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Christos raždajetsja!
Kristus sa narodil!

naše nové chrámy

kežmarok

Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Pavol Nižník

prienik dokonalosti Boha, ktorého symbolom je guľa, a pôdorysu

– miesto, kde Kristus urobil veľa
zázrakov. Zároveň symbolizujú

v tvare kríža, ktorý symbolizuje
utrpenie ľudí. Vnútri je 12 stĺpov
v kruhovom usporiadaní. Dva
sú pomyselné v priestore ikonostasa. Symbolizujú Betsaidu

12 apoštolov, 12 mesiacov roka
a 12 hodín – plynutie života
človeka.
Pohľad na chrám od hlavného
vstupu symbolizuje plášť Presvä-

K

ežmarok je filiálkou farnosti Ľubica. V meste sa
dlhé roky slúžilo v rímskokatolíckom alebo evanjelickom chráme. V roku 2000 dozrel
čas zamýšľať sa nad ďalšou
budúcnosťou farnosti – naďalej
prenajímať priestory na slúženie
alebo mať vlastný chrám. Po
rozhovore s farskou radou sa
dospelo k názoru, že vlastný
chrám je lepšie riešenie. Dôvodom bol rozvoj pastoračnej
činnosti a podchytenie veriacich
byzantského obradu, ktorých je
v meste asi 450.
Prípravné práce sa začali v roku
2001 a výstavba v roku 2003.
Vízia vychádza z typického
byzantského chrámu. Pôdorys
je v tvare gréckeho kríža s prienikom kupoly umiestnenej na
centrálnom tubuse. Symbolizuje

tej Bohorodičky – Ochrankyne.
Pohľad od svätyne k chóru nám
ponúka siluetu tváre s prikrývkou hlavy Panny Márie, ktorá
hľadí na oltár, špirálovité schodiská naznačujú vrchnú prikrývku. Priestor ponúka kvalitnú
akustiku.
V chráme sa nachádzajú aj bočné výklenky na výkon iných bohoslužobných obradov, sakristia,
spovedná miestnosť, miestnosť
pre matky s deťmi a sociálne
zariadenia.
Do budúcnosti sa plánuje doplniť ikonostas.
Do užívania bol chrám daný na
prelome rokov 2006 – 2007 a bol
posvätený 21. septembra 2008.
Umiestnený je v centre mesta na
Hviezdoslavovej ulici.
Veľká vďaka patrí všetkým dobrodincom a darcom, ale hlavne
najväčšiemu dobrodincovi už
zosnulému Ing. Ľubomírovi Blaškovi a jeho rodine. n

soľ

Chrám sv. Cyrila a Metoda
Jozef Sopko

O
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bec Soľ je filiálkou farnosti Rudlov v protopresbyteráte Vranov nad TopľouČemerné. Obec leží pod úpätím
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Slanských vrchov v prostrednej
časti rozsiahlej toplianskej doliny a v súčasnosti je v nej 171
gréckokatolíkov.
Do roku 2008 sa sväté liturgie
v tejto obci slávili v odkúpenom
súkromnom dome prerobenom

na modlitebňu. Základný kameň
nového chrámu bol posvätený 7.
mája 2000 o. biskupom Mons.
Jánom Hirkom. V tej dobe vo
farnosti pôsobil o. Michal Hulaj,
ktorý myšlienku stavby nového
chrámu začal realizovať v roku
1999. Projektovú dokumentáciu
zrealizovali Ing. arch. Ľ. Naňák
a Ing. J. Štefánik.
Toto obdobie malo príchuť
nadšenia a obetavosti veriacich
pri zbierkach i stavbe samotnej
hrubej stavby. Poďakovanie
patrí ženám, ktoré sa zapojili
do zbierok po okolitých mestách
i obciach, ale najmä p. Márii
Majzeľovej, ktorá vycestovala
do USA, aby finančne pomohla
dokončiť chrám, Ing. Antonovi
Rožkovi s rodinou a nemeckej
nadácii Kirche in Not.
Celková dispozícia chrámu
v pôdoryse vychádza z tvaru
trojramenného kríža a v archi-

tektonickom riešení sú použité
tradičné architektonické prvky
východného obradu.
Dominantným prvkom celej
stavby je valcová strešná konštrukcia, ktorá vytvára upokojujúcu atmosféru a kompaktnosť
celku. Architektonický výraz
objektu znásobuje honosný
vstupný portál, ale predovšetkým
priestorová cibuľa nad centrálnou časťou chrámu a dve menšie
nad vstupnou časťou a nad apsidou. Ďalším plánom veriacich
do budúcnosti je vybudovať aj
ikonostas.
Zvonku skrášľuje chrám žltá
fasáda, jeho okolie nasadená
zeleň.
Tento chrám zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi slávnostne
posvätil vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup metropolita, 23. augusta 2008. n

slovo na úvod

Neprehliadnite
Pavol poznal Ježiša srdcom
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Katechéza z generálnej audiencie Svätého
Otca Benedikta XVI. z 8. októbra 2008.

Sakrálne umenie
12 – 13
– prostriedok zjednotenia
19. ročník Festivalu sakrálneho umenia
v Košiciach vám priblíži Michal Hospodár.

Priprav sa, Betlehem!

14 – 15

Liturgia Narodenia Pána nás pozýva zrealizovať tieto slová aj v svojom živote.

Aj z chleba žije človek

16 – 17

Praktické otázky a odpovede v súvislosti
so zmenou slovenskej koruny na euro.

Euro – naša nová mena

18

Europoslanec Ján Hudacký z Prešova ponúka svoj pohľad na prijatie eura.

Dieťa a Vianoce

20 – 21

Sviatky Narodenia Pána sú v prevažnej
miere sviatkami detí. Prinášame zopár rád,
aby ich mohli prežiť s Kristom.
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riznám sa, že aj keď je úvodník na
začiatku každého nového čísla Slova, nečítam ho ako prvý. Najprv si
pozriem spravodajskú rubriku a pritom sa
teším z každej vydarenej akcie či podujatia
v našej cirkvi. Tých správ o podujatiach bolo
v jednotlivých číslach odchádzajúceho roka
pomerne veľa. Dotýkali sa predovšetkým
duchovného života veriacich vo farnosti,
ale aj formovania mládeže, prezentácie
kresťanskej kultúry atď. Spravodajstvo má
odrážať a do istej miery aj odrážalo reálny
náboženský život v našich eparchiách. Čím
sú zvesti z pastoračného terénu farností
pestrejšie, tým viac z nich plynie potešujúca
nádej. Dajme si však pritom otázku: Zasiahli
nás prezentované a ďalšie cirkevné podujatia
do hĺbky? Nesústredili sme sa pri ich organizovaní len na pravidelné opakovanie bez
náležitej duchovnej prípravy?
Zakrátko ukončíme občiansky rok 2008
a začneme rok nový. Prv, ako prejdeme istú
pomyselnú hranicu plynúceho času podľa
ľudstvom odpozorovaného a zostaveného
meradla v kalendári, musíme vykonať
úprimnú súvahu. Takáto osobná, individuálna súvaha je dôležitejšia ako finančná
súvaha nad stavom vlastnej firmy alebo
myšlienka na telesné zdravie či rozbor diania
v oblasti politiky a pod. Potreba súvahy nad
svojím životom pri prechode na nový časový
úsek je potrebná z viacerých hľadísk. Pre veriacich vyplýva z evanjeliového podobenstva
o talentoch (porov. Mt 25, 14 – 30). Práve
v ňom Ježiš varuje pred postojom lenivého
sluhu, ktorý z neprimeraného strachu pred
svojím pánom ukryl zverený talent a pri
záverečnom účtovaní bol za tento pasívny
postoj potrestaný. Okrem tohto náboženského motívu je tu aj čisto ľudský motív. Ak
sledujeme vážne beh svojho života, cítime
jeho pominuteľnosť a z toho prirodzenú zodpovednosť za využitie času. Správna životná
súvaha sa neuspokojí len s vonkajškom,
ide do hĺbky. Uvedomujeme si pri nej, aký

ThDr. Michal Hospodár, PhD.
predseda redakčnej rady

štedrý bol Pán, ktorý nás po celý uplynulý
rok zahŕňal svojím milosrdenstvom a milosťou. Dožičil nám potrebný čas na budovanie
mnohorakých diel ľudského umu a rúk, ale
popritom nám zveril aj starostlivosť o svoju
vlastnú duchovnú podstatu, o dušu. Každý
deň nás viedol svojím slovom ukrytým
v Písme a sýtil nás Chlebom života, aby
sme boli s Božou pomocou duchovne svieži,
vitálni, odolní voči každému zlu. Ukázal
nám aj aktuálnu víziu pre život Cirkvi, keď
bol prostredníctvom Svätého Otca Benedikta XVI. vyhlásený Rok sv. Pavla, v ktorom
mnohoraké iniciatívy prinášajú svoje plody.
Každého z nás sa dotýka radostná udalosť
ustanovenia samostatnej gréckokatolíckej
metropolie sui iuris, ktorú sme začiatkom
roka s nadšením prijali. Nespočítateľné sú
duchovné dary, dobrodenia a požehnania,
ktorými nás Božia dobrota zahrnula. To
všetko nás napĺňa úprimnou vďačnosťou.
V mene redakčnej rady ďakujem celému
redakčnému kolektívu za tvorivú celoročnú
prácu pri príprave časopisu Slovo. Čitateľom ďakujem za ich náročné požiadavky
na kvalitu nášho periodika a ochotu držať
časopis aj finančne nad vodou. V súčasnej
záplave rôznych tlačovín aj kresťanského
charakteru je kvalita jedinou možnou cestou k úspešnému presadeniu sa na trhu.
Verím, že ambícia Slova, aby nás formovalo
vo viere a pravej ľudskosti, sa bude napĺňať
aj v novom ročníku. Želám si, aby na jeho
stránkach popri očakávanom novom dizajne
neustále žiarila predovšetkým novosť Kristovej blahozvesti. n

po uzávierke:
Zomrel vladyka Ján Semedi – V sobotu ráno 6. decembra zomrel vo veku 88 rokov
vladyka Ján Semedi, gréckokatolícky emeritný biskup Mukačevskej eparchie. Pohreb sa
uskutočnil v utorok 9. decembra v Užhorode.
Zomrel pravoslávny patriarcha Alexej II. – Pravoslávny patriarcha Moskvy a celého
Ruska Alexej II. zomrel 5. decembra ráno vo svojom sídle v dedine Peredelkino, vzdialenej
asi 25 km od Moskvy.
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Tlač a distribúcia
AlfaPRINT, Martin

Štedrý Darca
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slovo svätého otca

Pavol poznal Ježiša
srdcom
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v predchádzajúcich katechézach o sv. Pavlovi som hovoril o jeho stretnutí so zmŕtvychvstalým Kristom, ktoré hlboko zmenilo
jeho život, ďalej o jeho vzťahu s dvanástimi
apoštolmi – osobitne s Jakubom, Kéfasom
a Jánom, ktorých Ježiš povolal, a o jeho
vzťahu k cirkvi v Jeruzaleme. Ešte ostáva
nezodpovedaná otázka, čo sv. Pavol vedel
o Ježišovom pozemskom živote, o jeho
učení a umučení.
Skôr ako sa na ňu pokúsime odpovedať,
je dobré si uvedomiť, že sv. Pavol rozlišuje
dva spôsoby poznania Ježiša a dva spôsoby
poznania človeka vôbec. V Druhom liste
Korinťanom píše: „Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. A ak sme aj poznali
Krista podľa tela, teraz už nepoznáme.“
(5, 16) Poznanie „podľa tela“, telesným
spôsobom, znamená poznať iba zvonka,
na základe vonkajších kritérií. Mohli sme
viac ráz nejakú osobu vidieť, a teda spoznať
jej výzor aj rôzne detaily jej správania: ako
rozpráva, ako sa pohybuje a pod. Predsa
však, ak niekoho poznáme takto, nepoznáme ho opravdivo, nepoznáme jadro jeho
bytosti. Človeka možno skutočne poznať
len srdcom.
Farizeji a saduceji poznali Ježiša naozaj
len zvonka, oboznámili sa s jeho učením,
vedeli o ňom veľa podrobností, no nepoznali ho pravdivo. Podobné rozlíšenie nájdeme
aj v Ježišových slovách. Po svojom premenení na vrchu sa pýta apoštolov: „Za koho ma
pokladajú ľudia?... A za koho ma pokladáte
vy?“ (Mk 8, 27 – 29) Ľudia ho poznajú, no
iba povrchne; vedia o ňom rôzne veci, ale
v skutočnosti ho nepoznajú. Dvanásti však
vďaka priateľstvu, ktoré je záležitosťou
srdca, pochopili aspoň podstatu a začali
poznávať, kým je Ježiš. Tieto rôzne spôsoby
poznania existujú aj dnes: jestvujú učené
osoby, ktoré vedia o Ježišovi mnohé podrobnosti, a sú aj jednoduchí ľudia, ktorí tieto
podrobnosti nepoznajú, ale poznajú ho
pravdivo: „srdce hovorí k srdcu“. A Pavol
chce v podstate povedať, že Ježiša pozná
takto, srdcom, a že takto sa poznáva človek
v jeho podstate, pravdivo; a až potom sa
poznávajú ďalšie podrobnosti.
No i po tomto vysvetlení ostáva otázka: čo
vlastne Pavol vedel o skutočnom Ježišovom
živote, slovách, umučení a zázrakoch? Zdá
sa isté, že sa s ním počas jeho pozemského

Sv. Pavol

Drahí bratia a sestry,

Snímka: www.joanbarnes-wc.com

Na generálnej audiencii 8. októbra 2008 sa Svätý Otec dotkol spôsobu, akým apoštol Pavol spoznával Ježiša Krista.

života nestretol. Prostredníctvom apoštolov
a rodiacej sa Cirkvi sa však určite dozvedel podrobnosti z Ježišovho pozemského
života.
V jeho listoch môžeme nájsť tri spôsoby
referovania o Ježišovi pred Veľkou nocou.
V prvom rade ide o výslovné a priame
odkazy. Pavol hovorí o Ježišovom pôvode
z Dávidovho rodu (porov. Rim 1, 3), vie
o existencii jeho „bratov“ či pokrvných
príbuzných (1 Kor 9, 5; Gal 1, 19), pozná
priebeh Poslednej večere (porov. 1 Kor 11,
23) i ďalšie Ježišove výroky, napríklad o nerozlučiteľnosti manželstva (porov. 1 Kor 7,
10 a Mk 10, 11 – 12), o tom, že ak niekto
ohlasuje evanjelium, spoločenstvo sa má
oňho postarať, lebo robotník je hoden svojej

mzdy (porov. 1 Kor 9, 14 a Lk 10, 7). Pavol
pozná aj Ježišove slová, ktoré povedal pri
Poslednej večeri (porov. 1 Kor 11, 24 – 25
a Lk 22, 19 – 20) a pozná aj jeho kríž. To
sú priame slovné odkazy na slová a skutky
z Ježišovho života.
Ako druhé možno rozpoznať v niektorých
vetách Pavlových listov rôzne odkazy na
tradíciu zaznamenanú v synoptických
evanjeliách. Napríklad slová, ktoré čítame
v Prvom liste Solúnčanom, podľa ktorých
„Pánov deň príde ako zlodej v noci“ (5, 2),
nemožno vysvetliť tým, že odkazujú na
starozákonné proroctvá, lebo prirovnanie
k zlodejovi v noci sa nachádza iba v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, je teda prevzaté zo synoptickej tradície. Tak ako keď

2, 3 – 5). Takto sa téma Božieho kráľovstva
predkladá novou formou, hoci naďalej ostáva verná tradícii o historickom Ježišovi.
Ďalším príkladom vernej transformácie
Ježišovho učenia sú „tituly“, ktoré sa na
neho vzťahujú. Pred Veľkou nocou sa on
sám označuje za Syna človeka, po Veľkej
noci sa stáva zrejmým, že Syn človeka je
Božím Synom. Preto Pavol uprednostňuje
pri označovaní Ježiša titul Kýrio – Pán
(porov. Flp 2, 9 – 11), ktorý vyjadruje Ježišovo božstvo. Pán Ježiš sa s týmto titulom
zjavuje v plnom svetle zmŕtvychvstania. Na
Olivovej hore v okamihu Ježišovej smrteľnej
úzkosti (porov. Mk 14, 36) učeníci počuli,
skôr než zaspali, ako sa rozpráva s Otcom
a nazýva ho Abba – Otče. Je to veľmi familiárne oslovenie, ekvivalent nášho „otecko“,
ktoré používajú deti v komunikácii so svojím otcom. Dovtedy bolo nepredstaviteľné,
aby Žid používal podobné oslovenie, keď
sa obracal na Boha. Ježiš, keďže je pravým
Synom, ho v tejto intímnej chvíli použije:
„Abba, Otče.“ V listoch sv. Pavla Rimanom
a Galaťanom sa prekvapujúco toto oslovenie, ktoré vyjadruje exkluzivitu Ježišovho
synovstva, objavuje na perách novopokrstencov (porov. Rim 8, 15; Gal 4, 6), pretože
prijali „Synovho Ducha“ a teraz v sebe nesú
toho istého Ducha a môžu hovoriť tak ako
Ježiš a s Ježišom ako opravdiví synovia
svojho Otca môžu povedať Abba, lebo sa
stali synmi v Synovi.
A nakoniec by som chcel poukázať na
spásonosný rozmer Ježišovej smrti, ktorý
nachádzame v evanjeliovej výpovedi, podľa
ktorej „Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život
ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 45; Mt
20, 28). Verný odraz týchto Ježišových slov
sa nachádza v Pavlovom učení o Ježišovej
smrti ako o výkupnom (porov. 1 Kor 6, 20),
vykúpení (porov. Rim 3, 24), oslobodení
(porov. Gal 5, 1) a zmierení (porov. Rim 5,
10; 2 Kor 5, 18 – 20). To tvorí jadro pavlovskej teológie, ktorá sa zakladá na týchto
Ježišových slovách.
Napokon sv. Pavol nezahaľuje Ježiša do
historického rúcha ako osobu z minulosti.
Určite pozná veľkú tradíciu o Ježišovom
živote, slovách, smrti a zmŕtvychvstaní,
no o tomto všetkom nehovorí ako o niečom
minulom. Predkladá to ako realitu živého
Ježiša. Ježišove slová a skutky nie sú pre
Pavla súčasťou minulosti. Ježiš žije teraz
a teraz k nám hovorí a žije pre nás. To je
pravý spôsob, ako poznať Ježiša a prijať
tradíciu, ktorá o ňom hovorí.
Aj my sa musíme naučiť poznávať Ježiša
nie podľa tela ako osobu z minulosti, ale
ako nášho Pána a brata, ktorý je dnes
s nami a ukazuje nám, ako žiť a ako zomierať. n
preložila Mária Spišiaková

z krátko z vatikánu

Slovenských skautov prijali
do Medzinárodnej organizácie
katolíckeho skautingu
Slovenskí katolícki skauti sú po šesťročnej
príprave plnoprávnymi členmi Medzinárodnej organizácie katolíckeho skautingu,
ktorá zastupuje katolíckych skautov na
celom svete. Rozhodla o tom 22. novembra medzinárodná komisia na zasadnutí
v Ríme.

