutia.

Biblický text pre sté výročie Týždňa mod-
litieb za jednotu kresťanov bol prevzatý 
z Prvého listu svätého apoštola Pavla So-
lúnčanom. Výzva „Neprestajne sa modlite!“ 
(1 Sol 5, 17a) zvýrazňuje základnú úlohu 
modlitby v živote kresťanského spoločenstva, 
ktorého členovia majú rásť vo vzťahu ku 
Kristovi i k sebe navzájom. Je to iba jedna 
z výziev svätého apoštola Pavla spoločenstvu 
veriacich, aby žilo svoju Bohom danú jednotu 
s Ježišom Kristom. Len tak bude skutočne 
tým, čím v základe je – jedným Kristovým 
telom prítomným na konkrétnom mieste.

Práve jednota spoločenstva bola jedným 
z hlavných dôvodov napísania tohto listu 
mladej cirkvi v Solúne. Ani smrť nepreruší 
puto, ktoré kresťanov spája ako jedno Kris-
tovo telo. Kristus zomrel a vstal za všetkých, 
aby oni „spolu s ním žili“ pri jeho druhom 
a slávnom príchode.

Citát vybraný pre týždeň modlitieb sa začína 
Pavlovou prosbou, aby členovia spoločen-
stva žili „jeden s druhým v pokoji“, ktorý 
nie je iba absenciou konfliktov, ale stavom 
harmónie, v ktorej všetky dary spoločenstva 
prispievajú k jeho úžitku a rastu. Pavol však 
nepoužíva teologickú náuku ani emócie a po-
city. Rovnako ako v slávnom hymne v Prvom 
liste Korinťanom vyzýva ku konkrétnym 
skutkom, k spôsobu správania, ktorým čle-
novia spoločenstva ukážu svoju odovzdanosť 
a zodpovednosť jeden za druhého v jednom 
Kristovom tele. Láska musí byť uskutočňo-
vaná a zviditeľňovaná.

Úryvok sa končí tvrdením, že ak spoločen-
stvo koná podľa týchto pravidiel, žije v ňom 
„Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás.“ Vý-
zva na neustálu modlitbu je vložená medzi 
tieto dva body. Zdôrazňuje sa tak, že život 
kresťanského spoločenstva je možný iba 
cez život modlitby. Zároveň je zdôraznená 
skutočnosť, že modlitba je neoddeliteľnou 
súčasťou života kresťanov, najmä ak chcú 
ukázať jednotu danú im Kristom. Táto jed-
nota sa neobmedzuje na jednotu v učení 
a na formálne vyhlásenie, ale uskutočňuje 
sa v tom, čo slúži pokoju, v konkrétnych 

skutkoch, ktoré vyjadrujú a budujú jednotu 
v Kristovi a medzi sebou navzájom.

Svojím krstom sme sa zaviazali nasledovať 
Ježiša Krista a plniť jeho vôľu. Túto vôľu pre 
svojich nasledovníkov vyjadril Ježiš v mod-
litbe za jednotu, aby v neho všetci uverili ako 
v toho, ktorý je poslaný Bohom. Modlitba 
spojená s Ježišovou modlitbou za jednotu 
býva v niektorých cirkvách nazývaná „du-
chovným ekumenizmom“. Najintenzívnejšie 
sa uskutočňuje práve v tomto týždni modli-
tieb. Musí však z tejto udalosti prejsť aj do 
nášho každodenného života.

Uvedomujeme si, že jednota kresťanov 
nemôže byť iba plodom ľudských snáh, ale 
je vždy dielom Svätého Ducha. Ako ľudia ju 
nemôžeme uskutočniť alebo zorganizovať, 
môžeme ju iba dostať ako dar Ducha, ak 
budeme na to pripravení. Duchovný eku-
menizmus vyžaduje výmenu duchovných 
darov, aby to, čo v jednotlivých tradíciách 
chýba, mohlo byť doplnené. Tak sa môžeme 
vydať za hranice denominačných nálepiek 
k darcovi všetkých darov. Prekvapujúce na 
tejto modlitbe je, že jej prvý účinok pôsobí 
v nás. Naša myseľ a srdce sú touto modlitbou 
menené, keď hľadáme príležitosť na to, ako 
ju uviesť do praxe, čo je najlepším dôkazom 
jej autenticity. Duchovný ekumenizmus nás 
vedie k uzdraveniu pamäti. Stojíme proti 
zložitým udalostiam minulých dôb, z ktorých 
vychádzajú aj rozdielne výklady toho, čo 
a prečo sa stalo. V dôsledku môžeme preko-
nať to, čo nás doteraz rozdeľovalo.

Inými slovami, cieľom duchovného eku-
menizmu je jednota kresťanov smerujúca 
k poslaniu pre Božiu slávu.

Ak majú kresťania nasledovať Krista, musia 
sa usilovať a modliť za jednotu kresťanov. 
Cirkvi však majú o viditeľnej jednote, o ktorú 
prosíme, rozdielne predstavy. Pre niektorých 
je cieľom viditeľná jednota, zjednocujúca 
cirkvi v spoločnom vyznaní viery, bohoslužbe 
a sviatostiach, svedectve, vedení a organi-
zácii. Iní skôr hľadajú „zmierenú rozmani-
tosť“, kde existujúce cirkvi spolupracujú na 
prinášaní spoločného svedectva svetu. Pre 
ďalších sa jednota nachádza skôr v nevidi-
teľných putách spájajúcich nás s Kristom 
a s druhými a zdôrazňujú osobné prežívanie 
viery vo svete.

Modlitba za jednotu kresťanov je v tomto 
kontexte veľmi inšpirujúca. Jej dôsledkom 
je zmena osobnej i konfesijnej identity. To 
nakoniec znamená, že sa vzdávame svojho 
spôsobu hľadania  jednoty a sústredíme sa 
na to, čo pre svoj ľud chce Boh. Nie je však 
potrebné vzdať sa svojej  jedinečnosti, pretože 
jednota sa prirodzene vyjadruje v rôznosti. 
Práve jednota v rôznosti odráža tajomné 
spoločenstvo lásky, aké pozorujeme v Božej 
existencii. 

s JUDr. Vincentom Lucom, jubilujúcim 
kancelárom spolku ikonopiscov (SISCMS)

V roku 2008 dovŕši Spolok ikonopiscov 
sv. Cyrila a Metoda Slovenska desaťročie 
od svojho založenia a práve v tomto roku 
sa aj jeho spoluzakladateľ a kancelár 
JUDr. Vincent Luca dožíva 65 rokov.

Ako syn grécko-
katolíckeho kňaza 
to nemal v živote 
jednoduché. Bol 
zdravotníkom, robot-
níkom, právnikom, 
riaditeľom, manažé-
rom. Pravdou je, že 
bol predurčený na 
písanie ikon na slávu 
Božiu a pre dobro 
Cirkvi. On sám hovo-
rí, že všetko, čo prekonal, bolo potrebné na 
to, aby dozrel pre písanie ikony. Ikonami 
nám pootvoril okno do nadprirodzeného 
sveta. Za svoj najväčší životný úspech 
považuje napísanie ikonostasu do chrámu 
v Ložíne.

Majster Vincent, kedy sa začal váš vzťah 
k ikonám?

K umeniu som mal vzťah od útleho det-
stva a k ikonám môj vzťah vznikol v roku 
1998 na ikonopiseckej škole v Centre 
spirituality Východ – Západ Michala Lacka 
v Košiciach. Tam som pochopil, že sa mám 
stať aktívnym ikonopiscom.

Akú činnosť spolok ikonopiscov v súčasnos-
ti vykonáva?

Spolok realizuje svoje poslanie rozvíjať 
kultúrne, náboženské a národné povedo-
mie Slovákov a zachováva a rozvíja ikono-
pisectvo ako súčasť kultúrneho dedičstva 
sv. Cyrila a Metoda. To sa deje osvetou, iko-
nopiseckými školami a výstavami z tvorby 
ikonopiscov spolku. Okrem mnohých 
výstav na Slovensku členovia spolku veľmi 
úspešne prezentovali svoju tvorbu v Ríme, 
vo Forli a v USA, v Galérii Kolomana Sokola 
vo Washingtone. 

Ktorá z výstav mala najväčší ohlas?
Každá z výstav, či už doma, alebo v zahra-

ničí bola prijatá s veľkým záujmom a pre 
mnohých bolo neočakávané prekvapenie, 
že na Slovensku ikonopisecká tradícia 
žije. Momentálne vystavujem v Trebišove 
a už pri vernisáži som videl, že ľudia sú pri 
odkrývaní krásy ikon nadšení.

Aké sú vaše ciele do budúcnosti? 
Pokračovať v naplňovaní poslania spolku, 

a tak prispievať k zachovávaniu a rozvíja-
niu cyrilo-metodského dedičstva.

Michal Hospodár

rozhovor na 5 minút

Pri snímke na tejto strane bol v minulom čísle uverejnený chybný popis. Správny popis je:
Spravodliví medzi národmi – bl. P. P. Gojdič a o. M. Maslej s rodinou v spoločnosti bl. V. Hopka a M. D. Trčku.
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Je zjavné, že my ľudia robíme 
hriechy. Hriech je takou sú-

časťou nášho života, že sme 
takmer v pokušení mať dojem, 

že hriešnosť je normálny stav. 
Ak si však uvedomíme, že Boh 

je absolútne spravodlivý, čo 
znamená, že jeho zmýšľanie 

a konanie je úplne bez hriechu, 
a naproti tomu my sme hriešni-

ci, hneď zbadáme, že s Bohom 
nie sme zajedno. Naše zmýšľa-
nie a konanie sa s Bohom roz-
chádzajú. A toto je katastrofa, 

ktorej dôsledky si v bežnom 
živote málo uvedomujeme.

Boh je totiž Stvoriteľom a zdrojom 
všetkého dobrého, čo máme. Ak 
sa však od tohto zdroja svojím 

spôsobom života odvraciame, strácame 
všetko skutočne dobré. Keď uvažujeme 
o nebi, máme na mysli plnosť všetkého 
dobra, ktoré si tam človek môže užívať. 
V skutočnosti tým dobrom je samotný 
Boh, ktorý sa v plnosti rozdáva ľuďom 
v nebi. Aby však človek mohol zaží-
vať Boha a jeho dary, musí byť s ním 
v súlade, nie od neho odvrátený. Preto 
sa v Písme môžeme dočítať, že nebo je 
Božie kráľovstvo. Žiť v nebi či užívať 
si Boha a jeho dary je to isté, ako žiť 
v Božom kráľovstve, teda žiť pod Božou 
vládou. Je to stav, v ktorom Boh vládne 
človeku a človek je ochotný a schopný 
dokonale túto vládu rešpektovať. Žiť 
v nebi teda znamená dokonale plniť 
Božiu vôľu, byť dokonale spravodlivým 
a svätým.

Cieľ nad ľudské možnosti

Keď Boh vyslobodil Izraelitov z egypt-
ského otroctva, uzavrel s nimi zmluvu, 
ktorá hovorí, čo treba robiť, aby človek 
mohol dosiahnuť nebo. Zmluva vyžado-
vala absolútnu poslušnosť Bohu, teda 
plnenie všetkých Božích príkazov a zá-
kazov. Neexistuje jediný hriech, ktorý by 
mohol byť tolerovaný (Gal 3, 10). Zatra-
tenie hrozí každému, kto túto zmluvu 
nebude plniť s veselým srdcom (Dt 28, 
47). Ide teda o absolútne vnútorné sto-
tožnenie sa s plnením Božích príkazov. 
Podľa tejto zmluvy sa človek môže dostať 
do neba len tak, že sa dopracuje k ab-
solútnej spravodlivosti a bezhriešnosti. 
Zároveň však úprimne zmýšľajúci človek 
vie, že takýto cieľ je nad jeho sily.

Keď apoštol Pavol vysvetľuje zmysel 
Starého zákona, tvrdí, že Boh si nena-
mýšľal, že Starou zmluvou polepší ľudí. 
Príkazy boli dané, aby bolo človeku úpl-
ne zjavné, čo je dobro a čo je zlo (Rim 
7,7.13) a aby spoznal, že vlastnými si-
lami nie je schopný takýto zákon vyplniť 
(Gal 3,21-22). Je nevyhnuté, aby ľudia 
dosiahli úplnú morálnu dokonalosť, 
ak sa chcú vyhnúť peklu, a zároveň je 
nemožné takúto dokonalosť ľudskými 
silami dosiahnuť.

Popri určitej ľudskej nedokonalosti, 
ktorá bráni človeku vyslobodiť sa od 
hriešnosti, je tu ešte jeden nedostatok, 
ktorý človeka privádza k hriechu. Ten-
to nedostatok má charakter inštinktu 
sebazáchovy. Mnohokrát sa človek pri 
pokuse konať dobro stretne s nepriazni-
vými reakciami. Byť čestný môže zároveň 
znamenať byť neúspešný v získavaní 
majetku či určitej prestíže. Odpúšťanie 
nepriateľom a láska k nim bývajú spoje-
né s veľkým a nepríjemným úsilím preko-
nať akúsi emocionálnu nechuť a priznať 
sa k svojej viere môže vyvolať výsmech, 
prenasledovanie, ba aj mučenícku smrť. 
Hrozba týchto nepriaznivých okolností 
pôsobí na človeka a on je pod touto 
hrozbou náchylný uchrániť si pohodlie 
života, prípadne život sám a rozhodne 
sa vykonať zlo.

Kto ospravedlní nespravodlivého?

Ak sa má nespravodlivý človek dostať 
do neba, musí sa stať spravodlivým. 
Teda musí byť ospravedlnený. Dosiahnuť 
spravodlivosť tým, že sa človek bude zo 
všetkých síl snažiť konať skutky podľa 
zákona, je nemožné. Písmo vyhlasuje, 
že zo skutkov podľa zákona nebude pred 
Bohom ospravedlnený nijaký človek (Rim 
3, 20).

slovo na tému

Štefan PALOČKO

Ospravedlnenie
 Z VIERY
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Oddávna sa ľudia, zvlášť v pohanských 
náboženstvách, pokúšali vyriešiť túto 
nepriaznivú situáciu tak, že sa skúšali 
s Bohom nejako dohodnúť. Ponúkali 
Bohu rozličné obety v domnienke, že 
Boh sa pre tieto obety prestane na nich 
hnevať, odpustí im hriechy a rozhodne sa 
netrestať ich. Takéto pohanské zmýšľanie 
preniklo aj do života niektorých kresťa-
nov, ktorí sa pokúšajú s Bohom vyjedná-
vať a ponúkajú mu rôzne dobré skutky 
ako obetu, aby tým utíšili jeho hnev 
a presvedčili ho, aby im odpustil hriechy. 
Podobne býva niektorými kresťanmi 
vnímaná aj Kristova smrť. Keďže žiad-
na obeta, ktorú môže človek ponúknuť 
Bohu, nie je dosť veľká, aby utíšila Boží 
hnev, musel prísť na zem samotný Boží 
Syn, aby obetoval Bohu sám seba, a tak 
utíšil jeho hnev a zabezpečil, aby Boh 
hriešnikov netrestal, ale aby im odpustil 
ich hriešnosť a prijal ich do neba. Celá 
táto interpretácia kresťanstva vychádza 
z pohanského vnímania Boha a hriechu, 
podľa ktorého najväčším problémom člo-
veka nie je hriech, ale Boží hnev a jeho 
trest. Podľa tejto interpretácie teda nejde 
o odstránenie hriechu, ale o jeho pri-
krytie Kristovou obetou a o odstránenie 
Božieho hnevu a trestu.

