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naše nové chrámy

Marek Belej

Majerovce ležia v se-
vernej časti Výcho-
doslovenskej nížiny 

v Ondavskej nive. Prvá písomná 
zmienka o obci je z roku 1363, 
keď si šľachtici panstva z Rozha-
noviec rozdelili dediny panstva 
Čičva, ku ktorému patrila aj táto 
dedina. Majerovce sú filiálnou 
obcou farnosti Sedliská.

Po skončení druhej svetovej 
vojny v roku 1945 pri parcelácii 
šľachtických majetkov získali 
majerovskí veriaci oboch kato-
líckych obradov časť záhrady 
s panskou sýpkou, ktorú po 
vzájomnej písomnej dohode 
o spoločnom užívaní archi-
tektonicky prestavali. Boli to 
provizórne priestory, ale slúžili 
dosť dlhý čas.

V roku 1996 sa duchovný otec 

František Takáč, vtedajší správ-
ca farnosti Sedliská, s veriacimi 
po predbežných konzultáciách 
s projektantom Ing. arch. Jánom 
Zajacom o podobe budúceho 
chrámu odhodlali k jeho vý-
stavbe. S výstavbou sa začalo 
v máji 1997. Táto stavba bola 
financovaná zo zbierok veria-
cich, prispel aj Obecný úrad 
v Majerovciach a nadácia Kirche 
in Not. Samotná výstavba sa 
realizovala za pôsobenia o. Ras-
tislava Bruzdu. Nový chrám bol 
zasvätený sviatku Nanebovstú-
penia Pána a 30. júla 2000 bol 
posvätený Mons. Jánom Hirkom, 
vtedajším prešovským sídelným 
biskupom. Riešenie interiéru 
chrámu navrhol Ing. arch. Ján 
Zajac. Z architektonického hľa-
diska je chrám koncipovaný ako 
jednoloďový východný chrám 
orientovaný v smere východ – 
západ v tvare osemuholníka 

s predsieňou. Chrám je biely so 
zelenou strechou, priamo prí-
stupný z hlavnej cesty. Vnútorný 
priestor je riešený jednoducho 
a prehľadne. Pre malé priestory 

nemá chór ani zvonicu. Ikony na 
ikonostase sú dielom p. Juhása 
z Trebišova. V chráme zatiaľ chý-
bajú zvony a plánuje sa doriešiť 
aj oplotenie okolo chrámu. n

MAJEROVCE
Chrám Nanebovstúpenia Pána

Peter Borza

Olejníkov je filiálnou ob-
cou farnosti Ľutina. 
Malebná obec v pohorí 

Čergov bola miestom, kde bola 
hlavným zdrojom obživy práca 
v lese. Najväčším majiteľom 
lesov v Olejníkove bola šľach-
tická rodina Bornemiszovcov. 
V roku 1930 Bornemiszovci 
darovali nimi vybudovanú, ale 
nedostatočne využitú školu oby-
vateľom Olejníkova, aby ju mohli 
prestavať na chrám. Prestavbu 
sa pre hospodárske a vojnové 
udalosti nepodarilo zrealizovať. 
Stavba prikrytá novou strechou 
a malou vežičkou začala po lik-
vidácii Gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1950 chátrať. Po obnove 
Cirkvi v roku 1968 sa začalo 
pracovať na dostavbe chrámu, 
ale nasledujúce normalizačné 
obdobie stavbu znova zastavilo. 

Až v roku 1994 sa veriaci pod 
vedením miestneho správcu o. 
Michala Zorvana rozhodli na-
novo prestavať polorozpadnutú 
budovu.

V roku 1994 boli zrušené via-

ceré autobusové spoje z Olejní-
kova do Ľutiny, ktorými veriaci 
prichádzali na sv. liturgie do 
baziliky. To bol hlavný impulz 
pre veriacich, ktorí túžili po 
sviatostnom živote. Architekto-

nické riešenie pripravili archi-
tekti Milan Bandžák a Vladimír 
Šarocký. Do krásnej prírodnej 
scenérie navrhli murovaný, ale 
prvkami pripomínajúci drevený 
chrám. Samotná stavba sa za-
čala v roku 1995 z milodarov 
miestnych veriacich, ako aj 
veriacich z okolitých farností. 
Veľkou mierou znova prispela 
aj rodina Bornemiszovcov, ktorá 
na výstavbu chrámu darovala 
potrebné drevo.

Prvá sv. liturgia sa v chráme 
slávila 19. novembra 2000. 
V priebehu nasledujúcich rokov 
sa dokončil interiér a v roku 
2003 vykonal prešovský arcibis-
kup metropolita Mons. Ján Bab-
jak SJ slávnostnú posviacku no-
vopostaveného chrámu. Chrám 
je zasvätený blahoslavenému 
biskupovi mučeníkovi P. P. Goj-
dičovi. Jeho okolie zdobí krásna 
príroda s vodopádom. n

OlEJníkOV
Chrám bl. biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča 
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RNDr. Jozef Voskár
člen redakčnej rady

Očakávaná návšteva vždy vyvoláva 
nevšedné aktivity, ktoré majú hosťovi 
zaistiť príjemný pobyt a dobrý dojem 

z návštevy. Tak je to v rodine, keď hostiteľ 
nakúpi a navarí to najlepšie, čím azda urobí 
radosť hosťovi. Uprace a vyzdobí dom, aby 
sa hosť cítil ako čakaná a milovaná osoba. 
Podobne je to aj s významnými návštevami 
na najvyššej štátnej úrovni, keď prichádzajú 
veľké osobnosti cudzích štátov, ba i superveľ-
mocí, keď sa pre ich neraz len krátky pobyt 
musia zaistiť veľmi drahé bezpečnostné 
oparenia. Tieto návštevy prídu a odídu, za-
nechajú v nás príjemné alebo menej príjemné 
pocity a zážitky. Udalosť sa zapíše do kroník 
a postupne sa na ňu zabudne.

No my poznáme ešte jedného hosťa, ktorý 
nechce prísť len do vysvietených reprezen-
tačných sál, nechce sa zúčastniť len na 
slávnostných recepciách, kde zdvorilostne 
popodáva ruku svojim hostiteľom a preberie 
pripravené dary. Nechce predniesť svoj po-
zdravný, diplomaticky ladený prejav. Nechce 
byť len sviatočným návštevníkom našich 
vianočne vyzdobených domov. Chce niečo 
iné, chce podstatne viac. Chce vstúpiť až do 
našich sŕdc a zmeniť náš život tak radikálne, 
ako ho zmenil napr. svätému Pavlovi. Nechce 
byť už len hosťom, ale trvalým obyvateľom 
ľudských sŕdc. On sám chce byť darom pre 
nás. A čo je podstatné – my ho nemáme iba 

pasívne čakať, ale máme po ňom túžiť, volať 
ho tak, ako ho volali prví kresťania – „Ma-
rana tha – Príď, Pane Ježišu!“

Tento aramejský starodávny pozdrav za-
chytený v Prvom liste svätého apoštola Pavla 
Korinťanom (16, 22) a v epilógu Zjavenia svä-
tého Jána (22, 20) bol vyjadrením radostnej 
túžby prvých kresťanov po sľúbenom druhom 
Kristovom príchode. Lenže Ježiš Kristus je 
ten istý včera i dnes a naveky (Hebr 13, 8) 
a ľudská túžba po ňom bola, je a bude uložená 
v srdci každého človeka prichádzajúceho na 
tento svet. Preto túžba po Kristovi vyjadrená 
týmto pozdravom znela ako jedno veľké echo 
celými ľudskými dejinami a týkala sa tak jeho 
prvého, ako aj druhého príchodu, a týka sa 
aj jeho stáleho prichádzania cez Božie slovo, 
cez Eucharistiu a ostatné sviatosti.

A tak stojíme opäť v prípravnom období 
Vianoc, aby sme urobili niečo dôležité so 
sebou, v sebe, nielen okolo seba. Všímame si, 
že prvú zmienku o blížiacich sa vianočných 
sviatkoch zachytávame z reklám komerč-
ného prostredia, z médií, ktoré zo dňa na 
deň stupňujú výzvy k nákupom, k drahým 
výzdobám miest a dedín, a tak robia z týchto 
sviatkov obyčajný jarmok ozvučený vianoč-
nými koledami.

Toto všetko nemá s podstatou Vianoc nič 
spoločné. Ba toto všetko vedie k zmateria-
lizovaniu sviatkov Božej lásky k nám. Toto 

všetko vedie ku konzumnému štýlu života 
a k odbožšteniu človeka. My sa máme pripra-
viť svojím vnútrom na reálny príchod Krista 
do nášho života, na prijatie jeho svetla, aby 
sme raz neminuli cieľ.

„Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 
a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, 
a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk 
1, 78 – 79)

Musíme si teda položiť otázku: Aký je náš 
vnútorný duchovný zrak? Vieme ešte zare-
agovať na Kristovo svetlo? Prijímame ho? 
Hľadáme ho, aby sme videli, kam kráčame, 
alebo pred ním utekáme ako krt do tmavých 
podzemných dier nášho pohodlia? Marana 
tha! je teda aj pre nás aktuálny pozdrav, 
ktorý má vyjadriť moju radosť, že kedykoľ-
vek Pán prichádza aj v mojom živote, moje 
stretnutie s ním bude mojím definitívnym 
šťastím a radosťou. Ak pri tomto stretnutí 
Kristus spozná svoje svetlo v nás, prizná sa 
k nám a my spoznáme Krista v jeho svetle. 
Preto nech aj blížiace sa Vianoce sú pre nás 
všetkých výzvou vymaniť sa z tmy našich 
hriechov, prijať do seba svetlo Božieho od-
pustenia a jeho milosti. Potom aj oslava jeho 
prvého príchodu medzi nás, oslava Vianoc, 
bude naozaj pravou radosťou pre všetkých 
dnešných kresťanov.

Vydajme toto radostné svedectvo Kristovho 
svetla tomuto svetu. n
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Milí bratia a sestry,
úcta, ktorú Pavol vždy 
cítil k Dvanástim, sa 
nezmenšuje ani sme-
lou obranou evanjelio-
vej pravdy, ktorou nie 
je nič iné ako sám Pán 
Ježiš Kristus. Dnes by 
som sa chcel pristaviť 
pri dvoch úryvkoch, 
ktoré poukazujú na 
úctu, no zároveň aj na 
slobodu, s akou sa Pa-
vol obracia na Kéfasa 
a ďalších apoštolov: 
ide o tzv. Jeruzalem-
ský snem a konflikt 
v sýrskej Antiochii, 
o ktorých sa hovorí 
v Liste Galaťanom 
(porov. 2, 1 – 10; 2, 
11 – 14).

Každý koncil (snem) 
a synoda v Cirkvi sú 
„udalosťou Ducha 
Svätého“ a jeho prie-
beh má dosah na celý 
Boží ľud. Osobne to 
zakúsili tí, ktorí mali 
možnosť zúčastniť sa na Druhom vatikán-
skom koncile. Keď teda sv. Lukáš informuje 
o prvom cirkevnom koncile, ktorý sa usku-
točnil v Jeruzaleme, takto začína list, ktorý 
apoštoli pri tejto príležitosti poslali kres-
ťanským spoločenstvám v diaspóre: „Duch 
Svätý a my sme usúdili...“ (Sk 15, 28). Duch 
Svätý pôsobiaci v celej Cirkvi vedie apošto-
lov za ruku, keď sa vydávajú na nové cesty, 
aby zrealizovali jeho plány – on je hlavným 
tvorcom pri budovaní Cirkvi.

A predsa sa v čase zhromaždenia v Jeru-
zaleme prejavovalo v prvotnom spoločen-
stve nemalé napätie. Išlo o to, ako vyriešiť 
problém, či treba vyžadovať obriezku od 
pohanov, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, 
alebo či môžu byť oslobodení od Mojžišovho 
zákona, teda od dodržiavania predpisov 
nevyhnutných na spravodlivý život, ako ho 
stanovuje Zákon, a predovšetkým oslobode-
ní od predpisov týkajúcich sa kultovej čis-
toty, čistých a nečistých pokrmov a sabatu. 
O zhromaždení v Jeruzaleme referuje Pavol 

aj v Gal 2, 1 – 10.
Po štrnástich rokoch od stretnutia so Zmŕt-

vychvstalým pri Damasku – hovoríme tu 
o druhej polovici 40-tych rokov po Kristovi 
– Pavol odchádza s Barnabášom do sýrskej 
Antiochie a sprevádza ho Títus, jeho verný 
spolupracovník, ktorý sa pred vstupom do 
Cirkvi nemusel nechať obrezať, hoci bol 
pôvodom Grék. Pri tejto príležitosti Pavol 
predkladá Dvanástim – ktorých opisuje ako 
úctyhodné osoby – svoje evanjelium slobo-
dy od Zákona (porov. Gal 2, 6). Vo svetle 
stretnutia so zmŕtvychvstalým Kristom 
totiž pochopil, že v okamihu, keď pohania 
prijmú evanjelium Ježiša Krista, obriezka 
a predpisy o pokrmoch či sabate už pre 
nich nie sú nutné ako poznávacie zname-
nie spravodlivosti. Našou spravodlivosťou 
je Kristus a „spravodlivé“ je všetko, čo je 
v súlade s ním. Pre spravodlivosť už nie sú 
potrebné žiadne iné znamenia.

V Liste Galaťanom Pavol niekoľkými 
vetami naznačuje priebeh zhromaždenia 

v Jeruzaleme. S nadšením pripomína, že 
evanjelium slobody od Zákona schválil 
Jakub, Kéfas a Ján – „stĺpy“, ktoré jemu 
a Barnabášovi podali pravicu na znak 
cirkevného spoločenstva v Kristovi (porov. 
Gal 2, 9). Ak bol pre Lukáša, ako sme videli, 
Jeruzalemský snem vyjadrením pôsobenia 
Ducha Svätého, pre Pavla predstavuje roz-
hodné uznanie slobody zo strany všetkých, 
ktorí sa na ňom zúčastnili. Išlo o slobodu 
od záväzkov vyplývajúcich z obriezky a zo 
Zákona, o tú slobodu, ktorú „nám vydobyl 
Kristus“, aby sme sa nedali viac „zapriahnuť 
do jarma otroctva“ (Gal 5, 1). Dva rôzne 
spôsoby, akými Pavol a Lukáš opisujú zhro-
maždenie v Jeruzaleme, spája oslobodzujúce 
pôsobenie Ducha Svätého, lebo „kde je Pá-
nov Duch, tam je sloboda“, ako sa hovorí 
v Druhom liste Korinťanom (3, 17).

Ale – ako je to zjavné z Pavlových listov 
– kresťanská sloboda nie je totožná s ne-
viazanosťou či svojvoľnosťou robiť to, čo sa 
mi práve zachce. Uskutočňuje sa totiž v sú-

slovo svätého otca

V stredu 1. októbra, na sviatok Pokrova Presvätej Bohorodičky, sa počas generálnej audiencie Benedikt XVI. 
prihovoril k asi 20-tisíc pútnikom z 30 krajín. V katechéze pokračoval v rozprávaní o živote sv. Pavla, dnes opäť 
z hľadiska jeho vzťahu k dvanástim apoštolom.

Jeruzalemský koncil 
a incident v Antiochii

M
ál

ok
ed

y 
si

 u
ve

do
m

uj
em

e,
 ž

e 
Je

ži
š 

i a
p

oš
to

li 
b

ol
i p

ra
vo

ve
rn

í Ž
id

ia
. 

Sn
ím

ka
: r

ab
b

ije
su

sa
rt

m
us

eu
m

.g
oo

gl
ep

ag
es

.c
om

4 

sl
ov

o 
– 

23
 –

 2
4/

20
08



lade s Kristom, a teda v opravdivej službe 
bratom, predovšetkým tým najnúdznejším. 
Preto Pavol svoju správu o zhromaždení 
uzatvára tým, že pripomína odporúčanie, 
ktoré dostal od apoštolov: „Len aby sme 
pamätali na chudobných, čo som sa aj 
usiloval robiť“ (Gal 2, 10). Každý koncil sa 
rodí z Cirkvi a k Cirkvi sa vracia. Tentoraz 
sa k nej vrátil v podobe pozornosti obráte-
nej na chudobných, a to – ako vyplýva zo 
zmienok v Pavlových listoch – predovšetkým 
v jeruzalemskej cirkvi.

Starostlivosť o chorých, o ktorej svedčí 
najmä Druhý list Korinťanom (porov. 8 – 9) 
a záverečná časť Listu Rimanom (porov. 15), 
ukazuje, že Pavol zostal verný rozhodnu-
tiam, ktoré dozreli počas zhromaždenia.

Možno už nie sme schopní celkom pochopiť 
význam, ktorý Pavol a ním založené spolo-
čenstvá prisudzovali zbierke pre chudob-
ných v Jeruzaleme. Išlo však o celkom novú 
iniciatívu v oblasti náboženských aktivít: 
nebola povinná, ale slobodná a spontánna. 
Podieľali sa na nej všetky cirkvi založené 
Pavlom na západe. Zbierka vyjadrovala dlh 
týchto spoločenstiev voči materskej cirkvi 
v Palestíne, od ktorej prijali nesmierny dar 
evanjelia. Pavol pripisuje tomuto gestu 
spoluúčasti taký veľký význam, že ho len 
zriedkavo nazýva jednoducho „zbierka“. 
Pre neho je to skôr „služba“, „požehnanie“, 
„láska“, „milosť“, ba dokonca „liturgia“ 
(2 Kor 9). Zvlášť prekvapujúci je posledný 
výraz, ktorý prisudzuje zbierke peňazí aj 
kultovú hodnotu. Na jednej strane je teda 
liturgickým gestom alebo „službou“, ktorú 
jednotlivé spoločenstvá ponúkajú Bohu, na 
druhej strane je to skutok lásky, vykonaný 
v prospech ľudu. Láska k chudobným a bož-
ská liturgia idú spolu – láska k chudobným 
je liturgiou. Tieto dva horizonty sú prítomné 
v každej liturgii, ktorá sa slávi a prežíva 
v Cirkvi, lebo jej povahe sa prieči oddeľova-
nie kultu a života, viery a skutkov, modlitby 
a lásky k bratom.

Jeruzalemský snem sa teda uskutočňuje 
preto, aby vyriešil otázku, ako sa zachovať 
k pohanom, ktorí nadobudli vieru. Zvolí 
si oslobodenie od obriezky a dodržiavania 
predpisov uložených Zákonom a cirkevné 
a pastoračné riešenie nachádza v tom, že do 
centra kladie vieru v Ježiša Krista a lásku 
k chudobným v Jeruzaleme i v celej Cirkvi.

Druhým úryvkom je známy konflikt v sýr-
skej Antiochii, ktorý svedčí o Pavlovej vnú-
tornej slobode. Ako sa zachovať v prípade 
spoločného stolovania veriacich židovského 
pôvodu a tých, čo pochádzajú z pohanov? 
Vynára sa tu ďalší ústredný bod Mojžišo-
vých predpisov – rozlišovanie medzi čistými 
a nečistými pokrmami, čo Židov, ktorí ich 
zachovávali, zásadne oddeľovalo od poha-
nov. Kéfas, Peter, spočiatku jedol s jednými 
i druhými, no s príchodom niekoľkých 

kresťanov spojených s Jakubom, „Pánovým 
bratom“ (Gal 1, 19), sa Peter začal vyhýbať 
stolu pohanov, aby nepohoršoval tých, 
ktorí naďalej zachovávali predpisy o čisto-
te pokrmov. Jeho rozhodnutie schvaľoval 
aj Barnabáš. Bolo to rozhodnutie, ktoré 
hlboko rozdelilo kresťanov pochádzajúcich 
z obriezky a kresťanov pochádzajúcich 
z pohanstva.

Takéto správanie, ktoré skutočne ohro-
zovalo jednotu a slobodu Cirkvi, vyvolalo 
Pavlovu ohnivú reakciu, ktorá vyvrcholila 
tým, že obvinil Petra a ďalších z pokrytec-
tva: „Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po 
židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po 
židovsky?!“ (Gal 2, 14). V skutočnosti stáli 
proti sebe na jednej strane Pavlove obavy 
a na druhej odlišné obavy Petra a Barna-
báša. Pre Petra a Barnabáša znamenalo 
oddelenie od pohanov spôsob, ako zachovať 
a nepohoršiť veriacich pochádzajúcich zo 
židovstva. Pavol v tom však videl nebez-
pečenstvo, že univerzálna spása v Kristovi 
– ktorá bola ponúknutá tak pohanom, ako 
aj Židom –, nebude správne pochopená. 
Ak sa ospravedlnenie deje len z moci viery 
v Krista, v súlade s ním, bez akéhokoľvek 
skutku Zákona, aký zmysel má ešte za-
chovávať čistotu pokrmov pri spoločnom 
stolovaní? Perspektíva Petra a perspektíva 
Pavla sa pravdepodobne veľmi líšili: kým 
prvý sa usiloval nestratiť Židov, ktorí uverili 
evanjeliu, druhému išlo o to, aby sa nezni-
žovala spásna hodnota Kristovej smrti pre 
všetkých veriacich.

Zvláštne je, že o niekoľko rokov neskôr 
(približne v polovici 50-tych rokov po Kris-
tovi), keď Pavol píše kresťanom v Ríme, ocitá 
sa v podobnej situácii ako predtým Peter 
a sám požiada silných, aby nejedli nečistý 
pokrm a nestratili alebo nepohoršili tak 
slabých: „Dobre je nejesť mäso a nepiť víno 
ani nič, čo pohoršuje tvojho brata“ (Rim 14, 
21). Konflikt v Antiochii bol teda dobrou 
lekciou tak pre Petra, ako aj pre Pavla. Lebo 
iba v úprimnom dialógu, otvorenom pravde 
evanjelia, možno nájsť orientáciu pre cestu 
Cirkvi: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo 
a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť 
v Duchu Svätom“ (Rim 14, 17).

Z tejto lekcie sa musíme poučiť aj my: 
pri rozdielnosti zverených chariziem – ako 
u Petra a Pavla –, sa všetci nechajme viesť 
Duchom Svätým a usilujme sa žiť v slobode, 
ktorej orientačným bodom je viera v Krista 
uplatňovaná v službe bratom. Podstatné 
je čoraz väčšmi sa podobať Kristovi. Takto 
sa stávame skutočne slobodnými, takto sa 
v nás napĺňa to najhlbšie jadro Zákona – 
láska k Bohu a k blížnemu. Prosme Pána, 
aby nás naučil zmýšľať rovnako ako on, 
aby sme sa od neho naučili pravej slobode 
a evanjeliovej láske, ktorá zahŕňa každú 
ľudskú bytosť. n

preložila Mária Spišiakováz KRátKO Z VAtIKáNu

Benedikt XVI. navštívi Afriku
Cieľom najbližšej apoštolskej cesty Bene-
dikta XVI. bude Afrika. Svätý Otec navštívi 
Kamerun a Angolu v marci budúceho roka.

Slovenský rozhlas rozširuje spolu-
prácu s Vatikánskym rozhlasom
Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu 
Miloslava Zemková absolvovala stretnutie 
s gen. riaditeľom Radio Vaticana pátrom 
Federicom Lombardim SJ a jeho progra-
movými pracovníkmi. Programom stretnu-
tia bolo vyhodnotenie spolupráce v roku 
2008 a zmluva o spolupráci na rok 2009.

O mieste psychológie v kňazskej 
formácii
V tlačovom stredisku Svätej stolice pred-
stavili 30. októbra dokument Kongregácie 
pre katolícku výchovu Usmernenia pre 
využívanie psychologických kompetencií pri 
prijímaní a formácii kandidátov na kňazstvo.

Svätý Otec sa prihovoril účastní-
kom stretnutia charizmatických 
spoločenstiev
Benedikt XVI. sa 31. októbra prihovoril 
účastníkom Katolíckeho bratstva chariz-
matických spoločenstiev pri príležitosti II. 
medzinárodného stretnutia biskupov, ktorí 
sprevádzajú nové spoločenstvá charizm. 
kat. obnovy. Katolícke bratstvo je súčas-
ťou XIII. medzinár. konferencie zvolanej 
v Assisi, na ktorej sa zúčastňujú popredné 
spoločenstvá charizm. obnovy vo svete.

Kardinál Sandri navštívil Indiu
Návštevu Indie absolvoval 5. – 11. novem-
bra prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

z tOP KNIHy PReDAJNe PetRA

1 Peter Borza 
 Dejiny Gr.kat. cirkvi na Slovensku

2 Floris Gabriel 
 Prebuď svoje srdce

3 Růžena Dostálová 
 Byzantská vzdelanost

4 Robert Taft 
 Život z liturgie

5 Cyril Jeruzalemský 
 Mystagogické katecheze

Zdroj: PetRA, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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Reklama na výučbu katechizmu
Správca farnosti v čínskom meste Tianjin 
umiestnil do novín reklamu pozývajúcu 
veriacich i neveriacich na stretnutia pri ka-
techizme. Odvtedy prijímajú 20 telefonátov 
denne, v ktorých sa ľudia pýtajú na Katolíc-
ku cirkev a na stretnutia.

Medzinárodné stretnutie biskupov 
v Assisi
V talianskom Assisi sa v októbri konalo 2. 
medzinárodné stretnutie biskupov, ktorí 
sa zaoberajú charizmatickou obnovou 
Katolíckej cirkvi na tému Charizma v živote 
osobitnej Cirkvi.

Sýrsky arcibiskup vyzval na pomoc 
a ochranu kresťanov
Sýrsky arcibiskup Gregorios III. Laham vydal 
29. októbra vyhlásenie, v ktorom apeluje 
na svetových lídrov na záchranu kresťanov 
v Iraku. Ako povedal, „túto naliehavú výzvu 
adresoval celému svetu – kráľom a prezi-
dentom, náboženským a štátnym predsta-
viteľom, aby sa každý z nich podľa

Zástupcovia jednotlivých protopresbyte-
rátov na pozvanie europoslanca p. Jána 

Hudackého navštívili 13. – 17. októbra Brusel, 
aby lepšie spoznali prácu európskych inštitúcií. 
Okrem nich sa na akcii 
zúčastnili aj obyvatelia 
Komáran a výhercovia 
súťaží vypísaných pá-
nom europoslancom.

Program cesty bol 
využitý na maximum. 
Kňazi spoznali Európ-
sky parlament, kde sa 
stretli s pánom euro-
poslancom v diskusii 
o aktuálnych morál-
nych otázkach, a sídlo 
Európskej komisie, kde 
ich privítal a v besede 
odpovedal na otázky 
p. Ján Figeľ, komisár Európskej únie.

Kňazi navštívili aj najväčšie turistické atrakcie 
Bruselu, miestnu katedrálu, hlavné námestie, 
známu sošku chlapčeka, 50-ročné Atómium, 
Dom slovenských regiónov a park Minieurópa, 
kde jednotlivé krajiny reprezentujú malé mo-
dely stavieb. Slovensko reprezentuje Modrý 

kostolík z Bratislavy. Kňazi neboli iba pasívnymi 
účastníkmi tejto akcie. Počas nej totiž Sloven-
ská katolícka misia v Bruseli oslávila 3. výročie 
vzniku. Práve liturgické spevy nášho obradu 

v podaní kňazov boli kultúrnym vrcholom 
tohto podujatia i následnej recepcie. Všetci 
prítomní vysokí štátni predstavitelia, poslanci, 
veľvyslanci i miestni veriaci vyjadrili obdiv 
nad krásou našich spevov a nad srdečnosťou 
a otvorenosťou našich kňazov.

Juraj Gradoš

NáVŠteVA GRéCKOKAtOlíCKyCH KňAZOV V BRuSelI

Kňazi prekvapili sídlo Európskej únie

Pred bruselskou katedrálou s p. Stanislavom Mathiom, asistentom europoslanca J. Hudackého.

PONDelOK 
24.  november
Veľkomučenica Katarína

čítania: Hebr 3, 5 – 11; 17 – 19, 
zač. 308; lk 20, 27 – 44, zač. 102

Dnes, keď počujete jeho 
hlas, nezatvrdzujte svoje 
srdcia ... (Hebr 3, 7b – 8a)

Mnohých ľudí z nášho okolia 
dokážeme spoznať po hlase, 
hoci ich nevidíme. Aj Boh sa 
dá takto spoznať, ak máme 
otvorené srdce. Pri každej svä-
tej liturgii sme pred čítaním 
zo Svätého písma vyzvaní: 
„Vnímajme!“ Boh nám chce 
dnes niečo povedať. Ma túžbu 
odovzdať nám radostnú zvesť. 
Hovorí, že aj dnes s nami počí-
ta. Chceš to počuť osobne? Tak 
otvor svoje srdce a načúvaj.

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Tropár zo Vstupu a zo služby 
mučenici. Sláva: kondák zo služby 
mučenici, I teraz: Vstupu. Proki-
men, aleluja a pričasten Vstupu 
a mučenici. Namiesto Dôstojné 
anjeli užasli a irmos – s. 308, 196 
(264)

utOROK 
25.  november
Hieromučeník Kliment, rímsky 
pápež

čítania: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; 
lk 21, 12 – 19, zač. 106

Ak vytrváte, zachováte si 
život. (lk 21, 19)

Človek zažíva rôzne chvíle 
v živote. Ak prídu tie ťažšie, 
niekedy si povie, že to nemá 
zmysel. U Boha má všetko 
zmysel (aj to, čo sa nám zdá 
byť nezmyselné), ak to robím 
s úmyslom lásky, aby bol Boh 
oslávený v mojom živote. 
A práve tieto chvíle zvyknú 
byť najťažšie. Ale sila Božej 
milosti sa dokonale prejavuje 
v slabosti. A to je cesta pre 
nás, ktorí sme povolaní k več-
nému životu.

liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti zo Vstupu – 
s. 308 (264)

StReDA 
26.  november
Prepodobný Alypios Stĺpnik

čítania: Hebr 5, 11 – 6, 8, zač. 
312; lk 21, 5 – 7. 10 – 11. 20 – 24, 
zač. 104

... pretože ste zleniveli 
počúvať. (Hebr 5, 11b)

Niekedy máme presné predsta-
vy o tom, čo musíme urobiť, 
aby sme ukázali svoju vieru. 
Hľadáme prostriedok, aby sme 
boli pevnejší vo viere. Pritom 
stačí dobre počúvať. Krásny 
vzor máme v Márii, ktorá 
počúvala a zachovávala Božie 
slovo. Ak nie sme schopní po-
čúvať, veľmi ťažko sa v našom 
živote niečo zmení. Scott Peck 
hovorí, že lenivosť je jediná 
prekážka duchovného rastu.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy – s. 156 
(192)

Št VR tOK 
27.  november
Mučeník Jakub Perzský

čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; lk 
21, 28 – 33, zač. 107

Nebo a zem sa pominú, 
ale moje slová sa nepo-
minú. (lk 21, 33)

Vidíme, že slovo akoby strá-
calo hodnotu. Môžeme si za 
to sami, lebo naše slovo často 
nie je naplnené pravdou. Boh 
splnil všetko, čo predpovedal. 
Vidíme tu stálosť a pevnosť 
Božieho slova. Ak chceme byť 
stáli a pevní vo svojom živote, 
budujme svoj „dom“ na Ježi-
šovi Kristovi. Dovoľme, aby sa 
jeho slovo vyplnilo v našom 
živote. Ak budeme v Kristovi, 
budeme v pravde.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(194)
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„Dialóg s katolíkmi je jednou z našich pri-
orít a cesta ekumenizmu je pre nás jed-

noznačným cieľom,“ povedal ekum. patriarcha 

Bartolomej I. po zasadnutí Synody biskupov vo 
Vatikáne. Pozvaním od pápeža Benedikta XVI. 
sa cítil byť veľmi poctený a dojatý.

DIAlÓG Je PRIORItA A eKuMeNIZMuS JeDNOZNAčNý CIeľ

Bartolomej I. o Synode biskupov

Tragické správy prišli z Arcidiecézy Matky 
Božej v Moskve. Konferencia biskupov 

Ruska informovala o usmrtení dvoch kňazov zo 
Spoločnosti Ježišovej. Pátrov Otta Messmera 
a Victora Betancoura našli zavraždených v byte, 
ktorý patril Spoločnosti Ježišovej.

Otto Messmer SJ bol ruským občanom, na-
rodil sa v roku 1961 v Kazachstane, v katolíckej 
rodine nemeckého pôvodu. Do Spoločnosti 
Ježišovej vstúpil v septembri 1982. Večné sľuby 
zložil v roku 2001. Od roku 2002 bol predstave-
ným nezávislej oblasti jezuitov v Rusku.

Victor Betancourt SJ pochádzal z Ekvádoru. 
Narodil sa v roku 1966 a do Spoločnosti Je-
žišovej vstúpil v septembri 1984. Študoval 
v Argentíne, v Nemecku a v Ríme. Od roku 2001 
pracoval v Rusku. Staral o prípravu kandidátov 
na vstup do Spoločnosti Ježišovej. Od roku 
2008 bol zástupcom jezuitov na Teologic-
kom inštitúte filozofie a histórie sv. Tomáša 
v Moskve. Obaja kňazi sa aktívne podieľali 
na pastoračných aktivitách Farnosti sv. Alojza 
v Moskve.

uSMRtIlI DVOCH KňAZOV ZO SPOlOčNOStI JežIŠOVeJ

Tragédia v Moskve
zKRátKO Z KReSťANSKéHO SVetA

 svojho postavenia a zodpovednosti pričinil 
o ochranu spolunažívania, ktoré je charak-
teristickým prvkom tohto regiónu sveta.“ 

Kampaň Nezabiješ!
V brazílskych diecézach sa začala kampaň, 
ktorej mottom je piate Božie prikázanie. Je 
reakciou na štatistické údaje o počte vrážd 
v oblasti Pernambuco. Počas deviatich me-
siacov tohto roka tam bolo zavraždených 
viac ako 3 000 ľudí.

ETA podnikla útok na katolícku 
univerzitu
Baskické separatistické hnutie ETA podniklo 
30. októbra teroristický útok na Navarrskú 
univerzitu v španielskej Pamplone, pri 
ktorom bolo zranených 17 ľudí. 

Indický mučeník
Traja biskupi, 150 kňazov a vyše 3 000 
veriacich sa zúčastnilo na pohrebe indické-
ho kňa za Bernarda Digala. Páter zomrel 28. 
októbra na následky zranení po útoku hin-
duistických radikálov a bol jednou z prvých 
obetí prenasledovania kresťanov v Orisse.