Témy nasledujúcich svetových dní
mládeže
Pápežská rada pre laikov 28. novembra
oznámila, že Svätý Otec Benedikt XVI.
vybral témy troch budúcich svetových dní
mládeže. V rokoch 2009 a 2010 sa SDM
budú konať na diecéznej úrovni, medzinárodná oslava bude v Madride v Španielsku
16. – 21. augusta 2011.
Témy:
24. Svetové dni mládeže 2009
„Máme nádej v živého Boha.“ (1 Tim 4, 10)
25. Svetové dni mládeže 2010
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som
obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17)
26. Svetové dni mládeže 2011
V Kristovi zapusťte korene, na ňom postavte základy, pevne sa držte. (porov. Kol 2, 7)
TS ČBK

Príprava vianočného betlehema
na Námestí sv. Petra
Koncom novembra sa na Námestí sv. Petra
vo Vatikáne začalo s výstavbou vianočného betlehema. Desiatky robotníkov už
pripravili materiál na stavbu štvormetrových kulís, ktoré budú znázorňovať scénu
narodenia Ježiša Krista. Tohtoročnú tému
betlehema zverejní Svätá stolica až po
zavŕšení stavebných prác.
z top knihy predajne petra

Eldredge
1 John
Očarujúca
Gabriel
2 Floris
Prebuď svoje srdce
Paločko
3 Štefan
Katolícka cirkev ako prostriedok...
XVI.
4 Benedikt
Ježiš Nazaretský
Vella
5 Elias
O Satanovi

NOVIN

KA

Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051 / 756 26 26
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čítame, že „čo je svetu bláznivé, to si vyvolil
Boh“ (1 Kor 1, 27 – 28), počujeme ozvenu
Ježišovho učenia o maličkých a chudobných
(porov. Mt 5, 3; 11, 25; 19, 30).
Ďalej sú to slová, ktoré Ježiš vyslovil v mesiášskom chválospeve: „Zvelebujem ťa,
Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl
pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich
maličkým“ (Mt 11, 25). Pavol zo svojej misionárskej skúsenosti vie, aké pravdivé sú
tieto slová, totiž že práve jednoduchí ľudia
majú srdce otvorené pre poznanie Ježiša.
Aj narážka na Ježišovu poslušnosť „až na
smrť“, ktorú nachádzame v Liste Filipanom
(2, 8), nám nutne pripomína totálnu pripravenosť pozemského Ježiša plniť vôľu svojho
Otca (porov. Mk 3, 35; Jn 4, 34).
Pavol teda vie o Ježišovom umučení
a o jeho kríži i o tom, ako prežíval posledné
okamihy svojho života. Ježišov kríž a tradícia o udalosti ukrižovania predstavujú
ústredný bod Pavlovej kerygmy (ohlasovania).
Ďalším pilierom Ježišovho života, o ktorom sv. Pavol vedel, bola jeho Reč na vrchu,
z ktorej cituje temer doslovne niektoré výroky, keď píše Rimanom: „Milujte sa navzájom... Žehnajte tých, čo vás prenasledujú...
Žite v pokoji so všetkými ľuďmi... Dobrom
premáhaj zlo...“ (porov. 12, 10 – 21). V Pavlových listoch sa teda verne odráža táto
Ježišova reč (porov. Mt 5 – 7).
A napokon sa v Pavlových listoch stretávame aj s tretím spôsobom uvádzania
Ježišových slov: a to vtedy, keď transponuje
predveľkonočnú tradíciu na situáciu po Veľkej noci. Typickým príkladom je téma Božieho kráľovstva, ktorá bezpochyby predstavuje ústrednú tému v kázaní historického
Ježiša (porov. Mt 3, 2; Mk 1, 15; Lk 4, 43).
U Pavla si možno všimnúť transpozíciu tejto
témy, lebo po zmŕtvychvstaní je evidentné,
že Ježiš, Zmŕtvychvstalý, je sám Božím kráľovstvom. Kráľovstvo teda prichádza tam,
kam prichádza Ježiš. A tak sa nevyhnutne
téma Božieho kráľovstva, ktorá anticipovala Ježišovo tajomstvo, mení na kristológiu.
Pritom tie isté dispozície, ktoré požadoval
Ježiš na vstup do Božieho kráľovstva, platia aj u Pavla na ospravedlnenie z viery:
tak vstup do Božieho kráľovstva, ako aj
ospravedlnenie si vyžadujú postoj hlbokej
pokory a disponibility, a tiež oslobodenie od
predsudkov, aby človek mohol prijať Božiu
milosť. Napríklad podobenstvo o farizejovi
a mýtnikovi (porov. Lk 19, 9 – 14) prináša
poučenie, ktoré nachádzame aj u Pavla,
keď trvá na tom, že pred Bohom sa treba
zbaviť akejkoľvek pýchy. Aj Ježišove výroky
o mýtnikoch a prostitútkach, ochotnejších
ako farizeji prijať evanjelium (porov. Mt 9,
10 – 13; Lk 15, 1 – 2), nachádzajú ohlas
v Pavlovom učení o Božej milosrdnej láske
k hriešnikom (porov. Rim 5, 8 – 10; a tiež Ef
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Katolíci a židia si pripomenuli
70. výročie Krištáľovej noci
V Budapešti sa 9. novembra zišli zástupcovia katolícko-židovského styčného výboru
na 20. stretnutí pri príležitosti 70. výročia
Krištáľovej noci. Vtedy nacisti začali plán
prenasledovania židov a ich systematického vyvražďovania.

Uniesli dve talianske rehoľníčky
V Keni boli 10. novembra unesené dve talianske rehoľné sestry, ktoré tam pôsobili
ako misionárky.

Náboženskí vodcovia navštívili
koncentračný tábor
Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau
v Poľsku navštívil 13. novembra najvyšší
predstaviteľ anglikánskeho spoločenstva
– arcibiskup Canterbury Rowan Williams
a asi 200 študentov s vyučujúcimi. Na
stretnutí sa zúčastnili aj náboženskí vodcovia zo Spojeného kráľovstva, kresťania,
židia, moslimovia, hinduisti či budhisti.

V Japonsku blahorečili
188 mučeníkov a mučeníc
Viac ako 30-tisíc ľudí prišlo 24. novembra
do Nagasaki v Japonsku na obrad blahorečenia 188 japonských mučeníkov a mučeníc, ktorí zomreli v rokoch 1603 – 1939.

Kuba má nového blahoslaveného
V meste Camagüey sa 29. novembra konal
obrad blahorečenia Josého Olallu Valdésa.
Počas 54 rokov života sa staral o chudobných, malomocných, opustených, deti bez
školskej výchovy, o starších bez rodiny
a väzňov.

V Antiochii vybudujú knižnicu
a študijné centrum o sv. Pavlovi
Komunita františkánov a kapucínov
v Antiochii pripravila projekt na výstavbu
Kultúrneho centra svätého Pavla. Jeho
súčasťou bude knižnica špecializovaná na
osobu sv. Pavla.
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Kniha zápiskov Matky Terézie
americkým bestsellerom
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Najlepší americký bestseller je kniha Príď,
buď mojím svetlom, v ktorej sú zápisky
z denníka Matky Terézie z Kalkaty. Kniha
vystihuje jej hĺbku, ľudský rozmer jej
osobnosti a schopnosť čeliť najťažším
situáciám.

Poďakovanie za schválenie definitívneho štatútu Neokatechumenátnej cesty

Vo Viedni ďakovali za neokatechumenát

K

ardinál Stanislav Rylko, prezident Pápežskej
rady pre laikov, v poverení Svätého Otca
Benedikta XVI. verejne potvrdil 13. júna 2008
definitívny štatút Neokatechumenátnej cesty,
pričom odovzdal dekrét iniciátorom Kikovi
Argüellovi a Carmen Hernandezovej.
Táto cesta kresťanskej iniciácie existuje viac
ako 30 rokov v diecézach po celom svete. Jej
ovocie je bohaté. Odovzdáva vieru novým generáciám, rodinám, ktoré sú otvorené pre život
a pripravené ísť do rôznych misijných oblastí,
podporuje kňazské a rehoľné povolania.
Ďakovná sv. omša za potvrdenie štatútu, na
ktorej sa zúčastnili viacerí biskupi a vyše 50
presbyterov Neokatechumenátnej cesty, sa konala 24. októbra v Dóme sv. Štefana vo Viedni.
Kardinál Dr. Christoph Schönborn povzbudil
všetkých vo viere a v nádeji, že táto cesta bude
prinášať ešte väčšie ovocie pre miestnu cirkev.
Na konci sv. omše sa modlil nad rodinami,
ktoré boli ochotné ísť do misií a udelil im svoje
požehnanie.

Stretnutie vo Viedni potvrdilo silu a charizmu
Neokatechumenátnej cesty, ktorá oživuje farské spoločenstvá aj na Slovensku.
Vasil Kormaník

irak, india, pakistan – miesta, kde kresťania nemôžu pokojne dýchať

Prenasledovanie kresťanov nekončí

I

slamskí extrémisti hnutia Ansar al-Islam,
ktoré spolupracuje s teroristickou skupinou
Al-Káida, adresovali biskupom Iraku výhražný
list, v ktorom žiadajú, aby všetci kresťania
okamžite opustili krajinu.
Hinduistickí extrémisti v Indii ponúkajú odmeny vo forme peňazí, jedla alebo pohonných
hmôt za ničenie a vypaľovanie kresťanských
obydlí a vraždenie. Extrémistické hnutie Baj-

rang Dal začalo na boj trénovať ženy, aby si
vytvorili ženskú vražednú armádu.
Kresťanský lekár Robbin Sardar bol po
päťmesačnom vyšetrovaní v Pakistane oslobodený od falošného obvinenia z rúhania sa
proti Koránu. Sardar a jeho rodina sa aj napriek
oslobodeniu musia ukrývať, pretože im hrozia
ďalšie represálie.

V Ríme si uctili sv. Jozafáta

Zjednotili sa nad Jozafátovým hrobom

C

irkev vo východnom i západnom obrade
si pripomína 12. novembra sv. Jozafáta,
ktorý podstúpil mučenícku smrť za zjednotenie Cirkvi.
Svätú liturgiu vo vatikánskej Bazilike sv. Petra
v Ríme na oltári, pod ktorým sú uchované
pozostatky tohto svätca, slávil emeritný arci-

biskup Miroslav Marusyn spolu s vladykom
Vladimírom Vojtyšinom (Ivano-Frankivská
eparchia, Ukrajina). Slávnostnú sv. liturgiu
v byzantskom obrade koncelebrovalo asi 80
kňazov oboch katolíckych obradov zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Kanady.

Americkí biskupi kritizujú internetové stránky

Internet ohrozuje stabilitu rodín

B

iskupi štátu Massachusetts v USA uverejnili
v novembri vyhlásenie, v ktorom odsudzujú reklamné inzeráty podporujúce manželskú
neveru. Rozširovanie inzerátov, ktoré ponúkajú
vzťahy bez záväzkov, je podľa biskupov vážnou
hrozbou pre manželstvo, ktoré má jedinečnú
a nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti, a tiež má
negatívny dosah na výchovu mladých.
Inzeráty na zoznámenia, ktoré propagujú

takzvané „randenie pre zadaných“ sa objavili
na internetovej stránke, ktorá takéto schôdzky
dohoduje.
Ako sa vo vyhlásení uvádza, „manželstvo je
povolanie, ktoré prospieva celej spoločnosti
budovaním a posilňovaním ľudských vzťahov“. V závere dokumentu biskupi dodávajú,
že „oslabovanie jednoty manželského zväzku
znamená pre spoločnosť obrovskú ujmu“.
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220. výročie chrámu v Okružnej

Okružná žije vo víre výročí
(Okružná, Leontín Lizák) Na sviatok sv. archanjela Michala 8. novembra si vo farnosti Okružná
pripomenuli veriaci spolu s bohoslovcami a predstavenými
Kňazského seminára P. P. Gojdiča
v Prešove 220. výročie postavenia
farského chrámu.
Slávnosť sa začala akadémiou,
ktorou bohoslovci predstavili život bl. vladyku P. P. Gojdiča aj svoj
život v seminári. Hovorené slovo
sprevádzali cirkevnoslovanskými
spevmi, čo umocňovalo celkový
dojem akadémie. Zaujímavá je
aj skutočnosť, že blahoslavený
vladyka Pavel ešte pred svojím
uväznením posvätil vo farnosti
obnovený chrám.

Slávnosť pokračovala sv. liturgiou, ktorú spevmi sprevádzali
bohoslovci a ktorú celebroval

o. Gača, prefekt seminára, spolu
s domácim kňazom o. Lizákom
a špirituálom seminára o. Kara-

som, ktorý sa prítomným prihovoril v homílii. Poukázal na potrebu
veriť v beztelesné mocnosti, ale
zbavené všetkých výmyslov, ktoré ponúka človeku dnešný svet
a zbavuje tak ľudí dôležitej ochrany pred zlom, ktoré na človeka
útočí. Svojimi ohnivými slovami
pripomínal skutočného archanjela Michala bojujúceho proti zlým
mocnostiam.
Ukončenie slávnosti patrilo
Molebenu ku cti P. P. Gojdiča, myrovaniu a panychíde odslúženej
na miestnom cintoríne pri tunajšej
jaskynke lurdskej Panny Márie.
Svoju vďačnosť bohoslovcom
veriaci farnosti vyjadrili finančnou
a materiálnou pomocou.

Drevený Chrám sv. Kozmu a Damiána v Lukove-Venécii obnovený

Veľká radosť v tristoročnom chráme
(Lukov-Venécia, Juraj Danko ml.)
V nedeľu 16. novembra 2008
zavítal vladyka Mons. Ján Babjak
SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, do Lukova, aby posvätil
obnovený drevený Chrám sv. Kozmu a Damiána v Lukove-Venécii.
Slávnosť sa začala v sobotu Veľkou
večierňou s lítiou a pomazaním
chorých. V nedeľu pokračovala
slávnostným sprievodom z farského chrámu k drevenej cerkvi. Po
úvodných slovách pani starostky
sa začala slávnostná posviacka

a archijerejská svätá liturgia.
V homílii vladyka vysvetlil
význam jednotlivých častí ikonostasu a podelil sa so skúsenosťami z misijnej činnosti v Karagande. Slávnosť bola ukončená
myrovaním a sprievodom do farského chrámu. Ku kráse slávnosti
prispel i liturgický spev v podaní
bohoslovcov zo skupiny Zboru sv.
Romana Sladkopevca.
Vladyka požehnal obety a diela
mnohých miestnych ľudí i dobrodincov zo zahraničia, ktoré trvali

niekoľko rokov. Táto námaha však
stála za to, lebo po dlhotrvajúcom pôsobení zubu času sa celý
chrám znova obliekol do nového
rúcha. Boli vymenené poškodené
nosné časti, podlaha, opláštenie
a šindľová strecha. Vnútri bol
reštaurovaný prestol, ikonostas
a niekoľko voľných ikon.
V túto radostnú chvíľu mnohí
neskrývali svoje emócie, veď po
dlhšom čase opäť vzdávali vďaky
na mieste, ktoré už pred tristo rokmi zasvätili Bohu ich predkovia.