Zadarmo

Takáto predstava o spáse človeka je 
však nezmyselná, keď si uvedomíme, že 
Boh je nemenný. Nemožno ho k ničomu 
presvedčiť, nemožno ho ani previesť 
zo stavu hnevu do stavu odpúšťania. 
Taktiež musíme Boha vnímať ako ne-
konečne milujúcu a odpúšťajúcu bytosť, 
ktorá miluje aj hriešnikov a netúži po ich 
zatratení (Ez 18, 23). Je to bytosť, ktorá 
nie je žiadnym zákonom nútená k tomu, 
že nemôže hriešnikovi odpúšťať hriechy, 
kým nedostane nejakú obetu. Ježiš nám 
predstavuje Boha, ktorý odpúšťa zadar-
mo a bez nároku náhradu škody, ktorú 
sme mu svojimi hriechmi spôsobili (Lk 
7, 41 – 42; Lk 15, 21 – 24). 

Zároveň musíme pochopiť, že naším 
problémom nie je Boží hnev a trest, 
ale naša odvrátenosť od Boha. Nepo-
trebujeme Boha presvedčiť, aby sa na 
nás nehneval. On sa nehnevá. Odpúšťa 
zadarmo. Túži sa s nami podeliť o bla-
ženosť, ktorú prežíva on sám. Z jeho 
odpustenia a lásky však nič nemáme, 
kým sa nám nepodarí k Bohu vrátiť od 
svojich hriechov. Kristus nám to uka-
zuje v podobenstve o márnotratnom 
synovi. Milosrdný otec nikdy neprestal 
milovať svojho syna. Jeho syn však 
z lásky a odpustenia svojho otca nemal 
nič, kým zotrvával u gazdu ako biedny 

pastier svíň a kým sa nerozhodol vrátiť 
sa k otcovi.

Naša aktivita pri hľadaní našej spásy 
teda nemôže byť zameraná na „presvied-
čanie Boha, aby sa nehneval“, ale na hľa-
danie spôsobu, ako dosiahnuť absolútnu 
spravodlivosť, a tak sa dostať do úplného 
súladu s Bohom, inak povedané, takto sa 
vrátiť k nemu do jeho kráľovstva.

Vinič a ratolesti

Už sme povedali, že nie je v ľudských 
silách vyplniť Boží zákon. Preto Boh 
poslal na zem svojho Syna, ktorý, hoci 
je Boh, stal sa aj skutočným človekom. 
On nikdy neurobil jediný hriech. Napriek 
pokušeniam a prenasledovaniam, ktoré 
sprevádzali jeho život, stále podriaďoval 
svoju vôľu Otcovej vôli. Vrchol Kristovej 
poslušnosti sa ukázal vtedy, keď ho 
jeho spravodlivý život postavil zoči-voči 
nenávisti ľudí, ktorí sa ho rozhodli za-
biť. Vtedy sa naplno vyjavila dokonalá 
Kristova poslušnosť Bohu, poslušnosť 
až na smrť. Kristus mal dosť síl na to, 
aby odolal všetkým pokušeniam. Taktiež 
sa nepotreboval uchyľovať k hriechu, 
aby si uchránil kvalitu svojho života či 
samotný život pred prenasledovateľmi. 
Kristus je totiž mocnejší ako smrť a smrť 
ho nemôže poraziť a pohltiť, čo jasne 
dokázal, keď vstal z mŕtvych. Kristus 
žil spravodlivý život, ktorý je v súlade 
s Bohom. Preto mu nič nebránilo v tom, 
aby štyridsať dní po vzkriesení vystúpil 
ako človek do neba.

Nikto nedokáže Krista svojimi silami 
napodobniť. Napriek tomu, ak chceme 
prísť do neba, musíme sa stať spravodli-
vými ako Kristus, musíme byť ospravedl-
není. Takéto ospravedlnenie sa dá získať 
iba tak, že získame účasť na Kristovom 
živote. Kristus to vysvetľuje na podo-
benstve o viniči. On sa stavia do pozície 
viniča a o nás hovorí ako o ratolestiach. 
Ak ratolesť nerastie na viniči, ale je po-
hodená na zemi, nemôže vlastnou silou 
zarodiť ovocie. Ale ak ju naštepia na 
vinič, stáva sa jeho súčasťou a žije z jeho 
moci. Už síce nežije svoj nezávislý život, 
žije život viniča, dôležité však je, že žije, 
nevysychá a prináša ovocie.

Získať takto účasť na Kristovom živote 
má pre človeka ďalekosiahle dôsledky. 
Ak sa mu podarí „naštepiť na Krista“, 
Kristov život sa stane jeho životom. 
Dostane schopnosť odolať všetkým 
pokušeniam, prenasledovaniam, ne-
priaznivým okolnostiam (Jn 16,33), ba 
dokonca stane sa mocnejším ako smrť 
(Lk 21,16-19). Byť „zrastený s Kristom“ 
znamená mať schopnosť kráčať pomedzi 
utrpenie a smrť ako víťaz, pretože to 

znamená mať schopnosť vstať z mŕtvych 
(Rim 6,5), vstúpiť do neba (1Sol 4,17) 
a napokon zasadnúť s Kristom na jeho 
trón (Zj 3,21).

Ako sa naňho „naštepiť“?

Je jasné, že človek nemôže žiť svoj vlast-
ný život nezávislý od Krista, a zároveň 
mať účasť na Kristovom živote. Rozhod-
nutie účastniť sa na Kristovom živote 
predpokladá zanechanie svojho života. 
Znamená to vzdať sa svojich nárokov na 
to, ako má náš život vyzerať, lebo nášho 
života sa vzdávame. Namiesto neho si 
obliekame nového človeka, ktorým je 
Kristus s jeho nárokmi, ako má život 
vyzerať, lebo je to jeho život. Naša vôľa 
stráca prioritu, dôležité je to, čo chce 
urobiť so svojím životom on. My sme len 
účastní na jeho živote. Predpokladom 
účasti na Kristovom živote je teda ochota 
úplne podriadiť vlastnú vôľu jeho vôli.

Ochota podriadiť sa bez výhrad Božej 
vôli môže však byť len ovocím viery v Je-
žiša Krista. Kým človek neuverí, že Ježiš 
z Nazareta je skutočný Boh, ktorý mu do-
konale rozumie, ktorý ho túži vyslobodiť 
z hriechu a smrti a ktorý svojím životom, 
smrťou a zmŕtvychvstaním dokáže toto 
vyslobodenie aj uskutočniť, nikdy sa ne-
rozhodne podriadiť svoju vôľu jeho vôli, 
aby tak získal účasť na jeho živote. Žiť 
Kristov život totiž často znamená kráčať 
krížovou cestou. Ísť konať Kristove skut-
ky spravodlivosti, čím si človek narobí 
mnoho nepríjemností, a pritom neveriť, 
že Kristus premohol svet a porazil smrť, 
je absolútny nezmysel, pud sebazáchovy 
to človeku nedovolí. Bez viery v Krista 
nie je možné získať účasť na jeho živote. 
Ovocím viery človeka je teda rozhodnutie 
mať účasť na Kristovom živote, roz-
hodnutie podriadiť svoju vôľu Kristovej 
a čerpať z Krista všetku moc k dokonale 
spravodlivému životu. Takto disponova-
ný človek je pripravený k tomu, aby sa 
stal Kristovou ratolesťou. 

Písmo hovorí, že nemôžeme byť ospra-
vedlnení zo skutkov podľa zákona (Gal 2, 
16a). Nikto z nás totiž nedokáže dosiah-
nuť spravodlivosť tak, že jednoducho vy-
plní príkazy. Ospravedlnení môžeme byť 
iba skrze vieru v Ježiša Krista (Gal 2, 16). 
Iba ak uveríme v Krista a jeho spasiteľné 
dielo, budeme ochotní a schopní vzdať 
sa svojho života a krstom a ostatnými 
sviatosťami získať účasť na Kristovom 
spravodlivom živote. Jedine tak môžeme 
s Kristovou mocou rásť až k dokonalej 
spravodlivosti a bezhriešnosti, s ktorou 
v jednote s milujúcim a spravodlivým 
Bohom budeme môcť prežívať večnú 
blaženosť. 
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V tomto povianočnom čase sa viac 
ako inokedy skloňuje slovo eku-
ména. Nielen o tejto téme sme sa 

porozprávali s Mgr. Slavomírom Sabolom, 
novozvoleným biskupom Východného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku.

Mnohé cirkevné spoločenstvá vstúpili do 
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 
Ako sa tento týždeň prejavuje v Evanjelic-
kej cirkvi?

Evanjelická a.v. cirkev sa taktiež zapája 
do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 
Svedectvom toho je spoločná ekumenická 
bohoslužba, na ktorej sa každoročne zúčast-

ňujú biskupi našej cirkvi spoločne s biskupmi 
iných cirkví žijúcich na Slovensku. Každo-
ročne náš cirkevný časopis Evanjelický posol 
spod Tatier informuje o mnohých ekumenic-
kých stretnutiach, ktoré sa konajú v našich 
cirkevných zboroch po celom Slovensku. 
Osobne poznám niekoľko našich oltárnych 
bratov, ktorí iniciatívne oslovovali svojich 
katolíckych kolegov ku konaniu Týždňa 
modlitieb za jednotu kresťanov.

Kardinál Kasper povedal, že „ekumenizmus 
je povolaním každého kresťana.“ Aké mies-
to má ekumenizmus v živote evanjelika?

Evanjelici hovoria, že Biblia je pre nich 
prameň viery a pravidlo života. Ak by sme 
boli proti ekuméne, potom by sme museli 
z Biblie vyškrtnúť všetky miesta, ktoré ho-
voria o jednote, jednomyseľnosti a vzájomnej 
láske veriacich. Myšlienky ekumenického 
hnutia sú nám evanjelikom blízke, lebo 
v nich nevidíme túžbu cirkevných autorít, 
ale poverenie tej najvyššej autority – Pána 
Ježiša Krista. Budovanie ekumény na Kristo-
vých slovách, teda na biblickom základe, je 

blízke každému úprimne 
veriacemu evanjelikovi. 
Myslím si, že evanjelici 
to aj dokazujú svojou 
otvorenosťou pre spo-
ločné aktivity s inými 
konfesiami.

Okrem približovania 
sa s Katolíckou cirkvou 
prebieha ekumenické 
hnutie aj medzi ostat-
nými protestantským 
komunitami?

Áno, a veľmi inten-
zívne. Zbližovanie sa 
protestantských cirk-
ví má svoju platformu 
v Evanjelickej aliancii. 
Okrem rôznych spoloč-
ných podujatí počas roka 
je Aliančný modlitebný 
týždeň najviditeľnejšou 
formou, ktorá deklaruje 
toto vzájomné približo-
vanie sa. Ten je každo-
ročne organizovaný po 
sviatku Zjavenia Krista 
Pána mudrcom. 

Kde vidíte prvé ovocie 
ekumenického dialógu?

Základným prínosom, 
na rozdiel od skorších konfesionalistických 
polemík, nás ekumenický dialóg naučil 
hľadať spoločenstvo v základoch viery 
a v tomto svetle vidieť a posudzovať trvajú-
ce rozdiely. Naučil nás poznaniu, že to, čo 
spojuje, je podstatnejšie než to, čo rozdeľuje. 
Konkrétnym a veľmi dôležitým prínosom 
je vzájomné uznanie svätého krstu. Tento 
vzájomný konsenzus je najväčší nájdený 
spoločný menovateľ. Tým dávame najavo, 
že sme všetci, napriek rozdielnosti, údmi jed-
ného Kristovho tela, jeho Cirkvi. Pokrok je aj 
v otázke ospravedlnenia z milosti (Augsburg 
1999), aj keď problémy ešte pretrvávajú, lebo 
obidve strany vyvodzujú z tohto základného 
súhlasu odlišné dôsledky.

Kedysi bol ekumenizmus striktne chápaný 
ako včlenenie sa do Katolíckej cirkvi. Čo 

vy, evanjelický teológ, dnes chápete ako 
výsledok ekumenizmu?

Ja radšej používam slovo ekuména na-
miesto ekumenizmu. Všetky -izmy  v de-
jinách menili ideu na ideológiu, kde účel 

Nemusí to byť
 iba jeden týždeň

rozhovor

 Mgr. Slavomír Sabol sa narodil 
v roku 1967 v Kukovej v okr. 
Svidník. Ordinovaný bol 15. júla 
1990 v Poprade-Matejovciach. 
Pôsobil v Ochtinej, Chmeľove 
a v Bystrom. V decembri 2007 
bol zvolený za biskupa VD ECAV 
(Východného dištriktu Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania). Je 
ženatý, má tri deti.

 Viem, že nie som dokonalý 
na funkciu biskupa, ale na to 
najzákladnejšie, na čo sa Pán Ježiš 
pýta svojich služobníkov slovami: 
„Či ma miluješ?“, chcem odpovedať: 
„Pane, ty vieš všetko; ty vieš, že ťa 
milujem.“

16 

sl
ov

o 
– 

2/
20

08



svätil prostriedky. Takýto -izmový proces 
dopadol vždy negatívne. Ekumenické hnutie 
nemožno chápať ako včlenenie sa do nejakej 
cirkvi. Pojem ekuména alebo ekumenizmus 
majú svoj základ v gréckom slove oikos 
(dom). V dome dokážu žiť súrodenci, ktorí 
majú veľa spoločného, a predsa sú v nie-
čom odlišní. Ich vlastná identita, teda aj 
odlišnosť, nie je prekážkou spolužitia, ak 
láska k tým, čo ich zrodili, im ostane svätou 
a smerodajnou. Ekuména je akási spoločná 
strecha nad všetkými kresťanskými cirkvami. 
Ich vzájomné spolužitie je možné, ak láska 
ku Kristovi bude silnejšia ako sebaláska. 
Blízke mi je programové vyhlásenie Valného 
zhromaždenia Svetovej rady cirkví v Uppsale 
v roku 1968, ktoré hovorí: „Cirkvi majú pra-
covať k okamžiku, keď vskutku univerzálny 
koncil bude môcť zase hovoriť za všetkých 
kresťanov a ukazovať cestu do budúcnosti.“ 
Myslím si, že konciliárne spoločenstvo kon-
fesií je biblicky primeranou a realistickou 
možnosťou jednoty univerzálnej Cirkvi.

Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. v ency-
klike Ut unum sint otvoril možnosť dis-
kusie o pápežskom primáte. Váš bývalý 
generálny biskup Dr. Júlis Filo povedal: 
„Otázka pápežského primátu predstavu-
je pre vzťah luteránov a katolíkov zvlášt-
ny a kontroverzný problém.“ Myslíte si, že 
existuje riešenie tohto problému, ktoré 
by bolo prijateľné pre všetky strany?

Úrad pápeža vo forme, v akej existuje dnes, 
neotvára žiadnu ekumenickú perspektívu. 
Žiadna z nekatolíckych cirkví nebude akcep-
tovať pápežský úrad v jeho dnešnej podobe. 
Spoločenstvo nekatolíckych cirkví a pápeža 
je možné, ak je artikulované spoločné po-
chopenie evanjelia a ak pápež nebude od 
nekatolíckych cirkví požadovať uznanie 
svojho primátu jurisdikcie a uznania dogmy 

o neomylnosti. Jednoducho povedané – mož-
nosťou by bolo spoločenstvo s pápežom, ale 
nie pod pápežom. Pre nás je totiž úrad pápeža 
otázkou historického vývoja a nie Kristovho 
rozhodnutia.

Inštitucionálny ekumenizmus je dnes 
podľa väčšiny teológov výrazne zabrzdený. 
Teologický sa rozvíja pomaly. Myslíte si, že 
je potrebné napriek tomu hlbšie rozvíjať 
praktický a duchovný ekumenizmus medzi 
cirkvami?

Považujem to za potrebné. Odbúrava to 
veľa predsudkov medzi veriacimi jednotli-
vých cirkví a pomáha to pochopiť, čo sa za 
jednotlivými formami rôznych náboženských 
úkonov skrýva. Mnohokrát totiž v praxi zis-
ťujeme, že obsahovo sme si blízki, len formy 
prejavu máme iné. Takéto zistenia sú neoce-
niteľným povzbudením na ceste ekumény.

Poznáte príklady praktického ekumenizmu 
na východnom Slovensku, ktoré by mohli 
byť príkladom pre iných?

V Košiciach existuje Ekumenické spoločen-
stvo cirkví, ktoré sa nachádzajú na území 
mesta. Veľmi sa mi páči ich aktivita v pôste vo 
Veľkom týždni, keď konajú Pašiový sprievod, 
zastavujú sa pri kostoloch a modlitebniach 
jednotlivých cirkví, kde sa spolu modlia a kde 
sa duchovní jednotlivých konfesií veriacim 
prihovárajú krátkou meditáciou. Takéto 
a podobné aktivity by som si vedel predstaviť 
na území všetkých farností.

Mottom tohto týždňa modlitieb je neu-
stála modlitba. Ak by ste mohli poradiť 
dnešnému modernému človekovi, ktorý 
nemá čas na nič a na nikoho, akú modlitbu 
by ste mu poradili?

Modlitba je neoddeliteľnou súčasťou 
duchovného života veriaceho človeka. Je 

jeho dýchaním. Živý 
veriaci človek nemôže 
povedať, že nemá čas 
na dýchanie, t. j. na 
modlitbu. Ak je problém 
nájsť si čas na modlitby 
v spoločenstve veria-
cich, môžu sa v daný 
čas modliť tam, kde sú. 
Tí, ktorí nemajú čas na 
nič a nikoho, by sa mali 
modliť: „Pane, otvor mi 
oči, aby som videl to, čo 
je v živote človeka naj-
podstatnejšie, čo urobí 
môj život zmysluplným 
a šťastným. Nedaj, aby 
som v starostiach ži-
vota stratil z očí teba. 
Amen.“

Za rozhovor ďakuje 
Juraj Gradoš.

Nemusí to byť
 iba jeden týždeň

Redakcia Slova!

Po prečítaní článku Za socializmu nám bolo 
„celkom dobre“ mi naskočili zimomriavky na 
chrbte. Pripomína mi to poľnice zo Starého 
zákona. Neprekvapuje ma, že ak učeníci 
Ježiša Krista majú v srdci toľko nenávisti 
a vo svojej zaslepenosti a tuposti dokážu 
vôkol seba sypať oheň a síru, svet ani po 
dvoch tisícročiach nevyzerá ako dielo Pána, 
ale diabla. Zdá sa, že v onom prípade nejde 
len o duševnú úbohosť, ale aj o neznalosť 
Biblie a cirkevných dejín. Pod ťarchou toľkej 
žlče by sa ponoril i najväčší tanker sveta. 
Nečudo, že gréckokatolíci a rímskokatolíci 
za toľké stáročia nenašli spoločnú cestu 
k Bohu. Sú plní pokrytectva a farizejstva. 
Ide im len, rovnako ako novozbohatlíkom, 
o mastné válovy. Za každým vaším slovom 
o láske k blížnemu je plno pokrytectva.
Na socializmus útočíte z pozície primitívne-
ho tupca. Vari Kristus nevyhnal korbáčom 
úžerníkov z Božieho chrámu? Nepovedal, 
že skôr ťava prejde uchom ihly, ako sa 
boháč dostane do neba? Prežili ste aspoň 
týždeň niekde pod mostom ako bezdomo-
vec? Každý režim má klady aj nedostatky. 
Ak bývalému režimu neslúžia k cti niektoré 
neprávosti, napríklad aj proti Cirkvi, Cirkev 
sa zas nemôže chváliť zverstvami svätej 
inkvizície, upaľovaním svojich protivníkov 
a kníh. Jeden za osem, druhý bez dvoch za 
desať.
Celé vaše učenie je založené na strachu. 
Prelistujte si Bibliu. Tvrdíte, že nikto z nás 
nemôže spasiť tento svet. Napriek tomu 
sa vám nezdá, že ste úplne zbytoční a len 
parazitujete na účet spoločnosti?
Zobuďte sa, lebo prídete do pekla! Kristus 
nielen kázal dobro, no na rozdiel od vás aj 
dobro konal.

neznámy Bratislavčan

Milý neznámy,

to, že ste sa nepodpísali pod svoj list, svedčí 
o tom, že máte strach a úprimne si nestojíte 
za svojimi názormi. O kladoch socializmu 
viem svoje – boj proti Bohu, proti Cirkvi, 
strach povedať, čo si myslím, zoštátňovanie 
majetku bohatých, ale aj jednoduchých 
roľníkov, zaberanie bytov a domov pre 
súdruhov, väznice a gulagy plné politických 
väzňov, cintoríny plné obetí ľudového zria-
denia, rozkrádanie, zbedačovanie, hladné 
deti žobrajúce na vlakových staniciach vo 
vzorovom Sovietskom zväze... Ja som nena-
šiel jediné pozitívum. Odsudzujem socializ-
mus ako taký, no milujem každého človeka 
– i toho, ktorý ani po 18 rokoch nepochopil, 
že sa kedysi mýlil.
A čo sa týka chýb Cirkvi, tá sa ospravedlnila, 
napravila a ide ďalej. Niekde má možno 
ešte rezervy, no jej smerovanie, hoci rôzny-
mi cestami, je jasné – Boh. 

o. Juraj

listáreň

 Chcem vašej cirkvi v tomto novom roku popriať 
veľa duchovných darov na jej budovanie a zároveň 
dostatok lásky a odvahy k vzťahom s inými cirkvami. 
Náš biskup Karol Kuzmány už v 19. storočí vyjadril 
vo svojej piesni spôsob, ako budovať jednotu Cirkvi. 
Jeho slovami by som nás všetkých chcel pozvať na 
spoločnú cestu:

Aby sme vždy jedno boli, ku Kristu sa priviňme,
aby sme vždy svorne žili, Krista do sŕdc prijmime!
To konajme, čo On žiada: je hlava, my údy zas,
Je Majster náš, my sme bratia, my sme jeho, On je náš.

Dietky Božie, poďme k Pánu jednotu tam obnoviť,
On znášal kríž aj pohanu, aby nás mohol spojiť;
ak sa nám však nedostáva bratskej lásky, svornosti,
prosme toho, čo ju dáva svojim verným v hojnosti.
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Slováci sami seba často označovali 
ako holubičí národ. Pravdou je, že 
sme nenapádali susedné štáty – veď 

sme ani nemohli, lebo sme nemali vlastnú 
krajinu. Často sme však boli vtiahnutí do 
vojen iných, mocnejších. Naozaj sme takou 
pokojnou krajinou milujúcou mier?

Pokoj a mier sa Slovensku vyhýbal počas 
všetkých známych storočí existencie slo-
vanských národov na tomto území. Najprv 
to boli Huni, ktorí v 5. storočí pustošili tieto 
kraje. V 6. storočí ich vystriedali Avari. V ich 
vojsku sa podunajskí Slovania „naučili“ 
bojovať. Svoju zdatnosť využili o sto rokov 
neskôr vojenským útokom na Avarov, ktorý 
sa v podstate skončil ich vyhladením a vzni-
kom Samovej ríše. Po jej rozpade nasledovalo 
8. storočie vyplnené bojmi s Franskou ríšou, 
zvlášť za vlády Karola Veľkého. 

Zlatý vek, 9. storočie, síce znova priniesol 
vlastnú ríšu, ale za cenu bratovražedných 
zápasov medzi Moravou a Nitrou. Tie v 10. 
storočí zmietli spolu so slovanským štátom 
do prepadliska dejín Maďari. V 11. storočí si 
Slovensko podmanili Poliaci, v 12. storočí 
zasa Maďari. Nasledujúce 13. storočie sa 
nesie v duchu vpádu Tatárov, 14. storočie 
bojmi slovenskej šľachty, zvlášť Matúša Čáka 
Trenčianskeho, s uhorskými panovníkmi. 
V 15. storočí na našom území pôsobili vojen-
ské skupiny bratríkov, prinášajúce myšlienky 

Jána Husa. Pokoj tu nebol ani v 16. storočí, 
keď na Slovensko nielenže vtrhli Turci, ale 
začal sa aj odboj sedmohradských kniežat. 
Ten neprestal ani ďalšie dve desaťročia.

Osvietenecké 19. storočie prinieslo na Slo-
vensko nielen nové myšlienky, ale aj ďalšie 
boje smerujúce k vlastnej slovenskej identite. 
Najhoršie na tom bolo 20. storočie, keď sme 
sa zúčastnili na dvoch svetových vojnách 
nielen pasívne, ale aj aktívne. Stačí spomenúť 
Slovenský štát a krátku vojnu s Maďarskom 
či vyhlásenie vojny Sovietskemu zväzu a spo-
jencom po boku fašistickej nemeckej ríše.

Počas šestnástich storočí sme videli krv, 
smrť a utrpenie, no nepoučili sme sa. Na 
vrchole dejín sme aktívne vstúpili do tejto 
mašinérie zla. Dozvuky fašizmu cítiť ešte aj 
dnes. Slová ako Boh, láska, tolerancia, od-
púšťanie sú aj pre nás často prázdne výrazy, 
ktorým nerozumieme. To všetko napriek 
nevýslovnej pozornosti Boha, zástupu svät-
cov počínajúc Cyrilom a Metodom a končiac 
blahoslavenými obeťami komunistického 
režimu. Nedokázali sme sa poučiť ani na cu-
dzích, ani na vlastných chybách. Slovensko 
v dnešnej podobe zmizne z mapy sveta už 

o 300 rokov. Odborníci totiž varujú, že ak sa 
nespamätáme, posledný obyvateľ krajiny pod 
Tatrami zomrie začiatkom 24. storočia!

Ani sviatky pokoja a lásky „neprinútili“ 
Slovákov zahodiť násilie a nenávisť. Nie 
najšťastnejší tohtoročný Štedrý večer mala 
staršia žena z obce Skalité v okrese Čadca. 
Namiesto pokojného sviatočného posedenia 
ju čakali vyhrážky od manžela. „Opitý 60-
-ročný muž sa jej slovne vyhrážal zabitím 
pištoľou alebo nožom. Jeho slovné útoky 
prerástli do rozbíjania fliaš od piva. Podna-
pitému mužovi sa podarilo jednou fľašou 
rozbiť kuchynské dvere. Syn manželov musel 
nakoniec privolať políciu,“ uviedla Ingrid Jan-
čulová z Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Žiline. Ako ďalej uviedla, podgurá-
žený muž sa len nedávno vrátil z výkonu 
trestu za rovnaký trestný čin.

Alkohol sa podpísal aj pod správanie 45-
-ročného muža z obce Babín v okrese Námes-
tovo. V Prvý sviatok vianočný bezdôvodne 
napadol svojho 20-ročného syna. „Chytil ho 
za sveter pod krkom a zo zásuvky sa snažil 
vybrať kuchynský nôž. Napokon syna pustil 
a svoj hnev obrátil proti 16-ročnej dcére, kto-
rej sa vyhrážal zabitím. V rozčúlení sa muž 
zahnal stoličkou po oboch súrodencoch,“ 
informovala Jančulová. Dievčina zo strachu 
o život privolala policajtov. Tí agresívneho 
muža zadržali.

Dvaja mladí muži, ktorí popíjali ešte 
v sobotu 22. decembra večer v jednom zo 
seredských pohostinstiev, čelia obvineniu 
z propagácie nacizmu a z výtržníctva. Ako 
agentúru SITA informovala trnavská policaj-
ná hovorkyňa Martina Kredatusová, mladíci 
slovne urážali skupinu Rómov, ktorá sedela 
v tej istej reštaurácii. „Medzi 20. a 21. hodi-
nou začali muži pokrikovať nacistické heslá 
na skupinu Rómov. Rómovia na to reagovali 
odchodom z reštaurácie,“ uviedla Kredatu-
sová. Agresívni mladíci sa však vydali za 
nimi. Keď vonku nikoho nezbadali, sekerou 
rozmlátili dvere a okno na reštaurácii.

Rasovo motivované činy nie sú u nás ra-
ritou. Na Vianoce 2004 v Rimavskej Sobote 
istý muž napadol dvoch Rómov s výkrikom: 
„Cigáni, zabijem vás, dnes zdochnete!“ 
Nožom so 4-centimetrovou čepeľou jedného 
bodol dva razy a druhého trikrát.

O rôznych výtržnostiach počas sviatkov je 
škoda písať. Ak nemáme úctu jeden k druhé-
mu počas sviatkov Narodenia Ježiša Krista, 
nemôžeme ju mať ani počas bežného dňa. Ak 
by sme videli podstatu Boha aspoň „jedným 
okom“, nemohli by sme byť takíto. Možno 
by sme si mohli znova zaspievať pieseň 
z novembra 1989: Sľúbili sme si lásku, sľúbili 
vravieť pravdu len, sľúbili sme si vydržať, 
sľúbili sme si nový deň. Pieseň o pravde, vie-
re, nádeji a láske. Vtedy som ju videl spievať 
státisíce ľudí. Ale kde sú dnes? 

spoločnosť

 Ani sviatky pokoja a lásky „neprinú-
tili“ Slovákov zahodiť násilie a nenávisť.

Nie sme až
takí nevinní

Juraj GRADOŠ
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Dovoľte, prosím, aby som sa s vami 
podelila o spomienku na veľkú lásku, 
ktorú som zažila vo svojom živote. 