PIAtOK 
28.  november
Prepodobný mučeník Štefan 
Nový

čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; 
lk 21, 37 – 22, 8, zač. 108a

Poslal Petra a Jána so 
slovami: „Choďte a pri-
pravte nám veľkonočnú 
večeru!“ (lk 22, 8)

Nikto z nás nemôže nikoho 
spasiť. Boh je ten, ktorý pri-
náša spásu. My však môžeme 
urobiť jednu dôležitú vec. 
Pripraviť cestu Pánovi, aby 
môj syn, dcéra, manžel, man-
želka našli Pána. Tak, ako ju 
pripravil Ján Krstiteľ. Pripraviť 
priestor Bohu, ako pripravili 
Peter a Ján veľkonočnú večeru, 
pri ktorej Ježiš ustanovil 
Eucharistiu. Boh nás posiela 
aj nás.

liturgia: zdržanlivosť od mäsa. 
Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby mučeníkovi – 
s. 190 (195)

SOBOtA 
29.  november
Mučeník Paramon

čítania: ef 2, 11 – 13, zač. 220b; 
lk 13,18 – 29, zač. 72

Čomu sa podobá Božie 
kráľovstvo? (lk 13, 18b)

Všetko má svoj čas. Tento 
princíp platí aj vo viere. Musí-
me byť trpezliví aj v duchov-
nom živote. Ježiš nám to uká-
zal na podobenstvách o Bo-
žom kráľovstve, keď hovorí 
o horčičnom zrnku či o kvase. 
Vieme, že keď zasadíme zrnko 
do zeme, ani o týždeň z neho 
nebudeme jesť. Potrebuje čas, 
svetlo a vlahu. To potrebuje 
aj kresťan. Čas na budovanie 
svätosti, svetlo Božieho slova 
a vlahu Božích milostí.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty – s. 160 
(196)

NeDeľ A 
30.  november
29. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Apoštol Andrej Prvopovolaný

čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; lk 
17, 12 – 19, zač. 85 (radové); 1 Kor 
4, 9 – 16a, zač. 131; jn 1, 35 – 51, 
zač. 4 (apošt.)

Poďte, už je všetko pri-
pravené. (lk 14, 17b)

Srdečne vás pozývame... zais-
te sme už niekedy počuli tieto 
slová. Adresujeme ich tým, 
s ktorými chceme stráviť spo-
ločné chvíle, lebo ich máme 
radi a vážime si ich. Preto sa 
ľudia stretávajú a pozývajú. 
Aj Boh nás pozýva do svojho 
spoločenstva. Prečo? Lebo nás 
miluje a záleží mu na nás. 
Myslí to s nami vážne. Chce 
nám darovať seba samého. 
Túži nám dať večnosť. Aj dnes 
nám Boh adresuje svoje po-
zvanie. Pozýva nás na hosti-
nu, na ktorej sa podáva láska, 
pokoj, radosť... Ako odpoviem? 
Sv. Lukáš poukázal v podo-
benstve na to, ako často sa 

vzpierame Božiemu pozvaniu 
na oslavu, lebo práve dnes sa 
nám to nehodí. Ospravedlňu-
jeme sa množstvom práce, vy-
hovárame sa na dobu, v ktorej 
žijeme, alebo si povieme, že 
prídeme, keď budeme mať čas. 
Sv Pavol nám hovorí: „Hľa, 
teraz je milostivý čas, teraz je 
deň spásy!“ (2 Kor 6, 2b) Nech 
sú pre nás výstrahou posled-
né slová podobenstva: „Lebo 
hovorím vám, že ani jeden 
z tamtých mužov, čo boli po-
zvaní, neokúsia moju večeru.“ 
(Lk 14, 24) A zároveň nech sú 
pre nás povzbudením slová 
z evanjelia: „Blahoslavený, 
kto bude jesť chlieb v Božom 
kráľovstve.“ (Lk 14, 15b)

liturgia: Hlas štvrtý. evanjelium 
na utierni siedme. Predobrazu-
júce antifóny. Tropár zo 4. hlasu 
a o apoštolovi andrejovi. Kondák 
z hlasu, Sláva: kondák o apoštolo-
vi andrejovi, I teraz: podľa predpi-
su. Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu a o apoštolovi andrejovi 
– s. 147, 309 (187, 194 – ap.)

„Dnešok je dňom smrti v dejinách Britá-
nie,“ sú slová, ktoré agentúre SIR adre-

soval riaditeľ britskej Spoločnosti na ochranu 
nenarodených detí John Smeaton po tom, čo 

parlament odsúhlasil zákon o ľudských embry-
ách. Zákon, ktorý prešiel 355 hlasmi proti 129, 
umožní výskum hybridných ľudsko-zvieracích 
embryí.

ZáKON O VýSKuMe HyBRIDNýCH eMBRyí

V Británii otvorili priepasť
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Celoslovenské stretnutie 
riaditeľov
Subkomisia Konferencie bis-
kupov Slovenska pre cirkevné 
a ostatné školy usporiadala 21. 
– 22. októbra 2008 v Účelovom 
zariadení NR SR v Častej-Papier-
ničke celoslovenské stretnutie 
riaditeľov katolíckych škôl a škol-
ských zariadení. Na stretnutie, 
ktorému predsedal predseda 
komisie KBS pre katechizáciu 
a školstvo Mons. Rudolf Baláž, 
prišlo 157 riaditeľov z celého 
Slovenska.

Spomienky na zosnulých 
príslušníkov 
Aj v tomto roku si Ordinariát OS 
a OZ SR pri príležitosti Sviatku 
všetkých svätých a Pamiat-
ky zosnulých spomenul na 
všetkých zosnulých príslušníkov 
a zamestnancov Ozbrojených síl 
a ozbrojených zborov SR. Pietne 
spomienky sa v týchto usku-
točnili v útvaroch, ústavoch, 
zariadeniach OS a OZ SR, na 
cintorínoch a pri pietnych pa-
mätníkoch na celom Slovensku 

PONDelOK 
1.  december
Prorok Nahum

čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; 
Mk 8, 11 – 21, zač. 33

... a na ich hriechy si už 
nespomeniem. (Hebr 8, 12)

Boh s nami uzavrel novú 
zmluvu. Zmluvu lásky. Na 
jednej strane stojí Boh, na 
druhej strane človek. Už to nie 
je len zmluva s Izraelom. Je 
to zmluva medzi nami a Bo-
hom. Táto zmluva je cestou 
k milosti. Kristus nám ponúka 
odpustenie hriechov skrze mi-
losť kríža. Ponúka nám nový 
spôsob, ako prísť k odpusteniu 
hriechov – prostredníctvom 
viery. Si účastníkom tejto 
Novej zmluvy aj ty?

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

utOROK 
2.  december
Prorok Habakuk

čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, 
zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34

... a bez vyliatia krvi niet 
odpustenia. (Hebr 9, 22b)

Ľudský organizmus by bez 
krvi nefungoval. Je to veľký 
symbol života. Preto Ježiš 
vylial svoju krv – dal nám 
svoj život, aby sme nemuseli 
podstúpiť večnú smrť. Ježiš je 
zdrojom života. Ako nemôže 
fungovať život bez krvi, tak 
človek nemôže večne žiť bez 
Krista. Ján Damaský hovorí, 
že Boh skrze Eucharistiu nám 
dáva podiel na svojom bož-
stve. Boh nám dnes núka svoj 
život. Prijmeš ho?

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

StReDA 
3.  december
Prorok Sofoniáš

čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; 
Mk 8, 30 – 34, zač. 36

Hľa, prichádzam, aby 
som plnil tvoju vôľu. )
(Hebr 10, 9a)

Kresťan si často kladie otázku, 
čo je Božia vôľa. Božia vôľa 
je v tom, aby sme mali večný 
život. Veď práve preto Boh 
poslal svojho syna, aby ne-
zahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život. Prijať 
večný život znamená osláviť 
Boha v tom, čo robím, tam, 
kde pracujem. Robiť všetko 
preto, aby bol Boh oslávený 
v mojom živote. Lebo som 
poslaný nato, aby som plnil 
tvoju vôľu.

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo stredy – s. 156 
(192)

Št VR tOK 
4.  december
Veľkomučenica Barbora

čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 
326; Mk 9, 10 – 16, zač. 39

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

Boh skrze vieru mnohých pí-
sal dejiny spásy. Cez svedectvo 
ich života si robil cestu k nám. 
Chce konať aj v našom živote, 
a to skrze našu vieru. Chce pí-
sať naše osobné dejiny, dejiny 
našej spásy. A čo je viera? Je 
to osobný živý a život meniaci 
vzťah s Bohom. Viera sa spája 
s istotou a očakávaním. „Kto 
verí, nikdy nie je sám – ani 
počas života, ani počas smrti.“ 
(Benedikt XVI.)

liturgia: Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo dňa alebo zo 
služby mučenici – s. 157 (194)

zKRátKO Z DOMOVA MeDZINáRODNá VeDeCKá KONfeReNCIA NA Gtf Pu

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí
(Prešov, Martina Poláková) Gréc-
kokatolícka cirkev na Slovensku 
si počas 4. – 5. novembra 2008 
spomínala na udalosti i dôležité 
osobnosti svojej doby v rámci 
medzinárodnej vedeckej konfe-
rencie Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku vo svetle výročí. Jej orga-
nizátorom bola Gréckokatolícka 
teologická fakulta PU v Prešove 
a uskutočnila sa pri príležitosti 
viacerých významných výročí 
a udalostí:

215 rokov od narodenia prešov-
ského biskupa J. Gaganca a 165 
rokov od jeho biskupskej kon-
sekrácie, 190 rokov od erigovania 
Prešovského gréckokatolíckeho 
biskupstva, 175 rokov od naro-
denia prešovského biskupa Dr. M. 
Tótha, 130 rokov od narodenia 
generálneho vikára Prešovského 
biskupstva a významného teoló-
ga prof. M. Rusnáka, 125 rokov od 
biskupskej konsekrácie a introni-
zácie prešovského biskupa Dr. J. 
Vályiho, 120 rokov od narodenia 
blahoslaveného biskupa mučení-

ka P. P. Gojdiča OSBM, 40 rokov od 
obnovenia činnosti Gréckokatolíc-
kej cirkvi v Československu, vyhlá-
senia metropolie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku a povýšenia 
Prešovského biskupstva na arci-
biskupstvo, povýšenia Košického 
gréckokatolíckeho apoštolského 
exarchátu na biskupstvo, zriade-
nia Bratislavského gréckokatolíc-
keho biskupstva.

Konferenciu na pôde Grécko-
katolíckej teologickej fakulty 
PU v Prešove (GTF PU) otvoril 
príhovorom prof. Peter Šturák, 
dekan GTF PU. Po svojom prího-
vore ocenil emeritného biskupa 
Mons. Jána Hirku a súčasného ar-
cibiskupa metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ pamätnou medailou za 
celoživotný prínos k rozvoju tejto 
teologickej fakulty. Po tom, ako sa 
hosťom prihovorili ocenení bisku-
pi, pokračoval príhovorom rektor 
PU v Prešove prof. René Matlovič. 
Svojou návštevou poctil konferen-
ciu mediálny odborník a rektor Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku 

prof. Tadeusz Zasępa.
Zúčastneným svoje prednášky 

ponúkli odborníci a významné 
osobnosti – historici, profesori 
a kňazi z celého Slovenska i za-
hraničia.

V rámci konferencie Ing. Gabriel 
Paľa a o. ThDr. Ľubomír Petrík 
predstavili knihu o pôsobení 
vladyku Jána Babjaka SJ Očami 
hovorcu, ktorá je historickým ex-
kurzom do mediálneho obrazu 
arcibiskupa.

Na konferencii sa zúčastnili 
mnohí významní prednášatelia 
zo Slovenska i zahraničia: prof. Jó-
zef Marecki, György Janka, Ta-
más Véghseö, Juraj Dolinský SJ, 
prof. František Dlugoš, prof. Cyril 
Hišem, Gabriel Brendza, prof. Cyril 
Vasiľ SJ, rektor Pontificio Istituto 
Orientale (PIO) v Ríme, Ján Adam, 
Oleg Dukh z Ukrajiny, Peter Borza, 
František Čitbaj a ďalší.

V rámci vedeckej konferencie 
bola podpísaná medzinárodná 
zmluva o spolupráci medzi GTF 
PU v Prešove a PIO v Ríme.
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PIAtOK 
5.  december
Prepodobný Sáva Posvätený

čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43

Ak žijeme v Duchu, pod-
ľa Ducha aj konajme.  
(Gal 5, 25)

Ako človek zistí, či koná podľa 
Ducha? Ak žijem v láske, 
radosti, pokoji, tak si môžem 
byť istý, že zjavujem Krista vo 
svojom živote. Horšie je, ak si 
povieme, že veríme, ale neko-
náme v láske, pokoji, zhovie-
vavosti... Potom sa náš život 
stáva jednou komédiou pred 
Bohom. Ako vyzerá ten náš? 
Na príhovor sv. Sávu vylej 
svojho Ducha na nás, aby sme 
svedčili o tebe!

liturgia: zdržanlivosť od mäsa. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti Sávovi – s. 314 (195)

SOBOtA 
6.  december
Arcibiskup Mikuláš Divotvorca

čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 
335; lk 6, 17 – 23a, zač. 24

... nech vás utvrdí v kaž-
dom dobre... a nech 
v nás vykoná, čo sa jemu 
páči... (Hebr 13, 21)

Keď niekto na nás vplýva, 
prináša to aj dôsledky. Sme 
pokrstení niekoľko rokov, mož-
no niekoľko desaťročí. Vidno 
to na nás? Boh nás chce for-
movať. Ma túžbu urobiť z nás 
osobnosť v láske. Svojpomoc-
ne to nedokážeme, ale Boh má 
moc utvrdiť nás v dobre. Má 
prostriedok, ako nás urobiť 
spravodlivými. Záleží už len 
na nás, či mu dovolíme, aby 
nás zmenil.

liturgia: Predobrazujúce anti-
fóny. Menlivé časti arcibiskupovi 
Mikulášovi. Myrovanie – s. 315 
(266)

NeDeľ A 
7.  december
30. nedeľa po Päťdesiatnici. 
Biskup Ambróz

čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; 
lk 18, 18 – 27, zač. 91

Ale nad všetko toto majte 
lásku, ktorá je zväzkom 
dokonalosti. (Kol 3, 14)

Čo robí kresťana kresťanom? 
Láska. 
Práve láska udivovala po-
hanov, keď poukazovali na 
kresťanov slovami: „Hľa, ako 
sa milujú!“ Vidno to aj dnes? 
Môžu aj dnes o nás kresťa-
noch povedať: „Hľa, ako sa 
milujú!“? Asi nie. Lebo za 
lásku skrývame to, čo láskou 
nie je. Začali sme jej dávať 
hranice, hoci ona je nekoneč-
ná. Svätý Pavol nám veľmi 
jasne definoval, aká má byť 
naša láska vo vzťahu k Bohu 
a blížnym. „Láska je trpezlivá, 
láska je dobrotivá; nezávidí, 
nevypína sa, nevystatuje sa, 
nie je nehanebná, nie je se-
becká, nerozčuľuje sa, nemyslí 

na zlé, neteší sa z neprávosti, 
ale raduje sa z pravdy. Všet-
ko znáša, všetko verí, všetko 
dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 
13, 4 – 7) Všetci sme pozvaní 
bojovať práve o túto lásku. 
Môžeme mať úspešné za-
mestnanie, krásny dom, auto, 
šikovné deti, pohodlný život, 
ale ak nám chýba pravá láska, 
nemáme nič. Lebo všetko, čo 
pochádza z tohto sveta, je len 
dočasné. Všetko raz pominie, 
ale láska nikdy nezanikne.

liturgia: Hlas je piaty. evanjelium 
na utierni ôsme. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár z 5. hlasu a zo 
sviatku Počatia. Sláva: kondák 
z hlasu I teraz: zo sviatku Počatia. 
Prokimen, aleluja a pričasten 
z hlasu – s. 148, 317 (187, 266)

ján Kovaľ

V zátvorkách sú uvedené alter-
natívne menlivé časti v Spasi dušu 
svoju.

aj v zahraničných vojenských 
misiách.

Návšteva v Hažíne nad Ciro-
chou
2. novembra veriaci v Chráme 
sv. archanjela Michala v Hažíne 
nad Cirochou privítali vzácneho 
hosťa – svojho rodáka arcibis-
kupa metropolitu Mons. Jána 
Babjaka SJ, ktorý slávil archije-
rejskú sv. liturgiu spolu s pro-
topresbyterom Humenského 
protopresbyterátu o. Michalom 
Onderkom ml. a správcom 
farnosti o. Rastislavom Bakom. 
Vo svojej homílii vyzdvihol po-
trebu každého kresťana konať 
dobro, lebo v ňom je samotný 
Kristus. Slávnosť bola zakončená 
mnoholitsvijem Svätému Otcovi 
a nášmu vladykovi.

Anna Ferjaková

Primátor ocenil gréckokatolíc-
keho arcibiskupa
Primátor mesta Prešov Pavel 
Hagyari udelil 5. novembra 2008 
Cenu primátora mesta Prešov 
gréckokatolíckemu prešovské-

zKRátKO Z DOMOVAKultúRNO-NáBOžeNSKé PODuJAtIe V BAčKOVe

Krása ikon a duchovného spevu
(Bačkov, Kvetoslava Porhinčáko-
vá) 21. septembra 2008 sa v gréc-
kokatolíckom Chráme sv. archan-
jela Michala v Bačkove konalo 

kultúrno-náboženské podujatie 
Krása ikon a duchovného spevu. 
Podujatie v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva na Slovensku 
zrealizovali Regionálne osvetové 

stredisko v Trebišove, obec Bačkov 
a gréckokatolícka farnosť Bačkov. 
Jeho cieľom bolo priblížiť kultúrne 
hodnoty minulosti, ich propagá-

cia prostredníctvom kultúrnych 
aktivít.

Ikonostas a vnútorná maľba gréc-
kokatolíckeho chrámu v Bačkove, 
ktorý má aj umelecko-historický 

interiér, je dielom akademického 
maliara Mikuláša Klimčáka. Prínos 
popredného sakrálneho maliara 
Slovenska vyzdvihol v odbornom 
výklade Klimčákova neobyzantská 
ikona Juraj Žadanský, riaditeľ Vlas-
tivedného múzea v Trebišove.

V chráme zaznel aj sakrálny spev 
v podaní dvoch detských a dvoch 
mládežníckych zborov: trebišov-
ského gréckokatolíckeho Cheru-
bínu (pri Chráme Zosnutia Pre-
svätej Bohorodičky v Trebišove), 
sečovského Creda pri ZUŠ, zboru 
Šalom z Trebišova a mládežníc-
keho zboru pri rímskokatolíckom 
Kostole Navštívenia Panny Márie 
v Trebišove. Na záver vystúpení 
udelil o. Patrik Jurko, správca gréc-
kokatolíckej farnosti v Bačkove, 
slávnostné požehnanie.

V dome kultúry obdivovali Bač-
kovčania, hostia aj účinkujúci 
výstavu Sakrálna tvorba Vladimíra 
Semana z Novosadu, ktorý sa 
okrem krajinomaľby venuje aj 
ikonopisectvu.
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PONDelOK 
8.  december
Počatie Presvätej Bohorodičky 
svätou Annou

čítania: Flp 2,5 – 11, zač. 240; lk 
10,38 – 42; 11,27 – 28, zač. 54

Zmýšľajte tak ako 
Kristus Ježiš. (flp 2, 5)

Každému ľudskému konaniu 
by malo predchádzať mysle-
nie. Ak je konanie nepremysle-
né, často človek s jeho výsled-
kom nie je spokojný. Pavol nás 
žiada zmýšľať tak ako Ježiš. 
Ako zmýšľa Ježiš? Celý jeho 
pozemský život bol zameraný 
na plnenie vôle nebeského 
Otca. 
Ako o sebe zmýšľala Mária? 
Hovorí o sebe, že je „služob-
nicou Pána“. Celý jej život je 
sústredený na Boha. 
Ako o sebe zmýšľa dnešný člo-
vek – kresťan? Bude spokojný 
s výsledkom?

liturgia: Prikázaný sviatok. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti z Počatia. Myrovanie – s. 317 
(266)

utOROK 
9.  december
Prepodobný Patapios

čítania: Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 
25, zač. 333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43

Dajte si pozor, aby ste 
neodmietli toho, ktorý 
hovorí. (Hebr 12, 25a)

Dnešný človek denne prijíma 
obrovské množstvo informácií 
z mnohých zdrojov. Často pri-
spôsobuje svoje konanie podľa 
toho, akú informáciu získal. 
Vie sa zabezpečiť a chrániť, 
uniknúť riziku, predvídať 
stratu alebo zisk. V tomto 
mori informácií je určite aj tá, 
ktorá pochádza od Boha. Tá, 
cez ktorú hovorí Boh. Viem ju 
nájsť? A ak ju nájdem, beriem 
ju vážne? 

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z Počatia – s. 317 
(266)

StReDA 
10.  december
Mučeníci Ménas, Hermogenés 
a eugraf

čítania: jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 
10, 11 – 16, zač. 44

... veď viete, že skúška 
vašej viery prináša vytr-
valosť. (Jak 1, 3)

Kto zodvihne veľkú záťaž, 
povieme o ňom, že je silák. 
Čo musí urobiť človek, aby 
sme o ňom povedali, že má 
veľkú a pevnú vieru? Pavol 
nám dáva odpoveď: prežívať 
radostne skúšky, ktoré priná-
šajú vytrvalosť. Veľký vo viere 
je ten, kto aj tú najmenšiu 
a najjednoduchšiu vec v živote 
uskutočňuje s veľkou vážnos-
ťou a vedomím, že od nej závi-
sí celá jeho večnosť – spása.

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z Počatia – s. 317 
(266)

Št VR tOK 
11.  december
Prepodobný Daniel Stĺpnik

čítania: jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 
10, 17 – 27, zač. 45

A slovo aj uskutočňujte, 
nebuďte len poslucháč-
mi... (Jak 1, 22)

Každý z nás zažil sklamanie 
z toho, že niekto nedodržal 
slovo. Vieme byť nahnevaní, 
aj keď ide len o maličkosti. 
Božie slovo je slovo života. 
Boh chce zachrániť náš život. 
Dostatočný dôvod na to, aby 
sme jeho slovo brali vážne. 
Nejde o našu povesť ani zisk, 
ale o večnosť. Je to „návod na 
použitie“. Ak ho nedodržíme, 
tak sa nám nepokazí televí-
zor či práčka, ale celá naša 
večnosť.

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z Počatia – s. 317 
(266)

mu arcibiskupovi metropolitovi 
Jánovi Babjakovi SJ pri príle-
žitosti jeho životného jubilea 
za morálny a duchovný rozvoj 
spoločnosti, šírenie tolerancie, 
podporu medzikultúrneho 
dialógu a ekumény.

Ľubomír Petrík

Dve nové rady KBS 
Na 61. plenárnom zasadaní 
Konferencie biskupov Slovenska 
na Donovaloch biskupi odhla-
sovali zánik Rady KBS pre rodinu 
a mládež a vznik dvoch nových 
rád – Radu KBS pre rodinu, ktorú 
povedie Mons. Milan Chautur, 
a Radu KBS pre mládež a univer-
zity, na čele ktorej bude Mons. 
Tomáš Galis.

Boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi
5. – 8. novembra 2008 sa 
uskutočnil v Bratislave seminár 
Porozumieť a konať – obcho-
dovanie s ľuďmi. Účastníkmi 
boli rehoľné sestry, pracovníci 
diecéznych charít a sociálni pra-
covníci z občianskych združení 

zKRátKO Z DOMOVA fAtIMSKá SOBOtA V MICHAlOVCIACH

Za tých, ktorí to potrebujú
(Michalovce, Michal Hospodár) 
Novembrová fatimská sobota 
v Michalovciach bola slávená už 
v atmosfére spomienky na zosnu-
lých. Slávenie obohatila mládež 
zo Strážskeho, ktorá pripravila 
rozjímania pre posvätný ruženec 
a viedla liturgický spev. Tematickú 
prednášku o postoji k smrti vo 
svetle Božieho slova predniesol 
Róbert Jáger. V prednáške zdôraz-
nil, že v Ježišovom zmŕtvychvstaní 
je obsiahnutá nádej na večný život 
pre každého človeka.

Vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, posvätil nové archije-
rejské rúcho, ktoré mu venovala 
michalovská komunita otcov 
redemptoristov. V kázni vladyka 
povedal, že nie smrť je posledná 
spravodlivosť, ale Boh, ktorý nás 
bude súdiť a vydá spravodlivý 
rozsudok. „Aby sa človek spa-
mätal, kým je čas, Boh nám dáva 
Máriu, aby prosila pred Božím tró-
nom za tých, ktorí to potrebujú.“ 
V závere vladyka vyzval prítom-
ných k uvažovaniu o posledných 

skutočnostiach života a za príklad 
vernosti Bohu predstavil blažené-
ho mukačevského biskupa mu-
čeníka Teodora Romžu, ktorého 
liturgický sviatok pripadol práve 
na tento deň.

Na záver sa spoločenstvo po-
modlilo Moleben k Presvätej 
Bohorodičke a v modlitbe si 
spomenulo aj na počaté, ale ne-
narodené deti. Tematické dialógy 
o večnej dimenzii života ukončili 
túto slávnosť.

PRePISOVANIe lIStOV SV. PAVlA V PReŠOVe

Božie slovo vlastnou rukou
(Prešov, Andrea Čusová) Mesačník 
Cesta a Gréckokatolícka teologic-
ká fakulta v Prešove vás pozývajú 
nechať sa osloviť slovom a svedec-
tvom sv. Pavla, apoštola národov, 
prostredníctvom prepisovania 
jeho listov. V Prešove sa listy pre-
pisujú súčasne na troch miestach. 
V Kaplnke Božej múdrosti na 
Gréckokatolíckej teologickej fa-

kulte na ulici P.P. Gojdiča 2 (vchod 
od malého Tesca), v priestoroch 
kaviarne Smajlík, Hurbanistov 3 
(ulička oproti Arcibiskupskému 
úradu súbežná s hotelom Dukla) 
a v priestoroch predajne František 
na Františkánskom námestí 1.

Iniciatíva vznikla ako inšpirácia 
obdobnej iniciatívy Dcér sv. Pavla 
v Prahe. Momentálne sa v Kapln-

ke Božej múdrosti prepisuje List 
Rimanom, v kaviarni Smajlík listy 
Korinťanom a v predajni František 
listy Solúnčanom. Prepísané listy 
sa zviažu a pošlú Svätému Otcovi 
Benediktovi XVI. O ďalšom priebe-
hu iniciatívy a ďalších konaných 
aktivitách pri príležitosti Roku sv. 
Pavla sa dozviete na stránke www.
roksvatehopavla.sk.
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PIAtOK 
12.  december
Prepodobný Spiridon Divo
tvorca

čítania: jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 
10, 23 – 32a, zač. 46

Kto by totiž zachoval 
celý zákon, ale prestúpil 
by ho v jednom prikáza-
ní, previnil by sa proti 
všetkým. (Jak 2, 10)

V živote nám často čosi 
nevyhovuje. V práci kolega 
alebo vedúci, miestnosť, alebo 
pracovná doba, byt, dom, 
pozemok, alebo sused a pod. 
Radi si povieme, že keby nie 
toto alebo ono, tak by to bolo 
dobré. A niekedy nám nevyho-
vujú niektoré Božie prikáza-
nia. Nestačí to, že sme nikoho 
nezabili a neokradli. Zodpo-
vedať sa budeme zo všetkého, 
aj z toho, že sme zanedbali 
dobro.

liturgia: zdržanlivosť od mäsa. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti z Počatia – s. 317 (266)

SOBOtA 
13.  december
Mučeníci eustratios a spol.

čítania: Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; lk 
16, 10 – 15, zač. 81 (radové); ef 6, 
10 – 17, zač. 233; lk 21, 12 – 19, 
zač. 106 (mučeníkom)

... ale Boh pozná vaše 
srdcia... (lk 16, 15)

Ten je dobrý, ten je zlý... Často 
počujeme takéto súdy z úst 
druhých. Často aj sami vyná-
šame takéto súdy. Hodnotíme 
to, čo vidíme alebo počujeme. 
Robíme však chybu. Súdime 
podľa toho, ako vidíme a vní-
mame. Nevidíme človeka tak, 
ako ho vidí Boh. Aj ten naj-
lepší zrak nevidí to, čo ukrýva 
ľudské srdce. Preto skúmajme 
(iných aj seba), akí sme v sku-
točnosti a ako nás vidí Boh.

liturgia: Predobr. antifóny. Tropár 
zo sviatku Počatia a o mučení-
koch. Sláva: kondák o muč., I te-
raz: zo sviatku Počatia. ostatné zo 
sviatku Počatia a o mučeníkoch. 
Namiesto Dôstojné zvelebuj 
a irmos – s. 317, 320 (266)

NeDeľ A 
14.  december
Nedeľa svätých praotcov. Mu
čeníci tyrsos a spol.

čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; lk 
14, 16 – 24, zač. 76

Ale teraz odložte aj vy 
všetko: hnev, rozhorče-
nie, zlobu, rúhanie i mrz-
ké reči... (Kol 3, 8)

Teraz – to neznamená ani 
zajtra, ani neskôr. Je to výzva 
na okamžitú reakciu. Hneď, 
okamžite. 
Ľudia často premýšľajú o tom, 
čo už bolo. Je to dobré len 
vtedy, ak sa človek z minu-
losti poučí a chce sa vyvaro-
vať chýb. To, čo sa už stalo, 
sa nedá zmeniť. Rozmýšľať 
o minulosti vedie človeka 
k tomu, že zabúda na prí-
tomnosť. A práve to, čo robí 
človek dnes, je dôležité aj pre 
budúcnosť. Dnes rozhodujeme 
o svojej spáse. Ak dnes spácha 
človek ťažký hriech a neve-
nuje pozornosť tomu, aby sa 
ho zbavil, zajtra už môže byť 

neskoro. Hrozí však aj ďalšie 
riziko. A to spočíva v tom, že 
sa človek naučí s hriechom 
žiť. Jednoducho si na neho 
zvykne. Ak sa to stane, tak 
potom je už len krôčik k tomu, 
aby hriech nepovažoval za 
hriech, za niečo zlé. Svedomie 
potom otupie, prestávame vní-
mať svoje hriechy a začíname 
sa naplno venovať hriechom 
iných ľudí. Kto sa dostane 
do takéhoto stavu, len veľmi 
ťažko sa dokáže vrátiť späť. 
Nepociťovať vinu za zlo je 
presný opak toho, čomu nás 
učia mnohí svätci. Vo svojej 
svätosti sami seba považovali 
za veľkých hriešnikov.

liturgia: Hlas šiesty. evanjelium 
na utierni deviate. Predobrazu-
júce antifóny. Tropár zo 6. hlasu, 
z Počatia a o svätých praotcoch. 
Sláva: Kondák o svätých praot-
coch, I teraz: z Počatia. Prokimen 
a aleluja iba o svätých praotcoch. 
Pričasten: Chváľte Pána a o svä-
tých praotcoch – s. 149, 317, 319 
(188, 266, 268)

(Nový Ruskov, Mirka Mattová) 
Gréckokatolícky chrám vo farnosti 
Nový Ruskov v Trebišovskom pro-
topresbyteráte je zasvätený Pre-
svätej Bohorodičke Ochrankyni. 
Sviatok jej ochrany slávili v nedeľu 
28. septembra.

Tohtoročná chrámová odpus-
tová slávnosť bola o čosi výni-
močnejšia. Predchádzali jej dva 
dni duchovnej obnovy spojenej 
s príhovormi kňazov o. Jána 
Ostapčuka a o. Jozefa Nováka 
z kláštora baziliánov v Trebišove. 
V samotný odpustový deň na 
pozvanie duchovného otca Pet-
ra Labaniča zavítali do farnosti 
seminaristi spolu s predstave-
nými Kňazského seminára bl. 
P. P. Gojdiča z Prešova. Hodina 
pred slávnostnou sv. liturgiou 
patrila akadémii o vladykovi 
Gojdičovi, ktorú viedli bohoslovci 
druhého ročníka. Počas krátkych 
vstupov oddelených nádhernými 

skladbami v podaní Zboru sv. 
Romana Sladkopevca boli životné 

okamihy priblížené prostredníc-
tvom obrazového a zvukového 
materiálu. Nasledoval Moleben 
k vladykovi Gojdičovi s uctením 
si jeho pozostatkov. Sv. liturgiu 

spoločne s otcom Petrom slávili 
rektor seminára o. Marko Rozkoš 

a prefekt seminára o. Jozef Urvi-
nitka. Zavŕšením celej slávnosti 
bolo myrovanie a sprievod okolo 
chrámu.

ODPuStOVá SláVNOSť V NOVOM RuSKOVe

Seminaristi na Zemplíne
s katolíckym zameraním. Pod 
odborným vedením lektorov 
z Ríma, sestry Bernadetty Sang-
ma FMA a p. Stefana Volpicelliho 
z Medzinárodnej organizácie pre 
migráciu, sa zaoberali medziná-
rodným problémom novodobé-
ho otroctva.

Výzva predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska
S narastajúcimi obavami sledu-
jem vyhrotené vzťahy medzi 
národmi Slovenskej a Maďarskej 
republiky. Ako predseda KBS po 
konzultácii s niektorými biskup-
mi vyzývam preto všetkých ľudí 
dobrej vôle, aby každý svojím 
dielom prispel k vzájomnému 
porozumeniu medzi oboma 
národmi a aby sa dištancovali 
od akýchkoľvek prejavov extré-
mizmu.
V Bratislave 7. novembra 2008

Stretnutie zástupcov sloven-
ských katolíckych médií
V penzióne Zornička na Do-
novaloch sa 6. – 7. novembra 
uskutočnilo stretnutie pra-
covníkov katolíckych médií 

zKRátKO Z DOMOVA

slovo@grkatpo.skPíšte Nám
Na adresu:
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PONDelOK 
15.  december
Arcibiskup Štefan Vyznávač. 
Zakončenie sviatku Počatia 
Presvätej Bohorodičky

čítania: jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 
10, 46 – 52, zač. 48

Tak aj viera: ak nemá 
skutky, je sama v sebe 
mŕtva. Ukáž mi svoju 
vieru... (Jak 2, 17. 18b)

Ako môže človek ukázať vieru 
bez skutkov? Môže si povedať: 
Hľa, toto je moja viera! Ale 
kto ju vidí? Práve cez skutky 
vidno, aký je človek. Len cez 
skutky môže ukázať svoju 
vieru. Viera a skutky, to je ako 
teória a prax. Jedno aj druhé je 
dôležité, ale musia sa vzájom-
ne dopĺňať. Teória je poznanie 
prikázaní a evanjelia, prax je 
život podľa nich.

liturgia: Predobrazujúce antifó-
ny. Menlivé časti z Počatia – s. 317 
(266)

utOROK 
16.  december
Prorok Aggeus

čítania: jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 
11, 11 – 23, zač. 50

A vy ste z neho urobili 
lotrovský pelech.  
(Mk 11, 17)

Každý chrám je postavený 
nato, aby sa tam ľudia mod-
lili a oslavovali Boha. Ak sa 
v ňom robí niečo iné, platia 
veľmi tvrdé slová Ježiša. Člo-
vek je chrámom živého Boha. 
Ak si tento svoj chrám zneuctí 
hriechom, platí o ňom ten istý 
Ježišov výrok. Ak odovzdáš 
svoje telo hriechu, nemôže 
slúžiť Bohu. Zamysli sa nad 
tým, čím je naplnené tvoje 
telo. Je dnes miestom, v kto-
rom sa oslavuje Boh?