Odhalenie pamätnej tabule Michalovi Ihnátovi

Spomienka na kňaza trpiteľa
Vladyka Ján Babjak v príhovore
poukázal na rôzne druhy plaču,
ktoré sprevádzajú ľudský život od
kolísky až po hrob. Aj Kristus plakal nad Jeruzalemom, vidiac jeho
zaťatosť a nevedomosť. Plač je
uzdravujúci, ak ním človek vyjadruje pokánie a ochotu napraviť sa.
Ako príklad vyzdvihol postavu o.
Michala Ihnáta, ktorý sa nezľakol
ani vyhrážok utrpenia v ťažkých
skúškach života, ale ostal verný
Bohu a svojej cirkvi.
Po sv. liturgii oboznámil predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda
Michal Hospodár prítomných so
životom kňaza trpiteľa Michala
Ihnáta. Nebohý o. Michal Ihnát
pochádzal zo Zemplínskeho Jastrabia (okr. Trebišov). Po kňazskej

vysviacke pôsobil v Ťačive a päť
rokov ako kaplán vo Vranove, kde
organizoval gréckokatolíckych veriacich a duchovne sa o nich staral.
V roku 1950 ho postihla likvidácia
Cirkvi, prenasledovanie, väznenie a skrývanie sa. V roku 1968
pôsobil v Trebišove, v Koromli
a od roku 1972 v Košiciach, kde
pastoroval chorých a vypomáhal
pri spovedaní. Zomrel 24. marca
1995 v Košiciach. Je pochovaný
v Zemplínskom Jastrabí.
Pamätnú tabuľu na bočnom
priečelí chrámu odhalili spolu vladykovia Ján Babjak a Eugen Kočiš
a za Konfederáciu politických väzňov Slovenska Dr. Jozef Baník.

Prešovská archieparchia
reaguje na výzvy
pastoračného plánu
Za účasti prešovského arcibiskupa Mons. Jána Babjaka, predsedu Rady pre vedu, vzdelanie
a kultúru Mons. Františka Rábeka, predsedu Rady KBS Iustitia et
Pax Mons. Andreja Imricha, tajomníka Sociálnej subkomisie teologickej komisie KBS doc. ThDr.
Martina Uháľa, najvyšších predstaviteľov prešovského regiónu
a mnohých inštitúcií a združení
aktívnych v sociálnej oblasti, sa
10. novembra uskutočnilo pracovné stretnutie zamerané na
realizáciu pastoračného plánu
v sociálnej oblasti a budovanie
partnerstiev.
Katarína Hulmanová
Rok okrúhlych výročí smrti
nitrianskych biskupov
Nitrianska diecéza si v tomto
roku pripomína okrúhle výročia
smrti troch svojich biskupov,
ktorí stáli na jej čele v 20. storočí.
Arcibiskupov Karola Kmeťku
(† 1948) a Eduarda Nécseya
(† 1968) a biskupa Jána Pásztora
(† 1988). Pri tejto príležitosti
sa 11. novembra 2008 konala
v priestoroch Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre
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(Vranov-mesto, Michal Hospodár)
Veriaci farnosti Vranov-mesto
prežili 17. november viac ako
symbolicky. Práve v tento deň
spomienky víťazstva nad totalitou
sa v miestnom farskom chráme
uskutočnila slávnosť odhalenia
pamätnej tabule gréckokatolíckemu kňazovi Michalovi Ihnátovi.
V úvode miestny protopresbyter
Štefan Kopčák privítal prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána
Babjaka SJ, emeritného biskupa
Jána Eugena Kočiša, protosynkela Košickej eparchie Vladimíra
Tomka a zástupcov miestnej
samosprávy a spoločenských
organizácií. Archijerejskú božskú
liturgiu spolu s biskupmi slávilo
vyše dvadsať kňazov.

Misie na Sídlisku III
Vo farnosti Prešov-Sídlisko III sa
uskutočnili 8. – 16. novembra
sväté misie. Počas deviatich dní,
ktoré boli duchovnou obnovou
farnosti, sa otcom misionárom
symbolicky odovzdali kľúče od
chrámu. Nasledovali dni naplnené ohlasovaním Božieho slova,
generálnych spovedí, duchovných rozhovorov, modlitieb za
uzdravenia, skláňania sa pred
Božím majestátom. Pre mnohých bola zážitkom krížová cesta
po uliciach sídliska vo večerných
hodinách, obnova krstných
a manželských sľubov. Misie, ktoré viedli otcovia redemptoristi
Mikuláš Tressa a Metod Lukačik,
boli ukončené v nedeľu 16.
novembra slávnostnou svätou
liturgiou, inštaláciou a posvätením dreveného misijného kríža
postaveného pred Chrámom bl.
Pavla Petra Gojdiča na Námestí
bl. Vasiľa Hopka.
Drahomíra Kolesárová
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odborná konferencia o nitrianskych biskupoch v rokoch 1918
– 1989.
Posviacka Centra pre rodinu
Prešovskej archieparchie
Novootvorené Centrum pre
rodinu Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie na Sigorde
posvätil vladyka Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita, 14. novembra 2008.
Centrum je odpoveďou miestnej gréckokatolíckej cirkvi na
pastoračný plán Katolíckej cirkvi
a na potreby gréckokatolíckych
rodín. Cieľom centra je prostredníctvom jeho aktivít dosiahnuť
Bohom obnovenú rodinu.
Riaditeľom centra je o. Peter
Jakub. Jeho spolupracovníkom
je Ľuboš Kohút, správca farnosti
Abranovce.
Peter Jakub
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Aj dievčatá majú talent
(Stakčínska Roztoka, Stanislav
Černega) V pondelok 17. novembra sa v telocvični Základnej školy
v Stakčíne konal v rámci Týždňa
Cirkvi pre mládež futbalový turnaj dievčat. Zúčastnili sa na ňom
družstvá futbalistiek z farských
krúžkov v Stakčíne, Stakčínskej
Roztoke, Uliči a Klenovej, ktoré
pracujú pod hlavičkou CVČ v Juskovej Voli. Napriek tomu, že futbal
pravidelne nehrajú, dokázali pripraviť zaujímavé momenty lahodiace oku nejedného futbalového
fanúšika.

Turnaj sa začal modlitbou ruženca v stakčínskom chráme,
po ktorej sa prítomní dozvedeli
potrebné informácie a mohli sa
presunúť do telocvične. Zápasy sa
hrali systémom ,,každý s každým“
a konečné poradie bolo dané
počtom získaných bodov. Diváci
sa taktiež nedali zahanbiť a hráčky
povzbudzovali z plných pľúc. Prestávky sa mohli využiť na výrobu
malých darčekov v tvorivej dielni,
ktoré sa v závere rozdali prítomným. Nezabudlo sa ani na jedlo,
a tak si všetci mohli pochutiť na

chutnom guľáši v jedálni.
Po odohraní všetkých zápasov sa
na 4. mieste umiestnilo družstvo
z Klenovej, tretie boli Stakčínčanky, 2. miesto obsadili Uličanky
a víťazom sa stalo „ženstvo“ zo
Stakčínskej Roztoky. Napriek
tomu, že medzi družstvami vládla
súperivosť, nezabudlo sa na to, že
cieľom tohto dňa bolo vzájomne
sa zjednotiť v Kristovom mene.
Preto sa po udelení cien turnaj
zakončil spoločnou modlitbou
a nechýbala ani spoločná fotografia.

16. ročník súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe na Spojenej škole v Sečovciach

Ruže mojej duše znova rozkvitli

Duchovná obnova
animátoriek eRka v Ľutine
Duchovná obnova pre 11 eRkárskych animátoriek z farnosti
Ďačov a ďalších okolitých obcí

(Sečovce, Ingrid Lukáčová) V spoločenskej miestnosti Spojenej školy na Kollárovej ulici v Sečovciach
sa 19. novembra konal 16. ročník
súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe
Ruže mojej duše.
Udalosti 17. novembra sú každoročne inšpiráciou na slobodné
vyjadrenie sa v podobe písaného

slova. Cieľom súťaže je zvýšiť kultúru písomného prejavu mládeže
a podnietiť ju k premýšľaniu nad
hodnotou dobra a krásna. Porota
hodnotila viac než 60 poetických
a prozaických literárnych pokusov
žiakov v Sečovciach..
K vyhodnoteniu výsledkov patrí
tradične beseda s predsedom

poroty. Tentoraz o svojom živote,
o tvorbe a o význame duchovného „chleba“ rozprával Michal
Hospodár. Pozitívne sa vyjadril
k tvorbe začínajúcich autorov.
Povzbudil ich k ďalšej tvorbe
a vyzdvihol prezentovanú snahu
všímať si ľudské problémy a porovnávať hodnoty.

PONDELOK
22. december

UTOROK
23. december

STREDA
24. december

ŠT VRTOK
25. december

Veľkomučenica Anastázia

Desať krétskych mučeníkov

Čítania: 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181;
Mt 15, 21 – 28, zač. 62 (zo služby
svätým)

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233;
Mt 10, 16 – 22, zač. 36 (zo služby
svätým)

Predvečer Narodenia Pána.
Mučenica Eugénia

Narodenie nášho Pána Ježiša
Krista

Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303;
Lk 2, 1 – 20, zač. 5

Čítania: Gal 4, 4 – 7,zač. 209; Mt 2,
1 – 12, zač. 3

Teraz je milostivý čas,
teraz je deň spásy!
Rýchlosť dnešnej doby sa prejavuje v tom, že všetko chceme
mať hneď. Ježiš stojí pred tebou
a ponúka ti oveľa viac, než si
môžeš vysnívať. Neodkladaj
možnosť prijať ponuku spásy,
záchrany, nového života. Pán
stojí pred tebou a ponúka ti
nový život tu a teraz. Nečakaj
na to, kým sa budeš cítiť lepšie,
kým bude menej zhonu, kým
budeš lepšie pripravený...
Postav sa pred Pána a volaj na
neho!

...preto si vezmite Božiu
výzbroj, aby ste mohli
v deň zla odolať. (Ef 6, 13a)

...v týchto posledných
dňoch prehovoril k nám
v Synovi. (Hebr 1, 2a)

...pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc
Ducha svojho Syna.

Ježiš nás nenechal bezbranných, vydaných napospas
diablovi a tomuto svetu. Nie
sme stádom bezbranných
oviec, ale vyzbrojenou armádou. Stačí sa obliecť do Božej
výzbroje. Nielen o nej vedieť,
ale denne ju od Pána prijímať
a obliekať sa do nej. Zaodieť sa
pravdou o sebe a Božej láske,
prijať spásu zadarmo, obrniť sa
štítom viery v Ježiša a jeho moc,
do ruky zobrať útočnú zbraň –
Božie slovo.

Nie, odteraz nemusíš naslepo
hádať a predstavovať si, aký je
Boh a ako ťa vníma. Už sa nemusíš so strachom skrývať pred
Bohom. Nebeský Otec zjavuje
svoju pravú tvár a srdce v Ježišovi. Prichádza na svet, aby ti
ukázal pravdu o Bohu a odhalil
jeho srdce. Je jediným pravým
Božím obrazom Otcovej lásky,
milosrdenstva a nehy. Zahoď
svoje falošné predstavy o Bohu!
Vezmi Božie slovo a nechaj sa
presvedčiť o Božej láske k tebe.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák z obdobia
pred sviatkom, prokimen, aleluja
a pričasten z pondelka – s. 154
(191)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Tropár a kondák z obdobia
pred sviatkom, prokimen, aleluja
a pričasten z utorka – s. 155 (191)

Liturgia: Zdržanlivosť od mäsa
a pôst. Kráľovské hodinky – ráno.
Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila
Veľkého – s. 324 (271)

(2 Kor 6, 2b)
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Futbalový turnaj dievčat v Stakčíne

(Gal 4, 6a)

Túto vetu sa nauč naspamäť.
Neustále si ju opakuj. Pretože
som synom, poslal Boh do
môjho srdca Ducha svojho
Syna. Som syn nebeského Otca
– nie otrok, nie neschopný,
nie nemožný. Všetko mi patrí.
Mám právo na Otcovu lásku,
právo volať ho Otcom, výsadu
dediť všetko, čo má. Niet miesta
na skrývanie sa a strach. Som
Bohom prijatý, milovaný, obľúbený. Spočíva na mne Božie
zaľúbenie a požehnanie. Uver
a prijmi túto pravdu o sebe!
Liturgia: Prikázaný sviatok. Menlivé časti z Narodenia. Myrovanie
– s. 325 (272)

Vynovené gréckokatolícke mládežnícke centrum v Juskovej Voli

Bárka spustená na more života
(Juskova Voľa, Erich Eštvan) Vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, posvätil 21.
novembra, na sviatok Uvedenia
Presvätej Bohorodičky do chrámu,
a počas celoslovenskej akcie Týždeň Cirkvi pre mladých priestory
gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej
Voli. Súčasťou centra je Cirkevná
škola v prírode a Centrum voľného
času.
Posviacka sa konala za účasti
predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka, zástupcov stavebnej firmy,
ktorá sa podieľala na rekonštrukcii, starostu obce Juskova Voľa,
kňazov a laikov, ktorí pracujú
s mládežou, a ďalších vzácnych
hostí.
V úvode slávnosti vladyka Ján
posvätil oltár a oltárne plachty,
priestory kaplnky, interiér a exteriér centra. Po posvätení nasledovala svätá liturgia. Počas homílie
vladyka vyzval všetkých kňazov
i laikov k ešte väčšej horlivosti na

poli práce s mládežou, pretože
„dobre formovaná mládež je nepochybne zárukou lepšej budúcnosti“. V príhovore sa poďakoval

predsedovi PSK a zástupcom
firmy PKB Invest, s.r.o., za ich
angažovanosť v procese zrodu
centra.
Slávnosť obohatili spevom bohoslovci a mládežnícke zbory

biskupovi za jeho obety a námahy
spojené s budovaním zariadenia.
Ďalším kňazom pôsobiacim v centre je o. Slavomír Zahorjan.
Po skončení liturgie pokračoval
večer slávnostnou recepciou.

PIATOK
26. december

SOBOTA
27. december

NEDEĽA
28. december

Zhromaždenie k Presvätej
Bohorodičke

Apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4

Čítania: Sk 6, 8 – 15; 7, 1 – 5a. 47
– 60, zač. 17; Mt 21, 33 – 42, zač.
87 (Štefanovi); 1 Tim 6, 11b – 16,
zač.288; Mt 12, 15b – 21, zač. 46b
(soboty po Narodení)

Nedeľa po Kristovom narodení.
20 000 nikomédskych mučeníkov

A pretože sám prešiel
skúškou utrpenia...
(Hebr 2, 18)

Ak si myslíš, že ti Boh nerozumie, je veľmi ďaleko, mlčí, keď
trpíš – prečítaj si ešte raz toto
slovo. Aj Ježiš mal strach. Bol
unavený, zranený odvrhnutím
a nepochopením apoštolov
vlastnej rodiny a národa. Prežil
odmietnutie, poníženie a bolesť.
Mám pokračovať?

bola veľkým požehnaním. Od
15. do 17. novembra 2008 viedol
pre ne duchovnú obnovu na fare
v Ľutine o. Peter Borza na tému
Apoštol Pavol, jeho život a pôsobenie. Dni boli vyplnené rozjímaním, zdieľaním sa, prednáškami,
ale aj zábavou.
Ľuboslava Cupráková
Okrúhle jubileum Mons.
Zvolenského
Okrúhle jubileum – 50. narodeniny oslávil 19. novembra
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislav
Zvolenský. Ako bratislavský
arcibiskup uviedol, pri príležitosti sviatku si pre seba aj pre
arcidiecézu praje, „aby mu Boh
do cesty posielal dobrých ľudí,
vďaka ktorým je radosť z úspechov intenzívnejšia a ľahšie sa
riešia aj prípadné problémy“.