Bola to láska obetavá, posvätená láskou 
Božou. Kolískou tejto lásky bola dedina 
Miklušovce.

Mala som 20 rokov, keď som sa vydala 
do rodiny, kde boli trojaké deti. Najstarším 
dieťaťom bol môj manžel. Narodil sa ako 
pohrobok. Otec mu tragicky zahynul v lese 
skôr, ako sa narodil. Mladá matka sa ne-
skôr vydala za mladého, slobodného muža. 
Z tohto manželstva sa narodili štyri deti. Keď 
malo najmenšie dieťa štyri mesiace, matka 
zomrela. Otec ostal sám s piatimi deťmi. 
Nebola to ľahká situácia. Sám ich vychovať 
nemohol, a tak sa oženil. Samozrejme, ne-
bolo ľahké nájsť matku piatim deťom, ktoré 
okrem opatery potrebovali aj materinskú 
lásku, zodpovednosť, výchovu, milujúce 
srdce a obetavosť.

Okrem toho tu bolo aj dosť veľké hospo-
dárstvo, ktoré živilo celú rodinu. V susednej 
dedine, v Sedliciach, žilo mladé dievča 
– Mária. Bolo to dievča s čistou dušou napl-

nenou vierou v Pána Boha. Okrem domácich 
povinností sa starala aj o chrám. Práve v tej 
dobe boli v ich dedine misionári. Mária sa 
s nimi stretávala a pomáhala im, ako to 
len bolo možné. Keď sa misionári chystali 
odísť do Afriky, radila sa s nimi, čo má ro-
biť v budúcnosti. Zaželali jej všetko dobré, 
i dobrého manžela. Nielen oni, ale aj samotní 
obyvatelia dediny boli presvedčení, že práve 
ona by bola tou najlepšou matkou pre päť 
opustených detí. Máriu to najprv šokovalo, 
veď nahradiť matku piatim deťom je vážna 
vec. Ako neskôr spomínala, zmocnila sa jej 
akási veľká sila a ona odpovedala: „Idem. 
Nie za ženu, ale za matku.“

Vydala sa teda a s láskou sa ujala detí, 
ku ktorým neskôr pribudli ešte dve vlastné. 
Dohromady bolo teda sedem detí z troch 
manželstiev.

Som najstaršou nevestou tejto rodiny, preto 
som sa odhodlala napísať o tejto obetavej 
žene, matke, ktorá všetky deti vychovala 
s láskou, ktorá sa preniesla aj na jej vnúčatá 
a pravnúčatá. Sme vďační za jej veľké srdce 
plné lásky, pokory a viery v Pána Boha. 

svedectvo

 BIBLICKÉ OTÁZNIKY MARICE KIPIKAŠOVEJ

Je pravda, že Izraeliti poznali 
pohostinstvá (krčmy)?

Nie je. Hostinec, po hebr. málón, 
znamená miesto na prenocovanie. 
Zmienky o ňom sa zriedka vyskytujú 

v Starom zákone (Gn 42, 27; 43, 21; Ex 4, 
24; Jer 9, 2) a konkrétne menované lokality 
sa viažu k cestám spájajúcim Egypt a Palestí-
nu, či Midján. K náboženským povinnostiam 
patrilo pohostinstvo. Krčmy, ako ich pozná-
me my, neboli na východe známe. Stanice 
na prenocovanie boli situované blízko vody 
a pastvín. Pravdepodobne to bola štvorcová 
ohrada so studňou uprostred a prístrešky po 
stranách pre ľudí i dobytok. Nebolo tu žiadne 
vybavenie. O stravu sa musel starať každý 
sám. Taká bola krčma asi za čias Mojžiša (Ex 
4, 24) a Jakubových synov (Gn 42, 27). Až 
neskôr boli bohatými ľuďmi zriadené útulky 

pre karavány (Jer 9, 2), podobné našim po-
hostinstvám (Lk 10, 34n).

Hostinec (katalyma) v Betleheme bol 
pravdepodobne jednoduchou nocľahárňou. 
Nešlo o miestnosť pre hostí v súkromnom 
dome, pretože sa tu neuvádza žiadne meno. 
Pravdepodobne ho spravovala celá obec. 
Inde označuje izbu v súkromí prepožičanú 
na veľkonočnú večeru (Mk 14, 14; Lk 22, 
11; porov. Lk 19, 7). Pandocheion (v Lk 
10, 34) je pre hostí lepšie zariadený, otvo-
rený pre kohokoľvek, slúži ako prístrešok 
na prenocovanie a možno v ňom za určitý 
poplatok dostať jedlo a obsluhu, zatiaľ čo 
xenia označuje Filemonovu izbu pre hostí, 
ale aj miesto Pavlovho väzenia v Ríme (Flm 
22; Sk 28, 23). 

Spomienka na lásku,  
ktorá je nekonečná 
po všetky veky vekov
Terézia KRAJŇÁKOVÁ

Jozef Tóth

Žalm 113
Ty jediný si spravodlivý

a všetci sú rovní pred Tebou.

A dávaš im, čo svet dať nemôže:

potravu sladšiu ako med

a nápoj ako živú vodu.

Zaštepuješ ich nesmrteľnosťou,

ktorá prežíva všetky veky.

Sú z kráľovského rodu.

Povolávaš všetkých,

no málo ich prichádza.

Tí však, čo prichádzajú,

dušu sťa opasok

zlatom vybíjanú majú.

A sú z nich kniežatá ducha,

osvietené perly,

oázy v púšti

a samaritáni,

pohotoví vo dne, v noci i na svitaní,

zo všetkých kútov sveta,

lebo ich povoláva srdce vesmíru,

tak ako povoláva na jar polia a kvety,

a voláme ho Láska svätá.

A tak sú tu zo severu, z juhu,

zo všetkých strán: 

čierni, bieli, kreol, pomiešaní,

žobráci, králi, tichí, veľavravní,

slabí i silní, chorí, no i zdraví,

hriešni, bohabojní, rovnako i draví.

Všetci vyvolení sveta

isto sa raz stratia,

len oni zostanú,

synovia lásky.

A volajú sa bratia!

 Žalmy na rozhraní tisícročí
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Mnohokrát sa stretávam s výčit-

kou: „Čo nám môžu kňazi alebo 

Cirkev hovoriť do našich rodín, 

keď sami v rodinách nežijú?“ Som 

gréckokatolícky kňaz pochádza-

júci zo siedmich detí a sám som 

otcom troch detí, preto chcem 

čitateľovi ponúknuť svoj pohľad 

na danú problematiku.

Ako povedal jeden kňaz: „Na túto 
tému sa dá odpovedať jednoducho: 
už včera bolo neskoro.“ Zatvárajú 

sa školy a prepúšťajú učitelia, lebo nemajú 
koho učiť.

Na dôchodok musíme čakať dlhšie, lebo nás 
v práci nemá kto vystriedať.

Mladí ľudia cestujú za prácou do zahraničia, 
lebo tam chýba pracovná sila.

Európske štáty – náš vzor v mnohom 
– vymierajú. Demografické štatistiky o tom 
jasne svedčia.

Egoizmus a falošná sloboda úplne pohltila 
človeka 21. storočia. Moderný človek prestáva 
žiť pre druhého, stále viac sa ponára do seba. 
Potreba sebestačnosti po čase vychová sebca. 
A ten si dáva pozor na to, aby ho nik neotra-

voval, neoberal o koníčky, peniaze, kariéru, 
o drahocenný čas. To známe: „Kto chce, hľadá 
spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody“, je smutne 
platné aj v rozhodovaní sa, či prijmem, alebo 
neprijmem zodpovednosť za nový ľudský 
život. Ten už nie je požehnaním, ale záťažou. 
Dnes ho dokonca považujeme za chorobu: 
berieme tabletky alebo umelé rukavice, ktoré 
nás pred ním chránia. Alebo platíme lekárov, 
ktorí ho ničia, ktorí nám ho vyoperujú.

Pred niekoľkými desiatkami rokov boli veľ-
ké diskusie o preľudnení sveta, nedostatku 
miesta, jedla, vody – základných prostriedkov 
pre život človeka. Je nás veľa a bude nás ešte 
viac. Nezvládneme to. Tu sme ekologickí, 
máme strach o našu zem. Vraj je to zod-
povedné. V skutočnosti je to zamaskované 
sebectvo: museli by sme sa deliť. Preto mnohí 
ľudia nechcú počuť o viac ako dvoch deťoch. 
Čoraz častejšie sa páry rozhodujú pre jedno 
alebo žiadne. Naša Zem a ľudský um dokážu 
nasýtiť oveľa viac ľudí, ako máme, len sa na-
učme deliť. A bývanie so všetkým pohodlím 
vieme postaviť aj na pomerne malom kúsku 
zeme (viď Manhattan). 

Kedy je čas na dieťa? Spoločnosť je otrávená 
protiživotnou filozofiou a jej skutkami. Deti 
a rodinu odkladáme na potom. A potom býva 
už  často neskoro.

 slovo v rodine

Kedy je
čas na dieťa

Šťastné dieťa (ilustračná snímka). www.dsf.health.state.pa.us

Peter JAKUB a kol.
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Kedy dieťa?
Keď chcem Božie požehnanie.

Tak ako v Starom a Novom Zákone, aj 
dnes je v biblickom a kresťanskom ponímaní 
veľkým požehnaním, ak prijímame deti ako 
Boží dar. Jakub pri stretnutí so svojím bra-
tom Ezauom hovorí o svojich deťoch: „To sú 
deti, čo Boh v svojej dobrote dožičil tvojmu 
sluhovi.“ (Gn 33, 5) Pán Ježiš hovorí: „Kto 
prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, 
mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa 
prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ (Mk 9, 
37) Takto slúžime Bohu a podieľame sa na 
stvoriteľskom pláne tohto sveta.

Kedy dieťa?
Keď chcem zlepšiť svoje manžel-
stvo.

Samotná sviatosť manželstva slúži nielen 
na vzájomné spolužitie manželov, ale pod-
statnou úlohou manželov je odovzdávať 
život, ktorý do nich Boh vložil. Mám sa 
snažiť vyliať lásku, ktorú mám, na ďalšiu 
osobu, učiť sa obetovať, túžiť mať niečo viac 
spoločné. Podľa mnohých svedectiev a podľa 
mojej skúsenosti je dieťa požehnaním pre 
manželský vzťah.

Kedy dieťa?
Keď chcem uľahčiť výchovu.

Pre rodinu je lepšie, ak má viac detí, pretože 
deti nie sú samy, učia sa žiť v spoločenstve, 
učia sa prijímať jeden druhého, starať sa 
jeden o druhého, vzájomne si pomáhať. Toto 
nemôže zažiť dieťa, ktoré je samo. Keď budem 
mať ďalšie dieťa, je väčšia pravdepodobnosť, 
že deti nebudú sebcami. Súrodenec je najkraj-
ším darom pre naše dieťa, ktorý mu nemôže 
dať ani dedko, ani strýko, ale len jeho otec 
a matka.

Kedy dieťa?
Keď je to ľahšie a lepšie pre moje 
telo.

Najlepší čas na počatie prvého dieťaťa je 
z fyziologického hľadiska vek od 24 do 35 
rokov, s prihliadnutím na fyzickú a psychickú 
zrelosť muža a ženy. Po 35. roku stúpa riziko, 
že sa dieťa narodí s poškodením a v štyrid-
siatke sa považuje každé tehotenstvo za 
mierne rizikové.

Kedy dieťa?
Skôr, ako bude neskoro.

Je veľmi veľa manželských párov, ktoré 
odkladali tehotenstvo z rôznych dôvodov, 
a nakoniec zistili, že už dieťa nemôžu mať. 

Zostarli alebo niesli následky toho, že bránili 
počatiu v predošlých rokoch.

Spoločnosť plánovaného rodičov-
stva – vlk v ovčej koži

Dnes už rôzne inštitúcie riešia otázky plá-
novania rodiny. Jednou z nich je spoločnosť, 
ktorá pod rúškom falošnej slobody ponúka 
manželom prostriedky, ktoré im majú napo-
máhať nemať deti, resp. ich plánovať. Ide 
o Spoločnosť plánovaného rodičovstva. Ch-
cem upozorniť, že program tejto spoločnosti, 
jej filozofia a prostriedky nie sú založené na 
kresťanských princípoch, ale na princípoch 
hedonizmu, užívania si: nechcem mať die-
ťa, lebo si chcem užívať. Používaním ňou 
ponúkaných prostriedkov sa človek nielen 

po fyziologickej, ale hlavne po duchovnej 
a psychickej stránke uzatvára otvorenosti 
pre život. Bariérové, chemické, hormonál-
ne antikoncepčné (niektoré s pridruženým 
abortívnym charakterom) prostriedky nikdy 
nedávajú možnosť otvorenosti životu. A keď 
to náhodou zlyhá, spoločnosť s takýmto mys-
lením nám ponúka riešenie: tzv. slobodné 
rozhodnutie ženy – potrat.

Je toto rozhodnutie skutočne slobodné? Nie 
je to následok zlyhania vyššie spomínaných 
prostriedkov a myslenia? Ruka ruku umýva. 
Dlhodobé pôsobenie tejto protiživotnej filo-
zofie prinieslo vymieranie národov. Neslúžiť 
životu znamená zomrieť (viď Európa).

Keď nemôžem mať ďalšie deti. Pri-
rodzené (zodpovedné) plánované 
rodičovstvo.

Možno ste sa stretli s tzv. zodpovedným ale-
bo prirodzeným plánovaným rodičovstvom, 
ktoré rešpektuje Božie zákony, a zároveň sa 
snaží vyučovať manželov k zodpovednému 
prístupu k daru života. Je stále otvorené ži-
votu, ktorý je vnímaný ako ten najväčší dar. 
Rešpektuje súkromie manželov a kladie dô-
raz na zodpovednosť manželov za dar plod-
nosti, a zároveň na zodpovednosť k svojim 
terajším a budúcim deťom. Nie „nechcem“, 
ale momentálne „nemôžem mať“ dieťa. Dieťa 
je tu vnímané s otvorenosťou a manželia aj 
neplánované dieťa prijímajú s láskou a po-
žehnaním. Prirodzené prostriedky boli v mi-
nulosti založené na pozorovaní teploty alebo 
počtu plodných dní v cykle ženy a podobne. 
Dnes sa uprednostňuje Billingsova ovulačná 

a Symptotermálna metóda.

Kedy je čas na dieťa?

Iste, v dnešnej dobe je to ťažká otázka, 
preplietaná rôznymi názormi. Zo svojej 
pozície nemôžem nikomu určovať kto, kedy 
a koľko detí má mať. Je to miesto pre indi-
viduálne rozhodnutie manželov a miesto, 
ktoré v dnešnej dobe potrebuje Božie svetlo 
a odvahu Božieho služobníka. Táto otázka 
nás pozýva k rozhovoru s Bohom: „Aký máš 
s nami plán, aký plán máš s našimi deťmi? 
Budem, Pane, vládať uniesť zodpovednosť 
za ďalší život? Pomôžeš mi? Vieš, aká je 
doba, podmienky. Viem, že Božím plánom 
od počiatku je byť otvorený životu. ,Ploďte 
a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju 
a panujte’ (Gn 1, 28).“

Potrebujeme byť neustále otvorení pre život 
rovnako ako Mária, Božia matka, ktorá na 
vtedajšiu dobu vo veľmi neľahkej situácii 
povedala áno.