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

StReDA 
17.  december
Prorok Daniel

čítania: jak 3, 11 – 4, 6, zač. 55; 
Mk 11, 23 – 26, zač. 51

A keď vstanete modliť sa, 
odpustite, ak máte niečo 
proti niekomu, aby aj 
vám váš Otec, ktorý je na 
nebesiach, odpustil vaše 
hriechy. (Mk 11, 25 – 26) 

Keď je niekto hladný, túži po 
jedle. Smädný zasa túži po 
vode. Ten, kto si uvedomuje 
svoj hriech, túži po odpuste-
ní. Vie, že odpustenie nájde 
u Boha. Preto sa na neho 
obracia. 
Prečo je v modlitbe dôležité 
odpustenie? Lebo modlitba 
v hneve a nenávisti nikdy nie 
je modlitbou.

liturgia: Každ. antifóny. Menl. 
časti zo služby prorokovi alebo 
z Nedele otcov. I teraz: podľa 
predpisu. ostatné z Nedele 
všetkých svätých – s. 182 al. 321, 
253 (269, 240)

Št VR tOK 
18.  december
Mučeník Sebastián a jeho 
spoločníci

čítania: jak 4, 7 – 5, 9, zač. 56; Mk 
11, 27 – 33, zač. 52

Kto teda vie dobre robiť 
a nerobí, má hriech.  
(Jak 4, 17) 

Každý človek vie rozoznať 
dobro od zla, to, čo mu osoží, 
od toho, čo mu škodí. A pred-
sa sa v nás živí pocit zodpo-
vednosti iba za zlo. Urobíš zlo 
a budeš sa za to zodpovedať. 
To však nie je celkom úplná 
pravda. Budeme sa zodpove-
dať aj zo zanedbania dobra. 
Niet na svete človeka, ktorý 
by po celý svoj život neurobil 
nič zlé. O to viac sa musíme 
snažiť robiť čím viac dobra.

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

na Slovensku. Zúčastnili sa na 
ňom zástupcovia Rádia Lumen, 
Katolíckych novín, TK KBS, TV 
Lux a spoločnosti Lux communi-
cation. Zámerom stretnutia, ako 
uviedol riaditeľ Rádia Lumen, 
ktoré podujatie organizačne 
zastrešilo, Juraj Spuchľák, bolo 
zintenzívniť profesionálne 
a medziľudské vzťahy medzi 
pracovníkmi médií, ktoré v roku 
2006 podpísali spoločnú zmluvu 
o vzájomnej spolupráci.

Najdlhšia dobrá správa
Približne 1 800 detí vytvorilo 
počas októbra vďaka kampani 
eRka – Hnutia kresťanských 
spoločenstiev detí Najdlhšiu 
dobrú správu s 223 702 písme-
nami. Správa pozostáva z vy-
menovaných dobrých skutkov, 
ktoré počas akcie Detský čin 
pomoci 2008 konali na pomoc 
svojim blízkym, ale i svojej obci 
deti a vedúci zo 100 zapojených 
skupín.
Najdlhšia dobrá správa je uverej-
nená na webovej stránke www.
erko.sk/dcp.

zKRátKO Z DOMOVA ODPuSt K SV. MučeNICI PARASKeVe V ORlOVe

Múdra a oslavovaná Kristova mučenica
(Orlov, Peter Iľko) V nedeľu 26. 
októbra spievali vo farnosti Orlov 
tropár u nás pomerne neznámej 
sv. mučenici Paraskeve z Ikónia pri 
príležitosti odpustovej slávnosti. 
Samotnej odpustovej slávnosti 
predchádzala v sobotu veľká ve-
čiereň, ktorú slúžil o. Michal Kuruc 
(rodák z Orlova). V nedeľu slávnosť 
pokračovala utierňou a ružencom. 
Slávnostnú svätú liturgiu viedol o. 
Miroslav Hricík z Tichého Potoka. 
V homílii poukázal na to, že sv. 
Paraskeva mala dobrú kresťanskú 
výchovu, ktorá je základom pre 
život človeka. Je odkazom aj pre 

dnešnú dobu, pre naše rodiny, 
aby sme viedli deti k láske k Bohu. 

Slávnosť sa zakončila myrovaním 
a sprievodom okolo cerkvi.

VyJADReNIe StáleJ RADy KONfeReNCIe BISKuPOV MAďARSKA

Biskupi Slovákov i Maďarov proti násiliu a za budovanie lásky a uzmierenia
Prijali sme správu o vyjadrení 
predsedu Konferencie biskupov 
Slovenska Mons. Františka Tondru. 
Pokračujúc v procese uzmierenia 
a spolupráce, ktorý započal medzi 
našimi cirkvami v roku 2006, oce-
ňujeme vyhlásenie, ktoré je v sú-

lade s listom Svätého Otca, ktorý 
napísal pri príležitosti stretnutia 
oboch biskupských konferencií 
v Ostrihome v roku 2006. Žiadame 
všetkých ľudí dobrej vôle, aby 
každý podľa svojich možností 
odmietol násilie a nenávistné pro-

vokácie medzi národmi. Je našou 
spoločnou povinnosťou prispieť 
k spolunažívaniu národov nášho 
regiónu v zmysle znaku pokoja, 
uzmierenia a budujúcej lásky.

Budapešť 7. novembra 2008

12 

sl
ov

o 
– 

23
 –

 2
4/

20
08



PIAtOK 
19.  december
Mučeník Bonifác

čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 
– 10, zač. 58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53

Kameň, čo stavitelia 
zavrhli, stal sa kameňom 
uholným. (Mk 12, 10)

Ak by sa dnes našiel člo-
vek, ktorý by „vyliečil“ svet 
z ekonomickej krízy, stal by sa 
najpopulárnejším a istotne aj 
najbohatším na svete. Bol by 
novodobým spasiteľom. Prečo 
vo svete nastala ekonomická 
kríza? Každý ekonóm by na-
šiel mnoho príčin. Ale v sku-
točnosti je len jedna. Tento 
svet staval na bohatstve, 
chamtivosti, bezohľadnosti. 
Nie na Bohu a jeho zákonoch. 

liturgia: zdržanlivosť od mäsa. 
Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka – s. 159 (195)

SOBOtA 
20.  december
Hieromuč. Ignác Bohonositeľ

čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; lk 
13, 18 – 29, zač. 72 (sobota pred 
Narodením)

Prekliaty je každý, kto 
nevytrvá vo všetkom, 
čo je napísané v knihe 
Zákona... (Gal 3, 10b)

Človek si dáva rôzne pred-
savzatia. Od Nového roka 
prestanem piť, fajčiť, utrácať 
peniaze... Dokonca počúvame: 
„Už to nikdy neurobím!“ Ale 
akosi sa to nedarí. Prečo? Úsi-
lie je postavené na vlastných 
silách. Ak porušenie čo i len 
jedného prikázania je preklia-
tím pre človeka, tak kto z nás 
by obstál pred súdom? Zdro-
jom milosti a ospravedlnenia 
je viera v Boha a nie spolieha-
nie sa na vlastné sily.

liturgia: Predobr. antifóny. Tropár 
a kondák z obdobia pred sviat-
kom Narodenia Pána, ostatné zo 
soboty – s. 160 (196)

NeDeľ A 
21.  december
Nedeľa svätých otcov. Mučeni
ca Juliána

čítania: Hebr 11, 9 – 10.17 – 
23.32 – 40, zač. 328; Mt 1, 1 – 25, 
zač. 1 (nedeľa pred Narodením)

S vierou sa usadil v za-
sľúbenej zemi... S vie-
rou obetoval Abrahám 
Izáka... s vierou požeh-
nal Izák Jakuba... s vie-
rou uhášali silu ohňa... 
(Hebr 11, 9. 17. 20. 34)

Sviatok Narodenia Ježiša Kris-
ta je dnes pre mnohých ľudí, 
a to aj pre kresťanov, len akou-
si spomienkou na historickú 
udalosť. V rodinách sa vytráca 
pravá podstata sviatkov. Príči-
na? Odpoveď nájdeme v čítaní 
dnešnej Nedele svätých otcov. 
Tí sú pre nás príkladom veľkej 
a pevnej viery. Ich viera bola 
pre nich záchranou. Skrze vie-
ru dokázali prekonávať mnohé 
prekážky a odolávať mnohým 
nebezpečenstvám v živote. Len 

v človeku s pevnou a hlbo-
kou vierou sa aj dnes môže 
skutočne narodiť Spasiteľ 
sveta a nebude to len nejaká 
spomienka. Chýbajúcu vieru 
nenahradí žiaden dar. Ten isto 
poteší, urobí radosť, ale neskôr 
zovšednie a zabudne sa na 
neho. Sviatky prejdú a človek 
zistí, že sa z neho vytráca 
všetko krásne, čo počas nich 
prežíval. Takémuto sklama-
niu môže zabrániť iba hlboká 
viera. Na ňu nemusíme čakať 
do ďalších sviatkov. Prijmime 
Ježiša Krista do svojho života 
a celý náš život bude krásnym 
sviatkom.

liturgia: Hlas siedmy. evanjelium 
na utierni desiate. Predobrazu-
júce antifóny. Tropár zo 7. hlasu, 
o svätých otcoch a obdobia pred 
sviatkom. Sláva: kondák o svätých 
otcoch. I teraz: obdobia pred 
sviatkom. Prokimen a aleluja 
o svätých otcoch. Pričasten: 
Chváľte Pána a o svätých otcoch 
– s. 150, 321 (189, 269, 270)

ján Blaško

(Prešov, Peter Tirpák) Práve v tom-
to duchu vďačnosti sa vysokoškol-
ská mládež Prešovskej univerzity 
v Prešove stretla 3. novembra 

2008 vo večerných hodinách pred 
budovou vysokoškolského inter-
nátu, aby spoločnou modlitbou 
ďakovala za dar života. Podnetom 
modlitbového stretnutia bolo 

silné uvedomenie si nutnosti 
vydávať živé svedectvo životu 
i Bohu, pôvodcovi každého života. 
Zároveň šlo o vyjadrenie vehe-

mentného nesúhlasu praktík, kto-
ré ponúka dnešný sekularizovaný 
svet, ktorý síce propaguje slobo-
du, no zabúda na zodpovednosť 
osoby i pravú hodnotu života. Ako 

bolo spomenuté o. Petrom Tirpá-
kom, „práve sekularizmus má na 
svedomí neraz abnormálny postoj 
mladého človeka k láske, darova-
niu života i vďačnosti zaň.“

Modlitbové stretnutie mladých 
východného aj západného obra-
du pokračovalo krížovou cestou 
za nenarodené deti na prešovskú 
Kalváriu. Napriek tomu, že cesta 
bola zahalená do tmy, sviece za 
nenarodené deti, ktoré mal v ruke 
každý prítomný, svietili nielen na 
cestu, ale aj do ďalekého okolia, 
pričom jednotlivé plamienky sym-
bolizovali život dieťaťa, ktorému 
bolo odobraté základné právo 
na život.

Po ukončení krížovej cesty sa 
prítomným prihovoril o. Juraj 
Feník, kaplán UPC, o. Peter Tir-
pák, poverený pastoráciou VŠ 
mládeže v Prešove, a o. Marián 
Kašaj, duchovný správca UPC, 
ktorý všetkým prítomným udelil 
požehnanie.

MODlItBOVé StRetNutIe VySOKOŠKOlSKeJ MláDeže

Mama, ďakujem za život! Ďakovná stena
V tomto období vzniká pred 
Domom Božieho milosrden-
stva v Banskej Bystrici ďakovná 
stena s vybrúsenými stovkami 
mien rodín a jednotlivcov, ktorí 
podporili toto sociálno-zdravot-
nícke zariadenie. Sú to tehličky 
fyzických a právnických osôb, 
ktoré sa zapojili do akcie Kúp si 
tehlu na svoj hospic, aby finanč-
ne a predovšetkým osobným 
záujmom podporili tvorbu 
Domu Božieho milosrdenstva, 
sociálneho diela Banskobystric-
kej diecézy.

Výstava Stop genocíde
6. novembra 2008 sa pred Eko-
nomickou fakultou Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 
konala výstava Stop genocíde, 
ktorú organizuje Centrum pre 
bioetickú reformu. Dôležitou 
súčasťou výstavy je petícia za 
zákaz umelých potratov na 
Slovensku.

Neoznačené správy: servis TK KBS 

zKRátKO Z DOMOVA
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V   ostatnom čase sa v rôznych častiach 
sveta množia útoky na kresťanov. Aj 
keď hlavným cieľom sú duchovní, 

násilie si nájde cestu aj k obyčajným ve-
riacim. A práve tieto útoky sú vďaka spra-
vodajským agentúram v tieni atentátov na 
príslušníkov kléru. Položme si otázku: Ak sú 
rôzne skupiny ochotné a schopné siahnuť 
na život biskupom a kňazom, vari ušetria 
veriacich?

Násilie motivované náboženskou prísluš-
nosťou existovalo od nepamäti. Kresťanstvo 
a budhizmus, ako jediné z veľkých nábožen-
stiev v súčasnosti, odmietajú násilie ako 
formu správania sa človeka v súlade s jeho 
náboženským cítením. A možno práve preto 
je agresia zameraná práve proti nim, lebo sú 
vnímaní ako mocní v svojej bezmocnosti.

Irak

Irak, biblická Mezopotámia, rodisko Abra-
háma, bol dlhé stáročia kresťanskou kraji-
nou. Ani islam nedokázal absolútne vytlačiť 
kresťanstvo z tohto územia. Po páde tota-
litného režimu však v tejto krajine zavládol 
chaos a násilie. Jeho cieľom sa v ostatnom 
čase stávajú práve kresťania.

Asi tisíc kresťanských rodín opustilo 
v októbri svoje domovy v severoirackom 
meste Mosul po najhoršej vlne násilia proti 
tejto náboženskej menšine za ostatných 
päť rokov. Kresťania za ostatných 24 hodín 
začali hľadať útočiská v školách a kostoloch 
v severných a východných častiach provin-

cie Nineveh po útokoch, pri ktorých od 28. 
septembra zahynulo už 12 kresťanských 
veriacich, 5 domov zničili explózie, 1 000 
rodín opustilo mesto z obáv o svoj život.

Posledná vlna masových útekov prichá-
dza po tom, ako chaldejský arcibiskup 
Louis Sako vyhlásil, že iracká kresťanská 
menšina čelí snahám o likvidáciu a vyzval 
americké jednotky, aby robili viac pre ich 

ochranu. „Sme terčmi likvidačnej kampane, 
kampane násilia. Cieľ je politický,“ uviedol 
nedávno v rozhovore pre agentúru AFP. Od 
americkej invázie v roku 2003 podľa neho 
prišlo o život počas útokov na kostoly 
viac ako 200 kresťanov. Násilie sa navyše 
v ostatných týždňoch najmä v severných 
provinciách hrozivo stupňuje. Podľa Sakoa 
je teraz rad na moslimskej vláde premiéra 
Núrího al-Málikího, aby začala plniť svoje 
sľuby o ochrane irackých menšín. „Od pre-
miéra Málikího sme počuli veľa slov, ktoré 
sa však nanešťastie nepremietli do reality,“ 
povedal biskup. „Stále sme cieľmi (násilia). 
Chceme riešenia, nie sľuby.“ Realitou však 
je, že iracký parlament v krajine schválil 
zákon, ktorý neuznáva menšinové práva, 
čím eliminoval finančnú pomoc určenú pre 
kresťanov.

Iracké sčítanie ľudu v roku 1987 registro-
valo 1,4 milióna kresťanov. Kým pred pár 
rokmi tu žilo podľa Sakoa ešte okolo 800-ti-
síc kresťanov, dnes sa toto číslo znížilo asi 

o tretinu, keďže množstvo veriacich zo stra-
chu pred násilím utieklo z krajiny. Kresťania 
sú podľa neho celkom závislí od vládnej 
a americkej ochrany, keďže – na rozdiel od 
šiitskej väčšiny – nedisponujú vplyvnými 
kmeňovými autoritami alebo milíciami, 
ktoré by garantovali ich bezpečnosť. 

Za ostatných päť rokov podľa správ pre-
padli štyridsať kostolov z jediného dôvodu 
– boli kresťanskými miestami bohoslužieb 
a 15 duchovných buď uniesli a mučili, sťali, 
alebo zastrelili, či zabili mimoriadne brutál-
nym spôsobom.

Pred troma rokmi patriarcha Chaldejskej 
cirkvi vycestoval do Vatikánu, aby informo-
val Svätú stolicu o ultimáte obsahujúcom 
štyri body, ktoré patriarchovi doručili irackí 
extrémisti. Ultimátum v podstate vyzývalo 
kresťanov, aby opustili Irak, aby zatvorili 
kostoly a lýceá na mnohých predmestiach 
Bagdadu. Krátky čas po tom, ako Svätá 
stolica vydala vyhlásenie o islame, uniesli 
otca Poulesa Iskandera zo Sýrskej ortodox-
nej cirkvi v Mosule a o deň neskôr našli na 
ulici jeho hlavu oddelenú od zohaveného 
tela. Neskôr čakal podobný osud aj na arci-
biskupa Faraja Rahha z Mosulu.

Otec Ragheed Gani z Chaldejskej cirkvi, 
ktorého v Iraku zabili pred rokom, zomrel 
preto, lebo až do úplného konca ostal pre-
svedčený, že kresťania by sa nemali báť is-
lamistov. Mohol utiecť, mohol sa zachrániť, 
ale šiel a čelil svojmu osudu bez strachu. Na 
prvé výročie tohto „mučeníctva“ prehovoril 
jediný svedok: Bayan Adam Bella, žena 
jedného z troch subdiakonov chladnokrvne 
zavraždených spolu s ich pastierom 3. júna 
2007 v Mosule. Jeden z vrahov skríkol na 
otca Ragheeda: „Povedal som ti, aby si za-
tvoril kostol, prečo si to nespravil? Prečo si 
ešte tu?“ A on mu prosto odpovedal: „Ako 
môžem zatvoriť Boží dom?“ Okamžite ho 
sotili na zem a strelili mu niekoľkokrát 
priamo do očí.

India

Protikresťanské násilie, ktoré sa rozpútalo 
23. augusta v severovýchodnej Indii, sa roz-
šírilo do 9 oblastí a je zjavne organizované 
hinduistickou nacionalistickou stranou. 
O život prišlo vyše 50 kresťanov a tisíce 
trpia rôznym druhom útlaku, 50-tisíc ich 
muselo opustiť domovy. Útoky smerujú aj 

Prenasledovanie
kresťanov dnesjuraj GraDoš

Svet sa zmenil. a predsa v niečom nie – jeho postoj ku kresťanstvu a kresťanom je stále rovnaký.
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proti utečeneckým táborom; dvakrát sa po-
darilo zabrániť pokusom o otrávenie pitnej 
vody. Asi 3 000 kresťanov násilím prinútili 
konvertovať na hinduizmus. Miestna polí-
cia sa neraz iba prizerá a centrálna vláda 
nedokáže zasiahnuť.

A hoci si kresťania spoločne so sekulár-
nymi skupinami 2. októbra pripomenuli 
139. výročie narodenia Mahátmú Gándího, 
násilné útoky proti nim pokračovali aj v deň 
spomienky na bojovníka za indickú nezá-
vislosť, ktorý hlásal posolstvo nenásilného 
odporu. 

Viac ako 100 kostolov a kresťanských 
inštitúcií a okolo 4 000 domov kresťanov 
bolo zničených, desiatky kresťanov zahynuli 
počas násilia, ktoré sa rozpútalo po zavraž-
dení radikálneho hinduistického vodcu 
Lakshmananandu Saraswatiho a piatich 
mladých hinduistických mníchov 23. au-
gusta tohto roka v indickom štáte Orissa 
v dištrikte Kandhamal. 

Napriek tomu, že Národná rada cirkví 
v Indii vražedné činy okamžite odsúdila 
a k zodpovednosti za ne sa prihlásila sku-
pina maoistických (komunistických) rebelov, 
radikálni hinduistickí militanti obviňujú zo 
zločinu kresťanov. 

Tisíce kresťanov v Indii utekajú do lesov, 
aby hľadali ochranu pred násilím extré-
mistických hinduistických bánd – a svet sa 
iba prizerá. Napriek zvýšenej prítomnosti 
polície a upokojujúcim prejavom v Novom 
Dillí kresťania vo viacerých indických 
spolkových štátoch sú naďalej bez ochrany 
vystavení systematickým útokom, ako ho-
vorí Bernardo Cervellera, vedúci Vatikánu 
blízkej spravodajskej agentúry Asianews: 
„Situácia v Indii je tragická: každý deň 
vraždy, každý deň nútené ,obrátenia’ na 
hinduizmus pod hrozbou zbraní. Je tam už 
veľa mučeníkov, ktorí takýto krok odmietli, 
a preto boli zavraždení. Je tam aj veľa ľudí 
bez domova – ľudí, ktorí ušli, pretože im 
zničili domy a teraz žijú v štáte Orissa v le-
soch – s chorobami a bez potravy sa tam 

ukrýva najmenej 30 000 ľudí. Ďalej sú tam 
kresťania v utečeneckých táboroch, kde na 
nich takisto útočia hinduistickí radikáli. Je 
to skutočne veľmi tragická situácia a nie 
bez zlomyseľnej irónie, pretože toto všetko 
bolo vyvolané tým, že hinduisti obvinili 
kresťanov z vraždy hinduistického vodcu, 
a potom vysvitlo, že namiesto toho túto 
vraždu spáchali maoisti. Teda úplne nespra-
vodlivé prelievanie krvi.“ 

Vo Vatikáne sa s hrôzou hľadí na to, ako 
dramatické správy z Indie svetová verejnosť 
v podstate vôbec nevníma. „Dnes existujú 
kampane na ochranu zvierat a všetko mož-
né,“ hovorí arcibiskup Angelo Amato z Kon-
gregácie pre kauzy svätých, „iba za ohro-
zených kresťanov nie sú nijaké kampane.“ 
Páter Cervellera má pohotové vysvetlenie: 
„Indickí politici, je jedno či na spolkovej, či 
na lokálnej úrovni, majú politické motívy, 
ktoré ich vedú k tomu, aby len pre všetko 
na svete v tom neurobili príliš veľa, pretože 
pred dverami sú voľby a tu si neslobodno 
pohnevať hinduistických voličov. To sa 
potom deje za tú cenu, že kresťania idú 
vyslovene na jatky.“ 

1. septembra 2008 vyšlo v hlavnom meste 
Nové Dillí do ulíc okolo 10 000 kresťanov. 
Dôvod bol jednoduchý: v protikresťanských 
násilnostiach bolo už zranených vyše 130 
osôb. Ku kresťanom sa pripojili aj moslimo-
via, budhisti, ale aj umiernení hinduisti. 29. 
augusta zostalo okolo 30 000 kresťanských 
škôl v celej krajine zavretých na znak pro-
testu. O pár dní neskôr bol vyhlásený pôst 
na znak spolucítenia s obeťami a tiež ako 
do neba volajúca prosba.

Indický premiér hovoril o národnej hanbe. 
Pretože India bola vždy známa ako tolerant-
ná krajina pre všetky náboženstvá. Okrem 
desiatok mŕtvych si toto násilie vyžiadalo 
stovky ťažko ranených. V Kandhamalskom 
okrese bol zavraždený pastor M. Samuel 
Naik. V okrese Gajapati bol zasa upálený 
pastor Mukunda Bardhan, iného zasa 
ukrižovali, rozvášnený dav mnohé rehoľné 
sestry znásilnil.

Nie je to po prvýkrát, čo kresťania v Orisse 
zažívajú násilie. V decembri minulého roka 
tam militantní hinduisti vypálili 90 kostolov 
a 600 domov. O život vtedy prišlo okolo 10 
ľudí.

Ale čo sa týka ľahostajnosti medzinárod-
ného spoločenstva a predovšetkým Západu, 
je to tak, že násilie proti kresťanom sa často 
považuje za sekundárny problém. Nábožen-
ská sloboda – a tým aj život kresťanov – sa 
zdajú byť menej dôležité ako hospodárstvo 
a politika. Veď Boh sa na Západe pomaly 
eliminuje, takže myslenie ľudí je asi takéto: 
Aj keď sa tieto náboženské spoločenstvá 
masakrujú, nie je to také dôležité, pretože 
svet koniec koncov pozostáva predsa z moci 
peňazí a hospodárstva. n

s otcom arcibiskupom metropolitom 
Jánom Babjakom SJ o Synode biskupov 
na tému Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi, 
ktorá sa uskutočnila 5. – 26. októbra 2008.

Aké máte dojmy z vašej účasti na Syno-
de biskupov v Ríme?

Veľmi zaujímavé. Na Synode biskupov 
som sa zúčastnil po prvýkrát a mal som 
možnosť stretnúť sa s biskupmi zo všetkých 
svetadielov. Veľmi silno na mňa zapôsobilo 
to, že napriek veľkej vyťaženosti bol Svätý 
Otec Benedikt XVI. prítomný takmer na 
všetkých našich stretnutiach a pozorne 
počúval príspevky synodálnych otcov. 

Bolo zaujímavé počúvať biskupov, ako 
boli oslovení témou a ako sa snažia vo svo-
jich diecézach sprístupňovať Sväté písmo 
Božiemu ľudu.

Aký zážitok vás obzvlášť oslovil?
Bolo toho veľa. Už samotná téma ma oslo-

vila a stále oslovuje, podobne aj stretnutia 
so Svätým Otcom a viaceré iné osobné 
stretnutia. Silný zážitok mám napríklad 
z premiéry filmu o Božom služobníkovi 
Jánovi Pavlovi II. v Aule Pavla VI. za prí-
tomnosti Svätého Otca Benedikta XVI., 
všetkých synodálnych otcov a množstva 
iných vzácnych hostí.

Veľmi ma oslovil dar Svätého Otca, ktorý 
od neho dostali všetci účastníci. Ide o kópie 
autentických papyrusov z prvého storočia. 
Na jednom je časť Evanjelia podľa sv. Luká-
ša – modlitba Otče náš a na druhom prológ 
z Jánovho evanjelia. Chcem tieto vzácne 
spisy sprístupniť vhodným spôsobom 
všetkým veriacim. 

Svätý Otec mal zážitok aj z toho, keď som 
mu okrem iného s úctou a láskou podaro-
val osobne nazbierané a vysušené huby. 
Myslím, že sa skutočne potešil. 

O čom bol váš príspevok na Synode 
biskupov?

Zameral som sa okrem iného na pravdi-
vosť Božieho slova. Ježiš hovorí: „Každého, 
kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám 
pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 
(Mt 10, 32) Všetci sme zakúsili a stále zakú-
šame pravdivosť tohto slova. Ježiš Kristus 
sa k nám priznal, keď vzkriesil našu cirkev 
a daroval jej troch blahoslavených mučení-
kov a všetky ďalšie dary a milosti. 

Čo pre vás osobne znamená Božie 
slovo?

Často sa zamýšľam nad tým, že ľudia majú 
mnoho problémov a nevedia ich vyriešiť. 
A pritom všetci máme naporúdzi Božie 
slovo, ktoré je riešením všetkých našich 
problémov. Samozrejme, je to úžasný Boží 
dar, je to veľká duchovná sila a veľké svetlo 
na cestu života. Aj pre mňa osobne. 

Ľubomír Petrík

rozhovor na 5 minút
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Správna viera v anjelov je priamo 
úmerná našej viere v Boha a v pravdi-
vosť Božieho slova. Možno ste počuli 

príbehy o anjeloch alebo ste čítali články, 
v ktorých sa nám zdalo príliš fantastické 
to, čo sa tam o nich hovorilo a písalo. No sú 
fakty, ktoré nemôžeme prehliadnuť. Apoštol 
Pavol píše: „V ňom (v Kristovi) bolo stvorené 
všetko na nebi a na zemi, viditeľné i nevi-
diteľné...“ (Kol 1, 16a) Čo by mohlo byť to 
„neviditeľné“?

Anjeli. Musíme si povedať, že to nie sú 
bohovia. Boli Bohom stvorení. Na rozdiel 
od ľudí nemajú telo, ale majú rozum a slo-
bodnú vôľu.

V prvej kapitole Knihy Genezis čítame 
o tom, ako Boh stvoril svet. Všetko bolo 
dobré, všetko malo svoj zmysel a poslanie. 
Boh nestvoril nič zlé. Ak teda veríme, že Boh 
stvoril anjelov, museli byť dobrí a museli 
mať svoje poslanie v Božom pláne.

Počet a rozdelenie

Slovo anjel z gréckeho angelos znamená 
posol – Boží posol. Z Božieho slova vieme, 
že Boh stvoril veľké množstvo anjelov. Evan-
jelista Lukáš píše o „množstve nebeských 
zástupov“ (Lk 2, 13), list Hebrejom hovorí 
o myriadách anjelov (Hebr 12, 22), v Zjavení 
sv. Jána zasa čítame o myriadách myriád 
a tisícoch tisícov (Zjv 5, 11). A každý z tých-
to anjelov má svoju úlohu, akým spôsobom 
má oslavovať Boha a slúžiť mu. Pripodob-
ním to hierarchii v Cirkvi – iným spôsobom 
(čo sa týka postavenia) slúži Bohu pápež 
či biskup, ináč kňaz a ináč laik. Nie žeby 
jeden bol menejcenný či menej potrebný ako 
druhý, ale každý má v Cirkvi svoje posta-
venie a poslanie, ako napĺňať Boží zámer. 
Aj anjeli sú usporiadaní hierarchicky. Sv. 
apoštol Pavol v Liste Kolosanom 1,16 píše 
o trónoch, panstvách, kniežatstvách a moc-
nostiach. (podobne aj v Liste Efezanom 1, 
21). Stredovekí teológovia rozdelili anjelov 
do 9 stupňov: anjeli, archanjeli, cherubíni, 
serafíni, tróny, panstvá, kniežatstvá, moc-
nosti, sily.

Najznámejšími anjelmi Svätého písma sú 
archanjel Michal, Gabriel a Rafael. To, že 
Michal má titul archanjel, sa dozvedáme 
z Júdovho listu (Júd 9). Archanjel Michal 

je bojovník. Bojoval so satanom, ktorý bol 
následne zvrhnutý na zem a s ním tretina 
vzbúrených anjelov – diablov (Zjv 12, 7 – 
9). Jeho úlohou bolo už v Starom zákone 
chrániť Izrael (Dn 12, 1). Michal sa stretne 
v posledných dňoch opäť v bitke so sata-
nom a jeho zlými anjelmi (Zjv 12, 7 – 9). 
Z tohto môžeme usúdiť, že Michal je aj pre 
nás veľkým pomocníkom v boji proti zlému 
duchu. Gabriel je anjel, ktorého úlohou 
je prinášať ľuďom zvesť, správu od Boha. 
Božie posolstvo priniesol Danielovi (Dn 8, 
15 – 27), Zachariášovi priniesol správu, že 
sa stane otcom Jána Krstiteľa (Lk 1, 13 – 19), 
navštívil Pannu Máriu a oznámil jej radost-
nú zvesť, že s ňou Pán počíta ako s matkou 
svojho syna Ježiša (Lk 1, 26 – 38). O anjelovi 
Rafaelovi sa dočítame v Knihe Tobiáš. Bol 
to anjel, ktorý sprevádzal Tobiáša, uzdravil 
jeho otca Tóbiho a oslobodil Raguelovu dcé-
ru Sáru od zlého ducha Asmodeja.

Okrem týchto anjelov sa vo Svätom písme 
píše o mnohých iných. Anjeli sú aktívni, 
chvália, uctievajú a oslavujú Boha (Iz 6, 
3), odovzdávajú Božiemu ľudu jeho zákony 

(Sk 7, 53), vykonávajú Božie súdy (2 Krl 19, 
35), pri príchode Syna človeka zhromaždia 
jeho vyvolených (Mt 24, 30 – 31), chránia 
pred nebezpečenstvom (Ž 91, 11 – 12), 
povzbudzujú, potešujú a posilňujú (Mt 4, 
11), odovzdávajú správy (Sk 8, 26), chránia 
svätých a slúžia im (Hebr 1, 14), prenášajú 
duše zomrelých k Bohu (Lk 16, 22)... Sú 
Bohom poslaní, aby nám pomáhali dosiah-
nuť večnú blaženosť a aby ukazovali lásku 
nebeského Otca.

Anjeli boli tiež pri Ježišovi počas jeho 
služby na zemi. Anjel navštívil otca Jána 
Krstiteľa (Lk 1, 11 – 20), Pannu Máriu (Lk 1, 
26 – 38), Jozefa (Lk 1, 20). Anjeli oznámili 
Ježišovo narodenie (Lk 2, 8 – 15), navštívili 
Ježiša po tom, ako prešiel pokušením (Mt 
4, 11), Ježiš povedal Natanaelovi, že uvidí 
anjelov (Jn 1, 51), v Getsemanskej záhrade 
anjel posilňoval Ježiša (Lk 22, 43), anjel 
odvalil kameň od Ježišovho hrobu (Mt 28, 
2 – 7), anjeli boli prítomní pri Ježišovom 
nanebovzatí (Sk 1, 10 – 11).

Aj v našom živote nás anjeli sprevádzajú, 
chránia a pomáhajú nám. Zvlášť je táto 
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Anjeli a démoni
Slavomír PalFI

Určite ste sa stretli s obrázkom nahého tučného dieťatka s kučeravými zlatými vlasmi, krídelkami na 
chrbte, s lukom a šípom v rukách. Koho vám pripomína? Asi anjela, však? Sú anjeli naozaj takí malí, 
bezbranní a slabí ako dieťa? Čo sú to za stvorenia? Čo je ich poslaním? A existujú vôbec? Kto z nás ich 
videl?
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služba pridelená anjelovi strážnemu. O ich 
existencii hovorí evanjelista Matúš (Mt 18, 
10) a učí nás o tom aj Cirkev.