...zmocni sa večného
života... (1 Tim 6, 12b)
Odpoveď na moje bytie. Zmocniť sa večného života, nesmrteľnosti. Uchopiť ho. Ježiš mi ho
zadarmo dáva. Dáva mi život
a chce, aby som ho prijal z jeho
rúk. Patrí mi, je Božím darom.
Tak ako sa deti zmocňujú darčekov pod stromčekom, zmocni
sa ho aj ty. Nerozmýšľajú, či si
ho zaslúžia, ony sa ich zmocnia. Vystri svoje ruky k Pánovi.
Liturgia: Antif. a vchod ako 26.12.
Tropár z Nar. a o sv. Štefanovi.
Sláva: kondák o Štef., I teraz: z Nar.
Ostatné zo soboty po Nar. a o Štef.
Namiesto Dôstojné: Zvelebuj
a irmos – s. 332, 329 (272, 276)

Čítania: Gal 1, 11 – 19 , zač. 200;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (nedeľa po
Narodení)

Boh si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal.
(porov. Gal 1, 15)

Veci, ktoré nepotrebujeme,
strácajú svoj zmysel, účel. Vyhadzujú sa, pretože sú pre nás
nepoužiteľné. Svedectvo apoštola Pavla o Božej láske a povolaní je pravdou o mojom živote
a bytí. Boh si ma vybral už
v lone matky a povolal ma, aby
som bol jeho dieťaťom. Pripravil
mi miesto pri sebe. Dávno predtým, ako som sa narodil, Boh
so mnou počítal a vedel o mne.
Môj život má zmysel a smerovanie. Nie som tu náhodou.
Som chcený, Bohom prijatý,
milovaný a povolaný. Môj život

Náboženstvo v kontexte
súčasného myslenia
Na pôde Gréckokatolíckej
teologickej fakulty PU v Prešove
diskutovali 20. novembra 2008

má stále zmysel. Toto je pravý
opak skúseností mnohých, ktorí
sa prázdnotu svojho srdca snažia vyplniť nákupmi, prázdnymi
rečami a neustálou činnosťou...
Ak nepoznám odpoveď na otázku, prečo som tu, začnem hlad
svojho srdca napĺňať niečím
iným. Aj tento čas sviatkov,
ktorý prežívame, nám môže
pomôcť zastaviť sa, uvedomiť si
a prijať túto Božiu pravdu o živote. Aj toto slovo môže vyhnať
prázdnotu z môjho srdca.
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na
utierni jedenáste. Predobrazujúce
antifóny. Vchod nedeľný. Tropár
z 8. hlasu, Narodenia a o Spravodlivých. Sláva: kondák o Spravodlivých, I teraz: Narodenia. Prokimen
a aleluja z hlasu a o Spravodlivých.
Pričasten nedeľný: Chváľte Pána
a o Spravodlivých. Namiesto Dôstojné Zvelebuj a irmos – s. 152,
330 (190, 272, 277)

slovo – 26/2008

Liturgia: Voľnica. Prik. sviatok.
Antifóny (prvá a druhá) zo sviatku
Narodenia. Tretia každodenná
s refrénom druhej antifóny sviatku. Vchod ...z Panny narodený...
Tropár z Narodenia. Sláva i teraz:
kondák Zhromaždeniu. Ostatné
Zhromaždeniu. Namiesto Dôstojné Zvelebuj a irmos. Spieva sa
Svätý Bože – s. 325, 328 (272, 275)

z Prešova a Banského. Na záver
sa riaditeľ centra o. Erich Eštvan
v mene mladých Prešovskej archieparchie poďakoval otcovi arci-

zkrátko z domova
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zkrátko z domova

filozofi, religionisti a študenti
v rámci vedeckej konferencie
s medzinárodnou účasťou Disputationes quodlibetales – Náboženstvo v kontexte súčasného
myslenia. Konferenciu zorganizovala Katedra filozofie a religionistiky GTF PU.
Andrea Čusová
Stretnutie kňazov pôsobiacich
v nemocniciach
Na pozvanie predsedu Rady
KBS pre pastoráciu v zdravotníctve biskupa Štefana Sečku sa
v Dolnom Smokovci 27. do 29.
novembra 2008 zišli kňazi pracujúci v nemocničných duchovných službách z rôznych kútov
Slovenska.

(Michalovce, Michal Hospodár) V piatok 28. novembra sa
v priestoroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach konala vernisáž výstavy vzácnych liturgických
kníh a predmetov. Už po druhýkrát Spolok sv. Cyrila a Metoda
zozbieral a katalogizoval nové
pamiatky spojené s byzantskou
liturgiou a používaním cirkevnoslovanského jazyka na území východného Slovenska. Na výstave
možno vidieť liturgické predmety,
knihy, zakladajúce listiny chrámov
atď. Tieto predmety dokladujú,
že na území dnešného východného Slovenska sa uplatňovala

liturgická aj jazyková kontinuita
pred aj po Užhorodskej únii z roku
1646. S tým súvisela aj kontinuita
náboženského života tu žijúceho
obyvateľstva, napriek všetkým
vojnovým udalostiam v 16. a 17.
storočí.
Po kultúrnej vsuvke v úvodnej
časti Michal Hospodár poukázal na význam liturgických kníh
a predmetov z hľadiska rozvoja
viery a krásy liturgie. Jozef Matejovský predstavil vzácnu knihu
evanjelií z Baškoviec. Matúš Marcin sa zameral na zmapovanie historických súvislostí vystavovaných
artefaktov. O zaujímavom náleze

zo Zemplínskej Širokej informoval
Štefan Jusko.
Medzi najstaršie vystavované
pamiatky patrí iluminovaný baškovský evanjeliár (rukou písaný)
z 15. storočia,ktorý už bol na
mnohých európskych výstavách.
Z tohto obdobia pochádza aj
oktoich písaný rukou, doteraz písomne a jazykovo nespracovaný.
Vystavované predmety a knihy svedčia o tom, že východné
Slovensko nebolo „na chvoste“
dejinného vývoja, ale napriek
všetkým okolnostiam si zachovalo dedičstvo Veľkej Moravy a sv.
Cyrila a Metoda.

Vynovená kaplnka monastiera v Trebišove

(Trebišov, Michal Hospodár) Spoločenstvo veriacich združené
pri rehoľnej kaplnke otcov baziliánov v Trebišove prežívalo 23.
novembra, v Nedeľu Krista Kráľa,
umocnenú slávnosť. Komplexne
obnovenú kaplnku monastiera

prišiel na chrámový sviatok posvätiť František Čitbaj. Spolu s ním
koncelebroval aj protoigumen
Vladimír Sedláček OSBM, miestny
protopresbyter Dušan Seman
a ďalší kňazi.
V závere slávnosti o. P. Jacoš

OSBM poďakoval za pomoc firmám i veriacim, ktorí prispeli
k zdarnému dielu.
Baziliáni sa usadili v Trebišove
v roku 1943, keď im budovu venoval miestny podnikateľ Michal
Ďurišin.

PONDELOK
29. december

UTOROK
30. december

STREDA
31. december

ŠT VRTOK
1. január 2009

Sväté deti, ktoré dal Herodes
povraždiť v Betleheme

Mučenica Anýzia

Prepodobná Melánia Rímska

Obrezanie Pána. Sv. Bazil Veľký

Čítania: Kol 1, 1 – 2. 7– 12a, zač.
249; Lk 8, 1 – 3, zač. 34

Čítania: Kol 1, 18 – 23, zač. 251; Lk
8, 22 – 25, zač. 37 (radové)

Milosť vám a pokoj od
Boha, nášho Otca.

Aj vás, čo ste boli kedysi
odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými
skutkami, teraz ... zmieril
so sebou. (Kol 1, 21 – 22a)

Čítania: Lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač.
6; Kol 2, 8 – 12, zač. 254 (Obrezaniu); Lk 6, 17 – 23a, zač. 24; Hebr 7,
26 – 8, 2, zač. 318 (Bazilovi)

Kto je teda v Kristovi, je
novým stvorením. Staré
sa pominulo a nastalo
nové. (2 Kor 5, 17)
Ježiš nie je ten, kto na nás chce
šetriť. On nedáva nové záplaty
na staré rúcho. On nenalieva
nové víno do starých mechov.
On je ten, kto dáva všetko nové:
dáva nový život, nový vzťah,
nové myslenie, nové srdce.
Všetko dáva skrze Svätého Ducha, ktorého v hojnosti na nás
vylieva. Zatúž po Duchu, ktorý
všetko obnovuje a mení.

slovo – 26/2008

Spolok odkrýva dedičstvo otcov

Zasadala Sociálna subkomisia
teologickej komisie KBS
V Bratislave sa 29. novembra
stretla na svojom treťom riadnom zasadnutí Sociálna subkomisia teologickej komisie KBS
pod vedením svojho predsedu
Mons. Petra Rusnáka. Okrem
správy o činnosti subkomisie

Čítania: 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180;
Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (sv. deťom)

10

Výstava liturgických kníh a predmetov

Liturgia: Antifóny ako 26.12.
Vchod ...z Panny narodený... Tropár
z Narodenia a svätým deťom. Sláva: kondák svätým deťom, I teraz:
z Narodenia. Ostatné z Narodenia
a svätým deťom. Dôstojné, Zvelebuj a irmos – s. 334 (272)

Na chrámový sviatok v novom šate

(Kol 1, 2b)

Všimni si úvody listov apoštola Pavla. Sú plné zvolávania
Božieho požehnania, milosti
a pokoja od Boha pre tých, ktorí
ich čítajú. Aj tvoje priania, pozdravy, blahoželania priateľom
a blízkym majú veľkú moc, lebo
spôsobujú to, čo si praješ. Ako
nádherne ich môžem využiť
na to, aby som zvolával pokoj,
požehnanie, radosť a prosperitu
na tých, ktorým ich adresujem,
alebo s kým sa stretnem.
Liturgia: Antifóny ako 26.12.
Vchod ...z Panny narodený... Menlivé časti z Narodenia – s. 325 (272)

Slovo je adresované každému,
kto je spútavaný strachom
z Božieho potrestania, Božej
pomsty – z falošnej predstavy
o Bohu. Skrze Ježišovu smrť
sme zmierení s Bohom. Boh
sa nemá prečo hnevať, trestať,
zlostiť. Toto je vízia do nového
roka: rozlomiť okovy strachu
z Boha, strachu zo smrti. Sme
zmierení s Bohom – tu už niet
miesta pre strach. Som povolaný pre radosť z Pána.
Liturgia: Antifóny ako 26.12.
Vchod ...z Panny narodený... Menlivé časti z Narodenia – s. 325 (272)

... aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym
mámením... (Kol 2, 8)
Koľko času a sily stratím prázdnymi rečami o dobrých veciach,
ktoré nie sú životom? Kalendár,
jazyk, tradície, obrady... Silné
pokušenie upriamiť pohľad
na maličkosti, ktoré mi majú
iba pomôcť zdvihnúť pohľad
na Krista. Prostriedky nesmú
nahradiť cieľ. Ak mi Ježiš mizne
spred očí, je najvyšší čas rozmýšľať o svojej viere.
Liturgia: Prik. sviatok. Predobr.
ant. a blaženstvá. Vchod každodenný. Tropár Obrez. a Bazilovi,
Sláva: kondák Bazilovi, I teraz:
Obrez. Ostatné Obrez. a Bazilovi.
Namiesto Dôstojné: Z teba, Milostiplná. Myrovanie – s. 336 (278)

17. ročník Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu

Víkend plný duchovných piesní
(Prešov, Ľubomír Petrík) Gréckokatolícka Katedrála sv. Jána Krstiteľa
v Prešove privítala v sobotu 29.
novembra účastníkov 17. ročníka Medzinárodného festivalu

a dva zahraničné spevácke zbory:
Zbor sv. Romana Sladkopevca
z Prešova, chrámový zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou,
Chrámový zbor pri Chráme sv.

Cyrila a Metoda v Stropkove,
Chrámový zbor Presvätej Bohorodičky zo Svidníka, Zbor sv. Cyrila
a Metoda pri Katedrálnom chráme
Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach, spevácky zbor Hlahol

PIATOK
2. január

SOBOTA
3. január

NEDEĽA
4. január

Rímsky pápež Silvester

Prorok Malachiáš

Čítania: Lk 9, 12 – 18a, zač. 42; Kol
2, 1 – 7, zač. 253

Čítania: Mt 3, 1 – 11, zač. 51 Tim
3, 14 – 4, 5; zač. 284

Nedeľa pred Bohozjavením.
Zbor sv. sedemdesiatich apoštolov

...v ňom zakorenení a na
ňom postavení, upevnení
vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky! (Kol 2, 7)

...ako si máš počínať
v Božom dome, ktorým je
Cirkev živého Boha, stĺp
a opora pravdy. (1 Tim 3,

Snímka: Pavol Fenik

duchovných piesní byzantského
obradu, ktorý sa uskutočnil pod
záštitou komisára Európskej únie
Jána Figeľa.
Na sobotnom festivalovom koncerte vystúpilo deväť domácich

z Gréckokatolíckej farnosti v Prešove na Sídlisku III, Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča
z Vranova nad Topľou-Čemerného, gréckokatolícky katedrálny
zbor Chrysostomos z Bratislavy,
Gréckokatolícky katedrálny zbor
sv. Jána Krstiteľa z Prešova, spevácky zbor Gaudeamus z Brna
a Chór Domu kultúry z Ruského
Kerestura.
Festival sa začal v prešovskej
katedrále v piatok archijerejskou
svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ. Spevom ju sprevádzal spevácky zbor Hlahol
z Prešova-Sídliska III.
Hlavnými organizátormi festivalu boli Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, Gréckokatolícka
farnosť Prešov-mesto a združenie
Sakrálne spevy Východu. Organizačne celú prípravu a priebeh zabezpečovala Valéria Hricovová.
Festival má už svoju históriu
a pevné miesto medzi kultúrnymi
podujatiami na Slovensku.
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Stĺp je miestom, o ktoré sa
opiera stavba. Cirkev je stĺpom
pravdy. Dnes každý o sebe tvrdí, že má pravdu. Ježiš – Pravda
zveril pravdu o Bohu a o mojom
živote Cirkvi. Pavol upriamuje
pozornosť na túto realitu. Nebiblické a lživé je tvrdenie: Boh
áno, Cirkev nie. Načúvaj, čomu
ťa učí Cirkev. Stráži poklad
pravdy. Nechaj sa viesť.

Liturgia: Voľnica. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár,
sláva, I teraz: kondák obdobia
pred sviatkom. Prokimen, aleluja
a pričasten z dňa – s. 339, 159
(280, 195)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny
a blaženstvá. Tropár, sláva, I teraz:
kondák obdobia pred sviatkom.
Prokimen, aleluja a pričasten
z dňa – s. 339, 160 (280, 196)

On ustanovil niektorých
za apoštolov, niektorých
za prorokov, iných za
evanjelistov a iných za
pastierov a učiteľov, aby
pripravovali svätých na
dielo služby, na budovanie Kristovho tela. (Ef 4,

11 – 12)

Podstatnou úlohou kresťana je
objaviť a prijať dary od Boha na
budovanie Cirkvi. Sú to talenty,
ktoré nám zveruje Ježiš, aby sa
mohlo budovať spoločenstvo.
Nemusí byť každý z nás evanjelistom, kazateľom alebo prorokom, ale každý má svoje dary
a schopnosti pre spoločenstvo,
v ktorom žije. Potrebuješ objaviť
dary, ktoré si dostal, aby si

v roku 2008 a plánu práce na
rok 2009 bol obsahom rokovania aj nový zákon o sociálnych
službách.
ARRA hodnotí Filozofickú fakultu KU ako druhú najlepšiu
na Slovensku
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku je druhou
najlepšou filozofickou fakultou
na Slovensku podľa Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá 4. decembra
zverejnila Správu za rok 2008 –
Hodnotenie verejných vysokých
škôl a fakúlt.
Prehliadka cirkevných zborov
V nedeľu 23. novembra 2008
sa zbor, ktorý v Lekárovciach
pôsobí už 15. rok pod názvom
Máriine dietky, zúčastnil na 16.
ročníku Prehliadky cirkevných
zborov. Podujatie organizovalo
Osvetové stredisko v Michalovciach.
-ve
Neoznačené správy: servis TK KBS

mohol slúžiť tam, kde žiješ. Tu
niet miesta pre falošnú pokoru, ktorá hovorí, že ostatní sú
lepši, že za nič nestojíš, že je to
len pre druhých a nie pre teba.
Pri stvorení sveta Boh povedal
o tom, čo stvoril, že je to veľmi
dobré. Si stvorený na Boží
obraz a máš dary a schopnosti.
Tiež ti ich dáva Svätý Duch,
ktorý ťa vyzbrojuje pre službu
v Cirkvi. Tvoje schopnosti sú
Božím povolaním k službe. Nie
pre seba, ale pre iných. Dovoľ
Božiemu Duchu, aby sa ťa dotkol a ukázal ti, ako konkrétne
môžeš slúžiť darmi.
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na
utierni prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár prvého
hlasu a obdobia pred sviatkom.
Sláva: kondák hlasu, I teraz: obdobia pred sviatkom. Prokimen,
aleluja a pričasten hlasu – s. 143,
339 (185, 280)
Damián Saraka
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.
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Mať korene znamená mať
základ, na ktorom stojím.
Rastlina bez koreňov nemôže
rásť a dávať ovocie. Na čom
alebo na kom stojím a budujem
svoj život? Kde je môj základ?
Postavení na Kristovi, na jeho
slove a jeho moci, sme pripravení a disponovaní prinášať ovocie. A ovocím Ducha je láska,
radosť, pokoj...