Náš život s Bohom má sprevádzať dôvera 
– odovzdávanie každého dňa do jeho rúk. 
On má plán, ktorý presahuje aj naše najod-
vážnejšie sny. Počas života Pátra Pia sme sa 
mohli stretnúť s mnohými zvláštnymi uda-
losťami, ktoré sa okolo neho odohrali. Páter 
Pio bol veľmi vyhľadávaným spovedníkom. 
Na sviatosť zmierenia (spoveď) sa čakalo aj 
niekoľko dní. V jeden deň k nemu prišla žena, 
ktorá na túto sviatosť čakala tri dni. Keď Páter 
Pio otvoril dvierka spovednice, povedal jej, 
nech príde na druhý deň. Tak čakala znova 
celý deň v rade. Na druhý deň znova otvoril 
dvierka spovednice a povedal jej, nech príde 
na ďalší deň. Keď na tretí deň vstúpila do 
spovednice, páter jej prikázal zavrieť oči. „Čo 
vidíš?“ pýtal sa jej. Žena, trocha prekvape-
ná spôsobmi svätého kňaza, zatvorila oči 
a začala opisovať: „Vidím veľký zástup ľudí, 
ako sa tlačia, vidím muža, je celý v bielom, 
žehná... Vyzerá ako pápež. Áno, je to pápež.“ 
Vtedy ju Páter Pio prerušil: „Vidíš, to mohol 
byť tvoj syn, keby si nešla na potrat.“

Matka Terézia z Kalkaty povedala: „Ho-
voriť, že na svete je príliš veľa detí, je ako 
hovoriť, že je tu príliš veľa kvetov.“

Boh nám dal úžasný dar života na tomto 
svete. Dal nám úlohu vládnuť a spravovať 
ho. Urobil nás partnermi na svojom stvoriteľ-
skom diele, skrze nás ho zveľaďuje a pretvá-
ra. A skrze našu plodnosť a slobodu máme 
v rukách rozhodnutie, či dovolíme, aby ďalší 
človek, jedinečný Boží dar, nesmrteľná duša, 
ktorej nekonečne štedrý Boh chce dať podiel 
na svojej láske a na svojom živote, dostane 
svoju šancu. Prosme Pána o milosť, aby 
sme mu svojím darom života mohli slúžiť, 
aby sme na jeho štedrosť odpovedali našou 
štedrosťou. 

 „Hovoriť, že na svete je príliš 
veľa detí, je ako hovoriť, že je tu 
príliš veľa kvetov.“

Matka Terézia
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Pohľad na dnešnú vokalitu Kafarnaum z Galilejského mora (ilustračná snímka). danieljensen.files.wordpress.com

Aj v Jerichu sa však našli starší ľudia, 
ktorí žiadali Jozefa s Máriou, aby sa 
Ježiš podriadil výuke čítania v miest-

nej škole. Tí neodmietli. Priviedli Ježiša k uči-
teľovi, aby ho vyučoval v ľudských náukách. 
Len čo Ježiš vošiel do školy, vzal knihu z rúk 
učiteľa zákona a začal všetkým prednášať. 
Nehovoril však to, čo bolo napísané v knihe, 
ale hovoril z vnuknutia ducha živého Boha. 
Vyzeralo to, akoby z Ježiša vytekal prúd živej 
vody ako zo žriedla, ale žriedlo ostávalo stále 
plné. Učil s prirodzenou autoritou o veľkých 
Božích skutkoch tak, že aj sám učiteľ mu 
vzdal úctu. Ľudia, ktorí ho počúvali, žasli nad 
jeho múdrosťou. Jozef sa zľakol, no učiteľ mu 
povedal: „Ty si mi nedal žiaka, priviedol si mi 

učiteľa.“ Vtedy sa splnili slová kráľa Dávida: 
„Božia rieka je plná vody; ľuďom pripravuješ 
zrno (pokrm).“

Niektorí ľudia však naďalej útočili na Jozefa 
a Máriu, preto odišli bývať do Kafarnauma 
na brehu Galilejského mora. V tom čase tam 
žil istý boháč menom Jozef. Podľahol však 
svojej chorobe a ležal vystretý na márach. 
Keď Ježiš videl, ako nad ním ľudia nariekajú, 
spýtal sa Jozefa: „Prečo tomuto človekovi, 
ktorý nosí rovnaké meno ako ty, nepreukážeš 
dobrodenie?“

„Akú mám moc alebo schopnosť preukázať 
mu dobrodenia?“ spýtal sa Jozef.

„Vezmi šatku, ktorú máš na hlave,“ povedal 
Ježiš, „a choď ňou prikryť tvár mŕtveho so 

slovami: ,Nech ťa zachráni Mesiáš.‘ Bude 
zachránený a vstane z már.“

Jozef urobil, ako mu Ježiš nakázal, a mŕtvy 
vstal z lôžka a pýtal sa, kto je Ježiš.

Neskôr Jozef poslal svojho prvorodeného 
syna Jakuba do zeleninovej záhradky, aby 
tam nazbieral zeleninu na prípravu jedla. 
Ježiš ho nasledoval, o čom rodičia nevedeli. 
Keď Jakub zbieral zeleninu, z diery vyliezla 
zmija a uštipla ho do ruky. Začal kričať a 
plakať od hroznej bolesti. Keď už umieral, 
Ježiš, ktorý stál naproti, pribehol Jakubovi 
na pomoc, pofúkal mu ruku, a tak mu ju 
schladil. Nato Jakub ozdravel a had zahynul. 
Jozef s Máriou pribehli, lebo počuli Jakubov 
krik, no našli Jakuba už zdravého a hada 
mŕtveho ležať medzi zeleninou.

Keď Jozef prichádzal k spoločnému jedlu 
so svojimi synmi Jakubom, Jozefom, Júdom 
a Šimonom a so svojimi dvoma dcérami, 
prichádzal s nimi Ježiš a Mária so svojou 
sestrou Máriou Kleofášovou, ktorú Pán Boh 
daroval jej otcovi Kleofášovi a matke Anne 
za to, že svoju prvorodenú Máriu venovali 
Bohu. Táto Mária Klefášova mala rovnaké 
meno ako jej sestra rodičom na útechu. Keď 
sa zišli, Ježiš ich posvätil a požehnal im a 
sám ako prvý okúsil pokrm a nápoj. Nik sa 
to neodvážil urobiť pred ním a aj keď niekedy 
meškal, čakali, kým tak neurobil. 

Keď chcel pristúpiť k stolu, pristupovali aj 
Jozef, Mária a jeho bratia, Jozefovi synovia. 
Títo bratia mali pred svojimi očami jeho 
život ako svetlo, pozorovali ho a ctili si ho. 
Nech je Ježiš chválený a oslavovaný na veky 
vekov! Amen.

spracoval Juraj Gradoš

 legenda

Aj v Jerichu sa však našli starší ľudia, Aj v Jerichu sa však našli starší ľudia, A učiteľa.“ Vtedy sa splnili slová kráľa Dávida: 

UPROSTRED
SVOJICH

 ZRKADLENIA ALEXANDRA NEMCA

Znalec

Skoro ráno som videl staršieho muža, 
ako sa prehrabuje v kontajneri na 
smeti.

Vyberal z neho a dôkladne hodnotil rôzne 
škatule, plechovky, obnosené šatstvo a iný 
kuchynský odpad.

Starostlivo ho triedil podľa len jemu zná-
mych kritérií a každý vybraný kus starostlivo 
vkladal do pripravených mechov.

Istotne bol spokojný, pretože sa usmieval, 
a to aj vtedy, keď si rukávom saka utieral 
nos.

Bol som zvedavý na dôvod jeho spokojnosti, 
no neoslovil som ho, pretože úsmev na jeho 
tvári mal oveľa väčší význam ako odpoveď 
na moju otázku. 

Ospravedlňujeme sa za chybu v predošlom čísle, 
kde doško k ponechaniu úvodného odstavca z iného článku.
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Svätý Eutymios Veľký

Dnešnú nedeľu (20. januára) slávime 
sviatok (polyelejný s bdením) nášho 

prepodobného otca Eutymia Veľkého. 
Význam tohto muža dosvedčuje aj to, 
že sa spomína pri každej proskomídii 
– príprave obetných darov na božskú 
liturgiu. Z nesmierneho množstva jeho 
pozitívnych čŕt vyzdvihnime aspoň 
jednu: mlčanlivosť, zdržanlivosť v reči, 
nasmerovanie myšlienok na Krista.
Okolo roka 400 sa Eutymios stal kňazom 
a správcom chrámu v rodnom armén-
skom meste Meliténa, čo mu prinášalo 
veľa povinností, zariaďovania a vybavo-
vania. Napriek tomu si vždy našiel čas 
na sústredenú modlitbu, pričom na celú 
Štyridsiatnicu odchádzal do púšte, aby žil 
v absolútnom mlčaní.
Keď mal 29 rokov, odcestoval na púť do 
Jeruzalema. Tam natoľko zatúžil po tichu 
a samote, že odišiel na východ do púšte, 
aby viedol mníšsky život.
Po niekoľkých rokoch sa Eutymiovo 
meno stalo takým slávnym, že sa okolo 
neho zhromažďovali muži, aby ho nasle-
dovali, preto založil monastier, ktorého 
sa stal igumenom (predstaveným). Ani 
vtedy však nezabúdal nájsť si pravidelne 
aspoň niekoľko dní na absolútne ticho 
a mlčanie.
Väčšina z nás žije vo svete, preto nemôže-
me nerozprávať alebo niekoľko dní mlčať. 
Naším povolaním nie je odísť do samoty, 
ale chodiť do práce, vychovávať deti, 
starať sa o verejné veci. Svätý Eutymios 
nám však kladie otázku, či nerozprávame 
príliš veľa, či sme dostatočne sústredení 
na Krista, či pamätáme na jeho slová, že 
budeme súdení nielen z každého zlého, 
ale dokonca aj z každého daromného 
slova. (Mt 12, 36)

Marcel Gajdoš

„V krajine Hus žil istý muž menom 
Jób. Bol to muž dokonalý a sta-
točný, bál sa Pána a chránil sa 

zlého. Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých 
synov Východu.“ (Jób 1, 1 – 3. Mal sedem 
synov a tri dcéry, ktoré usporadúvali hostiny, 
a keďže sa otec staral o to, aby boli milí Bohu, 
neustále prinášal za nich obety a obradne ich 
očisťoval. Boh si jeho bohabojnosť všimol 
a s hrdosťou na ňu upozornil aj satana. 
„Všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet 
mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý 
a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ 
Všimnime si, že v skutočnosti je to Boh, kto 
vyzýva satana na súboj. Iniciátorom toho, čo 
sa bude ďalej diať, teda nie je diabol. 

Viem si predstaviť, ako asi prebiehal ich 
ďalší rozhovor. Ako sa satan rozhorlil, keď za-
reagoval na Božiu prezentáciu: „Nečudo, že 
ti Jób slúži! Bol by hlupák, ak by tak nerobil. 
Veď ho požehnávaš, ochraňuješ, odpovedáš 
na jeho modlitby. Nemysli si, že to robí preto, 
že ťa ľúbi. Slúži ti len kvôli výhodám, ktoré 
pri tebe má. Ale dovoľ mi, aby som ti ukázal, 
že ak mu odnímem všetko toto požehnanie, 
začne ťa preklínať.“ Tu Pán povedal satanovi: 
„Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba 
jeho samého sa nedotkni!“ (Job 1, 12) 

Všimnime si, že Boh určuje hranice, za 
ktoré už satan ísť nemôže. Teda aj keď mu 
dovoľuje skúšať Jóba, dbá na to, aby skúška 
„nebola nad jeho sily“. Verše 13 – 19 prvej 
kapitoly detailne opisujú, čo sa dialo ďalej. 
Satan skutočne siahol na Jóbov majetok, na 
jeho voly, osly, ovce, ťavy, ba neušetril ani 
jeho deti. Jóbova reakcia bola však neuveri-
teľná. „Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil 
si hlavu, padol na zem, klaňal sa a povedal: 
,Nahý som vyšiel z lona svojej matky a na-
hý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je 
Pánovo meno zvelebené!’ V tomto všetkom 
Jób nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič 
neprístojné.“ (Job 1, 20 – 22) 

Ako si povieme neskôr, Jóbovi priatelia 
hľadali príčinu jeho utrpenia v jeho hriechu. 
A hoci čitatelia Biblie v tejto otázke až takí 
jednoznační nie sú, často sa stáva, že pri 
pohľade na utrpenie niekoho v  okolí hľa-
dajú korene trápenia v rovnakom prameni 
(a často to aj môže byť skutočný dôvod). 
Knihu Jóba však nikdy nepochopíme, ak 
najprv neprijmeme tvrdenie, že Jób netrpel 

pre svoje hriechy, ale naopak – preto, že bol 
bohabojný. Sám Boh o ňom svedčí v dialógu 
s diablom: „A všimol si si môjho služobníka 
Jóba, že mu niet rovného na zemi? Je to muž 
dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni 
sa zlého.“ (Jób 2, 3) Svätý Duch dosvedčil 
Jóbovu statočnosť aj na iných miestach Biblie 
– ide o Ezechiela (14, 14), ktorý spomína 
ako spravodlivých Noema, Daniela a Jóba; 
či apoštola Jakuba, ktorý vyzdvihuje jeho 
vytrvalosť (5, 11).

Nech už to znie akokoľvek, Jób netrpel pre 
svoju hriešnosť, ale pre bázeň, ktorú pred 
Pánom mal. Hoci na začiatku knihy vidíme 
Jóba ako statočného a bohabojného (alebo 
práve preto, že takým bol), Boh ho vovedie 
do ohňa vo svojej „kováčskej vyhni“, aby 
z tohto boja vyšiel ako vyčistené vzácne 
zlato. Človek nie je nikdy natoľko dokonalý, 
aby nepotreboval výchovu. Bohabojnosť ešte 
neznamená dokonalosť. Je prvým krokom 
k nej. Jób výchovu potreboval. A potrebuje 
ju každý z nás.  

Jeden zo židovských midrašov rozpráva 
nasledujúci príbeh.

V istú sobotu, keď bol rabbi Mair práve v sy-
nagóge, zomreli mu nečakane obaja synovia. 
Jeho manželka Beturia ich položila na lôžko 
a prikryla plachtou. Rabbi Mair sa po návrate 
vypytoval manželky, kde sú jeho synovia, ale 
ona neustále zahovárala, až kým sa manžel 
nenajedol. Potom mu povedala: „Rabbi, dovoľ 
mi niečo sa ťa spýtať.“ „Pýtaj sa,“ odpovedal 
jej. „Nedávno mi niekto dal do opatery istú 
vec a dnes prišiel, aby som mu ju vrátila. 
Mám mu to vrátiť alebo nie?“

„Ako sa vôbec môžeš pýtať, či treba vrátiť 
cudziu vec!“ odpovedal prekvapený.