Stáva sa, že si ľudia zamieňajú anjela 
s osobou Svätého Ducha. Aj keď obidve sú 
duchovné bytosti, Svätý Duch je Boh, kým 
anjeli sú stvorenia, nie sú dokonalí, majú 
svoje obmedzenia a sú podriadení Bohu.

Človek a anjeli

Veľmi zaujímavé verše o Ježišovi a anjeloch 
nájdeme v Liste Hebrejom: „Čože je človek, 
že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho 
ujímaš? Urobil si ho len o niečo menšieho 
od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil 
a všetko si mu položil pod nohy.“ (Hebr 2, 
6 – 8) A tiež: „ ... ale vidíme, že ten, ktorý 
bol stvorený len o niečo menší od anjelov, 
Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pre-
trpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť 
za všetkých.“ (Hebr 2, 9) Je Ježiš ako druhá 
božská osoba a Boží Syn menší ako anjeli? 
Tento verš hovorí o Ježišovi ako o človekovi, 
ktorým Ježiš popri svojej božskej prirodze-
nosti skutočne bol. Teda ľudia sú vo svojej 
ľudskosti nižšie ako anjeli, sú viac obme-
dzení, pretože majú telo a ľudské potreby, 
ktoré anjeli nemajú.

No na druhej strane Božie slovo hovorí inú 
zaujímavú vec: „Či nie sú všetci služobný-
mi duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú 
dostať do dedičstva spásu?“ (Hebr 1, 14) 
A tiež evanjelista Lukáš píše: „Ale tí, čo sú 
uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕt-
vychvstania, už sa neženia ani nevydávajú. 
Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli 
v nebi a sú Božími synmi, pretože sú synmi 
vzkriesenia.“ (Lk 20, 35 – 36) A napokon 
apoštol Pavol píše Korinťanom (1 Kor 6, 
3): „Neviete, že budeme súdiť anjelov?“ Aj 
keď tu ide o padlých anjelov, predsa to, že 
to budú robiť spasení ľudia, hovorí o určitej 
nadradenosti spasených nad anjelmi.

Podoba

Anjeli v Božom slove mali mnohokrát 
podobu človeka. Niekedy ich ľudia ani ne-
rozoznali od ľudí (Tob 12, 11 – 21). Nie je 
preto vylúčené, že aj dnes Boh poslal anjelov 
v ľudskej podobe na túto zem plniť jeho 
vôľu. Ktovie, koľkých sme už stretli a ani 
sme o tom nevedeli.

John Paton, misionár na Nových Hebri-
dách, hovoril o mimoriadnej udalosti, ktorá 
sa mu prihodila. Keď bol na misiách, jednej 
noci obkľúčil jeho dom kmeň nepriateľských 
domorodcov rozhodnutých zabiť jeho aj 
jeho manželku a zapáliť dom. Misionár sa 
s manželkou celú noc modlili, aby ich Boh 
vyslobodil. Revúci dav domorodcov ostal 
celú noc pri dome, ale pri východe slnka 
útočníci zmizli. O rok neskoršie, keď sa 

ich náčelník stal kresťanom a rozprával sa 
s misionárom o tejto nočnej udalosti, veľmi 
prekvapený náčelník sa pýtal: „Kto bolí tí 
muži, ktorí stáli pri vašom dome a chránili 
ho?“ Paton povedal, že v dome bol sám so 
svojou manželkou. Náčelník mu rozpovedal, 
ako so svojimi mužmi videl stovky zdatných 
bojovníkov, ako chránili dom, boli v jagavom 
oblečení, každý s vytaseným mečom. Preto 
sa ich neodvážili napadnúť. Poslal Boh légiu 
svojich anjelov, aby vytrhol svojich služob-
níkov zo smrteľného nebezpečenstva? Je to 
možné. Veď Ježiš sám povedal: „...myslíš, že 
by som nemohol poprosiť svojho Otca a on 
by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov 
anjelov?“ (Mt 26, 53)

Padlí anjeli

Okrem dobrých anjelov sú aj padlí anjeli. 
Aj keď všetci boli stvorení ako dobrí, predsa 
mali slobodnú vôľu rozhodnúť sa, či budú 
Bohu slúžiť, alebo nie. Rozhodnutie bolo 
nemeniteľné a neodvolateľné. Teda žiaden 
dobrý anjel sa už nemôže stať zlým a žiaden 
padlý anjel nemôže robiť pokánie a obrátiť 
sa k Bohu.

Lucifer, jeden z vysoko postavených an-
jelov – cherubov, bol vraj najkrajší a jeho 
úlohou bolo uctievanie Boha. Píše o ňom 
prorok Ezechiel (28, 11 – 19). Tento anjel sa 
v pýche vzoprel Bohu a s ním tretina anjelov 
bola zvrhnutá z nebies na zem. (Zjv 12, 3 – 
9) Táto scéna sa pravdepodobne udiala pred 
stvorením človeka.

V druhom verši Knihy Genezis sa píše 
o tom, že zem bola pustá. Prečo bola pustá? 
Jeden z výkladov hovorí, že zem musela byť 
pustá následkom hriechu. Čieho hriechu, 
keď človek ešte nebol stvorený? Hriechu an-
jelov. Po stvorení sveta boli na zemi anjeli na 
čele s Luciferom, ktorý bol správcom zeme. 
Na zemi bol pokoj a všetko bolo krásne. No 
Lucifer vo svojej pýche chcel vládnuť nielen 
zemi, ale aj nebu, a preto sa postavil proti 
Bohu spolu s tretinou anjelov. Z Lucifera 
sa stal satan a z padlých anjelov diabli. Na 

zemi vznikol chaos a zem zostala pustá. 
Potom Boh obnovil zem za šesť dní (porov. 
Ž 104, 30) a dal Adamovi možnosť zaujať 
Luciferovo miesto a spravovať zem. Lenže 
aj on sa vzbúril. Neposlúchol Boha a aj on 
stratil šancu spravovať zem.

Preto Boh poslal svojho syna Ježiša, 
aby všetko obnovil a prevzal spravovanie 
zeme. Ježiš je teda oprávneným správcom 
a Pánom sveta a satan raz navždy stratil 
svoje miesto.

Boh satanovi a niektorým jeho sluhom 
ponechal istú moc na zemi, ba patria mu 
aj niektoré kráľovstva sveta. U Matúša 4, 
8 – 9 čítame: „A zasa ho (Ježiša) diabol vzal 
na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky 
kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: 
,Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou 
a budeš sa mi klaňať.’“

Diabol je smrťou Ježiša Krista a jeho 
vzkriesením porazený. Napriek tomu chce 
získať na svoju stranu čo najviac duší. 
Používa pri tom rôzne „triky“, niekedy sa 
predstavuje ako dobrý anjel. Veď vie, ako 
to „v nebi funguje“.

Satan má medzi ostatnými padlými anjel-
mi svoju autoritu. (porov. Júd 9), keďže si 
zachovali hierarchiu, akú mali pred pádom. 
Spolupracujú na marení Božích plánov 
a v pokúšaní človeka, aj keď sa navzájom 
nenávidia. Medzi nimi nemôže byť láska. 
Diabol má väčšiu moc a je inteligentnejší 
ako človek. Nepozná ľudské myšlienky, no 
veľmi dobre nás pozná podľa nášho sprá-
vania. Niektoré naše myšlienky spoznáva 
podľa našich vonkajších prejavov. Napriek 
tomu nad nami nemá žiadnu moc, ak mu 
to nedovolíme, prípadne ak mu to nedovolí 
Boh, ako to vidíme u Jóba či Pátra Pia, 
ktorého napádal. Boh nám dáva dostatok 
prostriedkov na to, aby sme aj my víťazili 
nad pokušeniami zlého.

Nepriateľ naozaj existuje. Žije a je mocný. 
Ale je aj porazený. Ján hovorí: „Kto pácha 
hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od 
počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby 
zmaril diablove skutky.“ (1 Jn 3, 8) n

u Biblia nazýva zlého ducha rôznymi menami:

Diabol (Jn 8, 44), gréc. – udavač a nactiutŕhač;
Satan (Mt 12, 26), hebr. – vzdorujúci, protiviaci sa;
Pokušiteľ (Mt 4, 3) – vyjadruje, ako koná;
Otec lži (Jn 8, 44) – naznačuje jeden zo spôsobov jeho taktiky;
Pán smrti (Hebr 2, 14) – naznačuje, že nepriateľ má moc smrti, pretože môže obviniť 
hriešneho človeka;
Belzebul (Mk 3, 22 – 23) – pán hnoja alebo pán múch;
Beliar (2 Kor 6, 15) – vo Svätom písme synonymum slova nepriateľ;
Zlý (1 Jn 2, 13);
Knieža sveta (Jn 14, 30) – moc a sila nepriateľa sa prejavuje aj v dnešnom svete, preto 
mu právom prináleží toto pomenovanie. Sám sa nazýva „bohom tohto sveta“.
Knieža vzdušnej mocnosti (Ef 2, 1 – 2) – nepriateľova moc siaha až do vesmíru a 
nepôsobí len na zemi;
a i.
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V   Poľsku funguje veľmi zaujímavý 
projekt www.tato.net, za ktorým stojí 
aj Darius Cupial. Nebolo ťažké osloviť 

ho, o poslaní otca vie rozprávať veľmi zau-
jímavo a pútavo doslova celé hodiny.

Kedy vznikla myšlienka projektu?
Všetko sa to začalo na jednom stretnutí 

lídrov mládežníckych organizácií Mosty 
jednoty v Poľsku. Na tomto stretnutí boli 
zástupcovia z Ukrajiny, Ruska, Slovenska, 
Poľska, Litvy... Ako to už býva, tie najdô-
ležitejšie závery sa netvorili na samotnej 
konferencii, ale v jej kuloároch, pri osobnej-
ších stretnutiach jednotlivých lídrov. Jeden 
mladý človek z Minska vyslovil prosbu, že 
by rád zažil život v normálnej rodine. Jeho 
rodičia sa rozviedli a takisto veľa ich zná-
mych nežilo v manželských zväzkoch. Táto 
prosba mnohých nielen prekvapila, ale aj 

prinútila zamyslieť sa. Premýšľali sme, že 
v Poľsku pravdepodobne nemáme tak veľa 
rozpadnutých rodín, ako ich majú v Bielo-
rusku. Rovnako však cítime, že nám niečo 
chýba. Myšlienky nás priviedli k tomu, aby 
sme vytvorili program špeciálne pre otcov. 
Otcov hľadajúcich, svedčiacich, tápajúcich, 
milujúcich... Jednou z prvých myšlienok 
bolo vytvorenie internetového priestoru. 
Stránku sme spustili v roku 2004. Hľadali 
sme voľný priestor a mysleli sme si, že niečo 
také nebude voľné. Ale našli sme – „tato“ 
bol voľný. 

Prečo práve „tato“?
Pri vytváraní projektu sme si uvedomo-

vali, že je veľa strán venovaných matkám, 
rodine, deťom. Ale otec nemá svoj vlastný 
webový priestor. Tak vznikol tato.net. 
„Tato“ je slovanský názov pre otca. Chceli 

sme, aby to bola sieť, kde otcovia nájdu 
pomoc, nové myšlienky, inšpiráciu. Celá 
stránka je tu pre otcov.

Pomáhajú vám pri tvorbe aj ženy?
Pri projekte pomáhajú mnohé ďalšie or-

ganizácie, aj vyslovene ženské. Mediálny 
priestor a atmosféra okolo otcov je studená 
a treba ju istým spôsobom otepliť, zútulniť. 
A v tomto sme si navzájom nápomocní.

Aké je miesto otca  
v súčasnej poľskej rodine? 

Rodina dnes nemá jednotný model. Pat-
riarchálny model rodiny je už históriou. 
Dnes sa s ním prakticky už nestretávame. 
Dokonca môžeme povedať, že otcovia dnes 
nepoznajú svoje miesto. Hľadajú výzvy, 

rozhovor

u Darius Cupial je ženatý, má 
dve dcéry a jedného syna, teológ, 
autor knižky Na ceste evanjelizácie 
a ekumenizmu, koordinátor a zdroj 
nápadov iniciatívy tato.net. Je čle-
nom spoločenstiev ASHOKA a Svetlo 
– Život.

www.tato.net 
Projekt venovaný otcom

Darius Cupial (vľavo) a Bernard J. Margueritte, predseda Medzinárodného komunikačného fóra
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hľadajú „bojiská“, na ktorých môžu pôsobiť. 
Na súčasnom „bojisku“ rodiny sú všetky 
úlohy už rozdané. Mama, babka, teta... 
Otec je tak, veľmi nadnesene povedané, 
iba na to, aby priniesol peniaze a vyhodil 
smeti. Hovorím to síce žartovne, ale odha-
ľuje to klímu frustrácie – on má zarábať 
a byť ticho. 

Ako môže projekt pomôcť  
v tejto situácii?

V rámci projektu tato.net sa hľadajú nové 
spôsoby, ako môže otec v spolupráci s mat-
kou byť rovnako prítomný pri výchove detí, 
pri riadení domácnosti, pri chode rodiny. 
Otec nie je konkurenciou matky. Deti po-
trebujú dve srdcia. Potrebujú teplo, ktoré 
dáva matka, a potrebujú pocit bezpečia, 
ktorý im dá otec. Otcovo srdce dáva identi-
tu. Mnohí ľudia dnes nevedia, kým vlastne 
sú. To poukazuje na neaktívneho otca. 
Otec je možno v rodine fyzicky prítomný, 
ale ako by tam ani nebol, ako by to bol 
len jeho obraz. Psychicky nemá na rodinu 
dosah. Našou úlohou je pomáhať otcom 
nachádzať kontakty so svojimi deťmi, so 
svojou rodinou.

Snahy projektu sa nezaoberajú len čisto 
srdcom otca. Ide o ozdravenie srdca muža 
ako takého. Snažíme sa o to, aby muž skú-
mal svoje srdce. Robíme rôzne duchovné 
cvičenia, workshopy s otcami, aby našli 
v sebe nielen to kardiologické srdce, ale 
v konečnom dôsledku srdce otca. Mužom 
sa skúmanie páči, lebo má formu akejsi 
inventarizácie. Využívame na to rôzne testy 
a ankety. Po nich povieme mužom, aké sú 
ich silné a slabé stránky. Tak ako je každé 
dieťa iné, aj situácia každého otca je iná. 
Nehovoríme mu, že je dobrý otec. Lebo dob-
rý môže byť učiteľ. Prečo? Lebo je láskavý, 
lebo nie je tvrdý. Dobrý je na popis otca 
príliš neosobné slovo. Preto mu hovoríme, 
že je pre svoje deti a pre svoju rodinu efek-
tívny. Nie v ekonomickom význame slova. 
Ale preto, že efektívne pomáha svojmu die-
ťaťu rásť. Je efektívny pre vzťahy vo svojej 
rodine, pre jej smerovanie, jej spoločenstvo, 
súdržnosť...

Ako to vyzeralo na začiatku,  
keď ste projekt spúšťali?

Zo začiatku sa otcovia hanbili prihlásiť. 
Hanbili sa, čo im na to povedia doma, 
v práci, medzi kamarátmi... Zo začiatku 
vládla nedôvera aj v samotnej Cirkvi, kde 
argumentovali, že existuje predsa starost-
livosť o rodiny, že existujú rôzne iné formy 
a načo je dobré robiť ešte naviac takéto 
otcovské stretnutia. Ale dnes tak kňazi, ako 
aj biskupi vidia ovocie takejto práce a cítia 
veľkú potrebu pracovať v tejto oblasti. Muži 
totiž hovoria, že im to pomáha rozumieť 
sebe samým, získavajú víziu svojej kariéry 

otca. A kariéra otca sa stáva najdôležitejšou 
v ich živote.

Projekt bol vytvorený na pôde 
Katolíckej cirkvi. Je určený iba 
katolíckym otcom?

Aj keď projekt má náboženské vízie, nie 
sú najhlavnejšie. Najhlavnejší je otec. Tak 
praktizujeme stretnutia, na ktorých sa 
spoločne stretávajú katolíci, pravoslávni, 
protestanti... Všetci sú otcovia. Všetko sú 
to hľadajúce osoby. Mnohí nemôžu povedať, 
že patria do Cirkvi. Ale sú otcami. Chcú po-
chopiť a naplniť svoje otcovstvo. Mnohí pri 
odkrývaní tajomstva otcovstva odkrývajú aj 
tajomstvo svojej viery. 

Zvláštnosťou projektu sú tréneri.  
Ako ste prišli na tento nápad?

V projekte sme vsadili na trénerov. Nie na 
animátorov. Muži nemajú radi učiteľov. Ale 
vo všeobecnosti majú radi šport. Či už sa do 
neho zapájajú aktívne, alebo len pasívnym 
sledovaním zápasov. Muž trénera uznáva. 
A aj v tomto projekte to funguje tak, že 
našich trénerov uznávajú a rešpektujú. Tak 
môžeme mužov prostredníctvom trénerov 
nabádať k tomu, aby boli lepšími otcami.

Venujete sa aj nejakým špecifickým 
skupinám mužov?

V Poľsku projekt úspešne pôsobí aj v rámci 
skupín anonymných alkoholikov. V tomto 
prípade však skupinky fungujú čisto na 
mužskom stretávaní. Ide často o veľmi 
zranených ľudí. Myslím si, že práca na 
otcovstve im pomáha znova získať pocit 
vlastnej hodnoty. Získať späť vízie svojho 
života, napĺňať sny o svojom živote. Pre-
mýšľame aj naďalej nad takýmito progra-
mami, ktoré budú pomáhať aj alkoholikom, 
aj závislým.

Alkohol je útekom. Otcovia často nezvlá-
dajú svoju úlohu, svoju pozíciu v rodine. 
Riešia to útekom k alkoholu, k drogám, 
k závislosti. Preto je dôležité aj s takýmito 
ľuďmi hovoriť. Byť pri nich. Tréner je aj 
priateľom. Tvorí tím, tvorí spoločenstvo. 
Preto nabádame aj alkoholikov, aj závislých, 
aby si vytvárali takéto kluby, spoločenstvá 
a navzájom sa rozprávali a povzbudzovali, 
delili sa o skúsenosti a spoločne sa snažili 
byť lepšími otcami, nachádzali svoju úlohu. 
Muž sa nie vždy zdôverí žene, ale v spolo-
čenstve mužov je to iné. Preto sú takéto 
kluby dôležité. Často je veľkou pomocou 
aj kňaz. 

za rozhovor ďakuje Andrea Čusová

Na Slovensku už máme zaregistrovanú 
doménu a pripravujeme spustenie webovej 
stránky v slovenčine. O jej spustení vás 
budeme včas informovať.

Slava Isusu Christu!
Veľmi pekne vás pozdravujem a ďakujem 
vám za uverejnenie mojich básničiek. 
Veľmi ma prekvapila, ba doslova šokovala 
báseň Nie je mamka ako mamka od Janka 
Chomu. Viete, túto báseň napísal môj 
slobodný 27-ročný syn Ing. Janko Choma. 
Vedela som, že odmala má dar na písanie 
básničiek, ale akosi som ho nemohla 
prinútiť, aby písal. Mal iné povinnosti. Raz 
som mu prečítala svoje básne a pýtala sa 
ho, či ich môžem poslať do Slova, ktoré 
odberáme. Bol mojím kritikom a cenzo-
rom. Ale nikdy by som nepovedala, že 
napíše takú peknú básničku. Potom mi 
ukázal aj iné svoje básne. Doslova som 
plakala od dojatia a radosti. V básni, ktorú 
ste uverejnili, som spoznala seba. Vraj 
ju napísal pre mňa. Preto vám ďakujem 
za vyhlásenie takejto témy v literárnej 
súťaži.

vaša čitateľka Elena Chomová 
zo Starej Ľubovne

Otvorené brány neba
Časopis Slovo som začala odoberať iba 
pred pár mesiacmi. Veľmi som si ho obľú-
bila. Článok v č. 22 na str. 14 sa ma veľmi 
dotkol. Keď som zbadala na obrázku 
nášho drahého duchovného otca Miku-
láša Tressu a jeho spolubrata, srdce sa mi 
rozbúšilo a slzy tiekli dole tvárou. Možno 
sa pýtate prečo.
Oboch duchovných otcov poznám, zvlášť 
otca Mikuláša. Chcem im poďakovať za 
všetko, čo pre mňa urobili počas svätých 
misií, ktoré sa u nás pred časom konali. 
Dávajú do našich sŕdc liek silnej lásky, 
pokoja, trpezlivosti a liek Božej milosti.

bohuznáma veriaca

listáreň

Už ste vybrali deťom  
darček na Vianoce?
Máme pre nich  
darček na celý rok:
predplaťte im Slovo za 
400 Sk aj s kalendárom.
Postaráte sa tak  
aj o ich duchovný rast.
Na úhradu použite poštovú  
poukážku z tohtoročného 
Slova 21 (je potrebné ju 
vystrihnúť a vypísať ich adresu).
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 spoločnosť

Táto novela znamená koniec všetkým 
telesným trestom. ,,Budem veľmi 
bojovať za to, aby sa nemohli pou-

žívať nijaké telesné ani psychické tresty 
vo vzťahu k deťom,“ oznámila ministerka 
práce a sociálnych vecí Viera Tomanová. 
Jej rezort v tejto súvislosti hovorí o ,,nulo-
vej tolerancii“. Niet divu, že pripravovaný 
zákon vyvolal obavy. Budú teraz susedia 
udávať rodičov, ktorí svojim deťom dajú 
jednu ,,výchovnú“ po zadku? Hrozí im za 
facku dieťaťu pokuta?

Rozruch, ktorý novela zákona spôsobi-
la, je pochopiteľný. Slovensko stále patrí 
ku krajinám, kde sa telesné tresty detí 
tolerujú. Podľa prieskumu, ktorý v roku 
2002 urobilo Stredisko pre štúdium práce 
a rodiny, si u nás viac ako 98 percent do-
spelých myslí, že rodičia môžu dieťa občas 
udrieť po zadku a vyše 75 percent je aj za 
príležitostné facky.

Zaujímavé výsledky priniesol i výskum 
medzi deťmi vo veku 13 až 17 rokov. Telesné 
tresty z nich bežne dostávalo 2,2 percenta, 
príležitostne 38 percent a žiadnu bitku ne-
zažilo asi 59 percent. Keď sa na podobné 
veci pýtal Detský fond, len dve zo 614 detí 
uviedli, že ich rodičia nikdy nebijú.

Zákon nie je namierený proti 
rodičom

Aj keď mnohí interpretovali zákon ako 
absolútny zákaz, pravda je iná. Autori 
spomenutého zákona tvrdia, že nie je dôvod 
na paniku. Tomanová už rodičov upokojila, 
že ich nikto nebude trestať za symbolické 
,,výchovné“ po zadku. Ak je totiž telesný 
trest príliš tvrdý, ide už o týranie a za to 
páchateľov stíhajú aj v súčasnosti. Potom 
sa však opäť vynára otázka, načo je navr-
hovaný zákon vlastne dobrý, keď pripúšťa 

výnimky?
„Zákon síce hovorí o zákaze všetkých 

foriem telesných trestov na dieťati, ale 
vzťahuje sa len na orgány sociálnoprávnej 
ochrany detí,“ hovorí poslankyňa za SDKÚ 
Iveta Radičová. V praxi to znamená, že 
trestať dieťa fyzicky má úplne zakázané 
napríklad vychovávateľ detského domova 
alebo reedukačného centra, čiže polep-
šovne. „Zákon sa vôbec nedotýka vzťahu 
rodiča a dieťaťa,“ hovorí ministerka práce. 
Podľa nej nový zákon zakazuje všetky formy 
telesných trestov len v domovoch, bežných 
rodín sa preto netýka.

Nájdu sa však odstrašujúce prípady, keď 
by tento zákon uvítal každý. V januári vy-
chovávateľ v detskom domove v Hlohovci 
surovo zbil a ťažko zranil 15-ročného 
chlapca. V minulosti stál pred súdom aj 
vychovávateľ zo Zlatoviec, ktorý mieril 
puškou na svoju kolegyňu a chovankyňu 
domova. „Podobným prípadom by sme chce-
li prostredníctvom tohto zákona predchá-
dzať,“ vysvetľuje poslankyňa Radičová.

Podľa ministerstva je hlavným cieľom 
zmena zaužívaného spôsobu výchovy 
a postoja spoločnosti k telesným trestom 
detí. Slovensko zákon musí prijať, lebo 
sa tak zaviazalo a tlačia ho k tomu rôzne 
medzinárodné dohody a organizácie. Všetky 
členské štáty Rady Európy by taký zákon 
mali schváliť do roku 2009. Zo 46 krajín to 
však zatiaľ urobilo iba osemnásť.

Alternatíva trestu

Odborníci však upozorňujú na to, že ro-
dičia alebo vychovávatelia by za zakázané 
výchovné facky mali dostať akési náhrad-
né metódy. „Dá sa nájsť aj väčší trest ako 
bitka. Teoreticky by sa deti biť nemali,“ 
hovorí predseda Detského fondu a psycho-

lóg Štefan Matula. Alternatív, 
ktoré nahradia telesné tresty, 
môže byť podľa neho niekoľko. 
„V psychológii sa dokázalo, 
že neprítomnosť odmeny je 
oveľa dôležitejšia ako trest.“ 
Pozitívum týchto opatrení 
podľa názoru psychológov 
je, že obmedzia výskyt agre-
sie dospelých, ktorí „stratili 
nervy“. 

Prax psychológov pritom 
ukazuje, že ten, kto bol vycho-
vávaný s používaním teles-
ných trestov, ich viac praktizu-
je aj na vlastných deťoch. Ten, 
koho minuli, zase svoje deti 
vychováva bez bitia. „Vplýva 
na nás naša individuálna 
skúsenosť z detstva, ako sa 
naši rodičia k nám stavali,“ 

vysvetľuje psychológ. 
Hoci väčšina psychológov telesné tresty 

zavrhuje, nájdu sa aj takí, čo na slabom 
udretí nevidia nič zlé. Zdôvodňujú to tým, 
že príliš malé deti slovnému vysvetľovaniu 
ešte nerozumejú, ale capnutie po zadku či 
po ruke pochopia. Český psychológ Jeroným 
Klimeš tvrdí, že niektoré psychické tresty, 
keď sa trebárs rodič s dieťaťom nerozpráva, 
ubližujú viac ako buchnutie po zadku.

Je veľmi dôležité nájsť adekvátne spôso-
by výchovy detí. A trest patrí do výchovy. 
A hoci forma trestu môže byť rôzna, musí 
byť adekvátna, zrozumiteľná, a pritom 
nesmie nadmieru ublížiť dieťaťu. Dieťa 
bez poriadnej výchovy, bez uvedomovania 
si hraníc, s vedomím, že nik ho nesmie za 
jeho skutky potrestať, sa rýchlo dostane na 
šikmú plochu. Nezáujem rodičov o deti hra-
ničiaci s ich ignoranciou vedie k stúpajúcej 
kriminalite tejto sociálnej skupiny, osobitne 
i brutality ňou páchaných trestných činov. 
Mladiství prevažne skupinovou formou 
páchajú najmä trestné činy proti majetku, 
často zo žartu, na skúšku či zo stávky.  Tam 
sa to ale nekončí. Nasledujú trestné činy 
proti slobode a ľudskej dôstojnosti, hlavne 
lúpeže, vydierania, no aj znásilnenia a ublí-
ženia na zdraví. To všetko má stúpajúcu 
tendenciu. Osobitne nebezpečne narastá 
drogová a rasovo motivovaná kriminalita.

Zákon podľa neho splní svoj účel, ak 
dospejeme k tomu, že budeme vychovávať 
bez bitky. Malo by to viesť k zlepšeniu 
medziľudských vzťahov, ale aj k eliminácii 
výskytu násilníkov. Štatistiky totiž hovoria 
o tom, že ľudia odsúdení za ťažké zločiny 
boli v detstve vystavení rôznym formám 
domáceho fyzického násilia.

Zástancovia nového zákona sú presvedče-
ní, že za výchovné zaucho svojmu dieťaťu 
neskončia rodičia za mrežami. n

Svojich detí sa
už ani nedotkneme?
juraj GraDoš

Slovenský parlament nedávno schválil novelu zákona 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorá zakazovala 
telesné trestanie detí. Veľa rodičov bolo pohoršených, iní to uvítali. 
O tomto citlivom zákone však v médiách neprebehla žiadna poriadna 
diskusia. Prečo? A čo teda poslanci schválili?.
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V

SLOVÍCKOna

Podobenstvo
o desiatich
pannách

Ježiš im veľa hovoril v podobenstvách.

(Evanjelium podľa Matúša 25, 1 – 13)

Milé deti!
Tešíte sa na Vianoce? Mne sa najviac páči atmosféra, kto-
rá vzniká okolo Vianoc. Všetci sú akísi krajší, tajomnejší, 
slávnostnejší. Do tmy blikajú biele i farebné svetielka. A toto 
všetko spôsobilo jedno malé dieťa – Ježiš Kristus. Prišiel 
ako svetlo na tento svet. A svieti dodnes a bude svietiť až do 
skončenia sveta.
Nie, nie! To nie je správne!
Bude svietiť naveky.

Leporelo
Leporelo vytlačené v dolnej časti štvorstránky vyfarbi a vystrih-
ni. Potom ho správne poskladaj. Môže ti poslúžiť ako pekný 
darček pod stromček pre tvojho kamaráta alebo kamarátku.
Na leporele nájdeš príbeh o desiatich pannách, ktoré čakali 
ženícha. Boli unavené, a preto zaspali. Keď prišiel ženích, rýchle 
sa zobudili a všetky si chceli zapáliť lampy, aby si mohli posvie-
tiť. Päť z nich však nemalo v lampách olej. Nemohli ich teda 
použiť a s hanbou ostali pred  bránou, za ktorou sa všetci veselili 
na svadobnej hostine.
Aká plná je tvoja lampa?
Prosil si Pána, aby ti ju naplnil Svätým Duchom, ktorý ti bude 
svietiť? Ak nie, urob to teraz a uvidíš, že na Vianoce bude u vás 
doma oveľa viac svetla.

Príslovia a výroky o svetle
Svetlo má vždycky skôr pravdu než všetka temnota. (Karl Rahner)
Na múdrych ľuďoch stojí svet a na bláznoch tma. (slovenské prís-
lovie)
Prines svetlo a tma zmizne sama od seba. (Erazmus Rotterdamský)
Ak niekto nechce vidieť, nepomôže svetlo ani okuliare. (švédske 
príslovie)
Je dokonalejšie svietiť, ako svetlo len vidieť. (Tomáš Akvinský)
Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom. (Andrej Dermek)
Po daždi zas slnko svieti. (slovenské príslovie)
Pre deti svetla je aj v temnej noci deň. (svätý Cyprián)
Predstavte si lampu. Nech je akokoľvek umelecky a zaujímavo 
zdobená, musí predovšetkým svietiť. (Honoré de Balzac)
Svetlo zostáva svetlom aj vtedy, keď ho slepý nevidí. (príslovie)

Prišiel ako svetlo
V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách 
svieti, a tmy ho neprijali. On sám nebol svetlo, prišiel iba 
vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka, prišlo na svet.
Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako Svetlo, 
lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svet-
lo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto 
koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky 
koná v Bohu. (Jn 1, 4 – 9; 3, 19 – 21)
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasle-
duje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ 
(Jn 8, 12)

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, 
Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím 

vám: Nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani 
dňa, ani hodiny. 
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Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 
desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli 

naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných 
a päť múdrych.

Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou 
nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Tieňové divadielko
Nielen pre chlapcov

Príbeh narodenia nášho Spasiteľa si počas vianočných sviatkov môžeš nielen prečítať v Božom slove, ale aj zahrať ako divadielko. Ponúka-
me ti netradičný spôsob – tieňové divadlo. Pri tieňovom divadle je veľmi dôležité svetlo. Vďaka nemu môžu z tmy vystúpiť jednotlivé 
postavy príbehu.
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Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľmi šikovná pravá ruka. Do-
kázala urobiť nádherné veci, pohladiť smutného, napojiť smädné-
ho, nasýtiť hladného, ukázať cestu slepému a napísať odkaz hlu-
chému. Gestami sa vedela dohovoriť aj s nemým. Veľmi sa tešila zo 
života. Jej veľkými pomocníkmi bolo päť bračekov – prstov. Vždy 
si svorne pomáhali.

Jedného dňa sa prsty pohádali. Palec sa celkom osamostatnil. Vy-
točil sa a nechcel mať s ostatnými nič spoločné.  Ukazovák na-
miesto toho, aby ukazoval na správnu cestu, ukazoval iba na seba. 
Prostredník, ktorý vždy všetkých spájal, sa zrazu vytiahol, aby bol 
čo najvyšší a bolo ho vidno poriadne ďaleko. Prstenník, ktorý mal 

prinášať celej ruke vznešenosť a dôstojnosť, sa krútil iba 
okolo svojej krásy. A malíček? Ten len smutne všetko po-
zoroval a premýšľal o tom, aký je úbožiačik a že s tým aj 
tak nič nemôže urobiť.

V jeden večer už bola tma ako v rohu. Ruka začula krásny 
spev. Rozhodla sa, že sa dvihne k olejovej lampe na polici, aby si 
posvietila na toho, kto tak krásne spieva. Každý z prstov vedel, 
že bez svetla neodhalia tajomných spevákov. Lampa odovzdane 
čakala na polici, ale ruka... Bola tak blízko, a predsa ju nemohla 
uchopiť.
Rozhádané prsty sa zaťali. Nechceli sa prikrčiť, skloniť pyšné hla-
vy a navzájom si pomáhať. Lampa ostala na polici.
Tma zvíťazila.
Len z diaľky bolo počuť spev.
Prsty sa tak nikdy nedozvedeli, že to boli anjeli, ktorí spievali Bo-
žiemu Synovi.

Zimná rozprávka

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo 
driemať a zaspali. 

O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, 
vyjdite mu v ústrety!“ Všetky panny sa prebudili 

a pripravovali si lampy.

Postup:
Najprv si musíš urobiť javisko. Poslúži ti na to veľký biely baliaci papier, ktorý prilepíš na zárubňu 
dverí do výšky stojacej postavy (160 – 180 cm). Papier musí byť pevne napnutý. Pod papier umiestni 
menší stolík, ktorý poslúži na ukladanie jednotlivých bábok divadielka.  Bábkar sedí za stolíkom, za 
ním je umiestnené svetlo, ktoré dopadá na javisko (papier) zozadu a malo by byť vyššie, ako je hlava 
bábkara. Môže to byť napríklad stolová lampa.
Bábky na dvojstránke si podlep (dôležité je, aby celá plocha bábky bola natretá lepidlom) a vystrihni. 
Potom vyrež časti, ktoré sú vyznačené čiernou farbou (cez ne potom bude presvitať svetlo). Nakoniec 
na každú bábku zozadu prilep špajľu (lepidlom alebo lepiacou páskou).
A hra sa môže začať.
Ešte jeden tip: Môžeš si podľa vlastnej fantázie vytvoriť ďalšie bábky aj pozadie – jaskyňu, stromy 
a pod. Jednotlivé diely pozadia potom môžeš prilepiť priamo na baliaci papier. Nesmie ich však byť 
priveľa, aby ti neprekážali v hraní.