Čítania: Mk 1, 1 – 8, zač. 1; 2 Tim
4, 5 – 8, zač. 298

zkrátko z domova
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Snímky: Kornel Rokický a Peter Hospodár

19. ročník Festivalu sakrálneho umenia, ktorý sa uskutočnil 14. – 23. novembra 2008 v Košiciach.
konaná vo Východoslovenskej galérii. Táto
vzácna prezentácia duchovno-umeleckého
dedičstva bola súčasne spojená s oslavou
desiateho výročia registrácie Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska ako
občianskeho združenia. Majstri ikonopiseckej
školy spolku vystavovali 127 ikon v troch tematických celkoch: ikony Krista, Bohorodičky
a svätých. Ako jednu zaujímavosť výstavy
spomeniem, že na hlavnej stene v galérii je
vyskladaný kompletný ikonostas ako v byzantskom chráme. Pozdravné slovo primátora
mesta Košice Františka Knapíka i tematický
príhovor kurátora výstavy Michala Hospodára
si vypočula široká kultúrna verejnosť. Kurátor
krátko zhrnul dejiny ikonopiseckého hnutia
v Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré boli od začiatku spojené s nadšením vtedajšieho riaditeľa
Centra Východ-Západ P. Jána Babjaka, taktiež

Sakrálne umenie –
prostriedok zjednotenia
Michal Hospodár

V
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o vlnobití každodenného života
oceňujeme, keď nám príde do cesty
chvíľa, ktorá zjemňuje rôzne vibrácie
a napätia a vytvára podmienky na zážitok
čistého medziľudského stretnutia. Ešte vzácnejšie je, ak je takáto ponúkaná príležitosť
súčasne prostriedkom na otvorenie sa človeka voči transcendentnu, voči Bohu. Jedným
z prostriedkov takejto vzácnej symbiózy
nasýtenia duše ľudským i božským môže byť
vnímanie sakrálneho umenia v širokej škále
jeho prejavov.
Práve tomuto vznešenému druhu kresťanskej kultúry je zasvätené podujatie s názvom
Festival sakrálneho umenia, ktoré v čase od
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14. do 23. novembra prebiehalo po devätnástykrát v Košiciach. Nápad organizovať festival s kresťansky orientovaným posolstvom
sa zrodil v lone nežnej revolúcie. Už v zárodku
obsahuje v sebe slovo nežnosť, ale aj ďalšie
prívlastky ako sakrálnosť, hodnotovosť, ekumenickosť a pod. Skutočne ojedinelé a vzácne
podujatie na podporu predovšetkým domácej
kresťanskej kultúry. Záštitu nad podujatím
tohto roka prevzal eurokomisár Ján Figeľ.

Výstava ikon
Oficiálnemu otvoreniu podujatia predchádzala vernisáž výstavy byzantských ikon

Vincenta Lucu a o. Kamila Drába. Preplnenú
galériu účastníkov vernisáže vyzval k hĺbavému prístupu k ikonám. „Ikona je kultový
obraz, je to prostriedok na posilu náboženskej
viery a zápasu o svoju kresťanskú rýdzosť,“
uviedol. Jedinečnú atmosféru vernisáže, podobnú sviatočnej sakrálnej atmosfére, umocnil svojím spevom Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda pod vedením Lucie Lovašovej.

Otvárací koncert
Festival bol slávnostne otvorený koncertom
v budove historickej radnice. Vzácne myšlienky, ak sú obalené do krásneho vonkajšieho
rúcha, vyznejú prenikavejšie. Tak to bolo aj
v duchovno-umeleckom slove venovanom
„obrovi kresťanstva“ sv. Pavlovi, ktorému
je zasvätený jubilejný rok. Samotný život
tohto apoštola je nedostižným príkladom
toho, čo môže urobiť Božia milosť a oddaná
spolupráca človeka. Horlivého farizeja Šavla
poranilo svetlo zhora, aby sa stal Pavlom, mužom šírenia Svetla uprostred pohanskej tmy
náboženskej nevedomosti. Nádherné recitácie
z početných Pavlových listov pôsobili ako
ohromujúce záblesky svetla pre dušu. Zborové spevy v starobylej latinčine i ľubozvučnej
cirkevnoslovančine tvorili kulisu pre pásmo
slova o veľkosti apoštola národov. Keď sme
po skončení odchádzali, nechtiac som počul

z úst jednej účastníčky úprimné polohlasné
hodnotenie: „Všetci spievali (ľudsky) krásne,
ale naši zboristi spievali ako nebeskí anjelici“. Potešený som si v duchu pomyslel, že
súhlasím.

Ekumenicko-jednotiaci charakter
Starou známou skutočnosťou je, že hudba
ľudí spája. Je univerzálne zrozumiteľným,
všeľudským jazykom. V tomto zmysle každé
hudobné podujatie v programe festivalu bolo
súčasne prekonaním akýchkoľvek konfesijných rozdelení a vzájomným zjednotením.
Len heslovito spomeniem koncert detských
zborov z košických cirkevných škôl, komorný
koncert s Jaroslavom Dvorským, profesionálny koncert Štátnej filharmónie, spevy Taizé
atď. V centre Apoštolskej cirkvi zaznel krásny
gospelový koncert slovenských a anglických
spirituálov. Tento hudobný žáner nielen ľudí
spája, ale svojím posolstvom ich aj ideovo
zjednocuje. Táto skúsenosť silno rezonovala
počas programu celého festivalu a pomáhala
všetkým vo vzájomnej tolerancii obdivovať
tradície a prejavy viery bratov iných cirkví
a spoločenstiev.

rozhovor na 5 minút
s kancelárom a hovorcom Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove
ThDr. Ľubomírom Petríkom, PhD.

Medzinárodný charakter
Košice budú v roku 2013 jedným z dvoch
európskych hlavných miest kultúry. Je to vyznačenie, ale aj záväzok. Festival sakrálneho
umenia sa stal príležitosťou už teraz zakúsiť,
že dobro a krása nemajú národnú značku. Sú
to jednoducho hodnoty vyžadujúce iba otvorenosť duše pre implementáciu krásy z každej
časti planéty. Medzinárodnú pečať vtlačilo
podujatiu vystúpenie francúzskeho komorného zboru z Marseille v budove Štátneho divadla. Práve Marseille tvorí s Košicami víťazný
tandem hlavných miest kultúry 2013.

Kto bol pri zrode myšlienky Medzinárodného festivalu duchovných piesní
byzantského obradu v Prešove?
Festival vznikol v roku 1990 z iniciatívy
bývalého ministra kultúry pána Ladislava
Snopka, vtedajšieho prešovského biskupa
Jána Hirku a pani Niny Rašiovej. Konal sa
v Košiciach. V roku 2001 sa festival neuskutočnil. V roku 2002 sa uskutočnil po
prvýkrát v Prešove. Od roku 2003 sa jeho
organizácie ujal vladyka Ján Babjak SJ,
ktorému veľmi záležalo na tom, aby tento
festival aj napriek problémom pokračoval.

Záver
Krása má veľa tvárí. Je na nás, ako ich
dokážeme objavovať a vychutnávať. Festival
sakrálneho umenia pomohol objaviť hodnotu
skutočnej krásy pre život uprostred honby za
pominuteľnými vecami. Nehovoriac o úpadkovej kultúre, ktorá nás obklopuje. Vďaka
Bohu za uplynulý ročník podujatia. Vďaka
všetkým organizátorom, interpretom a umelcom. Už teraz sa teším na budúci – jubilejný
ročník. n

Snímky: Pavol Fenik

Medzinárodný festival duchovných priesní v Prešove okom fotografa

Ako vyzerá príprava takéhoto podujatia
a výber účastníkov festivalu?
Ostatné ročníky organizačne zabezpečoval
biskupský úrad v Prešove. Vďaka šikovným
a ochotným ľuďom sa to akosi zvládalo.
Vždy sme sa však borili s finančnou otázkou. Nakoniec vladyka Ján rozhodol, že
zo zahraničia budeme pozývať len jeden,
dva zbory. V organizačnom tíme sme sa po
dohode s vladykom rozhodli, že medzinárodná časť sa uskutoční každý druhý rok.
Medzitým sa stále uskutoční domáca časť
festivalu. Vždy sme pozývali nám známe
domáce zbory a zo zahraničia zbory na
základe rôznych kontaktov.
V prvom rade bolo vždy potrebné pripraviť projekty aspoň na čiastočné finančné
zabezpečenie, osloviť sponzorov a mnoho
ďalších vecí. Pretože tohto roku už organizačne festival zabezpečovala pani Valéria
Hricovová, chcem jej vyjadriť úprimné
poďakovanie. Zo srdca však úprimne ďakujem mojim najbližším spolupracovníkom
z Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu
v Prešove a viacerým ďalším ochotným
ľuďom.
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V čom vidíte hlavný prínos festivalu?
Festival prispel k vzniku viacerých domácich zborov a naďalej prispieva k ich kvalitatívnemu rastu. Zároveň odovzdáva túto
hodnotu aj mladým ľuďom a angažuje ich
pre sakrálny spev. Svojou mierou prispieva
aj k budovaniu ekumenických vzťahov.
Bol tiež inšpiráciou pre vznik niektorých
ďalších festivalov duchovných spevov. Jeho
prvoradým poslaním je však zachovanie
tradície byzantských spevov, rozširovanie
cyrilometodského duchovného a kultúrneho dedičstva ako jedinečného prejavu
ľudského ducha, umu, harmónie a krásy.
Umenie, ktoré povznáša človeka k Bohu, je
nádhernou modlitbou a preto si dovolím
v povedať, že tieto festivaly sú hlbokým
prejavom ducha modlitby Božieho ľudu.
D. Kolesárová
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Slovenský betlehem z Rajeckej Lesnej.

Snímka: www.atis.cz

slovo na tému

Priprav sa,
Betlehem!
Liturgia Narodenia Pána
Vojtech Boháč, st.

Narodenie Pána je stálym a veľkým sviatkom liturgického roka.
Každý rok pripadá na ten istý dátum – 25. december. Tvorí stredobod stálych sviatkov liturgického roka.
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P
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red sviatkom Narodenia Pána je pôstne
obdobie (Filipovka), ktoré sa začína
15. novembra a trvá do 24. decembra.
V tomto čase už liturgické texty naznačujú
blížiaci sa sviatok. K takejto vzdialenejšej
liturgickej príprave patrí aj spev irmosov
kánona Narodenia Pána: Krista narodeného oslávte, Krista z nebies vitajte. Irmosy
sa spievajú na utierňach od 21. novembra.
Blízka príprava na sviatok sa liturgicky uskutočňuje predprazdnenstvom sviatku od 20.
decembra. V tom čase sú bohoslužobné texty
veľmi bohaté. Na utierni a večierni má každý deň svoje vlastné liturgické texty. Obsah
textov a zameranie celej prípravy v súhrne
vystihujú úvodné slová tropára predprazd-

nenstva: Priprav sa, Betlehem! Raj, otvor
svoje brány všetkým! Vyzdob sa, Efrata! Je to
výzva pre každého kresťana, aby vo svojom
vnútri nemal ťažký hriech, aby sa „vyzdobil“
posväcujúcou milosťou. Prežívanie prípravného obdobia si nevyžaduje len sústredenie
a ochotu, ale aj čas.
Človek, ktorý správne prežíva toto obdobie, je pripravený dôstojne a do hĺbky sláviť
sviatky Narodenia Pána nielen v rodinnom
kruhu, ale aj v rámci liturgického slávenia vo
farskom spoločenstve. Práve počas veľkých
sviatkov liturgického roka si potrebujeme
uvedomiť, že Cirkev nám predkladá takú
liturgiu, akou chce, aby sme oslávili spásne

tajomstvo Narodenia Pána.
V predvečer Narodenia 24. decembra
v liturgickom poriadku predpisuje slávenie
kráľovských hodiniek (1., 3., 6. a 9. hodinka).
Podľa súčasného spôsobu počítania času sú
to modlitby o 6., 9., 12. a 15. hodine. Kráľovskými hodinkami (inak aj cárske časy)
sa volajú preto, lebo na týchto hodinkách
bol v Konštantínopole vždy prítomný aj
byzantský cisár.
Tieto modlitby – denné hodinky – sú predpísané aj na každý deň. Ich obsah tvoria tri
žalmy, tropár dňa, sviatku alebo svätého,
bohorodičník, Trojsväté po Otče náš a kondák
v tom istom poriadku ako tropár. Nasledujú
stále modlitby danej hodinky a záver.
V Predvečer Narodenia Pána 24.decembra
sú hodinky obohatené. Tvoria ich iné žalmy
a po bohorodičníku nasledujú slohy z daného
dňa. Obsah slôh je akoby predzvesťou udalostí, ktoré sa predstavia v čítaniach, najmä
v evanjeliách.
Po slohách na každej hodinke nasledujú
tri čítania, ktoré majú súvis so sláveným tajomstvom. Prvé čítanie je zo Starého zákona,
ktoré už v čase svojho vzniku predpovedalo
určitú súvislosť s Mesiášom. Druhé čítanie
je novozákonné. Na prvej, šiestej a deviatej
hodinke je čítanie z Listu Hebrejom a na tretej
hodinke z Listu Galaťanom. Práve v časti,
ktorá sa číta z Listu Galaťanom, svätý Pavol
poukazuje na naplnenie starozákonných
očakávaní. Hovorí o tom, že keď prišla plnosť času, Boh poslal podľa svojho prísľubu
a predpovedí prorokov svojho jednorodeného

Syna, Vykupiteľa sveta.
Evanjeliá (okrem tretej hodinky) sú vybraté
z Evanjelia podľa Matúša. Na tretej hodinke
sa číta Evanjelium podľa Lukáša. Všetky tieto
úryvky hovoria o udalostiach pred Ježišovým
narodením, o udalostiach jeho narodenia,
o návšteve pastierov, o mudrcoch z východu, o Kristovej obriezke, ako aj o úteku
a návrate z Egypta, ale aj povraždení detí
v Betleheme.
Jednou z ústredných myšlienok kráľovských
hodín v Predvečer Narodenia Pána, ktorá nás
pri účasti na nich môže sprevádzať, je pozvanie k tomu, aby sme ochotne spolupracovali
s Bohom na plnení jeho vôle.
Kráľovské hodinky možno sláviť spolu aj
jednotlivo – každú jednu v jej prislúchajúcom
čase, prípadne spojiť dve z nich: 1. a 3., 6.
a 9. hodinku. Veriacim sa tak ponúkne viac
možností zúčastniť sa na spoločných Božích
chválach, ktoré sú školou modlitby v každej
cirkvi.
Nemenej príťažlivé sú Božie chvály v ten
istý deň podvečer. Slávi sa Veľká večiereň s Liturgiou svätého Bazila Veľkého. Na večierni
sloha prítomných vyzýva: „Poďte, radujme
sa Pánovi.“ Radujme sa, lebo prišiel Kristus
– pomazaný Spasiteľ. Radujme sa, lebo tvoj
príchod nám priniesol svetlo. Radujme sa,
lebo sme zapísaní do služieb vteleného Slova,
ktorého príchod na svet slávime.
Na večierni po prokimene nasleduje 8 čítaní
(paramejí) zo Starého zákona. Prvé dve parameje sú z Knihy Genezis a Numeri. Ostatných
šesť paramejí je zostavených z kníh štyroch
prorokov. Parameje majú delenie podľa
schémy: 3 – 2 – 3. Po prvej trojici paramejí
nasleduje striedavý spev textu tropára na
rozličný nápev spievaný kňazom a zakončený veriacimi. Po ďalších dvoch paramejách
sa to opakuje s tým, že text tropára je iný.
Po poslednej trojici paramejí nasleduje malá
ekténia so zvolaním Trojsvätej piesne a prechádza sa na Božskú svätú liturgiu svätého
Bazila Veľkého. Na liturgii je vlastné čítanie
z apoštola a z evanjelia.
Ak v obradoch sviatkov registrujeme bohatšiu zostavu čítaní zo Svätého písma, vždy je
to svedectvo o celonočnom bdení v príprave
na nadchádzajúci sviatok Tak je to aj na
sviatok Narodenia Pána.