Nato ho vzala za ruku a zaviedla k jeho 
mŕtvym synom. Mair horko zaplakal. „Rab-
bi,“ hovorí Beturia, „či si mi práve nepovedal, 
že to, čo nám bolo dané, aby sme to chránili, 
treba vrátiť majiteľovi? Pán dal a Pán aj vzal; 
nech je oslávené jeho meno!“ 

Jób miloval Boha celým srdcom a miloval 
ho aj napriek ťažkostiam, ktoré prišli. Od-
povedzte si teraz každý sám: „Prečo slúžim 
Bohu ja? Preto, že mi žehná a odpovedá na 
moje modlitby, zo strachu pred zatratením 
alebo zo skutočnej lásky k Bohu, z túžby 
poznávať ho a byť s ním?“ Skúsme si každý 
doplniť ten svoj motív... 

„Cez oheň“ alebo
ŽIL ISTÝ MUŽ

Valéria JURÍČKOVÁ

Spomedzi postáv v Biblii, ktoré Boh vystavil svojmu ohňu, niet výraz-
nejšej, ako bol zbožný muž menom Jób. Ak ste túto časť Biblie čítali už 
dávno, skúste si teraz pozrieť prvé dve kapitoly. Opisujú úvod k všetké-
mu, čo sa bude v knihe diať.

23 

slovo – 2/2008



SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Naši jubilanti
Vo februári si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Ing. Ján Antolík zo Sečoviec, Helena Lukacková 
z Ruskej Poruby, Jozef Maďoran z Kuzmíc, Pavol Trela 
zo Sačurova
60 rokov: Ján Bukovský z Vysokej nad Uhom, Anna Fa-
bianová z Dvorianok, ThDr. Ladislav Hučko z Prahy, Anna 
Ihnátová zo Strážskeho, Mária Kačurová zo Sačurova, 
Melánia Lichmanová z Humenného, Ing. Juraj Obraz 
z Košíc-Nad jazerom, Anna Petričková zo Sečovskej 
Polianky, PhDr. Jozef Surovec z Banskej Štiavnice, Helena 
Tkáčová z Bánoviec nad Ondavou
70 rokov: Michal Guzán z Košíc, Ján Kostrubanič zo Zá-
hora, Irena Kurucová z Nižnej Rybnice, Regina Štefková 
z Drienova-Lemešian
75 rokov: Mária Horvatová z Okružnej, Ing. Ladislav 
Jacko z Michaloviec, Helena Jurinová zo Svidníka, Anna 
Lenčáková z Dargova, Anton Staško z Drienova, Pavol 
Štec zo Sedlísk
80 rokov: Michal Labač zo Sobraniec
85 rokov: Pavol Gavaj z Hažína, Mária Kandračová zo 
Slivníka, Alžbeta Korpová z Baján, Mária Pavlová z Hrane, 
Mária Štrbáňová zo Sečoviec

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

JUBILEÁ KŇAZOV

Štefan Peľo, výpomocný duchovný v Humennom – 25. 
február 1938 – 70 rokov života

Zo srdca vyprosujeme: Mnohaja, blahaja lita!

BLAHOŽELÁME

6. januára oslávil duchovný otec Rastislav Baka, správca 
farnosti Hažín nad Cirochou, 30 rokov života.
Otec Rastislav, k vášmu životnému jubileu vám vypro-
sujeme pevné zdravie a veľa síl do spravovania našej 
farnosti. Prosíme Všemohúceho, aby vás i vašu rodinu 
zahrnul hojnosťou svojich milostí. Nech Pán stále žehná 
vaše kroky.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Hažín nad Cirochou

19. januára 2008 sa dožíva krásnych 60 rokov života 
naša mamka Mária Litváková zo Strážskeho. Pri tejto 
príležitosti by sme sa ti chceli zo srdca poďakovať za 
obetavosť, starostlivosť a lásku. Do ďalších rokov života 
ti vyprosujeme hojnosť Božích milostí, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, pevné zdravie a mnoho šťastných chvíľ 
v kruhu rodiny.

Mnohaja, blahaja lita!
manžel Ján, dcéra Katarína  

s manželom Ladislavom a syn Ján

24. januára 2008 oslávi svoje životné jubileum – 65 rokov 
– kancelár Spolku ikonopiscov Slovenska JUDr. Vincent 
Luca.
Drahý náš oslávenec,
dovoľte nám popriať vám do ďalších rokov vášho života 
veľa Božích milostí, pevné zdravie, veľa darov Svätého 
Ducha, ochranu Presvätej Bohorodičky, radosť a pokoj 
pre vás, vašu rodinu aj celý Spolok ikonopiscov Slovenska. 
Nech Božie slovo zasievané do sŕdc ľudí cez vaše ikony 

prinesie hojnú úrodu v obnovení viery, cyrilo-metodskej 
tradície a duchovného života na našom Slovensku, aby 
ste do našich chrámov mohli na Božiu slávu napísať ešte 
veľa krásnych ikon. Ďakujeme za ikony a ikonostas, ktorý 
ste venovali chrámu v Ložíne.

o. Miroslav a veriaci z Ložína

26. januára 2008 oslávi o. JCLic. Cyril Jančišin, kancelár 
Košického apoštolského exarchátu, okrúhle životné 
jubileum – 60 rokov života.
Pri tejto príležitosti vám chceme do ďalších rokov vyprosiť 
hojnosť Božieho požehnania a ochranu Božej Matky.

Na mnohaja i blahaja lita!
pracovníci Exarchátneho úradu v Košiciach

30. januára oslávi náš skromný, ale veľmi obetavý duchov-
ný otec Marcel Pisio svoje 29. narodeniny.
Pri tejto príležitosti sa vám, duchovný otec, chceme po-
ďakovať za vynaložené úsilie pri budovaní nášho farského 
spoločenstva a pri oprave ikonostasa. Obetavo a s láskou 
zvládate mnohoraké povinnosti svojho úradu. Do ďalších 
dní života vám vyprosujeme hojnosť Božieho požehna-
nia, ochranu Presvätej Bohorodičky, pevné zdravie, veľa 
tvorivej sily a trpezlivosti.

Na mnohaja i blahaja lita!
spoločenstvo veriacich farnosti Pichne

POĎAKOVANIE

Drahý náš duchovný otec Miroslav Šimko,
vaším príchodom do našej farnosti 
k nám prišlo neopakovateľné du-
chovno, milota a Božia láska, ktorú 
ste nám úsmevom a mnohými inými 
spôsobmi pri modlitbách, úvahách, 
otvorených a srdečných stretnutiach 
rozdávali. Prežili sme s vami krásnych 
deväť rokov, počas ktorých ste neboli len naším duchov-
ným pastierom, ale aj priateľom, ktorý nám vždy ochotne 
pomohol. Aj vďaka vám sme s radosťou prichádzali do 
Božieho chrámu, kde ste nás povzbudzovali vo viere, 
vyzývali k poslušnosti Bohu, aby sa naplnili slová: Boh je 
láska a láska je Boh.
Nikdy nezabudneme na chvíle, ktoré sme s vami prežili.
Ďakujeme vám za vašu obetavú prácu pri oprave a zveľa-
ďovaní nášho chrámu, za čas, ktorý ste aj s manželkou 
venovali deťom a mládeži, za duchovné stretnutia, za 
naučenie liturgických spevov, za všetky vaše slová útechy 
a porozumenia.
A hoci dnes už neplníte svoje kňazské poslanie v našej 
farnosti, vedzte, že naše srdcia a dvere ostanú pre vás 
a vašu rodinu navždy otvorené.
Zároveň vám chceme zablahoželať k vašim narodeninám, 
ktoré ste oslávili 13. januára. Do ďalších rokov vašej 
pastoračnej činnosti vám prajeme zdravie a rodinnú 
pohodu. Nech vás a vašu rodinku naplní hojné Božie 
požehnanie. Vyprosujeme vám množstvo darov Svätého 
Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky.

vďační veriaci z Veľkého Lipníka

OZNAMY

Verejná zbierka na pomoc v Keni
Združenie Človek v ohrození, eRko – HKSD, Nadácia In-
tegra a Slovenská katolícka charita vyzývajú verejnosť na 
pomoc obyvateľom Kene, ktorá je v súčasnosti postihnutá 
nepokojmi, prostredníctvom verejnej zbierky. Vyzbierané 
finančné prostriedky zo zbierky budú použité na zakúpe-

nie materiálnej pomoci a neskôr pri obnove zničených 
obydlí v meste Eldoret a v Nairobi, predovšetkým v slume 
Kibera, kde bolo najviac obetí násilností. 
Humanitárna a posthumanitárna pomoc bude orga-
nizovaná cez osvedčených a dôveryhodných partnerov 
slovenských mimovládnych organizácií v Keni. 
Ak máte záujem pomôcť, finančný príspevok môžete
poslať na číslo účtu zbierky: 4000713500/3100, va-
riabilný symbol: 777. Možno prispieť aj zaslaním SMS 
správy v sieti Orange a T-Mobile na číslo 877 s textom: 
dms(medzera)dobranovina. Hodnota takto zaslanej SMS 
správy je 30.- Sk. Všetky SMS správy, ktoré prídu na účet 
Dobrej noviny od vyhlásenia výzvy do konca januára, 
budú súčasťou iniciatívy SOS Keňa. 
Kontakty: 
eRko: www.dobranovina.sk, Marián Čaučík, mobil 
0905251806 
Človek v ohrození: www.clovekvohrozeni.sk, Nora Beňá-
ková, mobil 0907369399
Nadácia Integra: www.integra.sk, Oľga Auchenbach, 
mobil 0910996272
Slovenská katolícka charita, www.charita.sk, Katarína 
Michalčíková, mobil 0904040561

Marián Čaučík

CENNÍK OBČIANSKEJ INZERCIE

- slovo (dátum) 3 Sk a fotografia alebo rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481

oznamy a inzercia

NEUROSAN – najpredávanejší krém proti psoriáze
Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za dôveru pre-
javenú krému NEUROSAN. Vďaka vám sa tento rakúsky 
krém proti psoriáze, ekzémom a chorobnému svrbeniu 
stal najpredávanejším výrobkom internetovej lekárne 
www.jvnatur.sk za rok 2007. Neurosan si aj v roku 
2008 môžete kúpiť okrem lekárne www.jvnatur.sk aj 
písomnou objednávkou na adresu Regpharm, Koceľova 
17, 821 08 Bratislava alebo e-apotheke@arcor.de. Cena 
krému je 439 Sk + poštovné. Na dobierku zasielame aj 
ďalších 35 produktov pre psoriatikov a kožných alergi-
kov (krémy, šampóny, byliny, výživové doplnky a iné).

INZERCIA

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 te-
pelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, pultové 
strechy, steny s dutinou a stropné konštrukcie. Tech-
nické posúdenie, zameranie a optimálny návrh riešenia 
ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca 
Mobil: 0915 042 522

INZERCIA

ODKÚPIM SLOVO 1990, čísla 1 – 5 a 8. Rovnako 
odkúpim publikáciu Jána Babjaka: P. Michal Lacko, SJ 
– informátor a formátor gréckokatolíkov, Dobrá kniha, 
1997. P. Krajňák ml. – 0908/372 555; 051/77 579 03.

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

INZERCIA
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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

T V N O E  –  T E L E V Í Z I A  D O B R Ý C H  S P R Á V

 TV Noe  : 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 cm

21.01. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Boh v Tibete 16.35 Môj život bol a bude 17.10 Exit 316 17.30 Pre 
zdravie 17.40 Detská televízia 18.05 Bioetika 18.35 Netopier a dve lasičky 18.50 Cesty za poznaním 19.20 
História vojnového letectva(7) 19.45 Premonštráti z Grimbergenu 20.00 Z pokladov duše 20.05 Modrá 
planéta 21.00 Na koberčeku 21.15 Atlas Charity 21.20 Prírodné zázraky Ameriky (10/13) 21.55 Nočná 
univerzita 23.10 Gospelový festival z Nového divadla v Turíne 00.30 Cesty za poznaním

22.01. (utorok) 16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom(16) 16.35 Pro vita mundi 17.15 Cesty za pozna-
ním 17.40 Atlas Charity 17.50 Spravodajské NOEVINY 18.05 Detská televízia 18.35 Vlk v prevleku 18.45 
Premonštráti z Grimbergenu 19.05 Križovatky 19.30 Prírodné zázraky Ameriky (11/13) 20.00 Z pokladov 
duše 20.05 Bez habitu: Chemin Neuf (4) 21.05 História vojnového letectva (8) 21.30 Exit 316 21.50 Na 
koberčeku (36) 22.05 Hlbinami vesmíru (12) 23.05 Octava dies (464) 23.35 Premonštráti z Grimbergenu 
23.50 Roky letia k anjelom(16) 00.20 Pro vita mundi

23.01. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 17.20 Štúdio AHA! (4) 18.05 Spravodajské NOEVINY 
18.15 Exit 316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík(10) 18.45 Pozvánka do raja 19.10 Pro vita mundi 19.55 
Z pokladov duše 20.00 Svätý František Xaverský a misia jezuitov 20.50 Atlas Charity 20.55 Pre zdravie 21.05 
Na koberčeku 21.25 Modrá planéta 22.20 Pro vita mundi 23.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. 
00.35 Križovatky (5)

24.1. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Modrá planéta 17.00 Bioetika 17.30 Kino múz 18.35 Kojot a mulica 
18.45 Čítame z kresťanských periodík 19.00 Pro vita mundi 19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské Noeviny 
20.00 Z pokladov duše 20.05 Pro vita mundi 20.50 Octava dies 21.20 Na koberčeku 21.40 Pre zdravie 
21.50 Svätý František Xaverský a misia jezuitov 22.40 Exit 316 23.00 História vojnového letectva (8) 23.30 
Otázniky na tému: Okultizmus

25.01. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. 17.25 Žiť cestou 17.50 
Križovatky (5) 18.15 Exit 316 18.35 Vešpery s pápežom 19.30 Cesty za poznaním 20.00 Z pokladov duše 
20.05 Okrúhly stôl 21.40 História vojnového letectva (8) 22.05 Bez habitu: Chemin Neuf (4) 23.05 Na 
koberčeku 23.20 Nočná univerzita 00.20 Cesty za poznaním 00.30 Octava dies

26.01. (sobota) 08.00 Program 08.04 Atlas Charity 08.10 Štúdio AHA! (4) 08.55 V mene Ježiša (8) 09.20 
Cesty za poznaním 09.50 Čítanie z kresťanských periodík 10.00 Kinematograf múz dokument 11.00 Pro 
vita mundi 11.45 Klaunský rozprávkový kufrík (11) 12.05 Prírodné zázraky Ameriky (11/13) 12.30 Môj život 
bol a bude 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Križovatky (6) 16.30 Boh v Tibete 17.00 
Modrá planéta 17.50 Pre zdravie 18.00 Prírodné zázraky Ameriky (11/13) 18.35 Klaunský rozprávkový 
kufrík 18.45 Spravodajské NOEVINY 18.55 Cesty za poznaním 19.25 História vojnového letectva(8) 19.50 
Čítame z kresťanských periodík 20.00 Z pokladov duše 20.05 Bioetika 20.25 Svätý František Xaverský a misia 
jezuitov 21.15 Pozvánka do raja 21.40 Na koberčeku 21.55 Modrá planéta 22.45 Slávnosť Cirkvi 00.25 
Antonín Dvořák: Čaro Českého raja