Šikovné ruky v kuchyni
Určite máte aj vy šikovné ruky, ktoré dokážu vytvoriť veľa pekných vecí. Ponúkame vám nápad, 
ako si vyrobiť vianočné prekvapenie či zaujímavé vianočné ozdoby v kuchyni.
Recept
2 šálky múky, šálka soli a 0,75 šálky vody (ak pridáte aj 1 polievkovú lyžicu tapetového lepidla, cesto 
bude pružnejšie) 
Vypracujeme cesto a necháme ho 24 hodín odstáť. Z cesta tvarujeme figúrky a ozdoby. Jednotlivé 
kúsky cesta zliepame pomocou studenej vody. Hotové ponatierame žĺtkom, vložíme do rúry a su-
šíme pri nízkej teplote. Keď výrobky vychladnú, môžete ich vyfarbiť sýtymi temperovými farbami, 
ozdobiť glitrovým lepidlom alebo zlatou či striebornou farbou. Po ich uschnutí ich prelakujte dvoma 
vrstvami laku.
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Dada Kolesárová

nové. Potom prišli plynové lampy. Všetky tieto svetelné zdroje na 
výrobu svetla využívali horenie olejov alebo plynov. Pach z týchto 
zdrojov bol nepríjemný, dym a otvorený oheň boli veľmi nebez-
pečné. V roku 1879 vynašiel Thomas Alva Edison žiarovku – druh 
zariadenia, ktoré premieňalo elektrickú energiu na svetlo.

Zaujímavosti o svetle
Svetlo a farby
Svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré je viditeľné okom. 
Niektoré druhy živočíchov vnímajú rozsah iný – napríklad včely 
ho majú posunutý smerom ku kratším vlnovým dĺžkam (ultrafia-
lové svetlo), niektoré plazy zas vnímajú ako viditeľné aj to, čo je 
pre človeka už infračervené žiarenie.
Rôzne vlnové dĺžky svetla mozog vníma ako farby – od červenej 
s najväčšou vlnovou dĺžkou po fialovú s najmenšou vlnovou dĺž-
kou.
Farebnosť predmetov vnímame vďaka odrazu svetla. Ak má pred-
met červenú farbu, jeho povrch pohltil všetko svetlo okrem vlno-
vej dĺžky červeného svetla. Červené svetlo odrazil. Bielu farbu teda 
bude mať predmet, ktorý nepohltí žiadnu vlnovú dĺžku a zároveň 
väčšinu svetla odrazí. Čierny objekt naopak väčšinu svetla pohltí.

Najrýchlejší bežec
Rýchlosť svetla Rømer vyrátal na 227 000 km za sekundu. Nes-
koršie presné merania určili rýchlosť svetla na 299 792, 458 km 
za sekundu. Vo vesmíre sa nič nemôže pohybovať rýchlejšie ako 
svetlo.

Svetlo života na Zemi
Slnko je jednoznačne najväčšie nebeské teleso slnečnej sústavy. 
Patrí medzi hviezdy. Slnečné lúče sú zdrojom života na Zemi.

Slnko a zdravie
Príkladom užitočného pôsobenia slnečného svetla je zlepšenie 
našej nálady v jarnom a letnom období. Vtedy sa mnohí vyberajú 
na dovolenky, aby si oddýchli a „nachytali bronz“. No musíme si 
dávať pozor, pretože nadmerné opaľovanie môže škodiť.
Jesenný a zimný nedostatok slnečného svetla znižuje úroveň niek-
torých látok v ľudskom tele, ktoré dodávajú telu potrebnú energiu, 
a preto sa v tomto období často vyskytuje všetkým známa zimná 
depresia, únava. Telo sa nedokáže brániť chorobám tak ako vtedy, 
keď je slnečného žiarenia dostatok. Preto v tomto čase častejšie 
ochorieme.

Od pochodne k žiarovke
Olejové lampy, pochodne a sviečky sa bežne používali až do 19. 
storočia. Sviečky sa z voskových zmenili v 10 storočí na lojové, 
z lojových v roku 1820 na stearínové a tie v roku 1860 na parafí-

Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte 
nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ Ale 
múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám, ani 

vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 

S nami Boh
Nielen pre dievčatká

Počas vianočných sviatkov budeme veľakrát počuť spev: S nami 
Boh... Aby si pamätala na to, že je naozaj s nami až do skončenia 
sveta, môžeš si vyrobiť novonarodeného Ježiška v perinke.
Postup:
Jednotlivé časti si vyfarbi a podlep výkresom. Bábätko aj perinku 
vystrihni. Tam, kde je na perinke naznačená hrubá čiara, perinku 
prestrihni a potom obe časti spolu (len po okrajoch) zlep. Potom 
malého Ježiška zasuň ho do perinky.
A nezabudni: S nami Boh!

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie,  
čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa 

zatvorili.
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Keď som vstúpil do veku -násťročných, 
začalo sa v mojom živote jedno veľké 
hľadanie. Chcel som hľadať šťastie 

a zároveň byť šťastný. A keďže sa mi modliť 
ani chodiť do kostola nechcelo, prišiel som 
na myšlienku, že je na svete veľa vecí, ktoré 
by som mohol vyskúšať.

Stal som sa patologickým stávkujúcim. Od 
štrnástich rokov som kradol rodičom 
peniaze, aby som mal z čoho 
podať. Prehral som veľ-
ké množstvo pe-
ňazí. Keď-
že ma to 
psychicky 
ničilo, hľa-
dal som aj 
ďalšie cesty 
šťastia. Rodičia nepili, 
a to som nevedel po- chopiť. Začal som 
piť, pohárik striedal pohárik a fľaša fľašu. 
Fajčil som, skúšal som mäkké drogy, vy-
metal som bary, diskotéky a koncerty. Mal 
som partie ľudí, ktorí mali podobné záľuby. 
Šťastie som pociťoval, ale bolo vždy iba 
krátkou chvíľkou, a opäť pád striedal pád. 
V mojich ušiach sa ozýval metal, ktorý 
oslavoval toho dole, chodil som nahodený 
v čiernom s výrazom grázla v tvári. Pretože 
som bol v moci diabla, v kostole som sa 
cítil zle, tak som tam prestal chodiť. Sršalo 
zo mňa sebavedomie, ego, zlo a nenávisť, 
ale vnútri som bol absolútne plný strachu 
a úzkosti. Raz, keď som išiel s jednou ma-
mičkou a jej dvojročným dieťaťom vo výťa-
hu, uvedomil som si, že sa nedokážem na 
to dieťa usmiať, a že asi niečo vo mne nie 
je v poriadku. Moja myseľ bola nasiaknutá 
konzumom a mojím heslom bolo: „Rob si, 
čo chceš“. Dnes už viem, že je to prvé pri-
kázanie satanistov. Hriech rozkladá vnútro 
človeka. Ten dole je pánom lži a každý je-
den hriech zabalil do krásneho, slastného 
obalu. Všetkým však uniklo, že pod touto 
pozlátkou sa skrýva hniloba, smrad a večné 
zatratenie. V tomto období som už navšte-
voval SOU a mal som plány do života. 
Mojím cieľom bolo vyskúšať opiát vyrobený 
z maku, extázu a LSD. Tak ako na mnohých 
mužov, útočil had aj na mňa hriechom ne-
čistoty. Postupne som sa stal absolútnym 
otrokom stávkovania, pornografie, nečisto-
ty, alkoholu. Počas toho všetkého mi Boh 
poslal do života človeka, za ktorého som mu 
dnes vďačný. Bol to môj bývalý spolužiak, 
ktorý ma psychicky a neskôr aj fyzicky 
týral. Vďaka nemu som zažil najťažšie 

dni svojho života, keď 
som vážne uvažoval 
o samovražde. A prečo 
som mu dnes vďač-
ný? Aj skrze neho 
som si 
po-

stupne za-
čal uvedomovať, že 

život v hriechu nie je životom. 
Vďaka Bohu zaňho, lebo ináč by 

som nikdy neprestúpil na Gymnázium bl. 
P. P. Gojdiča. Keby som bol na SOU zostal, 
pravdepodobne by sa zo mňa stal narko-
man, ktorý kráča svojím správaním čoraz 
bližšie k peklu. Počas tohto obdobia sa za 
mňa modlilo viacero ľudí, ktorí ma v mod-
litbách zasvecovali najmä nepoškvrnenému 
srdcu Panny Márie. Boh sekal v mojom živo-
te aj naďalej a ukazoval mi, že ak nebudem 
chcieť zanechať hriechy, budem stále padať. 
Zlý ma nechcel pustiť, tak som si začal 
opäť budovať falošné ja založené na exhi-
bicionizme a extravagantnom vystupovaní, 
ktoré ma neskôr zase priviedlo na dno.

Vyhlasujem, že tento svet človeka nikdy 
nenaplní, a hľadať šťastie v niečom inom 
ako v Bohu je hľadať večnú smrť. Celý život 
som hľadal šťastie v tomto svete a nenašiel 
som. Ja som Bohu nesmierne vďačný. Boh je 
omnoho silnejší ako hriech a postupne úpl-
ne odstránil z môjho života otroctvo stávok, 

otroc-
t v o 

p o r n o -
grafie a ne-

čistoty, otroctvo 
závislosti od alkoho-

l u , odstránil falošné ja, odstránil 
depresie, úzkosti a strach. Pocítil som pri 
ňom nekonečne veľkú lásku, ktorá abso-
lútne prevýšila všetku ilúziu, ktorú som 
predtým pokladal za radosť a šťastie. Je 
mojím najlepším priateľom a vždy, keď cítim 
prázdno v srdci, ma s neuveriteľne veľkou 
láskou zdvihne a posilní. Boh sa v mojom 
živote oslávil ako milosrdný a láskavý 
spasiteľ, ktorý aj napriek miere mojich 
hriechov stále čakal s otvorenou náručou. 
Svojou láskou zlomil môjho svetského 
ducha a sňal zo mňa znaky hada. Slovami 
ani nie je možné opísať, akú lásku a pokoj 
je Boh pripravený dať každému jednému 
z nás. Najlepšie, čo môžeme pre seba 
urobiť, je uveriť Bohu a odovzdať mu svoj 
život. Tak úžasne a milosrdne, ako sa Boh 
oslávil v mojom živote, sa chce osláviť aj 
v tebe. Neboj sa mu povedať: Pane Ježišu 
Kriste, vyznávam ťa za svojho jediného 
Pána a Spasiteľa. Odovzdávam ti celý svoj 
život. Amen. n

svedectvo

 BIBlICKé OtáZNIKy MARICe KIPIKAŠOVeJ

Je pravda, že najstarší kľúč bol z dreva?

Najstaršie kľúče a zámky po¬chá-
dzajú z Číny. V Palestíne sa pou-
žívali jednoduchšie kľúče, ktorých 

pôvodná forma je známa z Egypta (3000 
rokov pred Kristom). V doslovnom zmysle 
sa slovo kľúč vyskytuje len v Sdc 3, 25.

Kľúč predstavoval plochý kúsok dreva 
opatrený čapmi, ktoré zodpovedali otvorom 
západky. Závora sa nachádzala z vnútornej 
strany a zapadala do otvorov v zárubni. Za-
mykala sa tak, že čapy zapadali do otvorov 
západky zo zvislého kusa dreva (zámky) 
pripevneného na vnútornej strane dverí. 
Pri otváraní bolo treba vsunúť dovnútra 
ruku otvorom vo dverách (porov. Pies 5, 

4) a nadvihnúť čapy závory pomocou od-
povedajúcich čapov kľúča. Kľúč sa nosil za 
pásom alebo býval upevnený na šnúre a 
pre¬hodený cez rameno (Iz 22, 22).

Najbežnejší biblický význam kľúča je 
symbol moci a autority. V Novom zákone 
sa používa slovo kľúč v prenesenom zmys-
le. V duchu starovekých predstav zatvára 
Boh buď sám, alebo skrze svojich svedkov 
nebesia, aby nepršalo (Zjv 11, 6). Ježiš spl-
nomocnil Petra k duchovnej správe Cirkvi 
tým, že mu odovzdal kľúče od nebeského 
kráľovstva (Mt 16, 18 – 19). V Knihe zjavení 
má zmŕtvychvstalý Kristus kľúče od smrti 
a podsvetia (Zjv 1, 18). n

Hľadanie

Lupa. 

 

Ilustračná snímka: www.tutorialblog.org
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Babylonský kráľ Nabuchodonozor mal 
podobnú skúsenosť:

„Vtedy kráľ Nabuchodonozor uža-
sol, náhle vstal a povedal svojim dvoranom: 
,Nehodili sme doprostred ohňa troch povia-
zaných mužov?’ Odpovedali kráľovi: ,Sku-
točne, kráľ!’ Povedal: ,Ja vidím štyroch roz-

pútaných mužov prechádzať sa uprostred 
ohňa a niet na nich nijakého úrazu, výzor 
štvrtého je však podobný synovi bohov.’“ 
(Dan 3, 91 – 92)

Tak zmýšľame o Ježišovi Kristovi, našom 
Spasiteľovi. On je pre nás tým, kto kráča 
vedľa nás, keď sme na pokraji našich síl, 

on je tým, kto je s nami v ľadovej pustatine 
alebo v ohnivej peci. Vo chvíli najväčšej osa-
melosti každému z nás hovorí tieto slová: 
„Nie si sám, máš spoločníka.“

Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, 
zmiluj sa nado mnou hriešnym!

Od tej doby, čo je človek oddelený od Boha, 
prichádza Boh k človeku a sám seba s ním 
stotožňuje. V Ježišovej modlitbe sú dve 
krajné polohy. Pane, Synu Boží – najprv 
je reč o Božej sláve. Ježiš je vyhlásený za 
Pána všetkého stvorenia a večného Syna. 
V závere sa naša modlitba obracia k našej 
hriešnosti – človek je hriešny od dôb pádu, 
hriešny skrze svoje osobné priestupky. 
Tak sa modlitba začína adoráciou a končí 
kajúcnosťou.

Kto alebo čo môže zmieriť tieto dva extré-
my božskej slávy a ľudskej hriešnosti?

Tri slová nám dávajú odpoveď.
Prvé z nich je Ježiš. Osobné meno, ktoré 

hovorí o jeho ľudskom narodení. Anjel po-
vedal Jozefovi: „Dáš mu meno Ježiš, pretože 
on spasí svoj ľud od hriechov.“ (Mt 1, 21)

Druhým slovom je titul Christos – grécky 
ekvivalent hebrejského Mesiáš, majúci na 
mysli pomazaného Svätým Duchom.

Tretím slovom je zmilovanie – termín 
označujúci aktívnu lásku, ktorá prináša 
odpustenie, slobodu a plnosť. Zmilovať sa 
znamená zbaviť druhého viny, od ktorej sa 
nemôže vlastnými silami očistiť, vykúpiť ho 
od hriechov, ktoré nemôže odčiniť.

Ježišova modlitba teda naznačuje prob-
lémy človeka i Božie oslobodenie. Ježiš je 
Spasiteľ, pomazaný kráľ, ten, kto sa vždy 
zmiluje. Ježišova modlitba potvrdzuje vieru 
v Ježiša Krista, pravého Boha a pravého 
človeka. On je Bohočlovekom, ktorý nás 

zachraňuje od hriechov práve preto, že je 
Boh i človek zároveň. Boh ako človek plní 
úlohu prostredníka, ktorú človek pri páde 
odmietol. Ježiš ruší priepasť medzi Bohom 
a človekom, pretože je obidvoje v jednom. 
Svätý Izák Sýrsky hovorí, že vtelenie je tá 
najpožehnanejšia a najradostnejšia uda-
losť, ktorá stretla ľudské pokolenie. Sv. Ba-
zil píše, že Kristovo narodenie je skutočným 
dňom narodenia ľudského rodu.

Ja v nich a ty vo mne

Kresťanské posolstvo spásy môže byť 
najlepšie vyjadrené termínom zdieľanie – 

bohoslovie

Ku koncu knihy Pustá krajina píše Elliot:
„Kto je ten tretí, ktorý ide vždy vedľa teba? Keď počítam, sme tu iba 
ja a ty, ale keď sa pozriem pred seba na bielu pláň, je tam obyčajne 
vedľa teba ešte niekto...“

Igor SuCHý

BOH ako človek
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solidarita a stotožnenie. Kristus sa stal 
tým, čím sme my, aby nás učinil tým, čím je 
on. Pri Poslednej večeri povedal: „A slávu, 
ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli 
jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo 
mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet 
spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ 
tak, ako miluješ mňa.“ (Jn 17, 22 – 23) Ježiš 
nám ponúka účasť na Otcovej božskej sláve. 
On je putom a miestom stretnutia. Božie 
vtelenie otvára cestu zbožšteniu človeka. 
Podobnosť s Bohom, ku ktorej sme boli 
povolaní, možno dosiahnuť pripodobnením 
sa Kristovi. 

Toto chápanie spásy ako zdieľania v sebe 
obsahuje dve skutočnosti.

Prvá z nich, že Kristus na seba nevzal iba 
ľudské telo, ale tiež ľudskú dušu, rozum 
a ducha. Hriech svojím pôvodom nie je 
fyzický, ale duchovný. To, čo má byť v člo-
vekovi vykúpené, nie je najprv telo, ale jeho 
vôľa a centrum morálneho rozhodovania.

Druhá vec, ktorá plynie z tohto ponímania 
spásy, je, že Kristus neprijal neporušenú, 
ale porušenú ľudskú prirodzenosť. V Lis-
te Hebrejom je napísané: „Veď nemáme 
veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi 
slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo 
všetkom okrem hriechu.“ (4, 15) 

Kristus žil počas svojho pozemského 
života v situácii pádu. On sám nie je hrieš-
nikom, ale v solidarite s padlým človekom 
plne prijíma dôsledky hriechu. Prijíma aj 
morálne dôsledky – samotu, odcudzenosť 
a vnútorné konflikty. Ako píše sv. Pavol: 
„Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil 
hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou 
spravodlivosťou.“ (2 Kor 5, 21) Teda Kristus 
nás spasil „zvnútra“, ako jeden z nás. Tr-
pel všetkým, čím trpíme my počas života 
v hriešnom svete.

Už Kristovo vtelenie je činom spásy. Tým, 
že vzal na seba naše porušené človečenstvo 
a obnovil náš padnutý obraz. Prečo teda 
bola smrť na kríži nevyhnutná? Vo svete bez 
skúsenosti pádu by Kristovo vtelenie mož-
no mohlo stačiť k dokonalému vyjadreniu 
Božej seba dávajúcej lásky, ale v padnutom 
a hriešnom svete jeho láska siaha ďalej. 
Pretože tragická prítomnosť hriechu a zla 
je skutočnosťou, dielo ľudského obnovenia 
je nekonečne náročnejšie. Kríž znamená, že 
skutok zdieľania je na najkrajnejšej hranici. 
Ježiš nemá plný podiel iba na našom živo-
te, ale tiež na našej smrti. Ako píše prorok 
Izaiáš: „Vskutku on niesol naše choroby 
a našimi bôľmi sa on obťažil.“ (53, 4)

Smrť, kde je tvoje víťazstvo?

Smrť má dva aspekty: fyzický a duchovný. 
Fyzická smrť je oddelenie ľudského tela od 
duše. Duchovná smrť je oddelenie ľudskej 
duše od Boha. Keď hovoríme, že Kristus 

sa stal poslušným až na smrť, nechceme 
tieto slová obmedziť iba na fyzickú smrť. 
Skutočný zmysel spočíva oveľa viac v du-
chovnom utrpení – v pocite prehry, izolácie 
a úplnej opustenosti, v bolesti lásky, ktorá 
sa ponúka, ale nie je prijatá.

Evanjeliá poskytujú iba určité náznaky 
o vnútornom utrpení. Najprv je to Kristov 
smrteľný zápas v Getsemanskej záhrade. 
Jeho slovám v Getsemanskej záhrade 
musí byť daná plná vážnosť. „Moja duša 
je smutná až na smrť.“ (Mt 26, 38) V tejto 
chvíli Ježiš vstupuje totálne do skúsenosti 
duchovnej smrti, zjednocuje sa so všetkým 
zúfalstvom a duševnou bolesťou ľudstva. 
Toto zjednotenie sa je pre nás oveľa dô-
ležitejšie ako jeho účasť na našej fyzickej 
bolesti.

Druhým náznakom tohto vnútorného 
utrpenia je ukrižovanie, keď Kristus volá 
mocným hlasom: „Bože môj, Bože môj, pre-
čo si ma opustil?“ (Mt 27, 46). A opäť musí 
byť daná týmto slovám plná vážnosť. Toto 
je najhroznejšia podoba Kristovho smútku, 
keď sa cíti byť opustený nielen ľuďmi, ale 
tiež Bohom. Nemôžeme vysvetliť, ako je 
možné, že ten, kto je sám živým Bohom, 
stratí vedomie Božej prítomnosti; je to 
však celkom zrejmé. Každé slovo z kríža 
znamená presne to, čo obsahuje. Ak volá 
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil...“, 
neznamená to nič iné, iba že v tej chvíli Ježiš 
skutočne zakusuje duchovnú smrť v odde-
lení sa od Boha. Prijal to všetko na seba, 
a tým to uzdravil. Takáto je zvesť kríža. Ako 
bolo povedané, aj keby som išiel údolím 
smrti, nikdy nie som sám (porov. Ž 23, 4). 
Kristova smrť na kríži nie je neúspechom, 
ktorý by bol takto neskoršie napravený 
jeho vzkriesením. Samotná  smrť na kríži 
je víťazstvom, víťazstvom trpiacej lásky. 
V Knihe Pieseň piesní sa o nej píše: „Láska 
je silná ako smrť... ani veľké vody lásku 
neuhasia, ani rieky ju neodplavia.“ (8, 6 – 
7) Kríž nám ukazuje lásku, ktorá je oveľa 
silnejšia ako smrť. Evanjelista Ján uvádza 
svoju úvahu o Poslednej večeri a utrpení tý-
mito slovami: „A pretože miloval svojich, čo 
boli na svete, miloval ich do krajnosti.“(13, 
1) Do krajnosti, po grécky eis telos, znamená 
„do poslednej chvíle“. A toto slovo znie 
i v poslednom Kristovom výkriku na kríži. 
Je dokonané – Tetelestai! (Jn 19, 30). Tento 
výkrik nie je rezignáciou alebo zúfalstvom, 
ale víťazným zvolaním – je to úplné, je to 
dokonalé, je to naplnené! 

Jeho láska je skúšaná do najkrajnejšej 
možnosti, ale nie je premožená. V tejto sú-
vislosti hovorí jeden ruský kňaz po svojom 
prepustení zo sovietskeho koncentračného 
tábora: „Utrpenie zničilo úplne všetko, iba 
jedno jediné zostalo pevné – láska.“ Kríž, 
chápaný ako víťazstvo, stavia pred nás 
paradox všemohúcej lásky.

Hrozná sila
Dostojevský vystihuje pravý význam 

Kristovho víťazstva v jednom výroku, 
ktorý hovorí starec Zosima z knihy Bra-
tia Karamazovovci: „Pred niektorými 
myšlienkami stojí človek zmätený, pre-
dovšetkým pri pohľade na ľudský hriech, 
a nevie, akým spôsobom bojovať, či silou, 
alebo pokornou láskou. Vždy sa rozhodu-
je: budem bojovať pokornou láskou. Ak je 
toto rozhodnutie trvalé, môžeme zvíťaziť 
nad celým svetom. Milujúca pokora je 
hrozná sila, je silnejšia než čokoľvek iné 
a nič sa jej nevyrovná.“

Je to tak preto, že kedykoľvek sa niečoho 
vzdávame alebo pre niečo trpíme bez pocitu 
vzdoru a horkosti, ale ochotne a s láskou, 
nerobí nás to slabšími, ale silnejšími. Boh 
vystúpil sám zo seba veľkodušným sebada-
rovaním vlastnej slobodnej vôle, zmierený 
s utrpením a smrťou. A toto sebavyprázd-
nenie je vlastne sebanaplnením. Boh nie 
je nikdy taký silný ako vo chvíli najväčšej 
slabosti.

Láska a nenávisť nie sú iba subjektívne 
pocity, naplňujúce vnútorný svet tých, 
ktorí ich zakusujú, sú to aj objektívne 
sily, meniace svet okolo nás. Láskou alebo 
nenávisťou spôsobujem, že druhý sa stáva 
tým, zo koho ho považujem. Nielen pre 
mňa samotného, ale pre všetkých, ktorí 
žijú okolo mňa, je moja láska tvorivá, 
práve tak, ako je moja nenávisť ničiaca. 
Vplyv Kristovej trpiacej lásky je oveľa 
väčší, premieňa moje vlastné srdce a vôľu. 
Oslobodzuje ma z otroctva, naplňuje ma, 
umožňuje mi milovať spôsobom úplne 
presahujúcim moje schopnosti.

Kristus nám neponúka cestu, ako sa utr-
peniu vyhnúť, ale cestu skrze jeho utrpenie. 
Ukrižovanie je pochopené ako zvrchované 
a dokonalé víťazstvo milujúcej pokory nad 
nenávisťou a strachom, ako dokonalá obeta 
láskyplného zľutovania, ako dokonalý prí-
klad tvorivej sily lásky. Preto smrť nebola 
a nemohla byť úplným koncom. Vo Veľkom 
piatku je víťazstvo ukryté, zjavuje sa až 
v nedeľu ráno. Kristus vstáva z mŕtvych 
a svojím vzkriesením nás vyslobodzuje 
z úzkosti a strachu. Víťazstvo kríža je 
potvrdené: láska je silnejšia než nenávisť, 
život je silnejší než smrť. 

Sv. Izák Sýrsky píše: „Ak chceš zvíťaziť, 
musíš poznať Kristovo utrpenie sám na 
sebe, iba tak môžeš pocítiť jeho slávu. Iba 
vtedy, keď s ním trpíme, budeme s ním 
oslávení. Intelekt nemôže byť oslávený 
s Ježišom, keď telo netrpí pre Ježiša. Si 
požehnaný, keď trpíš pre spravodlivosť. 
Poznáš, ako je z pokolenia do pokolenia 
Božia cesta urovnávaná krížom a smrťou. 
Božou cestou je každodenný kríž. Kríž je 
brána tajomstva.“  n
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Napriek krutým podmienkach totalit-
ného prenasledovania, v katakom-
bálnych podmienkach tu Gréckoka-

tolícka cirkev nielen prežila, ale v súčasnos-
ti sa aj dynamicky rozvíja. Do roku 1939 to 
bola bývalá časť Poľska, mnoho vytrpela za 
svoju polohu, ale hlavne za jednotu s Ka-
tolíckou cirkvou počas celej svojej bohatej 
histórie. Jej centrom je vyše miliónový Ľvov, 
donedávna sídlo gréckokatolíkov celej Ukra-
jiny, ktorí s približne 5,5 miliónmi veriacich 
tvoria najsilnejšiu zjednotenú východnú 
cirkev. V jeho okolí je mnoho pútnických 
miest, ktoré svedčia o tom, že za necelých 
18 rokov slobodného rozvoja došlo k nebý-
valému rozkvetu Cirkvi.

Návšteva ľvovského arcibiskupského 
Katedrálneho chrámu sv. Juraja Veľkomu-
čeníka, kde sú v podzemnej krypte pocho-
vaní dvaja kandidáti na blahorečenie, bola 
taktiež silným zážitkom. Pamätám si na 
udalosť z mladosti, keď o. biskupa Slipého 

za čias pápeža Jána XXIII. našli a vytiahli 
z lágra a dovolili mu odísť do Ríma. Odtiaľ 
neskôr riadil podzemnú cirkev. Stretnutie 
so svedkami týchto udalostí ma utvrdilo 
v tom, že udržanie viery bez Božej pomoci by 
v podmienkach totality nebolo možné.

Najvýznamnejšou časťou púte bola účasť 
na odpuste Uspenia Presv. Bohorodičky 
v Univskej lavre (asi 60 km od Ľvova). Sv. 
liturgiu slávil náš prešovský arcibiskup 
vladyka Ján Babjak, množstvo kňazov 
a mníchov.

Samotná Univská lavra, kde sa žije tradič-
ným východným mníšstvom podľa typikonu 
sv. Teodora Studitu, je materským monastie-
rom aj ostatných studitských monastierov 
na Ukrajine. Na odpuste nás prekvapila 
nielen početnosť samotných pútnikov (asi 
trikrát viac ako napríklad na odpuste v Klo-
kočove), hoci bol obyčajný pracovný deň, 
ale aj to, že veľká časť veriacich ostala aj 
viac ako tri hodiny po skončení slávnosti na 

mieste a modlila sa. Neprehliadnuteľná bola 
aj veľká účasť mladých ľudí. Najmä mladí 
ma presvedčili, že nechcú návrat k životu, 
aký prežili ich otcovia a dedovia. Obzvlášť 
silným zážitkom bola sviečková procesia. 
Zástup asi 2 000 pútnikov so sviečkami 
v rukách sa o tretej v noci pohol na neďa-
lekú Černeču horu, neďaleko slovanského 
valového opevnenia z čias Kyjevskej Rusi, 
kde sú pochovaní mnísi. Po Univskej lavre 
nás sprevádzal slovenský brat, rjasoforný 
mních Peter Mojzeš. Neveriacky sme počú-
vali a pozerali, ako za bývalej moci bol tento 
kláštor zničený a premenený na psychiat-
rickú liečebňu. Z pútnickej cerkvi sa stal 
dom kultúry, kde sa konali zábavy, tance, 
ba aj pitky miestnych straníckych špičiek. 
Napriek tomu jedna veriaca zachránila 
milostivý obraz tak, že ho zamurovala vo 
vlastnom dome. Obraz sa našiel a vrátil na 
miesto a novoprijatí mnísi počas mnohých 
rokov rekonštruovali kláštor i cerkev, kým 

sa dostali do dnešného stavu. V kláštore 
žili viacerí dnes už blažení mučeníci, naj-
mä blažený mučeník Klimentij Šeptickij, 
archimandrita Univskej lavry, a blažený 
mučeník Leonid Fiodorov, exarcha Ruskej 
gréckokatolíckej cirkvi.

Ďalším silným zážitkom bolo miesto 
nazývané Pod kameňom. Je to neveľká 
dedina ležiaca necelých 100 km na východ 

história

V tomto roku slávi Ukrajina 1020. výročie prijatia krstu za panova-
nia sv. apoštolom rovného kniežaťa Vladimíra. Pri tejto príležitosti 
sa konala púť našich gréckokatolíckych veriacich po západnej 
Ukrajine, po miestach neobvyklého oživenia Gréckokatolíckej 
cirkvi. Táto časť, bývalá Halič, sa podstatne líši od ostatných častí 
dnešnej Ukrajiny. 

Michal BoKa, Matúš MarCIN

Púť k 1020. výročiu prijatia kresťanstva na Kyjevskej Rusi

V zEMi  mučeníkov
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od Ľvova. Na úpätí kopca, neďaleko skaly 
starej niekoľko miliónov rokov, stojí, lepšie 
povedané do roka 1945 stál, dominikán-
sky kláštor opevnený ako staré hradisko. 
Z kláštora (po obsadení Červenou armádou) 
urobili boľševici politické väzenie a ne-
skôr psychiatrickú liečebňu. Dnes kláštor 
pripomína jednu veľkú zrúcaninu, niečo 
podobné ako náš hrad Brekov. Z kláštora 
sa ako-tak zachránila časť bývalej psy-
chiatrickej liečebne (predtým 600, dnes len 
100 pacientov). V týchto zrúcaninách nás 
privítal brat Julián, ktorý tu spolu s ďalším 
bratom a jedným otcom žije, modlí sa a pra-
cuje na obnove monastiera. Rekonštrukčné 
práce trvajú už 10 rokov. Brat Julián patrí 
k mníchom s monastierskym typikonom 
sv. Teodora Studitu, čiže k studitom. Pre-
kračovali sme zrúcaniny a neverili, že tu 
môže niekto žiť, ale bratia zo skromných 
prostriedkov pútnikov a zbierok za 10 rokov 
obnovili už štyri kaplnky v rôznych častiach 
kláštora. Najkrajšia z nich vznikla v bývalej 
pivnici, na mieste, kde vypočúvali a mučili 
politických väzňov. Kaplnka má nádherné 
fresky a je miestom modlitby za týchto mu-
čeníkov, ktorí sa už domov nikdy nevrátili. 
V kaplnke bol mučený aj jeden z kňazov, 
ktorých neskôr blahorečil pápež Ján Pavol 
II. počas svojej cesty na Ukrajine v roku 
2001. Brat Julián nás povodil po kláštore, 
spolu s ďalšími bratmi prichystal chutný, 
hoci pôstny piatkový obed. Kým jeho dvaja 
spolubratia umývali riad, on nás už čakal 
v malej predajni na suveníry. Títo traja bra-
tia každodenne pozerajú do okien pacientov 
psychiatrie. Trocha zveličene by ste mohli 
povedať, že blázni pozerajú na bláznov. 
Tak nám zo Slovenska môžu pripadať títo 
traja východní mnísi. Ale sú to blázni pre 
Krista, lebo bez obrovskej a pevnej viery by 
tu nevydržali ani týždeň. Jedine s pevnou 
vierou, ako píše apoštol Pavol, sa možno 
pustiť do obnovy takého obrovského diela 
s minimom síl a prostriedkov.

Neskôr sme navštívili aj ďalšie milostiplné 
miesto, miesto pútí a uzdravení – Zarvanicu. 
Alebo – ako hovoria miestni – ukrajinské 
Lurdy, kde sú odpusty porovnateľné s našou 
Levočou.