Organickou súčasťou liturgie Narodenia
Pána je Utiereň Narodenia Pána. Utiereň
je súčasťou celonočného bdenia. V noci
liturgické predpisy nepočítajú so slávením
božskej liturgie, keďže už bola vo večerných
hodinách a bude v samotný deň slávenia
Narodenia Pána. Centrom oficiálnych modlitieb je Kristus. Cirkev nás preto usmerňuje

k takému sláveniu liturgie v tento sviatok,
aké predpisuje, aby sme si to mohli naplno
uvedomiť. Cirkev nám ponúka toto jedinečné slávenie, aby sme prijali a chápali, že
eucharistické slávenie nie je jedinou formou
bohoslužby spoločenstva.
Spoločné a slávnostné slávenie Božích
chvál je najlepšou školou modlitby. Počas nej
sa v srdci človeka rodí úprimné presvedčenie, že tajomstvo Narodenia Pána „môžeme
osláviť len živou vierou“. Len v tomto živom
a pokornom postoji viery budú sviatky Narodenia Pána opravdivo pokojné, duchovne
bohaté a radostné. Aj liturgické slávenia
nás pozývajú k tomu, aby sme si našli čas
a počas nich si hlbšie uvedomili: v modlitbe
je Emanuel – S nami Boh. Pozvaní sme všetci.
Dá sa na to odpovedať ináč než áno?
Všetkým prajem požehnaný, svätý a počas
sviatkov s Bohom radostne prežitý čas. n

u Vianočný list pre teba

Ako dobre vieš, moje narodeniny sa blížia. Každý rok sa koná oslava na moju počesť
a myslím si, že tak bude aj tento rok. Počas týchto dní veľa ľudí nakupuje darčeky.
Rozhlas a televízia vo svojich reklamách na každom kroku upozorňujú svet na moje
blížiace sa narodeniny. Je krásne vedieť, že najmenej raz ročne si niektorí ľudia na
mňa spomenú. Ako iste vieš, oslava mojich narodenín sa začala už pred mnohými
rokmi. Spočiatku ľudia chápali a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz
sa zdá, že nik už nepozná skutočný dôvod osláv. Rodiny a priatelia sú spolu, zabávajú
sa, ale nepoznajú význam osláv. Spomínam si, že aj vlani bola usporiadaná takáto
slávnosť na moju počesť. Slávnostná tabuľa bola plná delikates, ovocia a rôznych
maškŕt. Výzdoba bola vskutku fantastická a všetko to dopĺňali nádherne zabalené
darčeky. Chceš však niečo vedieť? Bol som oslávenec, ale nebol som pozvaný. Keď prišiel
deň D, prišiel som, ale nechali ma vonku pred zabuchnutými dverami. A ja som
tak veľmi chcel byť s nimi. Popravde, neprekvapilo ma to, pretože v ostatných rokoch
všetci predo mnou zatvárajú dvere. Nepozvaný, ale predsa som sa rozhodol potichučky
vojsť. Postavil som sa nebadane do rohu miestnosti. Všetci jedli, pili, podaktorí aj
opití rozprávali oplzlé vtipy a nesmierne sa na všetkom bavili. Potom do miestnosti
vstúpil veľký tučný muž oblečený v červenom s dlhou bielou bradou. Vyzeral ako
opitý. Sadol si do kresla a všetky deti sa rozbehli k nemu a kričali: „Santa Claus, Santa
Claus“, akoby táto oslava bola na jeho počesť! O polnoci sa všetci začali objímať. Tak
som roztvoril svoju náruč a čakal, koho by som mohol objať. A vieš čo? Nikto neprišiel.
Ľudia si začali rozdávať darčeky, otvárali ich plní očakávania. Keď už boli všetky
otvorené, nesmelo som sa obzrel, či tam nebude aspoň jeden aj pre mňa. Veď ako by si
sa cítil ty, keby na tvojich narodeninách boli obdarovaní všetci okrem teba? Vtedy som
pochopil, že som nechcený, nepozvaný, a preto som rýchlo odišiel. Každý rok sa oslava
sviatku mojich narodenín zhoršuje. Ľudia myslia len na jedlo, pitie, zábavu, ale na
mňa akosi zabúdajú. Bol by som rád, keby si mi počas týchto Vianoc dovolil vstúpiť
do svojho života. Potešilo by ma, keby si uznal skutočnosť, že pred vyše dvetisíc rokmi
som prišiel dobrovoľne na tento svet obetovať svoj život na kríži, aby som ťa zachránil.
Dnes jediné, čo chcem, je, aby si tomu uveril celým svojím srdcom. Rád sa s tebou
o niečo podelím. Keďže ma mnohí nepozvali na svoje večierky, budem mať vlastnú
grandióznu oslavu, akú si nikto nevie predstaviť. Ešte stále prebiehajú prípravy. Dnes
som poslal množstvo pozvánok a toto je jedna z nich – pre teba. Chcem vedieť, či
prídeš, aby som ti rezervoval miesto. Napíšem tvoje meno zlatými písmenami do veľkej
knihy pozvaných. Iba zapísaní budú pozvaní. Tí, ktorí neodpovedia na pozvánku,
zostanú vonku. Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie? Je to jednoduché, pošli za
mňa túto pozvánku všetkým, na ktorých ti záleží. Budem na vás všetkých čakať na
tohtoročnej oslave. Uvidíme sa čoskoro.
Milujem ťa!
Ježiš
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V neskorých večerných alebo nočných
hodinách sa slávi Veľké povečerie. Úvod
Veľkého povečeria tvorí šesť žalmov. Spoločným prvkom týchto šiestich žalmov je
bezmedzná dôvera v Boha, nádej v jeho
pomoc a vďačnosť za milosť, ktorou nás
obdaroval. Odpoveďou na prednesené slová
je pieseň proroka Izaiáša: S nami Boh. Je to
preklad hebrejského slova Emanuel. O tejto
piesni svedčí aj alexandrijský patriarcha
svätý Ján Almužník. Telesné pozostatky

tohto východného svätca sú v katedrálnom
chráme Bratislavskej arcidiecézy – v Dóme
svätého Martina. Významnými zložkami Veľkého povečeria je ešte Vyznanie viery a Malý
chválospev. Záverečná časť je vlastne časťou
večierne – od lítijných slôh až po požehnanie
lítijných darov. Lítijné slohy znova vyzývajú
k radosti „zem i nebesá, anjelov a ľudí, lebo
sa zjavil Boh v tele“. Opätovne sa ponúka
jedna z ústredných myšlienok slávenia, ale aj
našej spásy, lebo prišiel, „aby nás vyslobodil
z rúk nepriateľa“.
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rozhovor

Od 1. januára sa slovenská koruna stane minulosťou a nahradí ju euro. V rámci rozhovoru prinášame odpovede rôznych odborníkov prechodu na euro na praktické otázky, s ktorými sa stretávate a ktoré vás trápia. Kresťan nie je vytrhnutý z tohto sveta, ale v ňom žije a má svedčiť o Bohu
práve tomuto svetu.

Aj z chleba žije človek
Ako rozoznáme falošnú eurobankovku od
pravej?
Igor Barát, splnomocnenec vlády pre zavedenie eura: Eurobankovky majú viacero ľahko
rozoznateľných ochranných znakov – vodoznak,
sútlačovú značku, opticky premenlivú farbu,
hĺbkotlač, štruktúru papiera a viaceré ďalšie.
Prečo nie sú jedno a dvojeurové bankovky,
ale mince?
Igor Barát: Hlavným dôvodom, prečo bankovky 1 euro a 2 eurá nebudú, je príliš vysoká cena
za ich výrobu. Tieto nominály obiehajú veľmi
rýchlo, rýchlo by sa preto opotrebovali a bolo by
treba neustále tlačiť a dávať do obehu nové, čo
by bolo veľmi nákladné. Mince majú nepomerne
dlhšiu životnosť.
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Treba si zakúpiť novú peňaženku na mince?
Igor Barát: Hoci po prechode na euro budeme
mať mincí o niečo viac, nič dramatické sa neudeje. Viem to potvrdiť vcelku dobrým príkladom
– dnešnou situáciou v susednom Česku.
Majú 50-korunové mince (takmer 2
EUR), 20-korunové mince (takmer
1 EUR) a aj všetky ostatné tak ako
my. Nezaznamenal som, že by
Česi používali mešce, alebo že by
mali akékoľvek problémy s nadmerným počtom mincí, hoci ceny
sú tam nominálne veľmi podobné
ako u nás. Navyše, čím ďalej tým viac
možností ponúkajú rôzne bezhotovostné
platobné prostriedky, takže časom bude
hotovosť čoraz menej potrebná.
Nebojte sa teda a nevyhadzujte
peniaze za mešec, pohodlne sa bez
neho zaobídete...
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Musíme nanovo zadávať staré
trvalé prevodné príkazy v banke
v eurách?
Viliam Ostrožlík, viceguvernér NBS: Komerčná banka má povinnosť bezplatne
prepočítať zostatky na všetkých účtoch, vrátane úverových. Takisto má
povinnosť prepočítať sumy uvedené
v trvalých príkazoch. Banka bezplatne prepočíta splátku hypotekárneho
úveru, ale podľa zákona o zavedení

eura nie je povinná zaslať o tom klientovi informáciu. Ak klient uhrádza splátky zo svojho
bežného účtu trvalým príkazom, tak mu banka
automaticky prepočíta výšku splátky na eurá na
dve desatinné miesta.

Doteraz niektorí obyvatelia
nedostali eurokalkulačku.
Ako majú postupovať?
Viliam Ostrožlík: V tomto
prípade by som odporúčal
kontaktovať doručovaciu pobočku
Slovenskej pošty
vo vašom mieste bydliska.
Budú bankomaty od nového roka
vydávať aj 5-eurové
bankovky?
Viliam Ostrožlík: Výdaj konkrétnych
nominálov eurobankoviek bankomatmi závisí od ich technických parametrov. Preto budú bankomaty
vydávať prevažne 10 a 20-eurové
bankovky, i keď je pravda, že
jedna banka sa rozhodla svoje
bankomaty technicky prispôsobiť na vydávanie 5-eurových
bankoviek.
Ak si niečo kúpim počas prvých šestnástich dní nového roka a budem platiť
v korunách, vydajú mi v eurách?
Viliam Ostrožlík: Platí princíp,
že výdavok má byť realizovaný
v eurách.
Dá sa mincami zo štartovacieho balíčka platiť už teraz u nás
a v cudzine?
Viliam Ostrožlík: Slovenské euromince
sa stanú zákonným platidlom od 1. januára
2009, preto ich nemožno dovtedy používať. Štartovacie balíčky slúžia len na
predzásobenie v záujme uľahčenia
platieb v novom roku.
Nemôžu mať alergici problém
s niklom v eurominciach?

Antti Heinonen, hlavný poradca odboru
bankoviek Európskej centrálnej banky: Spomedzi eurových mincí sa nikel nachádza len
v minciach (1 a 2 euro), ktoré
si vyžadujú vyššiu úroveň
ochrany. Nikel sa v týchto
minciach nachádza predovšetkým vnútri zliatiny (na povrchu je
jeho koncentrácia
pomerne nízka),
čo znamená, že
pokožka príde do
styku s niklom len
v obmedzenej miere. Nikel
sa v Európe bežne používal
v pôvodných národných
minciach pre jeho fyzické
vlastnosti. Pritom množstvo
niklu na povrchu eurových mincí je
v porovnaní s napríklad španielskymi
a nemeckými mincami menej ako polovičné a v porovnaní s bývalými francúzskymi
a holandskými mincami dokonca predstavuje
menej ako jednu desatinu.

Prečo nemajú všetky bankovky hmatové
rozlišovacie prvky?
Antti Heinonen: 200-eurové a 500-eurové
bankovky majú hmatové značky, pretože
výška týchto bankoviek je rovnaká ako výška
100-eurovej bankovky a tieto značky uľahčujú
ich rozpoznávanie.
Bude môcť obchod na Slovensku odmietnuť
od nového roka nejakú eurovú bankovku?
Martin Šuster, vedúci Pracovného výboru
pre komunikáciu zavedenia eura: Vo väčšine
krajní eurozóny môžete mať problém použiť
500 a 200-eurové bankovky. Podľa zákona sú
to síce platné peniaze a mali by ich akceptovať,
ale aj dnes sa vám stane, že vám obchod nemá
vydať z päťtisíckorunáčky. Odporúčal by som
vám podľa možností používať radšej bankovky s nižšou hodnotou (ak nejdete kúpiť niečo
naozaj drahé).
Zmení sa posielanie peňazí na účet do iných
bánk v zahraničí EÚ a poplatky za prevod?
Ing. Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ
Slovenskej bankovej asociácie: Od 01.01.2009

listáreň
Vážená redakcia,
obraciam sa na vás s prosbou o vydanie
starosloviensko-slovenského slovníka.
Môžete to urobiť formou zvláštneho čísla,
na pokračovanie v Slove alebo aj formou
knihy. Bolo by dobré, aby sa to dostalo do
každej rodiny. Nastal taký čas, že staroslovienske Božie služby nie sú atraktívne, lebo
vraj ľudia „nerozumejú“, a tak ich nahrádzajú
slovenské bohoslužby. Už sme zabudli na
slová: „Dedičstvo našich otcov zachovaj
nám, Pane“? Takto si to nepredstavujem,
lebo rušenie staroslovienskych bohoslužieb
je len začiatkom likvidácie Rusínov, ich reči
a identity. Zároveň vás prosím o adresu na
TV LUX a Rádio Lumen.
Janko z Bardejova

začne na Slovensku platiť nariadenie Európskeho spoločenstva, ktoré hovorí, že domáce
a zahraničné poplatky do krajín eurozóny musia
byť rovnaké. Príde teda k ich zjednoteniu. Výška
v jednotlivých bankách však bude závisieť od
každej banky.

Bude výmena hotovosti Sk za euro v bankách bez poplatkov?
Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: Výmena hotovosti bude bez poplatkov,
ale obmedzenie je do sto kusov.
V akej mene bude poskytnutá výplata za
mesiac december 2008?
NBS: Nakoľko mzda za december sa vypláca
v priebehu januára nasledujúceho roka, výplata
sa síce vypočítať podľa mzdových podmienok
dohodnutých v slovenských korunách, ale zamestnávateľ ju vyplatí alebo poukáže na účet
zamestnanca už prepočítanú na eurá. Prepočet
musí byť presne podľa konverzného kurzu.

Milý dôchodca,

Ako si vymeniť peniaze?
NBS: Najjednoduchším spôsobom je uložiť si
peniaze pred zavedením eura na účet do banky,
kde budú automaticky prevedené na euro. Po
zavedení eura budú komerčné banky bezplatne vymieňať korunové mince do konca júna
2009, bankovky do konca roku 2009. Banky
budú môcť obmedziť bezplatnú výmenu korún
za eurá podľa počtu vymieňaných bankoviek
či mincí. Národná banka Slovenska bude vymieňať mince do konca roku 2013 a bankovky
neobmedzene.
Aké sú eurové bankovky a mince?
NBS: Existuje sedem eurových bankoviek:
500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 eur a 8 eurových
mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10,
5, 2, 1 centov.
Ako sa budú dôchodkové dávky zaokrúhľovať?
NBS: Pre zaokrúhľovanie peňažných súm
platia všeobecné pravidlá. Zaokrúhľuje sa
s presnosťou na dve desatinné miesta, na eurocenty, podľa matematických pravidiel. V prípade
dôchodkových dávok a sociálnych dávok sa
však urobí výnimka a zaokrúhľovať sa bude
vždy smerom nahor – v prospech občana. Podľa
druhu dávky sa bude zaokrúhľovať na najbližší
vyšší eurocent alebo na 10 centov.

Aký vplyv bude mať zavedenie eura na
hypotekárne úvery? Ako sa zmení percentuálna sadzba a ako to celkovo ovplyvní už
uzavreté zmluvy na hypotekárne úvery?
NBS: Hypotéky v slovenských korunách prechodom na euro prejdú jednoduchým procesom,
o ktorý sa kompletne postarajú banky. Splátky
sa prepočítajú na eurá podľa konverzného kurzu, ktorého výšku stanoví EK v polovici roka.
V prípade variabilného úročenia vypočítavaného
na základe národných medzibankových úrokových mier tento základ nahradia európske
miery. Fixného úročenia sa prechod na spoločnú
európsku menu vôbec nedotkne.
rozhovor pripravil J. Gradoš
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Akým kurzom sa po 31. decembri 2008 bude
prepočítavať starobný dôchodok vyplácaný
zo zahraničia? Bude pri prepočte používaný
pevný kurz alebo bude po prepočte na eurá
suma dôchodku vždy iná?
NBS: Z dôvodu zavedenia meny euro v Slovenskej republike bol pevný konverzný kurz
stanovený len na prepočet slovenských korún
na eurá. Sumy určené v inej mene budú na
eurá prepočítavané priamo a pri ich prepočte

nebude v žiadnom prípade zohľadňovaný kurz
medzi slovenskou korunou a inou menou platný
k 31. decembru 2008. Z uvedeného vyplýva, že
dôchodok vyplácaný z cudziny bude prepočítavaný na eurá vždy kurzom medzi inou menou
a eurom platným v deň pripísania platby na
účet. Prepočet zabezpečí peňažná inštitúcia,
ktorá výplatu vykonáva.

slovník, ktorý žiadate, už existuje. Nerieši
však danú situáciu. Čo je dedičstvo Cyrila
a Metoda, aké je ich posolstvo? Ako človek
znalý histórie vám môžem povedať, že ak
je ním staroslovienska liturgia, tak je ním aj
slovenská a azda v dohľadnej budúcnosti aj
rusínska svätá liturgia alebo staroslovienska
s rusínskymi časťami. Lebo oni nepriniesli
na naše územie staroslovienčinu. Dôležité
posolstvo ich misie je východný obrad
v zjednotení so Svätým Otcom a právo národov modliť sa k Bohu vlastným jazykom.
Je len na inteligencii národa, ako rýchlo
a akým spôsobom dokáže prezentovať svoje požiadavky, ako ich dokáže realizovať. Nik
nebude za iných pripravovať ich bohoslužobné texty. Vysokoškolsky vzdelaní Rusíni,
zvlášť kňazi, ktorí sa k tomuto národu hlásia,
by mali spolupracovať a byť iniciátormi
takých zmien, ktoré by priniesli aj liturgiu
v jazyku zrozumiteľnom Rusínom. Môžem
vám povedať, že nášmu metropolitovi na
tom záleží a že existuje už rusínsky preklad
niektorých častí Malého trebníka, ktorý
bol zaslaný na schválenie Kongregácii pre
východné cirkvi do Ríma.
Samotní Rusíni sú zodpovední za seba.
Oni musia prezentovať svoje dedičstvo,
identitu, kultúru i jazyk. To všetko sa musí
diať nenásilnou cestou v súlade s učením
Ježiša Krista. Lebo akokoľvek ho nazveme,
stále to bude Boží Syn, ktorý nám ukázal,
že nás Boh miluje až do krajnosti. Takáto
prezentácia zvýši národnú hrdosť Rusínov.
Nik zo slovenských kňazov istotne nechce
meniť Rusínov na Slovákov. Očakáva sa
však, že nik z Rusínov nebude zo Slovákov
vyrábať obyvateľov rusínskej národnosti.
Oba národy sú národmi jednej miestnej
cirkvi a mali by naozaj v prvom rade myslieť
na svojho Majstra a až potom na to ostatné.
Prikladám požadované adresy: TV LUX,
s.r.o., Staré Grunty 36, Bratislava; Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01, Banská Bystrica.
o. Juraj
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spoločnosť