27.01. (nedeľa) 08.00 Program 08.10 Evanjelium 08.15 Kojot a mulica 08.25 Na koberčeku 08.55 Žiť cestou 
09.30 Pre zdravie 09.40 Pro vita mundi 10.30 Svätá omša z Kostola sv. Václava v Ostrave 11.55 Modlitba Anjel 
Pána Benedikta XVI. 12.15 Spravodajské NOEVINY 12.25 Križovatky (6) 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 
Program 16.05 Pozvánka do raja 16.30 Hlbinami vesmíru (12) 17.30 Evanjelium 17.40 V mene Ježiša (9) 
18.05 Modrá planéta 19.00 Križovatky (6) 19.25 Bioetika 20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.40 
S mojou pratetou 20.55 Životy detí 21.30 Na koberčeku 21.55 Bez habitu: Chemin Neuf (4) 22.55 Cesty za 
poznaním 23.25 Otázniky na tému: Okultizmus

28.01. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Dokumentárny seriál Libanonský odkaz 16.30 Don Bosco 17.10 EXIT 
316 17.30 Pre zdravie 17.40 Detská televízia 18.05 Dokument 18.35 Animovaná rozprávka 18.45 Divy 
prírody 19.20 Počiatky vojenského letectva 19.45 Velehrad-Broumov 20.00 Z pokladov duše 20.05 Modrá 
planéta 21.00 Na koberčeku 21.15 Atlas Charity 21.20 Národný park Grand Canyon 21.55 Nočná univerzita 
23.10 Hudba Cimbal_technik 00.05 Dokumentárny seriál 00.30 Divy prírody

29.01. (utorok) 16.00 Program 16.05 Pozvánka do raja 16.25 Atlas Charity 16.30 Pro vita mundi 17.15 Divy 
prírody 17.50 Spravodajské NOEVINY 18.05 Detská televízia 18.35 Animovaná rozprávka 18.45 Velehrad-
-Broumov 19.05 Križovatky 19.30 Národný park Mount Rainier 20.00 Z pokladov duše 20.05 Bez habitu 
21.05 Počiatky vojenského letectva 21.30 EXIT 316 21.50 Na koberčeku 22.05 Hlbinami vesmíru 23.05 
Octava dies 23.35 Velehrad-Broumov 23.50 Pozvánka do raja 00.10 Pro vita mundi

30.01. (streda) 16.00 Program 16.05 Oslobodenie od zlého 17.20 AHA-5 18.00 Program 18.05 Spravodajské 
NOEVINY 18.15 EXIT 316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Collegium Orientale 19.10 Pro vita mundi 
19.55 Z pokladov duše 20.00 Životy detí 20.50 Atlas Charity 20.55 Pre zdravie 21.05 Na koberčeku 21.25 
Modrá planéta 22.20 Pro vita mundi 23.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. 00.35 Križovatky

31.01. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Modrá planéta 17.00 Bioetika 17.30 Kino múz 18.35 Animovaná 
rozprávka 18.45 Čítame z kresťanských periodík 19.00 Divy prírody 19.30 EXIT 316 19.50 Spravodajské 
NOEVINY 20.00 Z pokladov duše 20.05 Don Bosco (1) 21.40 Pre zdravie 21.50 Slávnosť Cirkvi(1) 22.40 
EXIT 316 23.00 Počiatky vojenského letectva 23.30 Okrúhly stôl

01.02. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. 17.25 Collegium Orientale 
17.50 Križovatky 18.15 EXIT 316- Konzum 18.35 Kino múz 19.30 Divy prírody 20.00 Z pokladov duše 
20.05 Don Bosco (2) 21.40 Počiatky vojenského letectva 22.05 Zátoka svätých 23.05 Na koberčeku 23.20 
Nočná univerzita 00.30 Octava dies

02.02. (sobota) 08.00 Program 08.04 Atlas Charity – Fest Rom 08.10 Štúdio AHA! (5) 08.55 Rozprávka pre 
deti 09.20 Divy prírody 09.50 Čítanie z kresťanských periodík 10.00 Kinematograf múz 11.00 Pro vita mundi 
11.40 Klaunský rozprávkový kufrík 11.50 Z pokladov duše 12.00 Don Bosco 12.35 Národný park Mount Rainier 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Križovatky 16.30 Libanonský odkaz 17.00 Modrá 
planéta 17.50 Pre zdravie 18.00 Národný park Mount Rainier 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 
Spravodajské NOEVINY 18.55 Divy prírody 19.25 Počiatky vojenského letectva 19.50 Čítame z kresťanských 
periodík 20.00 Z pokladov duše 20.05 Bioetika 20.30 Misijný magazín 21.30 Collegium Orientale 21.55 Na 
koberčeku 22.10 Modrá planéta 23.00 Nočná univerzita 23.55 Koncert Korea

03.02. (nedeľa) 08.04 Program 08.10 Evanjelium 08.15 Animovaná rozprávka 08.25 Na koberčeku 08.40 
Hľadači dobrých správ 08.55 Životy detí 09.30 Pre zdravie 09.40 Pro vita mundi 10.20 Evanjelium 10.30 Svätá 
omša z kňazského seminára v Olomouci 11.55 Modlitba Anjel Pána Benedikta XVI. 12.15 Spravodajské NOE-
VINY 12.25 Križovatky 16.00 Program 16.05 Collegium Orientale 16.30 Slávnosť Cirkvi (2) 17.30 Evanjelium 
17.35 Program 17.40 V mene Ježiša (10/26) 18.05 Modrá planéta 19.00 Križovatky 19.25 Bioetika 19.55 
Evanjelium 20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Koncert 21.30 Na koberčeku 21.45 Program 
21.50 Evanjelium 21.55 Misijný magazín 22.55 Divy prírody 23.25 Otázniky 00.55 Evanjelium

Úplný program nájdete na www.tvnoe.cz a teletextu TV NOE.

R Á D I O  L U M E N

S L O V E N S K Á  T E L E V Í Z I A  –  D V O J K A

 S L O V E N S K Ý  R O Z H L A S

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 
11.00 Lumenfórum 12.00 Anjel Pána, zamyslenia 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumen-
fórum 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 – Duchovný 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
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 nádeje16.00 Piesne 
na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Duchovné Svetielko 19.40 Modlitba 
posvätného ruženca 20.00 Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 
Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Kňazská linka – v pondelok 16.00 – 18.00 hod.; Lumen linka – vo štvrtok 16.00 – 18.00 hod.

18.01. (piatok) –14.05 Moja misia – Poštárska telenovela R – dokument 
19.01. (sobota) – 14.30 Poltón P – gospelový magazín
20.01. (nedeľa) – 10.00 Ekumenická bohoslužba – Priamy prenos pri príležitosti 

Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov z rímskokatolíckeho kostola v Dolnom Kubíne; 
17.45 Orientácie; 18.15 Slovo; 19.00 Poltón; 02.10 Slovo R

21.01. (pondelok) – 13.35 Orientácie R – náboženský magazín zo života veriacich 
Katolíckej cirkvi; 14.05 Slovo R;14.50 Moja misia – Anjeli (Juhoafrická republika) 
– dokument. Príbeh o smrti a nádeji. Františka Olexová pracuje v centre pre zomie-
rajúcich na AIDS v Juhoafrickej republike. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 
dospelých a skoro stovka detí. „Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani 
utišujúce prostriedky im nezaberajú,“ stišuje hlas s. Františka. Aby deti smrť ľahšie 
prijali, oblečú sestry zomierajúce dieťa do bielej košieľky a rozprávajú im príbeh 
o anjeloch. „Máte AIDS. Ale nebojte sa, keď zomriete, pôjdete do neba, stanete sa 
anjelikmi a každý bude mať svoju hviezdičku…“

22.01. (utorok) – 14.25 Moja misia – Medzi zemou a nebom (Bolívia) – dokument. 
Obyčajný misionár Bernard Kulha pracuje na obyčajnej fare v zabudnutej dedinke 
San Miguel na nezáživnej bolívijskej nížine. Má 70 rokov, je to pokojný flegmatik,
ktorý sa už nesnaží zmeniť svet. Svoju stereotypnú prácu však robí s láskou starého 
otca. Všetkých má rád a všetci majú radi jeho. 

23.01. (streda) – 12.00 Genius loci (26) – Dokumentárny film zmapováva minulosť
a súčasnosť židovských synagóg na Slovensku; 13.35 Moja misia – Taký všedný 
život (Rumunsko) – dokument. Sestra Mária Greškovičová pracuje medzi Slovákmi 
žijúcimi v Rumunsku. Hoci nie všetko jej vždy vychádza podľa predstáv a život má 
komplikovaný nevyliečiteľnou chorobou, žije naplno každý deň. „Zo všetkých ilúzií 
som automaticky vytriezvela. Ale na čo by som nikdy nechcela zabudnúť, a čo som 
tak rukolapne prežívala, že nech je to akokoľvek, som prijímaná, chcená a milovaná. 
A to je východzia situácia môjho života“, zdôveruje sa s. Mária. 22.00 Sféry dôverné 
– diskusná relácia o gréckokatolíckom prešovskom biskupovi-mučeníkovi 
P. P. Gojdičovi, ktorému v Jeruzaleme udelili ocenenie za pomoc poskytnutú Židom 
počas Holokaustu. Otázky posielajte na adresu: sfery@stv.sk.

24.01. (štvrtok) – 14.05 Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko) – dokument. 
Magdaléna Cerovská emigrovala z komunistického Československa, aby mohla 
zrealizovať svoj sen – stať sa misionárkou. Netušila, že zakotví práve v Albánsku 
zdevastovanom diktatúrou, a vďaka svojej osobnej skúsenosti s totalitou bude 
schopná lepšie pochopiť ľudí, za ktorými ju posielajú...

25.01. (piatok) – 20.50 Islam v Európe (2) – Spoločný program televízií z rôznych 
krajín Európy a ich pohľad na splolužitie s ľuďmi vyznávačmi Islamu.

26.01. (sobota) – 12.05 Islam v Európe (2) R; 13.20 Poltón P
20.01. (nedeľa) – 18.25 Slovo; 18.35 Orientácie; 19.00 Poltón; 01.20 Orientácie 

R; 01.50 Slovo R

Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména vo svete; Št 
– 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.30 Rádio Vatikán R; So – 02.30 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; 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 R

Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
20.01.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola  Svätej rodiny v Bratislave
27.01.2008 – evanjelické Služby Božie z Hanušoviec nad Topľou
03.02.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Ko-
šiciach
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Pomôcky: 
OCR, Noval, 

Spa
Knuta, 

po česky
1. časť  
tajnčky

Choď, 
po rusky

Zbavujú sa 
fúzov

Značka 
kozmetiky

Autor:
 V. Komanický, 

Humenné

Poľská 
hraničná 

rieka
Poháňala 3. časť 

tajničky
Ema, 

po domácky

Slovesné  
dielo

Vatry

Univerzita 
Palackého

Získam

Zhotovil  
šitím

Citoslovce 
výstrelu

Južné ovocie

Chemická 
značka  
telúru

Jupiterov 
mesiac Francovka

Krvný obraz, 
skr. Zle

slovo
Indiánska 

trofej
Autonómna 
oblasť, skr. Kraj pod 

PoľanouVýsledok 
práce

Kto si hľadá 
alibi

Modlikala Číslo domu, 
skr.

Rímske  
číslo 450

Ručiteľ Dvojhláska

Jedlo z ryže Časť celku

Čítací 
automat, 
angl. skr.

Anión, 
po česky

Typ 
elektrónok

Tvoj, 
po nemecky

Veľké 
uznanie

Súhlas

slovo Belgické 
kúpele

Vtáčia 
potrava Myšlienka

2. časť  
tajnčky

Ligue véloci-
ped. Belge,skr.

Zhotovil si 
kovaním Trep Boh mesta 

Eridu

Žiada 4. časť  
tajnčky

Hudobná 
stupnica

Dávajú  
do obalu

Sv. Augustín: Stvoril si nás pre seba a nespokojné je ... (pokračovanie v tajničke)

Legenda: ATLAS, ATÓM, ÁRON, BLUD, CELA, CELI-
BÁT, CESTA, CIEĽ, EFEZ, HLAD, HRAD, HROB, IZRAEL, 
JOEL, KRST, OBETA, OCOT, OLTÁR, PASCHA, PATENA, 
POHODA, POKORA, POSTOJ, RORÁTY, SLOBODA, 
SODOMA, STÔL, STRACH, SUTANA, SVET, TIERA, 
TÓRA, VLAK, ZLOBA, ŽIAĽ, ŽOLD.
Tajničku tvorí 38 nevyškrtaných písmen. 
Autor: Marek Pataky
Výherca: Peter Juričko, Chmeľová
Výherca biblickej minisúťaže z č. 24-25/2007: 
Ivetka Rešetárová z Kyjova
Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa 
kupónu so zľavou 100 Sk pri nákupe nad 
500 Sk v predajni PETRA v Prešove.

 K Č N K Z G L S A L K O V
 E A R E A K O P T A J M A
 A S F D D D E M O R CH Á L
 T E A S O E A B O T A R B
 A M T M R T E M A R O CH A
 Č K A Á Á N R Ý A B A P V
 E M R L Ľ R A E L S O K A
 N A I M L Ý I U S Á K N N
 F P O L E O D A M T S A S
 A T E B O U T O A I Z K J
 S T A N J S Z O L A E E A
 O K D Š A O Ť O R P R R J
 E N A P A D E E J U H E O

osemsmerovka

relax

 Ide lev, stretne korytnačku a pýta sa: 
„Kto je pánom zvierat?“
„No predsa ty,“ odpovie so strachom koryt-
načka. Lev ide ďalej a stretne supa. 
„Hej, ty! Kto je pánom zvierat?“
„Ty, lev,“ odpovie sup. Lev ide ďalej a pýta 
sa i ďalších zvierat. Všetky mu odpovedajú 
rovnako. Až raz sa opýta slona: 
„Hej, ty ucháň hnusný, kto je pánom zvie-
rat!?“
Slon sa naštve, chytí leva chobotom, omláti 
ho o zem a pustí. Lev po piatich minútach 
vstane a hovorí: 
„No, nemusíš sa hneď tak rozčuľovať, keď 
niečo nevieš.“

 Čo urobí žirafa, keď jej napľuješ do tváre?
Odkopne ti rebrík.

 Prečo je slon veľký, šedý a vráskavý?
Pretože keby bol malý, biely a hladký, bol by 
aspirín.