Na všetkých miestach sme naplno prežívali 
plnenie proroctva Panny Márie z Fatimy 
o tom, že sa Rusko (teda bývalý Sovietsky 
zväz) opäť navráti k viere. To, čo sa nám 
zdalo prednedávnom nemožné, sa plní 
pred našimi očami. Tri deti z Fatimy, ktoré 
ani nerozumeli, čo znamená slovo Rosija, 
ktoré nikdy takú krajinu nevideli na mape, 
hlásali: ,,My sme videli Božiu Matku, Krá-
ľovnú ruženca, ako aj jej posolstvo – modlite 
sa každodenne ruženec a Rosija (Rusko) sa 
navráti k viere.“

Na mnohých miestach Ukrajiny sme boli 
svedkom tohto zázraku. n

Pripravujeme sa na sviatky Narodenia 
Ježiša Krista. O udalostiach spred dve-
tisíc rokov sa dozvedáme v evanjeliu 

sv. Matúša, ktorý oproti iným evanjelistom 
najpodrobnejšie informuje o Ježišovom 
narodení. Náboženské posolstvo príchodu 
Božieho syna na svet má aj svoje historické 
pozadie. Je objektívnou dejinnou skutočnos-
ťou, že v čase narodenia Spasiteľa Ježiša 
Krista vládol v provincii Judea kráľ Herodes 
Veľký, čo je časovo približne rok 6 – 5 pred 
naším letopočtom. To je doba asi 746 – 748 
rokov pred založením Ríma. Vo Svätom pís-
me sa v súvislosti s Kristovým narodením 
spomína kráľ Herodes, ktorý dal povraždiť 
betlehemské neviniatka, čiže všetkých 
chlapcov narodených v Betleheme a jeho 
okolí od dvoch rokov nadol. Kráľ Herodes 
však nie je jediný z Herodesovcov, ktorý sa 
spomína vo Svätom písme. Negatívne sa 
preslávil napríklad Herodes Antipas, ktorý 
dal popraviť sv. Jána Krstiteľa. V Novom 
zákone sa spomína sedem príslušníkov 
dynastie Herodesovcov.

Herodes Veľký

Najznámejším z herodesovskej dynastie 
a jej zakladateľom bol Herodes Veľký (37 – 
4 pred Kr.), syn Antipatra, ktorý sa v roku 
37 pred Kr. stal kráľom Judey. Jeho nástupu 
na kráľovský trón predchádzalo veľké krvi-
prelievanie, keď viedol boje s príslušníkmi 
dynastie Hasmoneovcov. Ako panovník 
sa preslávil svojimi staviteľskými úspech-
mi. Vybudoval viaceré mestá a pevnosti 
a v Jeruzaleme započal stavbu veľkolepého 
chrámu. Ako človek však bol tvrdý, žil ne-
mravným životom a dal povraždiť i svojich 
synov. Príkaz na povraždenie chlapcov 
v Betleheme v čase Kristovho narodenia do-
kumentuje mimoriadne krutý spôsob vlád-
nutia samotného kráľa Herodesa. Zakrátko 
po betlehemskom vraždení, približne v roku 
4 pred Kr., zomrel. „Po Herodesovej smrti sa 
Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 
a povedal mu: ,Vstaň, vezmi so sebou dieťa 
i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. 
Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.’ 
... Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje 
Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, 
bál sa ta ísť.“ (Mt 2, 19 – 22) Po smrti kráľa 
Herodesa bolo na základe jeho vôle kráľov-
stvo rozdelené medzi jeho troch synov.

Archelaus

Nástupcom Herodesa Veľkého na kráľov-
skom tróne sa stal jeho rodný syn Archelaus 
(4 pred Kr. – 6 po Kr.). Spravoval Judeu, Sa-
máriu a Idumeu. Nebol však veľmi obľúbený 
a ľud sa proti jeho vláde búril. Jeho osoba 
sa stala základom Ježišovho podobenstva 
o mínach: „Ale jeho občania ho nenávideli 
a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ,Ne-

chceme, aby tento nad nami kraľoval.’“ (Lk 
19, 11 – 27) Po desiatich rokoch ho Rimania 
pozbavili vlády a poslali do vyhnanstva do 
krajov dnešného Francúzska.

Herodes Antipas

Druhý syn Herodesa spravoval Galileu 
a Pereu. Bol to Herodes Antipas (4 pred Kr. 
– 39 po Kr.), ktorý dal popraviť sv. Jána Krs-
titeľa, a je zrejmé, že to bol on, kto žil s man-
želkou svojho brata Filipa. „Herodes totiž 
Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia 
pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, 
lebo mu Ján hovoril: ,Nesmieš s ňou žiť.’“ (Mt 
14, 3 – 12) Ten istý Herodes Antipas vládol 
i v čase ukrižovania Ježiša Krista. Poncius 
Pilát poslal Ježiša práve za Antipasom, lebo 
on mal sudcovské právo nad Židmi a zdr-
žoval sa v tom čase v Jeruzaleme. Antipas 
si z Ježiša robil posmech, a keď mu nič ne-
odpovedal, poslal ho späť k Pilátovi (porov. 
Lk 23, 6 – 15). Neskôr bol Herodes Antipas 
pozbavený vlády a poslaný do vyhnanstva 
v Španielsku, kde aj zomrel.

Sedem príslušníkov rodu
Peter KrajňáK ml.

HErODESOVSKá
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zamyslenie

Vrcholným úkonom našej vnútornej 
premeny, sviatostnej konverzie, ktorá 
prináša do duše radosť a pokoj, je 

sviatosť zmierenia s Bohom a s ľuďmi aj 
v tomto predvianočnom čase.

Túto sviatosť sme dostali od Pána Ježiša 
ako veľkonočný dar po jeho vzkriesení pri 
svojom prvom stretnutí s apoštolmi, keď po 
opakovanom pozdrave „Pokoj vám“ na nich 
dýchol a povedal: „Prijmite Ducha Svätého. 
Komu odpustíte hriechy, budú mu odpuste-
né, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ To, 
po čom dnes ľudia najviac túžia, je pokoj 
a radosť v duši, čo však môže dať iba Boh 
sviatostným odstránením hriechov, ktoré sú 
zdrojom nepokoja a smútku. Ježišova obeta 
na kríži a jeho vzkriesenie priniesli pre nás 
tento nesmierny dar sviatostného odpuste-
nia a nového života s Kristom.

Nebezpečenstvo formálnosti

Spovedná prax v dejinách Cirkvi prešla 
mnohými premenami. Jej súčasná podoba 
(Cirkvou odporúčaná prax častého pri-
stupovania k sviatosti zmierenia) nesie 
však so sebou aj nebezpečie stereotypu 
s nádychom povrchnosti a formálnosti. To 
je dokumentované výrokmi penitentov na 
otázku spovedníka, čo ich priviedlo k tejto 
spovedi, napr. v prvý piatok po vianočných 
sviatkoch: „Prišiel som si obnoviť svätú 
spoveď.“ Alebo: „Veď je predsa prvý piatok!“ 
Alebo: „ Prerušil som pre chorobu prijímanie 
a chcem znova prijímať.“ Takéto a podobné 

odpovede vôbec nezodpovedajú skutočnej 
motivácii na prijatie sviatosti, ktorou je 
predovšetkým túžba po premene života, 
po skutočnom obrátení, túžba po radosti 
a pokoji v duši.

Cez slzy

O sviatosti zmierenia sa hovorí ako o naj-
radostnejšej sviatosti. Pre túto sviatosť sa 
rozhodujeme v úplnej slobode, po dobrom 
poznaní všetkých svojich pokleskov, slabostí 
a každého druhu zla, ktorého sme sa dopus-
tili. Plač nad vlastnou biedou a túžba po ná-
vrate do rodičovského domu nás má priviesť 
do pozície žalobcu, ktorý jasne a jednoznač-
ne pomenúva svoje hriechy a žaluje na seba 
pred Bohom tak, ako to urobil márnotratný 
syn v Ježišovom podobenstve.

Rozprávanie o tom, čo dobré robíme, nie 
je matériou spovede. To je reč podobná 
modlitbe farizeja v chráme. Takto sa sta-
viame pred Bohom do pozície obhajcu seba 
samého. Ak spovedník po vypočutí vecí, 
ktoré nepatria do spovede, vyzve kajúcnika, 
aby vyznal svoje hriechy, a on sa ohradí, že 
žiadne nemá, nastane ťažká situácia. Kňaz 
absolvuje veľkú skúšku trpezlivosti, aby 
peninentovi pomohol spoznať svoj omyl 
v chápaní podstaty sviatosti zmierenia 
a jej účinkov na kresťanský život. Kardinál 
Špidlík istú penitentku, ktorá ho v spoved-
nici presviedčala, že nemá žiaden hriech, 
poprosil, aby mu teda dala „rozhrešenie“. 
Pomohlo to.

Aj všeobecné formulácie vlastnej hriešnos-
ti, ako napr.„zhrešil som myšlienkami, slo-
vami a skutkami“, nie sú matériou na ušnú 
spoveď, a teda nepodliehajú rozhrešeniu. 
Ušná spoveď je preto ušná, že kajúcnik svoj 
hriech konkretizuje podľa otázok pri spyto-
vaní svedomia, ktoré si robí doma a nežiada 
spovedníka, aby sa ho na hriechy pýtal. Pod 
rozhrešenie spadajú iba konkrétne hriechy 
spáchané v konkrétnych podmienkach. Tak 
isto už raz riadne vyznaný hriech nemáme 
čo opakovať v nasledujúcej spovedi, lebo 
tým sme spochybnili, že nám ho Boh doko-
nale odpustil pri jeho prvom vyznaní.

Pri všetkej spovednej diskrétnosti a pri 
zachovaní spovedného tajomstva vynárajú 
sa zo spovednej praxe mnohé skúsenosti, 
ktoré nás musia pobádať k zvýšenej pasto-
račnej starostlivosti katechézami o sviatosti 
zmierenia.

Návrat

Najkrajšie a najkvalitnejšie spovede som 
zažil s penitentmi, ktorí prišli na spoveď po 
20 až 50 rokoch. Vyznanie hriechov bolo 
neraz sprevádzané slzami pravej ľútosti, 
potom slzami radosti z odpustenia a radost-
ného prísľubu návratu života. Bývali to však 
spovede mimo hromadných spovedí pred 
veľkými sviatkami. A to je ďalší poznatok – 
charakter hromadných spovedí zrejme nena-
pĺňa ideál sviatostnej konverzie (obrátenia) 
v plnej jej hodnote a kráse. Pre väčšinu 
penitentov je iba naplnením platného cir-
kevného prikázania – aspoň raz do roka sa 
vyspovedať. Má skôr motiváciu povinnosti 
alebo sviatočnej rodinnej tradície. Nejde 
o slobodné a úprimné rozhodnutie k zmene 
života a návratu do Otcovho domu.

Prežívame liturgické obdobie posvätné-
ho pôstu, ktoré nám Cirkev ponúka ako 
prostriedok na skutočné obrátenie, ktoré 
je prameňom pravej radosti a pravého po-
koja. Prajem vám, aby ste našli aj v tomto 
pôste odvahu na skutočné obrátenie a aby 
ste našli spovednicu, kde vás bude čakať 
spovedník, ktorý sa k vám zachová tak, ako 
sa zachoval otec k svojmu vracajúcemu sa 
márnotratnému synovi. n

Pokoj a radosť 
– ovocie dobrej spovede
jozef VoSKár
 
Ježišova kritika pôstnej praxe u svojich súčasníkov má svoje 
pokračovanie aj v kresťanskej súčasnosti, keď prax pôstnej 
disciplíny, ktorú nám Cirkev predpisuje, pobáda mnohých skôr 
k zachovávaniu vonkajších prejavov, k návykom, stereotypom, 
ba až k zneucteniu a znesväteniu pôstnych úkonov. Ak nie sú 
vnútorne prepojené s modlitbou a almužnou, kajúcnika skôr 
unavia, ako by sa nimi povzbudil k hlbokým vnútorným pre-
menám svojho zmýšľania a svojho konania, ktoré Boh od nás 
očakáva.
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 literárna súťaž

Stojí pri okne vykúrenej izby a hľadí 
na príjazdovú cestu pred domom. Na 
mesto už sadá súmrak a za oknom 

poletujú prvé snehové vločky. Je Štedrý deň, 
všetko je už pripravené, stôl prestretý, len 
ona s nádejou čaká na svojho syna. Nevie, 
či príde, ale dúfa. Každý rok ten istý obraz, 
všetko sa dookola opakuje, akoby sedela 
na kolotoči.

Jej dieťa, milovaný syn, niekedy prichádzal 
často. Postupne sa čas medzi jeho návšte-
vami predlžoval. Vždy jej to vysvetlil, vždy 
mal na to nejaký dôvod – práca, povinnosti, 
priatelia, neodkladné záležitosti... Neskôr 
bolo návštev stále menej a výhovoriek stále 
viac. Vídavala ho už len na Vianoce, a po-
tom jej zostalo iba čakanie. Tak ako tento 
rok. Stojí pri okne a čaká. Rokmi naplne-
nými nádejou si uvedomila, kedy nastala 
tá chvíľa akéhosi pomalého odchádzania 
jej syna. Bolo to vtedy, keď začal opúšťať 
Boha a spoliehať sa na vlastné sily, keď 
nastúpil na cestu plánovania budúcnosti 
podľa vlastných predstáv. V týchto jeho 
plánoch nebolo miesta ani času na Boha. 
Vtedy nastalo aj jeho pomalé odchádzanie 

od matky, ktorá mu od detstva vštepovala 
do pamäti, aké je dôležité kráčať v živote 
s Bohom. Pri každom stretnutí s ňou, pri 
pohľade do jej očí si na to musel spomenúť, 
preto jeho návštevy začali pomaly ubúdať. 
Mama trpela, lebo ho milovala, dala mu 
však slobodu vlastného rozhodnutia. Vede-
la, že naozajstnú lásku nemožno nanútiť. 
Jej príkladom bola vždy Božia láska, ktorá 
spočíva v slobodnom rozhodnutí človeka. 
Aj keď matka synovi nič nevyčítala a ne-
prikazovala, bolo mu ťažko hľadieť na jej 
ustarostenú tvár, jednoduchšie bolo preťať 
neviditeľné puto, ktoré ich spájalo. Vybral 
si tú ľahšiu cestu – cestu zabudnutia, ktorá 
nikam nevedie. No až na jej konci to človek 
zistí. Nie každému však zostane dosť síl na 
to, aby sa mohol vrátiť. Ona verí, že jej syn 
to dokáže. Viera milujúcej matky je jeho 
šťastím a nádejou. Roky čakania, roky mod-
litieb, roky nádeje. Nezanevrela na neho, 
miluje ho rovnako ako vtedy, keď bol malým 
roztomilým bábätkom. Verí, že raz sa vráti. 
Možno to nebude práve dnes, ale jedného 
dňa určite príde. S dôverou si kľaká a spína 
ruky k modlitbe. Prosí za jeho obrátenie, 

pretože jeho návrat k Bohu bude zároveň 
aj návratom domov k svojej mame.

V diaľke zaznievajú tóny vianočných 
kolied. Tak ako každý rok na Vianoce, ani 
tento rok nezostane sama. Mária s Jozefom 
hľadajú nocľah, Božie dieťa sa má narodiť... 
V tejto chvíli nemôže byť nič dôležitejšie, 
než otvoriť a ponúknuť im svoj domov, 
prijať Božie dieťa a pripraviť mu jasličky vo 
svojom srdci. Aj tentoraz jej srdce naplnila 
radosť z narodenia Božieho dieťaťa, ktoré 
je nádejou pre svet, pre ňu aj pre jej syna. 
Toto poznanie ju napĺňa šťastím. Veľké sú 
dary, ktorých sa jej dostáva, lebo s láskou 
a ochotou prijíma Svätú rodinu do svojho 
domova a narodenie Božieho dieťaťa do 
svojho života. Nádej, láska, trpezlivosť, vie-
ra, sila bojovať a nevzdávať sa... Či by azda 
mohla očakávať čosi viac? Niet darov, ktoré 
by vo svojom živote viacej potrebovala. Ona 
to vie, preto ich s láskou a vďačnosťou pri-
jíma. Bez Boha a jeho milostí by už dávno 
vzdala tento boj.

Božie dieťa sa narodilo aj v jej srdci 
a naplnilo ho skutočnou láskou. Láskou, 
ktorá je trpezlivá, nezištná a vytrvalá. 
Rokmi nestráca na kvalite, trápením sa 
nezmenšuje, ale rastie, plynutím času sa 
nevzdáva, ale silnie. Najdôležitejšie je však 
to, že neprináša beznádej a zúfalstvo, ale 
vieru a nádej. Nádej, že jej syn sa jedného 
dňa vráti – k Bohu aj k nej. n

NáDEJ
Katarína KISeloVá

Keď dobehol k škole, z úst sa mu 
vydral srdcervúci výkrik. Jeho dvaja 
bratia už sedeli na zemi a túlili sa 

k sebe, aby aspoň trocha odolávali náporu 
gúľ. Na útek však už nemali silu. „Peter! 
Janko!“ vbehol Paľo medzi deti. 

„Veď im ublížite! Vari nevidíte, že už ne-
vládzu?“ nariekal a kľakol si k bratom.

„Paľko, choď, lebo zguľujú aj teba,“ šepol 
mu Janko. 

„Nikdy! Neopustím vás, aj keď som malý! 
Vy ste ma nikdy neopustili, keď som potre-
boval pomoc.“

Potom sa postavil pred bratov. Šarvanci 
prestali hádzať gule. Hrdo sa vypäl a začal: 
„Akí ste to ľudia? Nehanbíte sa doriadiť 
svojich spolužiakov?“ 

V hlase bolo cítiť neistotu. No potom po-
kračoval: „Vysvetlí mi niekto z vás prečo? 
Preto, že ma chceli chrániť? Nech sa ozve 
jeden z vás, ktorý by pre súrodenca neuro-

bil to isté. No a čo, že je nás sedem a sme 
chudobnejší.“

Na ihrisku sa rozhostilo hrobové ticho.
„Paľo, už buď ticho! Ešte ťa zbijú,“ ozval 

sa Peter.
„Nie! Je načase povedať pravdu o tom, 

čo sú.“
„A čo sme, ty mudrlant?“ ozvalo sa dievča 

zo skupinky.
„Vysmievali ste sa nám, ale to vy ste tí 

chudáci. Možno máte nové oblečenie a čo 
ja viem, čo ešte, ale zabudli ste na najhlav-
nejšiu vec na svete, ktorá by mala vládnuť 
medzi ľuďmi nielen na Vianoce. Pre vás už 
Vianoce nič neznamenajú. Sú to pre vás len 
prázdniny a darčeky.“

Paľo hovoril presvedčivo. Bez nenávisti. 
Bol skôr rozcitlivený. Všetci mali sklopené 
oči. Zrazu sa deti pohli, podišli k chlapcom 
a pomohli im vstať. n

(krátené)

BrATiA
Nikola leNarDoVá
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Priložte ruku
k dobrému dielu 

Jej činnosť a poslanie máme možnosť vi-
dieť na celom Slovensku (a tiež v zahra-
ničí), ale aj tak je u nás farských charít 

veľmi málo. Svetlým príkladom sú charity 
v Spišskej diecéze.

Dá sa to aj zadarmo

Všeobecným cieľom farskej charity je roz-
voj a rozširovanie dobrovoľnej charitatívnej 
služby vo farnosti. Farská charita pracuje 
na princípe dobrovoľníckej, čiže neplatenej, 
uvedomelej činnosti, bez nároku na plat ale-
bo odmenu. Predpokladom vzniku je ochota 
skupiny ľudí so zapáleným srdcom vytvoriť 
dobrovoľnú službu a ochota človeka, ktorý 
by s touto činnosťou v rámci farnosti súhla-
sil, podnecoval ju a povzbudzoval dobrovoľ-
níkov – farár alebo správca farnosti.

Každá farnosť má starých, osamelých, po-

stihnutých ľudí 
či ľudí v soci-
álnych zaria-
deniach, ktorí 
by sa potešili 
každej návšte-
ve, pomoci (na-
príklad odvoz 
k lekárovi, do 
cerkvi, pomoc 
pri upratovaní, 
varení, náku-
pe). Dobrovoľ-
níci môžu pra-
covať aj s deť-
mi, mládežou 
alebo rodinou.

Dobrovoľní-
kom môže byť 
každý, kto má 

sociálne cítenie, vzťah k ľuďom a chce 
nezištne pomáhať. Úlohy môže vykoná-
vať pri jednorazovej službe, opakovane či 
dlhodobo.

Svedectvo farnosti

Pokiaľ viem, v rámci nášho arcibiskupstva 
nie je zriadená žiadna farská charita. Je však 
pravdou, že ľudia si (hlavne v obciach) na-
vzájom pomáhajú. Stretla som sa s odpove-
ďami, že farskú charitu zatiaľ nepotrebujú, 
pretože si pomáhajú tak či tak. Neviem, 
prečo sa táto myšlienka v rámci nášho 
arcibiskupstva neujala. Je dôležité, aby bol 
myšlienke naklonený duchovný správca 
farnosti, ktorý by mal o tom oboznámiť 
svojich veriacich. Určite by sa potom našli 
ľudia, ktorí by chceli pomáhať, pridali by sa 
k dielu a postupne by sa činnosť rozbehla. 
Svojimi skutkami by veriaci svedčili o svojej 
viere a tá by nezostávala len za dverami 
chrámov.

Ak je u vás takáto potreba, skúste po-
rozmýšľať. Začnite niečo robiť. Nielen na 
začiatku, ale i neskôr vám môžeme pomôcť 
radou, odporúčaním, ale i osobným zdieľa-
ním prostredníctvom našej koordinátorky 
farských charít pri Gréckokatolíckej diecéz-
nej charite.

katechéza

Určite prispievate na rozličné aktivity charity. Financie sú naozaj 
veľmi dôležité, bez nich nemožno vykonať množstvo práce pre ľudí 
na to odkázaných. Napriek tomu sú na charite vždy najdôležitejší 
samotní ľudia a srdcia ochotné slúžiť a pomáhať iným. Jednou 
z možností, ako sa zapojiť do charitatívnej činnosti, je aj farská 
charita (FCH). 

Danka KoCaNoVá, lukáš šolTýS, Mária rajňáKoVá
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Čakáme na vaše podnety, návrhy a tešíme 
sa na stretnutia s vami.

Kontakt: Mgr. Danka Kocanová, Sociálne 
centrum Humenné, Mierová 4, Humenné. 
057/775 69 93, sc.humenne@gkcharita-
po.sk.

Poslaním charity je slúžiť blížnemu skutka-
mi telesného a duchovného milosrdenstva, 
a tak ďakovať, chváliť a oslavovať Boha.

Pani Vlasta Javorová, koordinátorka far-
skej charity v Spišskej Novej Vsi, poodhalila 
niečo z ich činnosti:

„Máme dobrú spoluprácu s tunajšou ne-
mocnicou. Chodíme k bezdomovcom, keď sú 
hospitalizovaní. Donesieme im hygienické 
potreby, pyžamá, časopisy. Keď som robila 
svadbu, doniesla som zákusky bezdomovco-
vi, ktorý mal práve narodeniny. Jeho reakcia 
bola úžasná. Veľmi ďakoval a začal nám 
dôverovať. Jeho spolupráca bola odvtedy 
so sestričkami a s nami úžasná. Dovtedy 

nebol veľmi  zhovorčivý, pretože títo ľudia 
sú zatrpknutí a uzavretí.

Keď niekto potrebuje pomoc – psychickú aj 
materiálnu (niekedy nemajú ani doklady), 
chodíme na úrady, hľadáme príbuzných. Keď 
za nimi chodíme, majú dobrý pocit, že ešte 
niekto o nich stojí. Ja sa zameriavam na 
viacpočetné rodiny a na rozvedené a týrané 
matky. Ľudia, ktorí sú v núdzi, si nie veľmi 
pripúšťajú iných. Dôležitý je citlivý prístup 
a najlepšie sa k nim dostanete cez deti.“

Zbierka na charitu sa blíži

Keď počujeme v nedeľných oznamoch 
výzvu na otvorenie srdca a peňaženky, 
mnohí si pomyslia: „Opäť zbierka na cha-
ritu? Načo podporovať bezdomovcov v ich 
ničnerobení?“

Zodpovedá tento pohľad realite?
Charita pomáha ľuďom (bez domova, 

po výkone trestu, závislým, z detských 
domov) začleniť sa do spoločnosti, nájsť 
si ubytovanie, prácu, ale hlavne stratenú 
sebadôveru. To je časť služieb pre tých, 
ktorí stratili zmysel života, nezažili lásku, 
len utrpenie, opustenosť, beznádej, strach 
a tvrdosť srdca.

Naozaj nemá zmysel podporiť dielo cha-
rity?

Aký je váš postoj k zbierke, ktorá je dvakrát 
ročne v našich chrámoch?

Tentoraz bude 30. novembra.
Už teraz  sa chceme poďakovať zo srdca 

všetkým darcom.
Ďakujeme aj tým, ktorí nám doteraz 

nezištne pomáhali finančne alebo iným 
spôsobom podľa svojich možností. Podelili 
sa s tými, ktorí majú nielen menej peňazí, 
ale aj menej tepla, menej pozornosti, menej 
lásky. Určite budú mnohonásobne odmenení 
vo večnosti. n

Filip
Tretí z trojice Herodesových synov, ktoré-

mu otec zveril časť svojho bývalého veľkého 
kráľovstva, bol tetrarcha Filip (4 pred Kr. – 
34 po Kr.). Vládol v severnej časti kráľovstva, 
t.j. na území severne od Genezaretského 
jazera. „V pätnástom roku vlády cisára 
Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu 
a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat 
Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom 
kraji ...zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, 
synom Zachariáša.“ (Lk 3, 1 – 2) Bol manže-
lom Salome, ktorá na popud matky prosila 
od Herodesa Antipasa hlavu Jána Krstiteľa. 
Salome bola jeho neter, nakoľko bola dcérou 
jeho nevlastného brata Filipa a Herodiady. 
Jeho manželstvo so Salome bolo bezdetné. 
Po jeho smrti pripadlo územie, kde vládol, 
Sýrii.

Herodes Filip

V Ríme žil ďalší syn Herodesa Veľkého – 
Herodes Filip, ktorý sa neangažoval v poli-
tickom dianí. Jeho manželkou bola Herodi-
as, ktorá ho opustila a žila s jeho bratom 
Herodesom Antipasom. „Herodes dal totiž 
Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre 
Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, 
lebo si ju vzal za ženu.“ (Mk 6, 17) Spoločná 
dcéra Herodesa Filipa a Herodiady Salome 
žila v manželstve s tetrarchom Filipom, teda 
s nevlastným strýkom.

Herodes Agrippa I.

Herodes Agrippa I. (37 – 44 po Kr.) bol 
vnukom Herodesa Veľkého. Jeho otca Aris-
tobula dal vlastný otec Herodes Veľký za-
vraždiť. Agrippa bol vychovaný v Ríme spolu 

s neskorším cisárom Caligulom. V období 
rokov 41 – 44 po Kr. bol kráľom nad celou 
Palestínou. Nakoľko si chcel získať priazeň 
židov, prenasledoval kresťanov. V roku 44 po 
Kr. dal popraviť apoštola Jakuba a uväzniť 
apoštola Petra. „V tom čase kráľ Herodes 
položil ruky na niektorých príslušníkov 

Cirkvi a mučil ich. Jánovho brata Jakuba 
zabil mečom. A keď videl, že sa to Židom 
páči, rozkázal chytiť aj Petra...“ (Sk 12, 1 – 
3) Tesne po smrti Jakuba a prenasledovaní 
Petra Agrippa náhle zomrel.

Herodes Agrippa II.

Posledným z Herodesovcov, ktorých spomí-
na Sväté písmo, bol Herodes Agrippa II. (53 
– 100 po Kr.), syn Agrippu I. a pravnuk He-
rodesa Veľkého. Za jeho vlády sa dokončila 
výstavba chrámu, ktorú začal jeho pradedo. 
Bol oddaný Rímu a po páde Jeruzalema v r. 
70 žil v Ríme. Žil v nedovolenom zväzku so 
svojou vlastnou sestrou Berenikou. Za jej 
účasti sa stretol v dome prokurátora Festa 

s apoštolom Pavlom. „Tu vstal kráľ aj vladár, 
Berenika a ostatní , čo s nimi sedeli, a keď 
odchádzali, hovorili medzi sebou: ,Tento 
človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval 
smrť alebo putá.’ A Agrippa povedal Festovi: 
,Tento človek mohol byť prepustený, keby sa 
nebol odvolal na cisára.’“ (Sk 26, 30 – 32)

Herodesovci mali medzi židovským oby-
vateľstvom vplyvnú skupinu podporova-
teľov, tzv. herodiánov, ktorá podporovala 
Herodesa Antipasa, aby nastúpil na miesto 
svojho otca Herodesa Veľkého. Táto sekta sa 
neskôr spolčila s farizejmi a v čase verejné-
ho účinkovania Ježiša Krista bojovala proti 
nemu i novým kresťanom, v ktorých videla 
ohrozenie svojho politicko-spoločenského 
postavenia. Herodesovská dynastia však 
po vyše storočnej vláde v Palestíne stratila 
po páde Jeruzalema v r. 70 vplyv na vládu 
a zmizla z mapy dejinných udalostí Svätej 
zeme.

(spracované podľa Lexikónu biblických 
vied J. Heribana)

Kópia jeruzalemského Herodesovho paláca (Nova Jerusalém (Pernambuco), Brazília)  Snímka: images.google.sk

pokračovanie zo s. 29 >>>
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Si SEXi?
alebo
Oplatí sa za mňa bojovať?

Tvoj imidž závisí od množstva faktorov, 
napr. od súčasnej módy, financií (či si 
to môžeš dovoliť), typu postavy. Ďalej 

od úmyslu: či chceš zapadnúť do partie, pro-
vokovať, zvádzať, alebo len dobre vyzerať. 
Závisí aj od toho, na koho chceš vlastne 
zapôsobiť.

Predpokladám, že tvojou cieľovou skupi-
nou sú chlapci.

Kvôli nim, kvôli mužom sa my ženy snaží-
me vyzerať čo najlepšie. Držíme rôzne diéty, 
sledujeme módne časopisy, nové trendy 
v účesoch a líčení, sme ochotné podstúpiť 
rôzne tortúry tela, len aby sme zaujali. 
Robíme všetko možné aj nemožné, len aby 
si nás muži všimli. Ale kde je hranica, po 

ktorú môžeme zájsť? Kto nám ju určí? Módni 
návrhári? Vizážisti? Herečky? Poďme sa 
spolu pozrieť na to, o čom vlastne ten náš 
imidž je.

Aký je ten tvoj?

Najprv si ujasnime, čo je súčasťou tvojho 
imidžu. Nuž je toho veľa. Je to nielen štýl 
tvojho obliekania, ale aj tvoj mejkap, líče-
nie, správanie, reč, gestá, mimika, chôdza, 
účes; to, kam sa chodíš zabávať, akých 
máš priateľov... To všetko o tebe niečo ho-
vorí. O tvojom vnútri, o tvojich hodnotách, 
vlastnostiach, snahách, úmysloch. Hovorí 
to o tvojej sebaúcte. Ale ľudia (a zvlášť 

chlapci) vôkol teba ťa posudzujú podľa toho, 
čo vidia, a tvoria si svoj vlastný názor na 
teba. Je to prirodzená ľudská vlastnosť. Ak 
máš zlých priateľov, s ktorými chodíš do 
kadejakých pochybných barov, ak máš zlé 
známky v škole, trápne správanie či výstred-
né oblečenie, nečakaj, že tí, na ktorých chceš 
zapôsobiť, budú mať o tebe vysokú mienku 
alebo sa budú k tebe správať s úctou. Ak 
tvoja najlepšia priateľka fajčí, pije, má 
neslušný slovník a zásobu oplzlých vtipov, 
taká si v očiach iných aj ty.

Je to skoro ako na ekonomickom trhu. Tvoj 
imidž je vlastne ponuka. Zároveň si určuješ 
svoju cenu – svoju vlastnú hodnotu. Ale na 
trhu, ak to tak môžem nazvať, existuje aj 
dopyt zo strany chlapcov. A oni majú tiež 
svoju trhovú cenu. Nechcem ťa odradiť, ale 
cena dievčaťa je u múdrych a vyspelých 
chlapcov dosť vysoká. Otázne je, či vaše 
hodnoty sú v rovnováhe. Ak chceš zistiť, akú 
máš cenu v očiach chlapcov, musíš zistiť, 
ako ťa vnímajú. Teda sa musíš pozrieť na 
seba ich očami a vcítiť sa do ich kože.

Akí sú chlapci?

Chlapci, a teda aj všetci muži, sú vizuálni. 
To znamená, že sú citlivejší na to, čo vidia. 

 slovo v rodine

Si sexi?
„Čo je to za otázku?“ pýtaš sa. „Veď som normálne dievča, ktoré 
chce zaujať, možno troška provokovať, chce byť moderné, nápa-
dité, mať šmrnc. Tak čo je na tom, že chcem byť sexi?“ Alebo sa 
možno pýtaš: „Byť sexi? To je čo? Veď mne stačia vyťahané rifle, 
neforemné tričko a rozstrapatené vlasy.“
Možno si to neuvedomuješ, ale každý deň sa rozhoduješ, aký 
obraz, akú informáciu o sebe „vypustíš“ do éteru. Vytvárať si svoj 
imidž teda nie je nič iné, ako hovoriť iným o tom, aká skutočne si.

Vladimíra PalFIoVá
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Nie je to nič zlé, lebo takto ich stvoril Boh, 
a on nič netvorí len tak „do vetra“. Všetko 
má svoj význam. Čo si všimnú ako prvé? 
Tvár a oblečenie. Ale pozor! Stačí, ak chlapci 
vidia výrazné líčenie, a hneď si začnú o tebe 
tvoriť nie práve najlichotivejší názor. Je 
rozdiel byť nalíčená tak, že vyzeráš zdravo 
a upravene, prípadne zakryješ nedostatky 
pleti, a mať zvodné oči či zväčšené pery, čo 
v mužoch roznecuje sexuálnu túžbu. Tak-
tiež stačí, ak vidia odhalený dekolt, nohy, 
chrbát, kúsok spodnej bielizne (prečo sa asi 
volá spodná?), a hneď si začnú predstavovať 
rôzne časti tvojho tela. Ich fantázia začne 
pracovať na plné obrátky a celá ich myseľ je 
zrazu zaprataná tvojím telom. Ak si oblečieš 
niečo obtiahnuté alebo ak máš odhalené 
bruško, je to pre nich nebezpečné. Vedela si, 
že aj piercing, tetovanie, silikóny či niektoré 
plastické operácie sa robia s cieľom vzbudiť 
sexuálny záujem mužov?