EURO – naša nová mena
Ján Hudacký, poslanec Európskeho parlamentu
Hlasovanie v pléne (v popredí p. Ing. Ján Hudacký, europoslanec Slovenska)
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   priebehu ostatných dvoch desaťročí
obyvatelia Slovenska zažívajú toľko
historických udalosti, ako hádam v
takom krátkom časovom rozmedzí nikdy
predtým. Všetky tieto historické procesy boli
naštartované spoločenskou, politickou a ekonomickou zmenou v roku 1989.
Aj keď rozdelenie Československa v roku
1993 bolo iniciované politickým rozhodnutím,
bolo prijaté väčšinou obyvateľstva ako slobodný prejav vlastných schopností a zodpovednosti budovať a rozvíjať vlastný štát.
Rok 2004 na druhej strane jasne preukázal
vôľu našich ľudí, že nechceme žiť v Európe
izolovane, že máme záujem integrovať sa
ako plnohodnotní Európania do politických a
ekonomických štruktúr v rámci Európske únie.
Sociálno-ekonomický vývoj na Slovensku ukazuje, že kráčame po správnej ceste, aj keď nie
všetky procesy boli a sú realizované ideálne.
Je len na nás samotných, aby sme v týchto
zložitých procesoch nestratili svoju národnú
a kultúrnu identitu založenú na kresťanských
hodnotách a zachovali vieru našich otcov.
V súčasnosti, doslova o niekoľko dní,
Slovensko uskutoční ďalší významný krok
k hlbšej európskej integrácii. Vstupom do
Európskej menovej únie a zavedením novej
meny Slovensko od 1. januára 2009 vstúpi
do klubu najvyspelejších ekonomík v Európe.
Napriek faktu, že stratíme jeden z formálnych
symbolov štátu – vlastnú menu, efekt v podobe zaistenia väčšej finančnej a ekonomickej
stability Slovenska je správnym rozhodnutím,
predovšetkým v týchto nepokojných dobách
finančnej krízy a hospodárskej recesie.
Slovensko je krajina s malou ekonomikou,
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výrazne otvorenou a existenčne závislou od
spolupráce vo výrobe a obchode s krajinami
EÚ. Najmä vďaka priaznivému podnikateľskému prostrediu (relatívne nízke daňové zaťaženie, rovná daň), vysokej miere zahraničných
investícií a výkonom podnikov je ekonomický
rast Slovenskej republiky relatívne vysoký a
stály. Na základe analýz a porovnania pozitív
a negatív by prijatie eura situáciu v tomto
smere ešte vylepšilo. Najaktívnejší partneri
slovenskej ekonomiky používajú euro nielen v
eurozóne, ale aj v obchode s našimi podnikmi,
a preto je pozícia eura v našej ekonomike už
teraz veľmi významná.
Zavedenie novej meny je veľmi vážna záležitosť pre akúkoľvek krajinu. Jej komplexný
charakter spôsobí určité ťažkosti tak pre
podnikateľskú sféru, ako aj pre občanov. V
takom prípade je vhodné, aby sme boli opatrní
a dostatočne trpezliví. Vzájomnou pomocou a
rešpektom si sami uľahčíme prekonanie týchto
ťažkostí a jednoduchšie sa dopracujeme k
očakávaným pozitívam spoločnej meny.
V súvislosti s obavami o znehodnotení úspor
obyvateľstva je nutné podotknúť, že rovnakým konverzným kurzom budú zmenené aj
ceny všetkých komodít, na nákup ktorých sú
úspory určené. Reálna kúpna sila úspor obyvateľov sa teda nezmení. Odporúčam našim
obyvateľom, aby sa správali trhovo. V prípade,
že narazia na obchodníkov, ktorí zneužívajú
zmenu meny vo svoj prospech a zvyšujú svoje
ceny, je treba dať tento fakt otvorene najavo a
prejsť k ich najbližšej konkurencii. Informácie
o takýchto nekalých praktikách niektorých
obchodníkov budú určite ich veľmi zlou referenciou, čo im v krátkom čase spôsobí nemalé

starosti. Aj tu platí, že dobrá správa sa šíri
rýchlo, no zlá ešte rýchlejšie.
Skúsenosti z ostatných 15 krajín EÚ, ktoré už
zaviedli euro, ukazujú, že ceny v súvislosti so
zmenou meny vzrástli v priemere iba o 0,3%,
čo je skutočne iba nepatrný nárast. Nárast inflácie v ostatných rokoch skôr zapríčiňujú iné
faktory, predovšetkým ceny energií a potravín,
ktoré sú odrazom nedostatku energetických
zdrojov a klimatických zmien.
Stať sa súčasťou eurozóny, teda byť v
spoločnosti krajín, ktoré už používajú euro
ako svoju menu, je významným aspektom,
ako čeliť súčasnej svetovej finančnej kríze a
následnej hospodárskej recesii. Uvedomujú
si to aj ekonomicky silné krajiny Európy, ako
napr. Švédsko, Nórsko a ďalšie, ktoré zatiaľ
nepokladali za dôležité prijať spoločnú menu,
no momentálne o tom vážne uvažujú.
Treba preto oceniť prezieravú politiku tých
vládnych predstaviteľov na Slovensku, ktorí
svojimi rozhodnutiami prispeli k tomuto významnému kroku.
Osobne som od samého počiatku týchto
procesov videl prevažujúce pozitíva novej
meny pre Slovensko a som rád, že som ako
člen výboru pre ekonomiku a menové záležitosti v Európskom parlamente mohol aspoň
trocha prispieť k úspešnému vyvrcholeniu
týchto snáh.
Na záver mi dovoľte, vážení čitatelia tohto
časopisu, popriať vám do prichádzajúceho
obdobia Vianoc veľa pokoja v kruhu vašich
rodín v radostnom očakávaní príchodu
betlehemského Dieťaťa a hojnosť Božieho
požehnania. n

svedectvo
Vasiľ Kočemba

V maštaľke
tróni vyvýšené
Keď zvony o polnoci
odhrnú závoj noci:
kŕdle sŕdc vyletia –
je ich plno ako smetia,
a tiahnu rovno k veži,
nad ktorou roj hviezd beží,
len jedna jediná –
zrak duše objíma,
do Betlehema ponáhľa sa...
úryvok

Jozef Tóth

Pieseň záhradníka
(K požehnaným 85. narodeninám
J. E. Mons. Dr. h. c. Jána Hirku,
emeritného prešovského biskupa)
Ktosi ma zavolal:
Poď a budeš štepiť
do plánok ruže,
ten najkrajší kvet,
veď kúkoľ rozsieva
a burinu seje
tento pomätený svet!
A šiel som rád,
keď ma pozvali,
neprestal som štepiť,
hoc mi všetko vzali,
do plánok ruže,
ten najkrajší kvet.
A stal sa zázrak:
plánky sa strácali,
opeknieval svet!
Šírila sa vôňa,
spievali záhrady
a vedel kúkoľ,
tratila sa smeť!
Ktosi ma zavolal:
Poď a budeš štepiť
do plánok ruže,
ten najkrajší kvet.
A ja som štepil,
i keď zimy boli,
pri Božom krbe
pre krásnejší svet!

Eva

M

ilá redakcia Slova, som vašou čitateľkou a chcem sa s vami podeliť o
svoje svedectvo. Už dlhšie ma trápil
istý zdravotný problém. Myslela som, že ho
vyriešim vlastnými silami. Bol však nutný
chirurgický zákrok, a ten som si nechcela
pripustiť.
V istom náboženskom časopise
som sa dočítala o sile príhovoru
Panny Márie. Každý deň modlitba ruženca na daný
úmysel, spolu 54
dní. Prvých 27
ružencov je prosebných, ďalších
27 ďakovných.
To ma presvedčilo. Zverila som
sa do rúk Panny Márie. Jedna
známa mi pomohla s vybavením vhodného
termínu zákroku na chirurgii. Ošetrujúceho
lekára som poznala a pomohol mi aspoň
trocha zbaviť sa strachu. Ešte som sa nedomodlila všetkých 54 ružencov a operáciu som
mala za sebou. Viem, že práve Panna Mária
mi pomohla v tomto období. Verím tiež, že
vytrvalá modlitba prináša ovocie.
Modlitba ruženca každý deň ma uzdravuje
aj duchovne. Túto modlitbu mám rada a sna-

žím sa ju modliť, aj keď som unavená alebo
sa mi jednoducho nechce. Malé zázraky som
zažila aj vďaka príhovorom svätých v nebi,
na ktorých sa často obraciam. Spomeniem
tento: po operácii som túžila zúčastniť sa
na odpustovej slávnosti k Pátrovi Piovi. Môj
zdravotný stav mi
však nedovoľoval
prejsť dlhú

cestu,
ktor ú bolo
treba prejsť. Navyše som
mala obavy, či túto slávnosť
vydržím stáť. Modlila som sa k
Pátrovi Piovi. Nakoniec som mala
odvoz autom. Po príchode na sv.
omšu sa voľné miesto na sedenie ešte našlo.
Táto udalosť v mojom vnútri upevnila vieru.
Boh nám dá svoje milosti. Niekedy aj vďaka
malým zázrakom, ktoré sa dejú v našich
životoch. n

biblické otázniky marice kipikašovej

Je pravda, že podľa Biblie je pastierstvo
jedno z najstarších povolaní?

S

  výrazom pastier sa v Biblii stretávame na mnohých miestach. Doslovne
ide o pastierov oviec. Význam tohto
povolania siaha k počiatkom biblických dejín, k Ábelovi – prvému pastierovi oviec.
Povolanie byť pastierom sa chápe aj obrazne – ide o božských a ľudských pastierov,
ktorí prejavujú ľuďom duchovnú alebo politickú starostlivosť.
Pastierstvo bolo vždy veľmi náročné. Pastier
ovce strážil, viedol, dával im mená. Každá
ovca poznala jeho hlas a išla za ním (Jn 10, 2
– 5). Bol lekárom a živiteľom oviec – v suchej
a kamenistej krajine hľadal trávu a vodu,
pretože ovca si nedokáže sama vyhľadať
potravu. Chránil ich pred vplyvmi počasia,
lupičmi aj divokými zvieratami a zablúdené privádzal späť do stáda. Stratené ovce
pastier musel nahradiť (Gn 31, 39), ak neuviedol presvedčivé okolnosti, pre ktoré ich
nedokázal ustrážiť.
Dobrý pastier stádo miloval, a preto ochotne znášal tvrdosť a odlúčenosť pastierskeho

života, ustavičné putovanie a bývanie v stanoch alebo v jamách. Pri svojom spôsobe
života bol zvlášť odkázaný na vieru v Boha.
Aj preto sa Boh s posolstvom o narodení
Mesiáša najprv obrátil na pastierov.
Božie slovo často zobrazuje Boha ako
pastiera Izraela. Boha, ktorý je nežne
starostlivý, ale tiež spravodlivo trestajúci
hriech. Schopný stádo rozohnať a zraniť, po
odpustení ho zase zhromaždiť a vyliečiť jeho
nevernosti (Oz 6, 1).
Výraz pastier je symbolom Božích služobníkov. Mojžiš, Jozue, Ámos a ďalší boli nazvaní
pastiermi ľudu. Na adresu pastierov, ktorí
majú viesť ľud k Bohu, Božie slovo vyslovuje
pochvalu aj pokarhanie. Ideálny pastier mal
byť silný, oddaný a nesebecký. Ale takých
nebolo veľa. Našli sa aj násilníci a niektorí vo
svojich povinnostiach zlyhali (Ez 34, 3 – 6).
Napriek týmto pádom nás Boh povoláva, aby
sme mali pastierov v úcte, prosili pre nich aj
pre seba o dar pastierstva a snažili sa pripodobňovať Pastierovi našich duší. n
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V záhrade mojej
už nerastú plánky,
len ruže kvitnú,
ten najkrajší kvet.
A s ružou v rukách,
s tým najkrajším kvetom,
požehnávam svet!

Malé veľké zázraky
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slovo v rodine

dieťa a vianoce

Snímka: h4.ggpht.com

Monika Rišková

Vianoce. Každému sa pod týmto slovom vybaví niečo iné. Zamyslime sa nad týmto slovom a sledujme, kam nás naše myšlienky dovedú. Sme v detstve pri rozžiarenom stromčeku alebo spomíname
na zasneženú panorámu rodiska? Počujeme praskanie ohňa alebo
vŕzganie snehu? Šteklí nás v nose vôňa koláčov a dobrôt? Napĺňa
nás pozdrav Christos raždajetsja niečím tajomným a radostným?
Iste vieme pridať k týmto otázkam aj veľa vlastných odpovedí.
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ianoce a deti patria akosi prirodzene
k sebe. Vidieť radosť na detskej tvári
a ich rozžiarené oči je nezabudnuteľným zážitkom. Žiaľ, doba, v ktorej žijeme,
nepraje rodine a rodinnej láske. Denne sa
stretávame s veľmi dobre cielenými útokmi na
rodinu a jej hodnoty. Svet sa usiluje prostredníctvom komercie, gýčovitosti a podsúvaním
falošných hodnôt odviesť kresťanov od skutočného zmyslu vianočných sviatkov, ktorým
je príchod Božieho Syna na svet.
Je zvláštne, že tieto sviatky majú prívlastok
sviatky pokoja, lásky a rodiny, ale o pokoji

a láske sa veľakrát nedá hovoriť. Hlavný dôraz je zameraný na to, aby sme nakúpili čo
najviac potravín a darčekov. O tom, že by sme
mali ,,nakúpiť“ predovšetkým odpustenie, lásku, milosrdenstvo a dať do poriadku vzťahy
v rodine, aby v nej vládol pokoj a láska, sa
vôbec nehovorí. Matéria vyhráva nad duchovnom. Jej najpodstatnejšou vecou je zisk.
Ako sa pripraviť a prežiť tento skutočne
požehnaný čas príprav na sviatky príchodu
Božieho Syna? Všimnime si niektoré znaky.
Prvý znak – Filipovka, blíži sa niečo výnimočné. Nestihli sme zareagovať?

Druhý znak – Mikuláš, štedrý ľudský darca.
Po ňom prichádza veľký deň, ktorý by nás
nemal prekvapiť, ale na ktorý by sme mali byť
duchovne pripravení.
Chcem sa s vami zamyslieť nad tými, ktorých nám Boh zveril do výchovy. Naše deti.
Kým nebudú stáť na vlastných nohách, budú
stále najzraniteľnejšie.

Vlastný príklad
Aj Ježiš dával učeníkom príklady, ako sa
majú medzi sebou správať, milovať, odpúšťať. Nevyučoval ich tak, že im povedal, čo
majú alebo nemajú robiť. Rodičia sú v úlohe
Ježiša a potrebujú svoje deti naučiť naozaj
všetko. Nenechávajme na školu alebo ulicu
vysvetlenia, ktoré sme povinní dať našim
deťom my.
Najdôležitejší je vlastný príklad. Deti podvedome prijímajú to, čo vidia u rodičov. Tak
je to so všetkým – s modlitbou, výchovou aj
preberaním hodnôt. Ak dieťa vidí a počuje,

že sa rodič modlí a číta Božie slovo, nebude
mať problém prihovoriť sa vlastnými slovami
Bohu. Ak zažíva, že materiálne prípravy na
Vianoce sú prioritou a idú na úkor pokoja
v rodine alebo dokonca narúšajú vzťahy, aj
dieťa preberie do svojho budúceho života
takýto model chápania všetkého, vrátane
Vianoc.

ich požehná, ak neurobia, Boh im požehnanie
odoprie. Boh je predsa štedrý darca a dáva
svoju milosť zadarmo.
A všetko to, čo robíme v tomto požehnanom
čase prípravy na Vianoce, je cvičením sa
v láske, otváraním svojho srdca Bohu, urovnávaním chodníka. To v konečnom dôsledku
prinesie do našich rodín iného ducha.

Najdôležitejšia vec

Atmosféra pokoja a lásky

V hĺbke srdca deti ani tak netúžia po veciach,
ale prahnú po láske a pokoji v rodine. Po
pokoji, o ktorom hovorí aj Ježiš Kristus. Zastavme sa. Vystúpme zo zabehnutého rytmu
a skúsme venovať svoj čas deťom. Možno ste
si už dávno nesadli k svojim deťom a nespýtali sa ich, po čom túžia, čo by chceli, aké bôle
ich trápia. Naučme sa im načúvať.
Možno zistíme, že musíme prehodnotiť naše
doterajšie správanie. Požiadajme ich o odpustenie a priznajme si chyby, ktoré sme urobili
vo výchove. Mohli sa stať vedome aj nevedome – pre nedostatok času alebo únavu.
Spomeňme si na vlastné detstvo, keď nás
viac než darček potešilo prežitie sviatkov
v atmosfére vzájomného prijatia a lásky.
Neklamme samých seba, deti našu masku
ľahko spoznajú. Dôležitou zmenou je v prvom
rade naša premena, a tá by nemala byť len vo
vianočnom čase.