 Viete, ako zíde slon zo stromu?
Sadne si na list a počká, kým spadne!

 Viete, čo je dážďovka?
Pojazdný makarón.

kto to je?

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

hrebeňovka v sebe skrýva sviatok

Legenda: 1. rastlina, 2. Abrahámov brat, 3. izra-
elské údolie, 4. mier, 5. mužské meno, 6. bázeň, 
7. bojovník, 8. hlavne, 9. obor, 10. svokra Rút, 11. 
opak svetlého, 12. Mojžišov svokor, 13. Rebekin 
brat, 14. učiteľ,15. je hodný.
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 ZAMYSLENIE JOZEFA GAČU

Ikona Posledného súdu

Ikona zobrazuje duchovné videnie sveta, 
dejín a samotného človeka. Cez duchovné 
veci nám Svätý Duch hovorí o Bohu, robí 

nás jemu podobnými. 
Boží Syn Ježiš Kristus povedal o sebe: „Kto 

vidí mňa, vidí Otca.“(Jn 14, 9) A v zmysle 
tohto Božieho slova aj chalcedónsky koncil 
hovorí o ikone, že vyznáva pravého Boha 
a pravého človeka v jednej osobe – Ježiša 
Krista. Slovo, Boží Syn, sa pôsobením 
Svätého Ducha vteľuje a prijíma ľudskú 
prirodzenosť. Kristus prijal všetko, čo je 
naozaj ľudské, to znamená, že v ňom všetko 
nachádza svoj pravý význam.

Ikona je skutočnosť, v ktorej božské a ľudské 
vzájomne komunikujú. Pokladá sa za miesto 
prebývania Pána. Toto prebývanie v drevenej 
doske, vo farbách i v zobrazených postavách 
sa uskutočňuje predovšetkým v samotnom 
stvorení – ono je obývané prítomnosťou Stvo-
riteľa, lebo v ňom má svoj pôvod i základ. „Ak 
nik nemôže povedať: ,Ježiš je Pán!’, iba ak 
prostredníctvom Svätého Ducha (1 Kor 12, 
3), tak nik nemôže vyhotoviť obraz Pána, 
iba ak prostredníctvom Svätého Ducha. On je 

božský ikonopisec,“ ho-
vorí Evdokimov. Duch 
vyjadruje tvár, a tým 
aj prítomnosť osob-
nej Lásky – Boha. Veď 
Láska spojila ľudskú 
a božskú prirodzenosť 
v Kristovi. Láska, ktorá 
sa prejavuje v úcte Boha  
a jeho svätých, spája 
ľudské umenie ikony 
s duchovným videním. 
Božia prítomnosť v iko-
ne sa uskutočňuje aj v li-
turgii, ktorej súčasťou je 
ikona. Modlitby Božieho 
ľudu pred ikonou sú tak 
vlastne súčasťou dejín 
spásy.

Ikona nás pozýva ku 
komplexnému – nie iba 
čiastkovému – chápa-
niu skutočnosti dejín 
človeka v Bohu a Boha 
v dejinách.

Kristovu lásku, zdroj novej ľudskosti. 
Misijný: Aby kresťania, ktorí sú rôznymi spôsobmi prenasle-

dovaní na mnohých miestach sveta kvôli evanjeliu, mohli po-
kračovať, posilnení Svätým Duchom, v odvážnom a otvorenom 
svedectve o Božom Slove. 

Úmysel KBS: Aby sme si pokáním, sebazapieraním, dobrosr-
dečnosťou a pôstom upevňovali vôľu konať dobré skutky.

APRÍL
Všeobecný: Aby kresťania ani v ťažkých a zložitých situáciách 

nepoľavili vo vyznávaní svojím životom, že Kristovo zmŕt-
vychvstanie je zdrojom nádeje a pokoja. 

Misijný: Aby budúci kňazi mladých cirkví boli stále viac for-
movaní kultúrne aj duchovne, aby evanjelizovali svoje národy 
a celý svet.

Úmysel KBS: Aby nás myšlienka na Zmŕtvychvstalého posil-
ňovala v nádeji získať večný život v blaženosti.

MÁJ
Všeobecný: Aby kresťania využívali s väčším úžitkom literatú-

ru, umenie a masovokomunikačné prostriedky, a tak presadzo-
vali kultúru, ktorá bráni a podporuje hodnotu ľudskej osoby. 

Misijný: Aby Panna Mária, hviezda evanjelizácie a kráľovná 
apoštolov, aj dnes viedla misionárov a misionárky po celom 
svete tak, ako sprevádzala apoštolov v počiatkoch Cirkvi.

Úmysel KBS: Aby sme pod ochranou Panny Mária dávali 
dobrý príklad kresťanského života všetkým ľuďom, s ktorými 
sa stretneme.

JÚN
Všeobecný: Aby všetci kresťania pestovali hlboké a osobné 

priateľstvo s Kristom, aby boli schopní vyjadriť silu jeho lásky 
ku každej osobe, ktorú stretnú. 

Misijný: Aby Medzinárodný eucharistický kongres v Quebecu 
v Kanade viedol k ešte väčšiemu pochopeniu, že Eucharistia je 
srdcom Cirkvi a prameňom evanjelizácie. 

Úmysel KBS: Aby nám Svätý Duch osvietil rozum, aby sme 
spoznali, 

čo je dobré a čo zlé, a nech nám posilní vôľu konať dobro 
a chrániť sa zlého. 

JÚL
Všeobecný: Aby sa zvýšil počet tých, ktorí ako dobrovoľníci 

pohotovo a veľkoryso poskytujú svoje služby kresťanskému 
spoločenstvu. 

Misijný: Aby Svetový deň mládeže, ktorý sa uskutoční v Syd-
ney v Austrálii, prebudil oheň božskej lásky v mladých ľuďoch 
a urobil z nich rozsievačov nádeje pre nové ľudstvo. 

Úmysel KBS: Aby nám bol svätý Pavol príkladom v apoštol-
skej činnosti. 

 
AUGUST

Všeobecný: Aby ľudská rodina vedela, ako rešpektovať Boží 
plán pre svet, a tak si lepšie uvedomila, akým veľkým Božím 
darom je pre nás stvorenie. 

Misijný: Aby sa odpoveď Božieho ľudu na poslanie a povolanie 
k svätosti povzbudzovala a živila starostlivým rozlišovaním 
darov a s neustálou oddanosťou duchovnej a kultúrnej for-
mácii. 

Úmysel KBS: Aby sme Kristovu blahozvesť šírili za každých 
okolností, tak ako to robil svätý Pavol. 

SEPTEMBER
Všeobecný: Aby tí, ktorí sú pre vojnu alebo tyranský režim 

nútení opustiť svoje domovy a krajiny, boli podporovaní kres-
ťanmi v obrane a ochrane ich práv. 
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K našej liturgickej príprave na svätý Veľký 
pôst patrí aj Ježišovo slovo o poslednom 
súde. Pozýva nás k zmene života a našich 
konkrétnych postojov.

Podľa starobylej tradície môžeme vidieť 
fresky Posledného súdu nad vonkajšími dve-
rami monastických chrámov v Moldavsku. 
Vnútro chrámu symbolizuje Božie kráľovstvo, 
vykúpený svet, spoločenstvo posvätených 
veriacich. Súd teda predchádza oddelenie 
„oviec od capov“, aby do svätyne nevstúpil 
nik, kto nemá svadobný odev (porov. Mt 22, 
12). Niektoré realistické obrazy posledného 
súdu sú takou „morálnou kázňou“ so zob-
razením hriechov a trestov. Prílišná živosť 
však oslabuje dogmatickú hodnotu veľkého 

tajomstva. Je to bolestné najmä z jedného 
pohľadu: milosrdný Spasiteľ sa mení na ne-
úprosného sudcu.

Východné ikony, ako je aj táto, na ktorú sa 
pozeráme a s ktorou komunikujeme, nám 
pomáhajú vyhnúť sa takýmto strohým pohľa-
dom. Boží súd nie je akt jedného okamihu, 
ale postoj Božej lásky vo všetkých časoch. Aj 
ikona Posledný súd predstavuje celé dejiny 
sveta od prvého stvorenia až po jeho koniec. 
V hornej časti vidíme anjelov, ktorí zatvárajú 
zvitok neba so slnkom a hviezdami. Nazna-
čujú tak, že začiatok a koniec sa stretnú. Pod 
nebom sa odohrávajú dejiny ľudí. Hlavným 
motívom je postava Krista zostupujúceho 
z výsosti – toho, ktorý stále prichádza – er-
chomenos (porov. Ž 118, 26), aby podal spa-
siteľnú ruku všetkým, ktorí pre svoje hriechy 
padli do podsvetia, do kráľovstva smrti.

Všetci, ktorí prijali svoju spásu, sú umiestne-
ní na tróny Božieho kráľovstva a povolaní na 
nebeskú liturgiu okolo oltára, ktorý je pripra-
vený pre večného Kňaza. Na túto liturgiu sú 
povolaní všetci, preto tam v pokornej poklone 
pred Kristom kľačia aj prví hriešnici: Adam 
a Eva, ktorí teraz ľutujú a sú vykúpení.

Démonický had vystupuje z ohňa a snaží sa 
uhryznúť Adama za pätu – zviesť všetkých 
jeho potomkov. Chce pritiahnuť ľudstvo do 

kráľovstva prekliatia. S koľkými to dokáže? 
Aký bude ich počet? Ktorí to sú?

Ikona sa nepúšťa do fantastických zobra-
zení. V pravom rohu ikony vidíme červenou 
farbou zobrazené peklo, ale bez ďalších 
podrobností a vysvetlení, pretože sa rešpektu-
je tajomstvo. Na ľavej strane vidíme vracajúci 
sa raj, kráľovstvo Abraháma, Izáka a Jakuba 
ako odmenu pre kajúceho lotra na kríži. 
Duchovné zosobnenie raja predstavuje Božia 
matka, „panenská pôda, z ktorej bol stvárne-
ný nový Adam“, ako hovoria Otcovia.

Brány zasľúbenej zeme strážia anjeli, no 
svätý Peter má kľúče, aby ich mohol otvoriť. 
Voda a zem (ako prvky vesmíru) boli stvorené 
pre život. Pre hriech človeka však more i zem 
pohlcovali mŕtvych, stávali sa pohrebiskom. 
Teraz sú na ikone zobrazené v tvare veľkých 
úst, ktoré majú mŕtvych vrátiť k životu.

Súd je súčasne dňom slávneho všeobecného 
vzkriesenia a deň Kristovho víťazstva. „Hľa, 
prichádzam čoskoro a moja odplata so 
mnou; odmením každého podľa jeho skut-
kov. Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, 
Počiatok a Koniec.“ (Zjv 22, 12 – 13)

Pre stredovek to bol deň hnevu, ničenia 
a súženia. Pre prvotnú Cirkev to však bol deň 
očakávania a eschatologickej nádeje: „Mara-
na tha! Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22, 30) 

Misijný: Aby každá kresťanská rodina, verná sviatosti man-
želstva, pestovala hodnoty lásky a spoločenstva, aby boli 
malým evanjelizujúcim spoločenstvom, citlivým a otvoreným 
na materiálne a duchovné potreby svojich bratov. 

Úmysel KBS: Aby sa mladí ľudia usilovali čo najdokonalejšie 
poznávať Božie pravdy a podľa nich žiť. 

OKTÓBER
Všeobecný: Aby Biskupská synoda pomohla pastierom, teoló-

gom, katechétom a pomocníkom, ktorí sa podieľajú na službe 
Božieho slova, odvážne hlásať pravdu viery v spojení s celou 
Cirkvou. 

Misijný: Aby si každé kresťanské spoločenstvo v tomto mesiaci 
zasvätenom misiám cez propagačné činnosti Pontifikálnych 
misijných diel a iných organizácií uvedomilo potrebu podieľať 
sa na univerzálnom poslaní Cirkvi modlitbou, obetou a kon-
krétnou pomocou. 

Úmysel KBS: Aby sa zbožní veriaci radi modlili posvätný 
ruženec a rozjímali o živote Krista Pána a Panny Márie. 

Veriacim treba odporúčať modlitbu ruženca a vysvetliť jeho 
podstatu. 

NOVEMBER
Všeobecný: Aby svedectvo lásky obetované svätými posilnilo 

kresťanov v ich oddanosti Bohu a blížnemu, napodobňujúc 
Krista, ktorý prišiel slúžiť a nie dať sa obsluhovať. 

Misijný: Aby kresťanské spoločenstvá Ázie kontemplovali 
Kristovu tvár a spoznali, ako nájsť najvhodnejšie spôsoby na 
jeho ohlasovanie s plnou vernosťou evanjeliu, národom tohto 
obrovského kontinentu, bohatému na kultúru a staré formy 
duchovnosti. 

Úmysel KBS: Aby sme nezabúdali na našich zomrelých, hlavne 
na tie duše, na ktoré si nikto nespomína.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY

na rok 2008

JANUÁR
Všeobecný: Aby Cirkev posilnila svoj záväzok k plne viditeľ-

nej jednote, aby tak mohla prejaviť v neustále rastúcej miere 
svoju prirodzenosť ako spoločenstvo lásky, v ktorom sa zrkadlí 
spoločenstvo Otca, Syna a Ducha Svätého. 

Misijný: Aby sa Cirkev v Afrike, ktorá sa pripravuje sláviť 
jej Druhé mimoriadne zhromaždenie Biskupskej synody, bola 
ďalej znamením a nástrojom zmierenia a spravodlivosti na 
kontinente, ktorý je stále poznačený vojnou, vykorisťovaním 
a chudobou. 

Úmysel KBS: Aby sme so starým rokom zanechali naše 
hriechy a slabosti a v novom roku sa dali na cestu obrátenia 
k dobrému. 

FEBRUÁR
Všeobecný: Aby mentálne postihnutí neboli vytlačení na okraj 

spoločnosti,. ale aby ich rešpektovali a s láskou im pomáhali 
žiť spôsobom hodným ich fyzického a sociálneho stavu. 

Misijný: Aby inštitúty zasväteného života, ktoré tak prekvitajú 
v misijných krajinách, znova objavili misijný rozmer a verné ra-
dikálnemu výberu rád evanjelia veľkodušne prinášali svedectvo 
o Kristovi a ohlasovali jeho zvesť až do končín zeme. 

Úmysel KBS: Aby sme vedeli obetovať aj nám drahé veci na 
dobré úmysly.

MAREC
Všeobecný: Aby sa chápala dôležitosť odpúšťania a zmierenia 

medzi osobami a národmi a aby Cirkev svojím svedectvom šírila 

 Až vo svojej sláve zostúpiš 
na zem, Bože, všet ko sa bude 
hrôzou trias� pred tvojou velebnos-
�ou. Ohnivá rieka poteèie okolo 
tvojho trónu. Pán otvorí knihu 
života a vyjaví všetky tajom-
stvá. Spravodlivý Sudca, zachráò 
ma pred ne uha sínajúcim 
ohòom a ude¾ mi miesto po svojej 
pravici.

Kondak Mäsopôstnej nedele
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