Ženám nerobí problém vidieť kúsok odha-
leného ženského tela. Nič nám to nerobí. 
Tým, ako sa obliekaš, aký máš imidž, niečo 
chlapcom hovoríš. Ak ukazuješ to, čo má 
ostať ukryté, tým vlastne dávaš najavo, 
že nie si schopná zaujať ináč, len svojím 
telom. Nevieš nič iné ponúknuť. Pre tvoje 
telo chlapec nevidí, aká skvelá si vnútri. 
Nepočíta s tebou do budúcnosti. Si pre neho 
iba lacná korisť (prepáč mi tieto tvrdé slová), 
ktorá nestojí za to, aby o ňu niekto bojoval. 
Ide tu o priamu úmernosť. Čím si zvodnejšia 
a vyzývavejšia, tým viac strácaš na cene. 
Boh stvoril muža ako dobyvateľa, agreso-
ra, toho, kto sa rád popasuje s neznámym. 
Váži si to, čo je ťažko dosiahnuteľné, niečo, 
čo ešte nebolo použité. Má rád tajomnosť, 
niečo, o čo sa musí snažiť. Muž je v porov-
naní so ženou silnejší aj po fyzickej stránke, 
a taká je aj jeho sexuálna túžba. Je na tebe, 
čo mu ponúkneš a ako budeš pristupovať 
k jeho sexualite.

Pozri sa na to aj z inej stránky.
Ako sa ti páči predstava, že svojím obleče-

ním, mejkapom, správaním či rečou vzbu-
dzuješ túžbu nielen svojich rovesníkov, ale 
všetkých mužov, ktorí ťa vidia alebo počujú, 
či je to 13-ročný chalan, alebo 75-ročný 
pán?

Ako sa musí cítiť napríklad učiteľ alebo 
spolužiak v škole, kňaz v chráme či otec 
tvojej najlepšej kamarátky, keď ťa vidí sporo 
odetú?

Ako sa ti páči myšlienka, že môžeš byť 
príčinou sexuálneho obťažovania alebo 
dokonca zneužitia inej ženy mužom, ktorý 
ťa vidí niekde v meste sexi oblečenú a celý 
deň myslí na tvoje ladné krivky až tak, že 
to vyburcuje jeho sexuálnu túžbu k znásil-
neniu?

Je ti to jedno?

Môžeš si povedať, že ti to je jedno, že je 
to ich problém. Ale nie je to tak. Je tu ešte 
niekto, kto ti má čo povedať do tvojho imi-
džu a aj do toho, že si príčinou ich nečistých 
predstáv. Je tu Boh a jeho Slovo. Ak si veria-
ca, chodíš do chrámu a vyznávaš, že Ježiš je 
tvoj Pán, a pritom provokuješ mužov okolo 
seba a zvádzaš ich na hriech, tak niečo asi 
nie je v poriadku. Buď nepoznáš dobre Boha, 
nie je pre teba autoritou, alebo ťa to vôbec 
nezaujíma. V tom prvom prípade otvor Božie 
slovo a pozri, čo ti Boh chce povedať, v tom 
druhom aspoň skús pouvažovať o svojom 
zmýšľaní. Ak chodíš vyzývavo oblečená ale-
bo nalíčená, zvádzaš chlapcov k nečistým 
myšlienkam, a teda aj k hriechu. Lebo je 
napísané: „No ja vám hovorím: Každý, kto 
na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzo-
ložil vo svojom srdci.“ ( Mt 5, 28)

Nemôžeš síce kontrolovať myšlienky 
všetkých mužov, ktorých stretneš, ale mô-
žeš im pomôcť svojím prístupom k svojmu 

výzoru. V Písme tiež stojí: „Beda svetu pre 
pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, 
ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie 
prichádza!“ (Mt 18, 7)

Myslíš, že sa Bohu páči, ak si príčinou 
hriechu ?

„Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete 
ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi.“ ( 
1 Kor 8, 12) Ak patríš naozaj Bohu, nemys-
líš, že nielen tvoje oblečenie, ale aj tvoje 
slová a gestá by mali byť čisté?

„Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo la-
komstvo nech sa ani len nespomenú medzi 
vami, ako sa patrí na svätých...“ ( Ef 5, 3)

Je tu ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá. 
Ak si došla až tu, skoro na koniec článku, 
nemôžeš sa vyhovoriť na to, že nevieš, ako 
tvoj vonkajší zjav vplýva na chlapcov. Nemô-
žeš ďalej provokovať, lebo „... ak dobrovoľne 
hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom 
už niet obety za hriechy, ale iba hrozné 
očakávanie súdu a žiara ohňa, ktorý strávi 
protivníkov. ... uvážte, o čo hroznejší trest 
si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi, 
znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvä-
tený, a tupí Ducha milosti? Veď poznáme 
toho, ktorý povedal: ,Mne patrí pomsta, ja 
sa odplatím.’ A zasa: ,Pán bude súdiť svoj 
ľud.’ Je hrozné padnúť do rúk živého Boha“ 
(Heb 10, 26 – 30).

Čo vlastne chce Boh?

Áno, som krásna. Boh ma takú stvoril. 
A nechce, aby sme ja aj ty vyzerali ako 
chudery. No musí ti byť jasné, že „ byť sexi“ 
je niečo iné ako „byť príťažlivá“. Boh od 
teba nechce, aby si bola úplne odrezaná od 
sveta, len ťa pozýva, aby si sa zachovala 
čistá a svätá. Boží plán pre tvoj život je tvoje 
posvätenie – stále premieňanie sa smerom 
k svätosti, ktoré sa začína, keď prijmeš 
Ježiša, a nikdy sa nekončí. Čaká ťa možno 
pár modrín. Možno ťa to tvoje rozhodnutie 
bude stáť veľa. Možno budeš musieť prehod-
notiť svoj šatník, svoje líčenie, správanie, 
možno sa budeš musieť vzdať niektorých 
priateľov. Zažiješ výsmech, pohŕdanie či 
odmietanie od niektorých ľudí. Nech ťa to 
neodradí, lebo výsledok stojí za to. Budeš 
iná  – krásna, vnútorne vyrovnaná, príťaž-
livá a výnimočná pre svoje okolie, vedomá 
si svojej hodnoty – hodnoty Božieho dieťaťa. 
Budeš niekto, za koho sa oplatí bojovať. 
Budeš vážená a milovaná. Ide tu o tvoje 
rozhodnutie, kým vlastne chceš byť a koho 
chceš prezentovať. Ak sa rozhodneš prijať 
Božiu pomoc a vedenie, je to to najlepšie, čo 
môžeš urobiť. Modlím sa za teba, aby si sa 
nebála ukázať svetu, že na to máš. n

(použitá a vrelo odporúčaná literatúra: 
Sväté písmo, Hayley DiMarcová: Sexy 
styl)

 ZAuJíMAVOSť

Najstaršia sakrálna stavba v Trnave

Počas archeologického výskumu 
v okolí Dómu sv. Mikuláša v Trnave 
objavili základy doteraz najstaršej 

sakrálnej stavby na území Trnavy. Monu-
mentálnu kamennú rotundu s polomerom 
až 7,6 metra našli v hĺbke šesť metrov na 
východnej strane dómu. 

Podľa archeológov ide zrejme o Rotundu 
sv. Michala. „Potvrdzuje to aj blízkosť 
Kostola sv. Michala, ktorý mali postaviť 
po zničení rotundy,“ uviedol Erik Hrnčiarik 
z Katedry klasickej archeológie TU. 

Rotunda, ktorá je jednou z devätnástich 
na Slovensku, zanikla v roku 1360, dátum 
jej vzniku však nie je jednoznačný. „Pred-
pokladáme, že stavba vznikla zároveň 

s Dómom sv. Mikuláša v 11. storočí, ale 
podľa ostatných nálezov v lokalite je mož-
né, že vznikla už v období Veľkomoravskej 
ríše,“ uviedol Hrnčiarik. Výskum odkryl 
aj iné zaujímavé nálezy: 166 kostrových 
hrobov a časti troch základových murív 
z doposiaľ neznámych architektúr. V hro-
boch datovaných od počiatku mesta až po 
obdobie Jozefa II., ktorý zrušil pochováva-
nie pri kostoloch, našli aj rôzne predmety. 
Archeologický výskum vyvolaný stavebný-
mi prácami súvisiacimi s odvlhčením Dómu 
sv. Mikuláša sa začal 28. júla 2008. 

Výskum nateraz prerušili, opäť ho spustia 
v apríli alebo v máji budúceho roka. Dovte-
dy nálezisko zakryjú a oplotia. (SITA) n
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NEcHAJTE DETi 
PricHáDzAť Ku MNE!

Tento problém si uvedomujú aj rodičia, 
ktorí by s deťmi radi prichádzali do 
chrámu. Spomeniem niekoľko po-

strehov zo svojej pastoračnej i rodičovskej 
praxe, ako sa rieši tento problém. 

Nechodiť do chrámu

Prvým riešením je nechodiť s deťmi do 
chrámu, „kým nepodrastú“ a nie sú schop-
né ticho sedieť. Niektorí mladí rodičia pod 
tlakom necitlivej poznámky kňaza alebo 
pohoršených pohľadov „zbožných tetušiek“ 
niekedy i z vlastnej pohodlnosti ostávajú 
s deťmi doma aj vo sviatky a nedele. Mnohí 
sa prídu postaviť pred chrámové dvere – ak je 
pekné počasie. Argumentom bývajú vety:

Čo sa tam budem trepať s kočíkom? 
Všetci sa na mňa pozerajú.
Nejdem, aby nevyrušovalo, lebo je veľmi 

živé.
Obľúbeným termínom je „máme hyperak-

tívne dieťa“, lebo to znie múdro a dá sa na 

to dobre vyhovoriť. Dnes pomaly neexistuje 
normálne zdravé dieťa, ktoré by neoznačo-
vali za hyperaktívne. 

Aj keď som tento postoj nazval riešením, 
myslím si, že skôr by sa hodilo slovo po-
kušenie, ktoré nám ponúka zlý duch, ako 
možnosť ísť pohodlnou cestou, bez hlbšieho 
zamyslenia sa nad následkami, ktoré takýto 
postup so sebou prináša. S týmto postojom 
premeškáme najvhodnejší čas budovania 
vzťahu našich detí k chrámu, k Cirkvi, a teda 
ku Kristovi. Ak budeme čakať na ideálny 
čas, počas detstva nikdy nepríde a v puberte 
už bude neskoro.

Separátna miestnosť

Ďalší spôsob je sústrediť deti do oso-
bitnej miestnosti v chráme. Tam, kde sú 
na to podmienky, najmä pri nových chrá-
moch alebo pri prestavbe či prístavbe, sa 
automaticky vytvára tzv. miestnosť pre 
matky s deťmi. Nazývam to „skleník“ 

alebo „terárium“. Tam sú deti izolované 
od modliaceho sa ľudu a ich plač alebo 
behanie nikoho nevyrušuje. Mamičky sa 
môžu pokojne venovať  kŕmeniu svojho 
aj ostatných detí prinesenými maškrta-
mi, deti si môžu doniesť hračky, autíčko, 
bábiku, stráviť čas v tejto „herni“ v cerkvi 
a ešte pri tom splniť povinnosť účasti na 
liturgii. Z reproduktorov pekne počuť hlas 
kňaza, cez sklo vidíme, čo sa deje vnútri 
chrámu – jednoducho ideálne riešenie. 
Problém nastáva, keď sa do miestnosti 
naučia chodiť aj tí, ktorí chcú sústredene 
prežívať liturgiu, spievať a modliť sa. Stáva 
sa to z rôznych dôvodov. Je tam teplejšie, 
dá sa nájsť miesto na sedenie, ponúka sa 
istá intimita najmä cez bežný deň, keď 
tam deti nie sú. Znova prichádzajú na rad 
zachmúrené a vyčítavé pohľady, grimasy, 
pohoršené prevracanie očí a pod. 

Stojí za zamyslenie, či takáto miestnosť 
je skutočne najlepším riešením. V deťoch 
môžeme podvedome vybudovať dojem, že 
do chrámu sa chodí ako do herne. Určite 
sa neučia počúvať a sústrediť, nie sú začle-
nené do spoločenstva ostatných veriacich 
a znova sa stávajú rušivým elementom 
pre iných. O budovaní duchovného života 

 slovo v rodine

Deti a ich miesto v chráme sú citlivou témou pre mnohých kňazov 
i zbožných laikov. Je faktom, že sústredene sa modliť, počúvať 
alebo kázať Božie slovo sa dá veľmi ťažko, keď v chráme kričí alebo 
plače malé dieťa. 

Dávid zorVaN

Dieťa patrí do chrámu. Ilustračná snímka: Juraj Voroňák
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môžeme v takomto prostredí hovoriť len 
veľmi ťažko. 

Budovanie vzťahov

Skutočným riešením je systematické budo-
vanie vzťahu detí ku Kristovi a Cirkvi. Vyža-
duje si plnú spoluprácu celého cirkevného 
spoločenstva, ktorému by malo záležať na 
deťoch ako na jednej z najdôležitejších častí 
spoločenstva. 

V prvom rade treba, aby deti cítili od 
kňaza i ostatných veriacich lásku. Môžeme 
byť radi, že ich ešte zopár v chráme máme. 
Starší veriaci často spomínajú na časy, keď 
bolo v chráme mnoho detí aj v menších far-
nostiach. Keď sa chlapci tlačili vo svätyni, 
vpredu pred lavicami mali svoje miesto malé 
dievčatá, za nimi stáli väčšie, potom „dievky 
a nevesty“ a v laviciach bolo miesto pre star-
ších. Ak zalistujeme v krstných matrikách 
spred niekoľko desiatok rokov, určite nás 
prekvapí taký počet krstov, o akom dnešní fa-
rári môžu iba snívať. Boli to ťažké povojnové 
roky, ale nebolo hanbou ani nezodpovednos-
ťou, ale požehnaním mať viac detí. 

Cirkevné spoločenstvo by malo spolupra-
covať s rodičmi na výchove detí. Pomôcť 
deťom pri budovaní vzťahu k Bohu, k litur-
gii, k ostatným je veľmi dôležitá úloha pre 
každého kresťana. Každý z nás by mal podľa 
svojich možností prispieť k tomu, aby Cirkev 
mala budúcnosť, a tá bez detí nebude. 

Deti sú normálnou súčasťou rodiny, ktorá 
ich prijíma aj s ich živosťou, neposednosťou 
a všetkými detskými prejavmi. Pohoršovať 
sa a žiadať od nich, aby neboli deťmi, ale 
dospelými, je nereálne. Potrebujú veľa lásky 
a trpezlivosti, ale je to dobrá investícia, 
ktorá sa raz vráti. 

Miesto detí v liturgii

Vovádzanie detí do poznávania tajomstiev 
Cirkvi je prvoradou úlohou rodičov a  kňaza 
ako prvých mystagógov a učiteľov viery. 

Budovaniu vzťahu k sláveniu bohoslužieb 
pomáha primeraná realizácia pri nich. Deti 
najviac oslovujú symboly, znaky a obrady, 
do ktorých sa môžu aktívne zapojiť. Uve-
diem niekoľko konkrétnych návrhov: 

Príchod do chrámu nám ponúka niekoľko 
pekných momentov. Pekne sa prežehnať 
a pokloniť smerom k prestolu či pred iko-
nami by sa mali učiť deti od útleho detstva. 
Mali by sme sa hanbiť za to „odháňanie 
múch“ či „poškrabkanie na bruchu“, ktoré 
predvádzame namiesto zbožného označenia 
sa znamením svätého kríža, najdôležitej-
šieho kresťanského symbolu. Po príchode 
do chrámu deti veľmi radi pobozkajú ikony 
alebo zapália sviečku ako poďakovanie či 
prosbu za niečo.

Miesto v chráme by podľa mojej skúse-
nosti malo byť začlenené do spoločenstva 
ostatných veriacich. Najmenšie deti by mali 
byť s rodičmi medzi ostatnými veriacimi. 
Staršie deti majú mať svoje miesto vpredu, 
čo najbližšie k centru diania. Podľa možností 
ich treba zapájať do rôznych služieb, napr. 
chlapcov povzbudzovať k miništrovaniu. 
Ideálne je mať zodpovedných animátorov 
(ochotných rodičov alebo mladých), ktorí 
počas liturgií budú v ich blízkosti ako au-
torita a príklad.

Spev pomáha deťom cítiť sa rovnako 
dôležitou súčasťou bohoslužieb. Už sta-
rokresťanská pútnička Egéria spomína vo 
svojom denníku, ako veľmi ju oslovilo, keď 
deti ako prvé odpovedali na prosby diakona 
alebo kňaza spevom „Pane, zmiluj sa!“. 
Jednoduché a krátke zvolania v liturgii 
(Amen; Pane, zmiluj sa; Daruj nám, Pane; 
Voistinu voskrese...) sú veľmi vhodné i pre 
tých najmenších. Deti sa ešte nehanbia 
a dajú sa ľahko motivovať. Ak je to možné, 
je ideálne vytvárať detské spevácke skupiny. 
Tu sa začína formácia budúcich kantorov 
a členov speváckych zborov.

Malý vchod je jedným z momentov, ktorý 
sa dá veľmi dobre využiť. Počas spevu tretej 
antifóny alebo blaženstiev je dostatok času 

na to, aby deti prišli pobozkať evanjeliár. 
Vtedy môžu prežívať jeden z „ich okamihov“ 
v liturgii.

Schopnosť počúvať sv. evanjelium a ho-
míliu treba budovať v deťoch od útleho 
detstva. Pomáha im, keď sa o Božom slove 
doma rozpráva. Rovnako by im mal kazateľ 
venovať niekoľko viet a homíliu prednášať 
čo najzrozumiteľnejšie. S deťmi, ktoré nie 
sú schopné počúvať a vyrušujú, je vhodné 
počas čítaní a kázne vyjsť na chvíľu do 
sakristie alebo vonku. 

Prijímanie Eucharistie deťmi je aktuálna 
a často diskutovaná téma v našej Gréckoka-
tolíckej cirkvi. Nechcem rozoberať argumen-
ty o potrebe znovuzavedenia tejto pôvodnej 
praxe celej Cirkvi. Spomínam to ako veľmi 
dôležitý moment pre pastoráciu detí, ktorý 
sa nám odporúča (priamo nariaďuje) ako 
súčasť našej liturgickej obnovy podľa Ma-
gistéria Cirkvi. Minimálne však považujem 
za vhodnejšie, aby deti počas prijímania 
dospelých dostali požehnanie položením 
čase na hlavu alebo pobozkaním čaše, ako 
krížikom na čelo.

Zbierka do košíka, zvončeka alebo po-
kladničky je rovnako dôležitou chvíľou pre 
deti. Pre rodičov je niekedy jednoduchšie dať 
jeden dar za celú rodinu, ale oberáme deti o  
možnosť naučiť sa podeliť, obdarovať, byť 
štedrými k druhým.

Na záver chcem opäť povzbudiť všetkých 
čitateľov, najmä kňazov, rodičov a animáto-
rov, aby sme vo svojom srdci nechali pôsobiť 
Svätého Ducha, Ducha lásky, ktorý nás môže 
naučiť milovať aj tých najmenších nielen vo 
chvíľach, keď sú poslušní, ale aj vtedy, keď 
sa nám ťažko prijímajú ich detské prejavy 
vzdoru či neposednosti. Sú určite momenty, 
keď sme unavení, chceme sa sústrediť na 
niečo iné a príde nám nevhod vyžadovanie 
si pozornosti zo strany našich detí. Vtedy si 
pripomeňme postoj Ježiša Krista k deťom, 
ktorý nádherne opisujú evanjelisti v jednej 
krátkej udalosti. 

Ježiš a deti

Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. 
Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, 
namrzený im povedal: „Nechajte deti prichá-
dzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí 
Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto 
neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde 
doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky 
a požehnával ich. (Mk 10, 13 – 16)

Prosme Boha, aby sme prešli od odmieta-
vého prístupu učeníkov k láskavému vzťahu 
Ježiša. Úsmev, objatie a láskavý pohľad uro-
bia oveľa viac ako výčitky a okrikovanie. To 
je práve tá chvíľa, keď im najlepšie ukážeme, 
ako ich má Boh rád. n

 OtáZKA PRe VáS 

Ako by ste riešili vyrušovanie detí v chráme?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkatpo.sk.
Anketa robená na Sídlisku III v Prešove 

12. novembra 2008

miestnosťou
pre matky s deťmi 42 %

osobným rozhovorom
s rodičom 30 %

neviem 8 %
nijako, sú to deti 
a vyrastú z toho 18 %

navrhol by som,
aby nechodili
do chrámu 2 %
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Počas celých dvoch rokov sa faraónovi 
sníval ten istý sen. A stále, keď otvoril 
oči, zabudol ho. V čase, ktorý Boh 

ustanovil pre oslobodenie Jozefa z väzenia, 
sa zrazu faraón rozpomenul na to, čo mu po 
nociach vírilo v hlave.

Zdalo sa mu, že stojí na brehu Nílu, z kto-
rého vychádza sedem tučných kráv, aby 
sa napásli na pobreží. Ale vtom sa z Nílu 
vynorí ďalších sedem vychudnutých kráv, 
ktoré zožerú tie tučné a ostanú rovnako 
kostlivé, ako boli. Faraón pocítil zvláštne 
znepokojenie. Obrátil sa a dúfal, že na sen 
opäť zabudne. Ale ten pokračoval. Na lúke 
zbadal pšeničné steblo, z ktorého vyrastalo 
sedem tučných klasov. Ale zrazu sa objavilo 
sedem tenkých a prázdnych, ktoré pohltili 
tie tučné. Nato sa faraón definitívne prebu-
dil. Zavolal všetkých svojich veštcov, aby 
mu podali výklad.

V siedmich kravách videli dcéry, ktoré sa 
faraónovi mali čoskoro narodiť, ale ešte 
počas jeho života aj umrieť. Klasy tlmočili 
ako sedem kráľovstiev, ktorých sa faraón 
zmocní, ale čoskoro o ne aj príde, lebo 
povstanú proti nemu. Faraónovi sa však 
ich výklady nepáčili. Vydal nariadenie, 
aby každý, kto vie podať výklad tohto sna, 
prišiel a predniesol mu ho. Inak mu hrozí 
krutý trest. Na dvor sa začali valiť stovky 
vykladačov, ale faraóna ani jeden ich výklad 
neuspokojil.

Vtedy sa hlavný čašník rozpomenul na Jo-
zefa. Uvažoval, že ak by bol faraón zvrhnutý 
alebo by sa mu stalo nejaké nešťastie, aj 
jemu hrozí, že príde o dobré postavenie. Po-
važoval preto za rozumné zachrániť faraóna 
pred zúfalstvom a možnými následkami. 
Poslal mu teda list, v ktorom sa podrobne 
zmienil o udalostiach ohľadne jeho uväz-
nenia a oslobodenia. A tak si dal faraón 
zavolať Jozefa, aby mu vyložil jeho sen.

„Prisnil sa mi sen, ktorý nedokázal nikto 
vyložiť. Počul som, že si veľmi šikovný.“

„Prečo si presvedčený, že sa doteraz všetci 
mýlili?“ zaujímal sa Jozef.

„Pretože mne sa prisnil aj výklad, ale 
neviem si naňho spomenúť. Neoklameš ma 
preto. Ak odpovieš správne, spoznám to.“

„Lenže výklad nie je v mojich rukách, len 
všemohúci Boh sa môže zmilovať a zjaviť 
ti odpoveď.“

Faraón teda začal rozprávať svoje sny, 
pričom úmyselne menil niektoré detaily. 
Jozef však okamžite spoznal tieto nepres-
nosti a faraóna hneď opravil. Začudovaný 
vládca dokončil svoje rozprávanie a Jozef 
mu vyrozprával výklad jeho slov. Sedem 
tučných kráv a sedem tučných klasov zna-
mená to isté. V najbližšom čase príde sedem 
úrodných rokov, počas ktorých bude na 
poliach hojnosť úrody. Ale po nich nastúpi 
sedem neúrodných rokov, ktoré vyčerpajú 

všetky zásoby z predchádzajúceho obdobia 
hojnosti a ľudia zabudnú na sedem rokov 
požehnania.

„Pán ti preto poslal tieto sny, aby ťa upo-
zornil na to, čo príde a aby si vedel prijať 
múdre rozhodnutie, ktoré ochráni tvoju 
krajinu pred hladom,“ dokončil Jozef vý-
klad sna.

„Ak ti smiem poradiť, vyber si múdreho 
človeka, ktorý sa postará o tvoju krajinu. 
Počas úrodných rokov nech vybuduje sýpky 
a nech zhromaždí zásoby, ktoré budú zdro-
jom obživy počas hladu.“ 

Faraónovi sa páčila múdrosť, s akou tento 
otrok prehovoril. Bol spokojný. Vybral si 
preto práve Jozefa, ktorý mal uskutočniť to, 
čo sám poradil.

Samozrejme, ľud bol pobúrený. Tento 
otrok, kúpený za dvadsať strieborných, bol 
povýšený do nezvyčajne čestnej funkcie. 
Faraón ho však bránil: „Tento človek nie 
je otrok, je teraz slobodný. Len sa pozrite 
na jeho výzor. Vyzerá ako človek, ktorý 
patrí k veľkému národu a je zjavné, že má 
aristokratický pôvod a je zvyknutý vydávať 
rozkazy.“

Ale ľud oponoval ďalej a argumentoval 
zákonom, podľa ktorého má každý vysoko 
postavený dvoran ovládať sedemdesiat cu-
dzích jazykov. V noci poslal Boh anjela, aby 
Jozefa naučil všetko, čo sa od neho žiadalo. 
Keď si ho ráno zavolal faraón, Jozef obstál 
v každej otázke a rozumel každému z ja-
zykov, v ktorom k nemu faraón prehovoril. 
Nakoniec Jozef sám prehovoril v hebrejčine, 
ale faraón mu nerozumel. Zahanbil sa, že 
Jozef vie viac ako on. Požiadal ho teda, aby 
ho naučil tento jazyk. Lenže faraónovi sa 
nedarilo. Dohodli sa teda s Jozefom, že niko-
mu neprezradí, že vie o jeden jazyk viac ako 
faraón. Keby sa to dozvedeli jeho ministri, 
zvrhli by ho. Verejne vyhlásil, že Jozef obstál 
v skúške a keby nemal aristokratický pôvod, 
nevedel by to, čo preukázal. Po týchto slo-
vách sňal prsteň a daroval ho Jozefovi.

Pán sa vtedy prihovoril k Jozefovi a vysvet-
lil mu, že povýšenie je odmenou. Za to, že sa 
zriekol svojej moci nad Putifarovou ženou, 
dostane moc nad ľudom Egypta. Za to, že ju 
odmietol počúvať, budú všetci počúvať jeho 
príkazy. Pri úteku zanechal pri nej svoj odev, 
a tak bude teraz oblečený do slávnostného 
rúcha. Nesklonil svoju šiju pred hriechom, 
preto mu na ňu zavesia zlatú reťaz. Jeho 
myšlienky ostali čisté, a preto ho budú volať 
mudrcom.

preložila a upravila Valéria Juríčková

 legenda / midraš

 ZRKADleNIA AleXANDRA NeMCA

Vianočné pozdravy

Nemal telefón ani mobil, preto via-
nočné pozdravy pre svojich priateľov 
vyberal s mimoriadnou starostlivos-

ťou. Zásadne odmietal tie neosobné s pred-
tlačeným textom, ktoré po napísaní adresy 
a nalepení známky stačí odosielateľom 
podpísať a hodiť do poštovej schránky.

Napriek tomu, že pozdravov bola pekná 
kôpka, text každého vianočného pozdravu 
vzhľadom na osobnosť adresáta osobitne 
skoncipoval a krasopisne napísal. Takto 

vyhotovený vianočný pozdrav vložil do pri-
pravenej obálky, na ktorú pedantne nalepil 
poštovú známku.

Aby vianočné pozdravy boli doručené 
včas,  sám ich odniesol na poštu, pretože 
pochyboval, že poštovú schránku na rohu 
ulice vyberajú pravidelne.

Keďže od svojich priateľov nedostal žiadny 
vianočný pozdrav, neustále hľadal odpoveď 
na otázku, či cena poštovného môže mať 
vplyv na skutočné priateľstvo. n

Povýšenie a odmena
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Svätá veľkomučenica Katarína 

žila na prelome 3. a 4. storočia v egypt-
skej Alexandrii a vynikala telesnou 

krásou. Jej najväčšou prednosťou však 
bola vzdelanosť. Hoci v tých časoch to 
nebolo zvykom, vyznala sa vo filozofii, 
poézii, lekárstve, rečníctve a ovládala 
niekoľko cudzích jazykov.
Keď dovŕšila osemnásť rokov, zoznámila 
sa so starcom, ktorý jej zvestoval Krista. 
Pod jeho vplyvom prijala svätý krst.
Neskôr navštívil mesto cisár Maximián. 
Pohanskí kňazi spaľovali desiatky obet-
ných zvierat, takže po celom meste sa šíril 
zápach. Vtedy Katarína predstúpila pred 
cisára a cez diela filozofov mu vysvetľova-
la, že modloslužba je nezmysel a klaňať 
sa treba jedinému Bohu. Keďže cisár 
nedokázal tejto vzdelanej mladej žene 
dostatočne argumentovať, po skončení 
slávnosti zhromaždil päťdesiatich filozo-
fov a usporiadal verejnú diskusiu. Napriek 
všeobecnému presvedčeniu, že žena, 
navyše samotná, nemá v tomto zápase 
nijakú šancu, na záver bolo celkom jasné, 
že zvíťazila. Pod vplyvom týchto udalostí 
sa nielen mnohí poslucháči, ale dokonca 
aj všetci päťdesiati spomínaní vzdelanci 
stali kresťanmi a neskôr podstúpili muče-
nícku smrť.
Katarína bola bitá kovovými tyčami a vrh-
nutá do väznice, kde priviedla ku kresťan-
skej viere jednak cisárovu manželku, ktorá 
ju ta prišla navštíviť, jednak svojich vlast-
ných strážcov. Po mnohých mučeniach, 
z ktorých treba spomenúť najmä lámanie 
na kolese, ju za mestom sťali mečom. 
Katarína je krásnym príkladom spojenia 
telesnej krásy, duševnej múdrosti a du-
chovnej hĺbky.

Marcel Gajdoš

1. Bolesť trápenia
Jób hneď na začiatku zažije útok vo 

všetkých troch najdôležitejších oblastiach 
života: vzťahy v rodine, majetok, zdravie. 
Ak by trpel len na jednom z týchto frontov, 
stačilo by to. Ale jemu sa zosypalo všetko 
naraz. Aj v našom živote Boh koná cez takéto 
situácie: strata práce, priateľstva, zdravia, 
finančnej istoty, sociálneho postavenia, 
manželstva...  – útoky na naše istoty pred-
stavujú vždy vysoký stupeň trápenia, lebo 
vyžadujú život v dôvere voči Bohu.

2. Bolesť nepochopenia
Jób aj jeho priatelia sa snažia objaviť 

príčinu trápenia. Ak by vedeli s istotou, že 
na vine je diabol, vedeli by sa zariadiť. Ak 
by s istotou „usvedčili“ Boha ako pôvodcu 
trápenia, tiež by vedeli, čo majú robiť ďalej. 
Ale oni nemajú absolútne žiadnu istotu. Ak 
ste zažili skutočne ťažké situácie, rozumiete. 
Tiež ste nevedeli s istotou rozlíšiť, čo sa deje. 
A preto Jób nerobí absolútne nič. Stojí na 
mieste, plače. Človek sa vtedy dožaduje Bo-
žieho zľutovania, ale nie je si istý, či postu-
puje správne. Či by azda nemal spraviť niečo 
iné. A Boh v takých chvíľach akoby vedome 
nedával svetlo na pochopenie situácie.

3. Bolesť poníženia a falošných obvi-
není

Jób stratil svoje postavenie a „dobré meno“. 
Ak ste sa už ocitli v podobnej situácii, 
iste poznáte tie zvedavé pohľady, ironické 
poznámky, viac či menej otvorenú kritiku, 
súd, ohováranie. Je to ešte horšie, keď si 
uvedomíte, že aj vy ste neraz boli plní súdu 
a ohovárania pri pohľade na cudzie reakcie. 
Ak prejdeš týmto ohňom, budeš láskavejší 
v súdoch. A zároveň budeš slobodnejší 
v tom, čo o tebe hovoria iní. Ich reči a názo-
ry už nebudú ovplyvňovať a zväzovať tvoje 
správanie.

4. Bolesť straty nádeje na dobrú bu-
dúcnosť

Stratil najbližších, sklamali ho priatelia, 
prišiel o majetok... nezdá sa mu, že by ešte 
niekedy mohlo byť niečo dobré. V hlbokej 
depresii pri prechode tmavou dolinou sa 
musíš predrieť až za beznádej, aby si došiel 
k svetlu a prijal, že všetko, čo Boh dáva, je 
z jeho milosti a je to dobré.

5. Bolesť „teologickej“ krízy
Po čase strávenom v ohni očisťovania 

zbadáš, že za celou skúškou je Boh. Možno 

nerozumieš, ako by mohla Božia dobrota 
a láska dopustiť toto trápenie. O to viac, že 
si sa snažil žiť podľa jeho vôle a vraj práve 
preto ťa postihla bolesť. Aký je teda Boh? 
Prečo to robí? Tieto dôležité otázky ťa môžu 
priviesť k tomu, že začneš spoznávať živého 
Boha a necháš ho vojsť do svojho života. 
To ťa privedie k bázni pred ním, pred jeho 
svätosťou, jeho mocou.

6. Bolesť odzbrojenia
Človek je v svojej podstate tvor, ktorý sa 

v každej situácii snaží čosi spraviť. Ale 
v tejto situácii nemáš žiadne zbrane a ne-
môžeš spraviť takmer nič. Iba poddať sa 
Bohu a čakať.

7. Bolesť „odlúčenia“ od Boha
Čakanie je ešte horšie, lebo toto obdobie 

veľmi často sprevádza pocit, že Boh je straš-
ne ďaleko, že na teba zabudol a nezáleží mu 
na tom, čo sa s tebou deje. Hoci teoreticky 
vieš, že on ťa nikdy neopustí, zažívaš to 
inak. Božie mlčanie je zároveň testom, či sa 
urazíš, budeš mu čosi vyčítať, obviňovať ho, 
vydierať, alebo v dôvere počkáš.

8. Bolesť sociálnej izolácie
Okruh priateľov sa značne zúži. Aj tí naj-

bližší časom stratia trpezlivosť... lebo sa nič 
nebude posúvať k lepšiemu. Ostaneš sám 
a nepochopený. Lenže len tak pochopíš, že 
všetky tvoje sociálne potreby môže uspokojiť 
jedine Boh. Ak si spokojný v spoločenstve 
s ním, ak ti to stačí. Potom sa k tebe „po-
hrnú“ aj ľudia a budú požehnaní z tvojej 
spoločnosti. Všetky tvoje vzťahy, stretnutia 
a rozhovory sa musia začínať v „modlitebnej 
izbičke“.

9. Bolesť neúspechu
Jób bol známy a mal slušné postavenie. Ale 

teraz je zrazu nikým, vysmievajú sa z neho, 
nemá nič. Akoby stratil ľudskú hodnotu. 
Často má tento „oheň“ podobu straty rodin-
ného zázemia (rozvod, smrť partnera, „stará 
dievka/mládenec“), straty služby v Cirkvi, 
práce, funkcie, životnej úrovne z finančných 
dôvodov...

10. Bolesť neustálej zmeny
Jób sa vo svojich rečiach sťažuje, že stále 

ho stretne niečo iné, čo ho prekvapí. Už je 
unavený z neustálych skúšok a obáva sa, 
čo všetko by sa ešte mohlo stať. Nechápe, 
že Boh sa rozhodol zmeniť jeho charakter 
do najhlbších hĺbok. n

Cez oheň alebo
Bolesť, ktorá má zmysel

Valéria juríČKoVá

Blížime sa k záveru nášho uvažovania o ohnivej vyhni, v ktorej Boh 
prečisťoval Jóbov charakter. Všímali sme si jednotlivé postavy, pozreli sme 
sa na Jóbove reakcie. Ostáva podrobnejšie sa pozrieť na plamene ohňa 
utrpenia, ktorými si Boh poslúžil v procese Jóbovho očisťovania.   
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zSPOlOK SV. CyRIlA A MetODA

Naši jubilanti 
V decembri si okrúhle životné jubileum pripomenú títo 
naši členovia:
50 rokov: Ing. Anna Jenčíková zo Zbehňova, Jozef 
Krivoňák z Jakubovian, Michal Mikula zo Zámutova, 
Alžbeta Očipková z Rakovčíka, Mária Orenčáková z Vole, 
Viera Ščerbová z Kamennej Poruby
60 rokov: Irena Bilecová zo Stakčínskej Roztoky, Marta 
Duraniková zo Sečoviec, Mária Holubová z Davidova, Mi-
chal Kandráč zo Slivníka, Katarína Stanková zo Sečoviec, 
Mikuláš Zajac z Breziny
70 rokov: Anna Driganová z Trebišova, Mária Fedorčá-
ková z Trebišova, Margita Gajdošová z Košíc, Magda 
Hvižďáková z Úbreže, Mária Mičková z Rakovca nad 
Ondavou, Anna Petríková z Davidova, Anna Sinčáková 
z Trebišova, Zuzana Vasková z Vranova nad Topľou
75 rokov: Ing. Pavel Birčák z Košíc-Nad Jazerom, Michal 
Makohus zo Sečovskej Polianky, Anna Paľová z Hatalova, 
Mária Romanová zo Sačurova, Mária Šaraková z Tre-
bišova, Mária Štenková z Humenného, Anna Tkáčová 
z Davidova, Mária Vaľková z Moravian
80 rokov: Anna Gašparová z Radvane nad Laborcom, 
Štefan Rindoš z Košíc, Anna Romanová zo Sačurova
85 rokov: Anna Dzurovčinová z Dlhého Klčova, Ján Leško 
z Davidova, Anna Žeňuchová zo Sobraniec

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

zKOINONIA JáN KRStIteľ, ReAlItA PReŠOV
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie 
vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť 
skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chu-
dobným sa hlása evanjelium“.

Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch 
s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané 
na obnovu a uzdravenie vzťahov v rodinách, 
z ktorých sme vyšli všetci.
24.11. 17.30 hod. Humenné-Dubník
13.12. 10.00 hod. Svidník – gréckokat. chrám
ježiš uzdravuje – celodenné modlitbové stretnutie 
s modlitbami za fyzické a vnútorné uzdravenie

Stretnutia podnikateľov a živnostníkov
30.11. 17.00 hod. Prešov – Opál

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
04.12. 17.00 hod. Sabinov –múzeum
11.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
 – večer chvál mladých

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy 
o 18.00 hod.
každý piatok o 18.00 hod. večery pre mladých
každú stredu o 20.00 hod. Dom modlitby pre mladých

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinonia-presov.sk, 

koinonia.presov@orangemail.sk, sek@koinonia-presov.sk

zJuBIleá KňAZOV

Miroslav Labač, farár farnosti vo Falkušovciach – 12. 
decembra 1968 – 40 rokov života; juraj Guľa, na 

odpočinku v Michalovciach – 14. decembra 1958 – 50 
rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

zBlAHOželANIe

29. októbra oslávil požehnaných 33 rokov náš milovaný 
duchovný otec Marek jeník, správca farnosti Čižatice 
s filiálkami Rozhanovce a Vajkovce. Srdečne mu blaho-
želáme a prajeme mu z pekného to najkrajšie, z dobrého 
to najlepšie, pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho požeh-
nania, ale najmä čo najviac Božích milostí. 
Úprimne a vrúcne vám ďakujeme za vašu obetavú prácu 
pastiera našich duší a prosíme Božiu matku Pannu Máriu, 
aby aj naďalej držala nad vami svoj ochranný plášť. Pevne 
veríme, že sa nám spolu s vami podarí dokončiť „našu 
stavbu“. Všetko najlepšie vám želajú a vrúcne sa za vás 
modlia kurátorský zbor a veriaci z filiálky Rozhanovce

Mnohaja i blahaja lita!

Drahý náš duchovný otec Marek 
durlák,
pri príležitosti vašich milých 33. 
narodenín, ktoré oslávite 20. 
novembra, spolu s vami ďakujeme 
Bohu – ktorému ste sa rozhodli 
bezvýhradne venovať – za všetky prijaté milosti.
Modliť sa, študovať, zachraňovať duše, plniť Božiu vôľu 
– to je ten správny smer, ktorým ste sa vydali.
Posielame vám duchovnú kyticu a vyprosujeme, aby vám 
Ježišova láska neustále prichádzala na pomoc cez ruky 
Presvätej Bohorodičky a štedré dary Svätého Ducha!
Pevné zdravie, veľa úspechov, radosti, vytrvalosti!

Na mnohaja i blahaja lita!
Zo srdca prajú a vyprosujú humenskí gréckokatolíci.

22. novembra sa dožíva o. Michal 
Roško CSsR 80 rokov života. 
Pri tejto príležitosti vám, milý 
jubilant, prajeme všetko najlepšie 
a vyprosujeme hojnosť darov 
Svätého Ducha, aby ste aj naďalej 
mohli plniť svoje poslanie. Na mnohaja i blahaja lita! 

spolubratia redemptoristi

zSPOMíNAMe

15. októbra 2008 uplynul rok odo dňa, keď si Boh povolal 
k sebe našu drahú mamku, babku a prababku Máriu 
Sedlárovú, rod. Krasnayovú, z Ďurďoša. Modlíme sa 
a spomíname. Blažený pokoj a večná pamiatka!

smútiaca rodina

zPOZVáNKy

Seminár o rozpoznávaní povolania
pre mladých mužov
Medzinárodný katolícky inštitút Míles Jesu, organizuje 
29. novembra 2008 od 9.00 do 17.00 hod. v Diecéznom 
centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici seminár o roz-
poznávaní povolania pre mladých mužov.
Pýtaš sa, ako možno rozpoznávať Božiu vôľu a hľadáš, 
k akej životnej úlohe ťa Pán Boh volá? Ak áno, tak ťa 
srdečne pozývame na náš seminár.
Kontakt a viac informácií na: 0905/879 677, 0910/142 
084, volať možno medzi 14.00 a 20.00 hod., e-mail: 
slovakia@milesjesu.com.

Súrodenci jendruchovci v Bratislave
Darujme nádej do našich rodín –  tak znie motto kon-
certu súrodencov Jendruchovcov, ktorý sa uskutoční 
23. novembra o 15.00 hod. v Kostole Svätej rodiny na 
Romanovej 35 v Bratislave-Petržalke.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke www.
jendruchovci.org

TK KBS/Alina Jendruchová

Rodinný tábor hnutia kresťanských rodín
Hnutie kresťanských rodín ponúka od 14. – 21. februára 
2009, v čase školských prázdnin Bratislavského, Trnav-
ského a Nitrianskeho kraja, rodinám s deťmi možnosť 
zúčastniť sa na týždennom zimnom rodinnom tábore 
v Mlynčekoch pri Kežmarku.
Čas v spoločenstve tábora bude naplnený športom, 
relaxom a zaujímavým programom. Rodinný tábor 
poskytuje priestor na budovanie rodinných vzťahov, 
rozhovory manželov, rodičov a detí, na ktoré si možno 
doma nenachádzajú čas.
Každá zo zúčastnených rodín si hradí iba svoje vlastné 
pobytové náklady – 320 Sk na osobu a deň za ubytovanie 
a celodennú stravu.
Prihlásiť sa možno do 15. novembra 2008 prostredníc-
tvom prihlášky, ktorú nájdete na internetovej adrese: 
www.hkr.host.sk v rubrike Tábory alebo prostredníctvom 
e-mailovej adresy: hkr@pobox.sk. Informácie o rodin-
nom tábore možno získať aj na tel. čísle: 02/ 62411485 
vo večernom čase.

TK KBS/Karol Husár

Sväté misie v Poši
Srdečne vás pozývame na sväté misie, ktoré sa uskutoč-
nia v gréckokatolíckej farnosti v Poši 29. novembra až 7. 
decembra 2008.

GKFÚ Poša

Chystá sa 4. púť zrelosti do Vysokej nad Uhom
V dňoch 20. – 23. novembra sa vo Vysokej nad Uhom 
– rodisku Anky Kolesárovej – uskutoční 4. púť zrelosti 
pre mladých nad 23 rokov. Téma znie: Môj citový život 
a moje túžby. Prihlásiť sa je možné do 15. novembra. 
Bližšie informácie na www.domcek.org.

Michal Lipiak

Celosvetovým stretnutím rodín v Mexiku
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobys-
trickej diecézy pozýva všetky rodiny na aktivity v rámci 
duchovnej prípravy na 6. celosvetové stretnutie rodín so 
Svätým Otcom Benediktom XVI. v Mexiku.
Celosvetové stretnutie sa uskutoční v dňoch 13. až 
18. januára 2009 s mottom: Rodina, učiteľka ľudských 
a kresťanských hodnôt.

Zuzana Juhaniaková

zCeNNíK OBčIANSKeJ INZeRCIe

Slovo (dátum) 3 Sk a fotografia alebo rámček 50 Sk.
Meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame. 
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu je 
za dobrovoľný príspevok.

oznamy a 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

z r á d i o  l u m e N
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, 
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie 
(PO – TOP 15, UT – Vykopávky RL, ST – Piesne na želanie, ŠT – Gospelparáda, 
PI – Staré, ale dobré) 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 – 1. v mesiaci – Hudobné 
návraty, 2.a 4. v mesiaci – Divadlo sveta (šansón), 3. v mesiaci – Jazzový klub) 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 Sobotný aperitív na ľudovú nôtu 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

22.11. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Mesiac s pápežom Benediktom XVI. 
18.00 emauzy – gréckokatolícka sv. liturgia

23.11. (nedeľa) 21.00 Karmel – kardinál Jozef Tomko o misiách
30.11. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra o sv. Mikulášovi
13. 12. (sobota) 18.00 emauzy – gréckokatolícka sv. liturgia
Novinka: Od 1. decembra v pondelok až piatok o 15.00 hod. – Korunka 

k Božiemu milosrdenstvu

jedNOTKA
22.11. (sobota) 15.20 Karol – človek, ktorý sa stal pápežom (3)
29.11. (sobota) 15.20 Karol – človek, ktorý sa stal pápežom (4)
dVOjKA
21.11. (piatok) 12.45 Veľké záhady – Modlitba – 2. časť – Dokáže modlitba 

zachrániť národy?
22.11. (sobota) 14.45 Poltón – gospelová hitparáda.
23.11. (nedeľa) 16.25 Slovo 16.30 Orientácie 23.25 Orientácie R 23.50 

Poltón R 00.45 Slovo R
24.11. (pondelok) 13.05 Orientácie R
27.11. (štvrtok) 15.40 Slovo – Príhovor biskupa Mons. Jozefa Zlatňanského
29.11. (sobota) 15.00 Poltón
30.11. (nedeľa) 11.00 Evanjelium podľa Matúša (1) 16.25 Slovo 16.30 

Orientácie

Rádio Slovensko: PO – PI 05.20 Zamyslenie na dnešný deň; ST 19.20 Ekuména – 
spravodajstvo zo sveta ekumény; ŠT 19.20 Rádio Vatikán; PI 03.45 Rádio Vatikán R; 
SO 03.45 Rádio Vatikán R; NE 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: ST 21.00 Cesty R; SO 20.00 Cesty; NE 07.55 Z duše (nedeľná úvaha); 
09.30 Kresťanská nedeľa; 18.10 Frekvencia M
Rádio devín: NE 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo 
pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: NE 07.10 Svetlo – náboženská relácia; 07.50 Rádio Vatikán R; 18.45 
Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)

Kresťanská nedeľa (NE 09.30 – Rádio Slovensko, Rádio Regina)
23.11. Evanjelické služby Božie z Hája
30.11. Bohoslužby Cirkvi bratskej zo Žiliny
07.12. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 
Novej Vsi
14.12. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
21.12. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke

Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
23.11. Ján Zozuľák: Dogma a mravnosť
30.11. Pavel Gabriš: Adventné reflexie
07.12. Daniel Dian: Sv. Mikuláš

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
22.11. Viera a umenie (P. Gabriš)
29.11. Medzinárodný deň solidarity s obyvateľmi Afriky (N. Lúčanská)
06.12. Náboženské spektrum (Ľ. Malík)
13.12. Náboženské spektrum (A. Brillová)
20.12. Náboženské spektrum (Ľ. Malík)

Frekvencia M (NE 18.10 – Rádio Regina)
23.11. Relácia pre mladých: Misijná práca v Sudáne (Ľ. Malík)
07.12. Relácia pre mladých: Adventné gospelové piesne. (N. Lúčanská)

z t v  l u X  –  d o m a  j e  d o m a

 TV LUX družica Thor III; 0,8˚ západne; 12 169 MHz; horizontálna, lineárna polarizácia; FEC 7/8; 28,0 Msp. Ideálny 
na príjem je digitálny satelit DVB-S a parabolická anténa s priemerom minimálne 80 cm.

24.11. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (4) 09.00 Doma na 
dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Luxáreň 11.30 Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.55 Poézia 
14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé live 16.00 Veľký malý Rím 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava dies 18.30 
Starý zákon (30) å 19.00 Maryknoll. Guatemala – Sayaxché Å 19.30 Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad kat. periodík 20.30 U Pavla P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy

25.11. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (3) 09.00 Doma v rodine 10.00 U Pavla 
11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Ruženec 13.30 Večerná univerzita. Kríza kresťanskej 
kultúry (3) 14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) 15.30 Kresťania v spoločnosti (7) 16.00 
Gospel párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Veľký malý Rím 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (4) 19.00 Katechéza 19.30 Octava 
dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz (26) 
22.00 Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy

26.11. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (30) å 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Ruženec 14.15 Ranná káva 15.00 
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Klbko (3) 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (6) 
19.00 Luxáreň 19.25 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Poltón klub P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 
21.30 Maryknoll. Guatemala – Sayaxché Å 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

27.11. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko (3) 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 
Ruženec 11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pavla 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad kat. 
periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Retro blok 16.30 Maryknoll. Guatemala – Sayaxché Å 17.00 Doma 
v kultúre P 18.00 Lumen 2000 P 18.30 Starý zákon (30) å 19.00 Veľký malý Rím 19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad kat. periodík 20.30 Chvály P 21.30 FILMiX 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

28.11. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (6) 09.00 Doma v kultúre 10.00 
Maryknoll. Guatemala – Sayaxché Å 10.30 U Pavla 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem 
kvíz (26) 13.15 Ruženec 14.15 Ranná káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (4) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Katedrálny chrám P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) 21.00 Kresťania v spoločnosti (7) 21.30 
Škola Pavlovho slova (3) P 22.15 Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

29.11. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (5) P 07.30 Starý zákon (31) P å 08.00 Baterka P 08.30 Poltón klub 09.30 Poltón 
magazín 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 11.30 Katedrálny chrám 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
13.50 Baterka 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 UPéCé live 16.30 Vlastná cesta 17.00 Prvé vešpery v Advente 
z Vatikánu P 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František (6) 19.30 Luxáreň P 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Maryknoll. Guatemala – Sayaxché Å 21.00 Tandem kvíz (27) P 21.45 Moja 
misia – Taký všedný život (Rumunsko) 22.15 Kresťania v spoločnosti (7) 22.45 Chvály 23.45 Správy

30.11. (nedeľa) 07.00 Sv. František (6) 07.30 Baterka 08.00 Gospel párty 09.00 Sv. omša P 11.15 Nielen z chleba 12.00 Anjel 
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (31) å 13.20 U Pavla 14.45 Tandem kvíz (27) 15.30 Lumen 2000 16.00 Moja 
misia – Taký všedný život 16.30 Kresťania v spoločnosti (7)17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 
18.30 Kráľ. bez hraníc (5) 19.00 Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15 Reh. abeceda P 20.30 Maryknoll. Keňa 
– Nairobi P Å 21.00 Luxáreň 21.30 Katedrálny chrám 22.00 Škola Pavlovho slova (3) 22.45 Poltón klub 23.45 Správy

 01.12. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (5) 09.00 Doma 
na dôchodku 10.00 Gospel párty 11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 P 12.00 Anjel Pána 12.30 Poézia 13.00 Generálna 
audiencia 14.20 Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00 Katedrálny chrám 16.30 Retro blok 17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava 
dies 18.30 Starý zákon (31) å 19.00 Maryknoll. Keňa – Nairobi Å 19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad kat. periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy

02.12. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v rodine 10.00 
U Nikodéma 11.20 Rehoľná abeceda 11.30 Poltón magazín 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály 13.30 Škola Pavlovho slova (3) 
14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia – Taký všedný život (Rumunsko) 15.30 Kresťania v spoločnosti (7) 16.00 Gospel párty 
17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Katedrálny chrám 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (5) 19.00 Katechéza 19.30 Octava dies 20.00 
Správy P 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz (27) 21.50 Ranná 
káva 22.35 Doma na dôchodku 23.35 Správy

03.12. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (31) å 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Poézia 10.20 Generálna audiencia P 12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 13.15 Chvály 14.15 Ranná káva 15.00 
U Nikodéma 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 Baterka 17.00 Doma v zamestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý František (6) 
19.00 Vlastná cesta 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych periodík P 
21.30 Maryknoll. Keňa – Nairobi Å 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy

04.12. (štvrtok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Baterka 09.00 Doma v zamestnaní 10.00 
Chvály 11.00 Nielen z chleba 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 Prehľad kat. 
periodík 14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30 Maryknoll. Keňa – Nairobi Å 17.00 Doma v kultú-
re P 18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon (31) å 19.00 Katedrálny chrám 19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Taizé P 21.30 FILMiX 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy

05.12. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František (6) 09.00 Doma v kultúre 
10.00 Maryknoll. Keňa – Nairobi Å 10.30 U Nikodéma 11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem 
kvíz (27) 13.05 Chvály 14.05 Ranná káva 14.50 Generálna audiencia 16.30 Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 
Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (5) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Dialóg ako cesta k jednote P 20.00 Správy P 
20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko) P 21.00 Kresťania 
v spoločnosti (8) P 21.30 Večerná univerzita P 22.30 Ranná káva 23.10 Doma v zamestnaní

06.12. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (6) P 07.30 Starý zákon (32) P å 08.00 Baterka 08.30 UPéCé live 09.30 Poltón 
magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.25 Dialóg ako cesta k jednote 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.50 Baterka 14.15 Nielen z chleba 15.00 Katechéza 15.30 Poltón klub 16.25 Luxáreň 17.00 Retro blok 17.30 
FILMiX 18.00 Poézia18.15 Návratka 19.00 Vlastná cesta P 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 
Maryknoll. Keňa – Nairobi Å 21.00 Tandem kvíz (28) P 21.35 Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko) 22.00 Kresťania 
v spoločnosti (8) 22.30 Taizé 23.30 Správy

07.12. (nedeľa) 07.00 Svätý František (7) P 07.30 Baterka 08.00 Gospel párty 09.00 Taizé 10.00 Svätá omša P 11.15 Nielen 
z chleba 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (32) å 13.20 U Nikodéma 14.45 Tandem kvíz (28) 15.20 
Retro blok 15.50 Moja misia – Útek do Albánska (Albánsko) 16.20 Kresťania v spoločnosti (8) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava 
dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (6) 19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň 20.00 Správy 20.15 
Rehoľná abeceda P 20.30 Maryknoll. Peru – Lima P 21.00 Vlastná cesta 21.30 Dialóg ako cesta k jednote 22.00 Večerná 
univerzita 23.00 UPéCé live 23.55 Správy

Retro blok / Cyklus kresťanskej hudby a svedectiev z rokov nedávno minulých, ktoré však ani dnes nestrácajú aktuálnosť 
a výpovednú hodnotu. 

z s l o v e N s k ý  r o z h l a s

z s l o v e N s k á  t e l e v í z i a
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Pomôcky: 
Nija, SSAF, 
Minim, Aja

Šetrilo 1. časť 
tajničky

Imrich,  
po domácky Fáza Mesiaca Rímske  

číslo 4 Chytilo Aláni, 
po česky

Autor:
 V. Komanický, 

Humenné
3 . časť 
tajničky Niekedy

Znečisťovala
Vlastnou 

rukou,  
skratka

Vystužoval
Tam

Dirigovala

Žilka na liste

Peň, 
zastarale

Skratka titulu 
doktora

Predložka

Lekárnická 
obj. miera Španielska 

vychováva-
teľka2. časť 

tajničky

Kód  
Venezuely

Ženské  
meno

Chemická 
značka 
astátu

Domácke 
mužské meno Príbeh

Ústie rieky Vznešene

Laserový 
lokátor

Ruská rieka

Barly

Obsej
Točňa

Vynálezca 
dynamitu Habit

Maďarské 
mesto Vác

slovo
Vlákna z vlny, 

skratka Hra o všetko

Alp. švajč. 
nadácia

Moravské 
mesto

Posledná 
lopta v sete

Odborné 
učilište

Dom. ženské 
meno

Starí ľudia

Abteilung, 
skratka

Internátna 
škola, skr.

Chemická 
značka 
hliníka

4 . časť 
tajničky

Značka 
kozmetiky Obvešala

Svätý Cyptián z Kartága povedal:  ... (dokončenie v tajničke)

relax

s úsmevom 

n Ráno zazvoní telefón. Pán ho zodvihne a pýta sa:
„Kto je tam?”
„Tu je budenie telefónom. Vy ste sa dali zobudiť ráno 
o siedmej?”
„Áno, dal.”
„Tak šup-šup, spachtoško, už je desať.”

n Bratislavčan sa vráti z dovolenky v Tatrách a hovorí ka-
marátom: „Predstavte si, že v tých Tatrách majú vzduch, 
čo nie je vidieť.”

 O D H L A S U A L B A Š M E N S A

 Z V Í B R S CH K K O A V K Á S A N

 H N O N CH S I E A U D E K O U Á T

 A R K L A Z U T R L O I H T T R O

 H Ž I P S Z E N T F T N O E A V A

 B E O E O H A A A A V K E S N Ľ A

 B A F J CH K M R V V J Y T Ž A A S

 L E Í O R A Á L E O E V Ž Z R N O

 Z E D CH Á R H N B T I O O O A E V

 E B Ľ O M M H I I E M J K L K I B

 A R Ó T L L L O R E T O T E I E A

 S A B A T U A A S O P E I Č N V R

 A T Ó M J R U Ž A E M L L T Ú R A

Legenda: ALBA, ARAB, ARCHA, ATÓM, BETEL, BOJKOT, 
BRAT, ČELO, EFEZ, EPOS, ETÁN, FARÁR, HLAS, HNEV, 
HRIECH, HROB, CHLIEB, CHODBA, CHRÁM, IDOL, JOEL, 
JOZUE, KOTVA, LIEK, LORETO, METLA, NAZARET, OCHOTA, 
OKER, OLIVA, PASCHA, POKÁNIE, POKORA, RAST, RUŽA, 
SABAT, SLOVO, SNEM, SUTANA, TLAK, TÓRA, TÚRA, URNA, 
ÚNIK, VATIKÁN, VATRA, VIERA, ZRNO, ŽALM, ŽREB.

Tajničku osemsmerovky tvorí 57 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Zo správnych riešení krížovky 
alebo osemsmerovky vylosujeme držiteľa knihy 
o bl. Vasiľovi Hopkovi. Výherca za október: Ján Biroš, 
Okružná. Blahoželáme.

osemsmerovka

NAJeKONOMiCKeJšie VYKUROVANie  
pre KOSTOLY

 TePLOMeTY – okamžité teplo 
Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú 

tepelné žiarenie najviac podobné slnečnému. 
Nezohrievajú m3 vzduchu, ale zohrievajú m2 plochy. 

Nie je treba temperovať.  
Za málo peňazí teplo ihneď, keď ho potrebujete. 

Náklady na kúrenie klesnú aj o 70%.

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

INZERCIA

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

Práce vo výškach, maľovanie a nátery 
striech a fasád kostolov, fár a kláš-
torov, zrezávanie stromov. Tel./fax: 
056 6432 778. Mobil: 0905 467 937. Mail: 
zakmichalovce@stonline.sk

INZERCIA

TePeLNÁ iZOLÁCiA SYSTéMOM 
FúKANeJ MiNeRÁLNeJ VLNY  

MAGMAReLAX 
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu 
energií a te pel nú pohodu. Zatepľujeme 
trámové stropy, pultové strechy, steny 
s dutinou a stropné konštrukcie. Tech-
nické posúdenie, zameranie a optimálny 
návrh riešenia ZDARMA.

KAČeŇÁK Rastislav, Technicko-obchod-
ný poradca
Mobil: 0915 042 522

INZERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
obrazov, sôch a zlátenie. Oprava a lade-
nie 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

6 3 2 8

8 9 1 7

1 8

1 9 3

2 1 6 4 7

4 2 1

8 7

1 9 3 4

6 3 1 8

s
u

d
o

k
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Chcete mať v Slove inzerciu?
Píšte na sefredaktor@grkatpo.sk. 

Volajte 0911 711 263.
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 ZAMySleNIe JOZefA GAču

Kristus Pantokrator

„A   Slovo sa telom sta-
lo...“(Jn 1,14)

Vtelený Boží Syn 
Ježiš Kristus vyjadruje v ľudskej 
podobe Boží majestát, Stvorite-
ľa a Vykupiteľa. Na ikonách je 
zobrazovaný, ako sedí na tróne 
(Deésis, Posledný súd, Spasiteľ 

v sláve) alebo stojí. Nepochybne 
najznámejším zobrazením Krista 
je ikona Pantokratora.  Skôr než 
bola umiestnená na ikonostasoch 
všetkých východných chrámov, 
nachádzala sa ako mozaika v cen-
trálnej kupole v Daphni (Grécko), 
aby ukázala vládu Krista nad 
celým vesmírom.

Život a zmýšľanie kresťanov 
prvých storočí bolo hlboko po-
znamenané očakávaním príchodu 
Pána ako sudcu posledných časov. 
Predchodcom zobrazenia Pan-
tokratora bol majestátny Kristus 
sediaci na tróne. Až po krízach 
spôsobených ikonoklazmom (za-
vrhnutím ikon) v 7. storočí berie 
na seba majestátny Kristus pome-
novanie Pantokrator – Ten, ktorý 
je Pánom všetkých vecí, Vševládca 
(treba poznamenať, že ním poha-
nia označovali svojho najvyššieho 
boha Dia). Obraz Pantokratora sa 
vždy nachádza na najhlavnejšom 
mieste v chráme v centrálnej 
kupole, ako aj na pravej strane 
ikonostasa či v strede kompozície 
deésisného radu.

Kristova kráľovská a božská 
dôstojnosť je zdôraznená purpu-
rovým spodným odevom – chito-

nom. Jeho modrý plášť (himation) 
symbolizuje reálne prijatie ľudskej 
prirodzenosti, do ktorej sa zahalil 
ako do plášťa. Vtelením Krista už 
obraz nielen, že nie je zakázaný 
ako v Starom zákone, ale stáva 
sa legitímnym a nevyhnutným. 
Kristus – v gréckom poňatí strnulý 

a prísny, plný nadľudské-
ho pokoja s pohľadom 
prísneho sudcu – dnes 
dokazuje, že otázky o po-
slednom súde nenechá-
vali veriacich ľahostaj-
nými. Boli hybnou silou 
ranokresťanskej Cirkvi. 
Niekedy až zamračený, 
prísny výraz Krista, nad 
ktorým sa dnes mnohí 
s nepochopením pozasta-
vujú, nemal v kresťanoch 
navodiť strach, ale skôr 
Božiu bázeň, ktorá im 
pomáhala nestratiť orien-
táciu a všetko hodnotiť vo 
svetle večnosti a posled-
ného súdu.

Kresťania si uvedomo-
vali, že príchod Pána v sláve 
zjaví len to, v akej miere už tu na 
zemi mali účasť na novom živote. 
O tom rozpráva aj podobenstvo 
o desiatich pannách pozvaných 
na svadbu. Po tom, čo prišli bez 
oleja, už si ho dodatočne nemohli 
obstarať (Mt 25, 11). Možno si 
to neuvedomujeme, ale súd nás 
sprevádza po celý náš život. Už tu 
na zemi zakúšame predchuť pekla 
alebo neba ako dôsledok našich 
slobodných rozhodnutí.

Existuje ešte veľký počet va-
riantov zobrazenia Krista Pan-
tokratora, ktoré sa od seba líšia 
významom gesta pravej ruky 
(žehnajúce, rečnícke, učiteľské 
a pod.), umiestnením, kompo-
zíciou jednotlivých častí tela 
a celkovým výrazom tváre, ktorý 
sa z prísneho Vševládcu postupne 
premenil na milosrdného, odpúš-
ťajúceho Krista, pozývajúceho 
zaujať miesto, ktoré je pre človeka 
pripravené od stvorenia sveta, ako 
to vidíme napísané v knihe, ktorú 
Ježiš drží v ruke.

Najstaršia známa ikona Krista 
Pantokratora pochádza zo 6. stor. 
z Kláštora sv. Kataríny na hore 
Sinaj. n

Ikona Krista Pantokratora.  Snímka: upload.wikimedia.org

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom 
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou. 
Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie poho-
nu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako aj 
elektrických pohonov. V roku 2007 sme elektrifikovali celkovo 80 zvonov.

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

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

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

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

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

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



Peňažný denník
Fakturácia
Pohľadávky
Záväzky
Hromadné 
prevodné príkazy
Homebanking
Majetok
Plán investícií
Ceniny
Valuty
Účelové zbierky
Filiálky
Kontextová pomoc
Inventarizácia
Výkaz o majetku 
a záväzkoch
Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch
Ročný výkaz 
o hospodárení
Grafy

JEDNODucHÉ ÚČTOVNÍcTVO PrE FArSKÉ ÚrADY
Profesionálny program vypracovaný firmou dlhoročne pôsobiacou v oblasti tvorby ekonomických programov.

PROGRAM Je AKtuAlIZOVANý PODľA POžIADAVIeK KBS PlAtNýCH OD ROKu 2008.

Letná 45, Košice 
tel.: 055/633 94 70

email: step2002@step.sk
URL: www.step.sk

Peňažný denník rieši evidenciu príjmov a výdavkov v členení
podľa požiadaviek farských úradov, pričom umožňuje:

viesť viac účtov a pokladní až na filiálky;
automatické zadávanie podľa účtovných operácií;
automatické číslovanie dokladov;
prepojenie na pohľadávky a záväzky;
prepojenie na majetok;
prepojenie na ceniny a valuty;
tlač príjmových a výdavkovývh dokladov;
prepočet stavov na finančných účtoch;
priebežné položky;
možnosť triedenia denníka;
rozúčtovanie na podrobnejšie členenie;
vlastné analytické členenie denníka.

DeMO verzia  

k dispozícii  

na stiahnutie

Mačacie oči (biskupský chlebíček)

Suroviny: 
80 g masla nebo rastlinného tuku, 100 g 

práškového cukru, 3 vajcia, 3 lyžice kakaa, 
1 lyžica rumu, 1 lyžica citrónovej šťavy, asi 
100 ml mlieka, 150 g polohrubej múky, 1 
lyžica prášku do pečiva, tuk na vymastenie 
a hrubá múka na vysypanie chlebíčkovej 
formy, detské okrúhle piškóty, džem, čoko-
ládová poleva

Postup:

Zmäknutý tuk vymiešame s práškovým 
cukrom, žĺtkami a kakaom do peny. Pri-
dáme rum, citrónovú šťavu, vlažné mlieko 
a časť preosiatej múky. Z bielkov ušľahá-
me sneh a so zvyšnou preosiatou múkou 
a práškom do pečiva zľahka vmiešame 
do cesta. Polovicu cesta rozotrieme do 
vymastenej a vysypanej formy. Na cesto 

kladieme v dvoch radoch detské piškóty 
zlepené džemom a zakryjeme ich zvyš-
ným cestom. Vložíme do predhriatej rúry 
a pomaly pečieme asi 30 minút. Vyklopí-
me a vychladnutý polejeme čokoládou. 

Kapustnica so sušenými slivkami
Suroviny:
1 kg kyslej kapusty, 1l šťavy z kyslej ka-

pusty, hrsť sušených húb, hrsť sušených 
sliviek, 1 polievková lyžica cukru, soľ, mleté 
čierne korenie, bobkový list, 20 g hladkej 
múky, 2,5 dl kyslej smotany

Postup:
Pokrájanú kyslú kapustu spolu so šťavou 

z kapusty, sušenými hubami, cukrom, 
soľou, korením a bobkovým listom povarí-
me. Neskôr pridáme umyté sušené slivky, 
zaprášime múkou a dovaríme. Nakoniec 
ochutíme kyslou smotanou.

Kapustnicu môžeme podávať s údenou 
klobásou, ktorú sme uvarili osobitne.

Perníčky

Suroviny:
80 dkg hladkej múky, 32 dkg práškového 

cukru, 1 lyžica sódy bikarbóny, 1 balíček 
perníkového korenia, 1 lyžica kakaa (na 
tmavšie perníčky), 1 Smetol, 4 vajcia, 4 
lyžice zohriateho medu

Postup:
Sypké suroviny premiešame a pridáme 

Smetol, vajcia a med. Vymiesime cesto, 
ktoré potom rozdelíme na 4 časti.  Postupne 
ich rozvaľkáme a vykrajujeme pomocou for-
mičiek. Hotové poukladáme na plech a pe-
čieme v predhriatej rúre na 200°C. Perníky 
na jedenie pečieme kratšie, na zdobenie 
necháme sušiť trocha dlhšie, aby neboli 
veľmi krehké. Po upečení ich potierame 
rozšľahaným vajíčkom (prípadne v pomere 
1 bielok a 2 žĺtky).