V nej sa majú odohrávať všetky prípravy na
prichádzajúce sviatky. Pripomínajme svojim
deťom, na čo sa pripravujeme, ale hlavne
žime prichádzajúcu atmosféru Štedrého dňa.
Povznesme sa nad problémy, ktoré nás trápia.
Nedovoľme, aby nás ovládali.
Všetci aj po rokoch radi spomíname na čas,
keď sme spolu s mamou chystali vianočné
pečivo, zdobili medovníky, s otcom išli kúpiť
kapra, balili salónky alebo zdobili spoločne
stromček. Zapojme deti do takýchto príprav,
neodháňajme ich. Deťom práca neškodí. Škodí
im nepokoj a nečinnosť. Je to tiež veľmi vhodný čas na to, aby sme sa s deťmi rozprávali
a učili ich vďačnosti za všetko, čo nám Boh
požehnal. Často práve malá pravda vyslovená
rodičom pri spoločnej práci ostane hlboko
vrytá v duši dieťaťa po celý život.

Zmysel pôstu

Odpovedáme deťom na ich otázky?
Poslať ich preč alebo neodpovedať s tým, že
tejto veci ešte nerozumejú, je najjednoduchšie. Ak sa dieťa pýta, treba jeho zvedavosť
uspokojiť. Aj o vianočných darčekoch by sme
mali hovoriť pravdu. Samozrejme, primerane
ich veku. Nikdy však naša reč nesmie stáť na
klamstve. Povedačky typu „anjeliky sa počas
Štedrého večera spúšťajú na šnúrke z neba
a nosia vianočné darčeky“ sú síce pre deti zaujímavé, ale časom zistia, že nie sú pravdivé.
Spoznanie pravdy od kamarátov je potom pre
nich veľmi zraňujúce.

Ďalšou dôležitou vecou je, aby sa obdobie prípravy na Vianoce v rodine prežívalo
skutočne ako mimoriadne obdobie. Obdobie
prípravy na jedinečnú udalosť. Rozprávať sa
s deťmi o zmysle pôstu či primeranými formami ich učiť konať dobré skutky, alebo skutky
sebazaprenia, učiť deti, že sa pripravujeme
na niečo naozaj veľké.
Mnohí poznáme metódy, ako sú zahýnanie
či vyzdobovanie košieľky pre Ježiška dobrými
skutkami, nosenie slamy do jasličiek, aby
bolo Ježiškovi teplo a pod. Každý rodič, ktorý
pozná svoje dieťa, určite dokáže vymyslieť
niečo, čo bude jeho dieťa pozitívne motivovať
ku konaniu dobra. Z vlastných skúseností
viem, že spočiatku je nadšenie detí veľké,
ale postupne ochabne. A preto je dôležité
deti z času na čas nanovo motivovať. Učíme
ich tým aj vytrvalosti a schopnosti dokončiť
začatú vec.

Hovoriť pravdu

Hoci sa to nezdá, pomaly sa začne narúšať
dôvera dieťaťa v rodiča. Akú váhu budú potom mať pre naše deti naše ďalšie slová?
Naše dieťa nám raz na Vianoce položilo
otázku: „Ako to, že Ježiško dáva také darčeky,
aké som videl v obchode?“ Môžeme v pravde
a smelo povedať, že darčeky sú od Ježiška,
veď v každom z nás je Ježiš. Hovorili sme
mu o tom, že Boh požehnáva rodičov prácou,
zdravím, že rodičia vďaka tomu môžu zarobiť
peniaze a postarať sa o deti. Neberme deťom
ani čaro očakávania. Múdro vážme slová.

Tradície
S predvianočným časom a Vianocami je
späté aj množstvo tradícií. Deti o nich počujú
od starých rodičov, zo školy, médií a podobne.
Ani na tie by sme nemali zabúdať, no mali by
sme dôsledne rozlišovať medzi kresťanskou
tradíciu a poverami. Myslieť si, že na Štedrý
deň nemôžeme nikomu nič požičať, lebo nás
stihne nešťastie, alebo to, že nedať pod okraje
kaprie šupiny či papierovú bankovku čo najvyššej hodnoty znamená vyjsť na žobrotu, či
to, že žena nesmie vojsť do cudzieho domu,
aby ju nepovažovali za pôvodcu prípadného
uhynutia dobytka, nemá nič spoločné s vierou
a kresťanským zmýšľaním.
Dôležité sú aj vlastné rodinné tradície. Keď
sa stretávajú dva rôzne svety, ktoré si do
manželstva prinášajú muž a žena, je dobré,
ak sa hneď na začiatku manželstva dohodnú,
ako budú sláviť sviatky, čo chcú odovzdať
svojim deťom.

Malá rada
Trávme čo najviac času so svojimi deťmi,
učme ich láske, prítulnosti, obetavosti, užívajme si čas ich blízkosti, kým sa to dá, kým
sú s nami.
Želám všetkým ľuďom, aby im novonarodené betlehemské Dieťa prinieslo pokoj do
duší. n

otázka pre vás

Čo podľa vás najviac poteší deti na Vianoce?
neviem to posúdiť 2 %
prázdniny 4 %
prežívanie tajomstva
Božieho narodenia 6 %
obdaruvávanie iných 6 %
vianočná výzdoba 2 %
dobré jedlo 8 %

Ježiš dáva zadarmo

pokoj a pohoda v rodine 20 %

darčeky 52 %
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Pri tom všetkom nesmieme zabúdať na jednu veľmi podstatnú vec – darčeky, na ktoré
sa naše deti úplne prirodzene tešia, nie sú
výsledkom toho, či boli dobrí, alebo koľko
dobrých skutkov vykonali, prípadne odmenou
za odriekanie. Bolo by veľkou chybou, keby to
deti chápali tak, že ak urobia niečo dobré, Boh

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.
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legenda / midraš

Pasca zákonov

Obilie bolo a dlho bude jednou z hlavných potravín ľudstva.

Snímka: www.2fbc.com

E

gyptský ľud aj napriek faraónovej snahe prejavoval neustále nespokojnosť
s tým, že mu vládne bývalý otrok. Aby
Putifar uspokojil ľud, rozhodol sa vydať svoju
dcéru Asenet za Jozefa, čím zároveň ukázal,
že obvinenia zo zneužitia jeho manželky
boli falošné. Veď inak by mu nezveril svoju
vlastnú dcéru.
Skôr, ako nastúpilo sedem neúrodných
rokov, sa Jozefovi a Asenet narodili dvaja
synovia. Prvému dal meno Manasses, čo znamená „Pán sa postaral, aby som nezabudol
na Tóru“. Neznamená to, že počas pobytu
v Egypte študoval Tóru, ale dôsledne dodržiaval všetko, čo od neho Zákon vyžadoval.
Druhého syna nazval Efraimom, pretože Pán
ho urobil plodným v kraji márnosti.
Počas prvých siedmich rokov nikto netrpel
núdzu. Ale Jozef dôsledne oddeľoval pätinu
úrody a odkladal ju do sýpok, čím zásobil
ľud na roky núdze. Keď nastal hlad, obilie
v egyptských domoch začalo plesnivieť. Nakoniec museli vyhodiť všetky zásoby, ktoré si
nazhromaždili. Šli k Jozefovi, ale ten vyhlásil
podmienku, ktorej splnenie vyžadoval pri
vydaní obilia: „Zrieknite sa svojich modiel
a vyznajte, že je požehnaný Boh, ktorý nám
dáva pokrm i všetku obživu!“ Po tomto vyznaní žiadal od nich obriezku. Nespokojný
ľud sa vybral k faraónovi, aby prinútil Jozefa
vydať zásoby iným spôsobom.
„Choďte k Jozefovi, veď jeho som určil za
správcu.“
„Práve ideme od neho, ale žiada od nás
nemožné.“
„Hlupáci, veď Jozef dávno predpovedal,
čo sa stane. Prečo ste si sami nevytvorili
zásoby?!“
„Ale vytvorili. Lenže všetko naše obilie
splesnivelo a teraz nemáme nič.“
„Ak je to naozaj tak, potom vám neostáva
iné riešenie. Ak má moc spôsobiť skazu vašich zásob, má moc zahubiť aj vás. Choďte
a spravte, čo žiada.“

Samozrejme, mnohí prijímali Jozefove podmienky s nevôľou. Lenže hlad neustupoval.
Ani ďalší rok nepriniesol úrodu. Sklamal aj
ďalší v poradí. Ľudia boli ochotní urobiť naozaj čokoľvek a ochotne sa zriekali svojich
pohanských zvykov i praktík. Hlad zasiahol
nielen Egypt, ale aj okolité krajiny. Okruh
tých, ktorí prichádzali so žiadosťou o pomoc,
sa rozširoval a rovnako sa šírilo poznanie
Boha, o ktorom Jozef pri výdaji obilia horlivo
rozprával.
Jozef určil veľmi presné pravidlá na výdaj
zásob a nespravil to náhodne.
– Obilie sa bezplatne dávalo len Egypťanom.
Cudzinci si ho museli kúpiť. Práve toto bolo
veľkou novinkou, keďže všetci doterajší vlád-

ZRKADLENIA alexandra NEMCa
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Nedostatok lásky

ikto nevedel, kedy a odkiaľ prišiel do
nášho mesta. Občas, najmä zrána, ho
ľudia vídali kľačať na chrámových schodoch. Skromne oblečený, s ufúľanou vetrovkou
pod pazuchou, tichý, sám.
Údajne, keď prišiel o prácu a žena s deťmi ho
opustila a odišla kamsi do sveta, prišiel hľadať
útočisko k nám.
V jedno ráno ho našli ležať na lavičke v parku
mŕtveho.
Lekár povedal, že zomrel na podchladenie.

Na poslednej ceste ho odprevádzalo len zopár
ľudí. Zamyslene stáli okolo hrobu, kde na dvoch
hranoloch položených krížom cez hrobovú jamu
ležala tmavohnedá truhla. Ozdobovali ju len
kvapky dažďa, ktoré ako perly stekali po veku
rakvy a mizli v nenávratne.
Napriek lekárskej správe bolo každému z prítomných jasné, že skutočnou príčinou smrti
tohto človeka nebolo podchladenie, ale nedostatok lásky. n

covia sa snažili zabezpečiť len svoj vlastný
národ. Jozef ukázal, že človek má byť súcitný
ku každému, kto potrebuje pomoc, bez ohľadu
na jeho pôvod.
– Žiaden z dohliadačov nesmel vydať obilie
otrokom, prevziať ho mohla len hlava rodiny
alebo jeho synovia.
– Obmedzený bol aj objem dávok tak, aby
si každý mohol odniesť len toľko, koľko potrebuje pre seba a svoju rodinu.
– Pod hrozbou trestu smrti bolo zakázané
predávať obilie ďalej.
Jozef si bol istý, že skôr či neskôr si prídu
po obilie aj jeho bratia. Preto sa poistil, aby
ich návšteva neostala nepovšimnutá. Aby
otec nemohol poslať otrokov, bolo vydané
prvé nariadenie. Tým sa Jozef postaral, že
po obilie musel prísť sám otec alebo jeho
bratia. Obmedzením objemu dávok prinútil
bratov prísť v čo najväčšom počte, lebo len
tak si mohli odniesť čo najviac úrody. Chcel
sa totiž stretnúť so všetkými bratmi naraz.
A keďže bolo zakázané predávať obilie ďalej, nehrozilo, že by si ho jeho bratia mohli
kúpiť inde. Dôslednou evidenciou a tým, že
za hlavného dozorcu určil svojho syna Manassesa, sa poistil, že návštevu jeho bratov
si iste všimnú a včas ho upozornia. Ostávalo
mu už len čakať.
preložila a upravila Valéria Juríčková

Snímka: molonlabe70.blogspot.com

Cez oheň alebo

Víťazstvo poskladané z prehier
Valéria Juríčková

V

vie, že rozhodovanie už nie je na ňom, nemá
vo svojej moci okolnosti ani ich výsledok,
nemôže kontrolovať ľudskú mienku. Ale ani
to robiť nemusí.
Všetko naše ľudské snaženie, napĺňanie
ambícií je spojené so stresom. Čo ak to nevyjde? Život s Bohom po tom, čo ťa previedol
cez oheň, je život bez stresu. Človek si je istý
Bohom, jeho mocou, dobrotou a milosťou.
Zažil, že ničomu nerozumel, a hoci sa všetko
zdalo nespravodlivé a zlé, obrátilo sa to na
jeho dobro. Taký človek už nemá vlastné túžby. Presvedčil sa, že Božie túžby sú pre jeho
život aj tak lepšie. Sám by pre seba nevymyslel
také obrovské požehnanie, aké mu pripravil
milujúci Boh. Takýto život človeku „chutí“ a je
príťažlivý aj pre okolie. A toto je to najsilnejšie
svedectvo, aké môže človek vydávať.
Jób podobne ako Jakub „bojoval s Bohom“,
aby sa z neho stal „Izrael“ – ten, ktorý vládne
s Bohom. Nezmenený Jób pre istotu prinášal
obety za svoje deti po ich nočných zábavách.
Jób očistený v ohni trápenia to robiť nepotreboval. Dokonca svojim dcéram dáva podiel
spolu s ich bratmi, čím výrazne povyšuje ich
status.
Dnešný svet naliehavo potrebuje takýchto
zmenených otcov a matky (biologických aj duchovných), pretože opakom dobrého príkladu
a dobrej výchovy nie je „neutrálna výchova“,
ale zlý príklad a žiadna či zlá výchova. Nedá
sa nevydávať svedectvo – buď ho vydávame na
Božiu slávu, alebo je naše svedectvo pohoršujúce. Niet strednej cesty. Opakom zmeneného
charakteru je logicky nezmenený charakter, pre
ktorý je typická duchovná pýcha, súdenie, nezodpovednosť, pocit nenahraditeľnosti, túžba
po pochvale, vplyve na ľudí, moci nad nimi,
túžba po uznaní a rešpekte, nárokovanie si na
stále viac peňazí, úplatnosť...
Zlá správa: Ak je kresťan naozaj kresťanom,
nemá na výber – ak bude žiť s Bohom, prejde
nejednou vyhňou bolesti a trápenia.
Dobrá správa: Boh ho vyvedie z každej
skúšky a daruje mu „dvojnásobok“ toho, čo
mu predtým vzal. A bude mu dávať stále viac
a viac – poznania seba, spokojnosti, istoty,
radosti a pokoja, viac skutočných vzťahov,
viac neba.
Z celého srdca vám žehnám odvahou nechať
sa Bohom vychovávať, aby ste sa stali dedičmi
všetkých zasľúbení, ktoré má pre nás milostivý
Boh. n

Svätí 20 000 mučeníci
upálení v Nikomédii
o návrate cisára Maximiána II. Galéria (305 – 311) z úspešnej vojenskej
výpravy proti Etiópii sa v Nikomédii
konala veľkolepá slávnosť, na ktorej
bolo prítomných veľa ľudí. Keď však
vyšiel príkaz, aby boli všetci pokropení
krvou obetovaných zvierat, kresťania
sa začali nepozorovane vytrácať, aby sa
nepoškvrnili modloslužbou.
Cisára to rozhnevalo a rozpútal prenasledovanie. Spolu s vojskom vtrhol
do kresťanského chrámu a vyzval
všetkých, aby ho opustili, lebo inak ho
dá podpáliť. Ľud neposlúchol a cisár
svoje hrozby nesplnil.
Ale neskôr, na sviatky Kristovho narodenia v roku 303, sa veľké množstvo
kresťanov, približne dvadsaťtisíc ľudí,
zhromaždilo v nikomédijskom chráme. Cisár ho dal obkolesiť vojakmi,
pred vstup do chrámu dal postaviť
oltár pohanským božstvám a odkázal
kresťanom, že majú dve možnosti: buď
vyjdú von, prinesú obetu a zachránia
sa, alebo zomrú v plameňoch. Kresťania, povzbudení príkladom troch mládencov Ananiáša, Azariáša a Mízaela,
ktorí radšej vstúpili do plameňov, než
by zradili pravú vieru, odkázali cisárovi, že sa nepodrobia. Rýchlo pokrstili
katechumenov, sami prijali Eucharistiu
a v spoločnej modlitbe čakali na smrť.
Cisár svoju hrozbu splnil a dal chrám
podpáliť spolu so všetkými dvadsiatimi
tisícmi veriacimi. Dym z tohto miesta
vystupoval ešte aj na piaty deň.
Takto vyzerali Vianoce pre dvadsaťtisíc
kresťanov v maloázijskej Nikomédii
v roku 303 po narodení Krista.
Marcel Gajdoš
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ieme, že rating Jakuba ako otca nebol
ktovieaký. Božie slovo zaznamenalo
mnohé prešľapy jeho synov. Ale po
tejto tmavej noci, keď s boľavým bedrom
opatrne našľapoval, keď si pripomínal, že len
Boh môže dať istotu jeho krokom (fyzickým
i krokom života), prichádza na svet Jozef.
Boh potreboval zmeniť Jakuba na Izraela,
lebo potreboval vychovať takého otca, ktorý
pre neho neskôr vychová Jozefa. Takýchto
otcov a matky potrebujeme aj dnes. Jozef sa
so všetkou svojou zbožnosťou, čistým charakterom, vierou nezjavil len tak. Boli to plody
Jakubovej výchovy.
Prečo spomíname Jakuba a jeho synov? Jóbov „boj“ je takmer identický s Jakubovým. Aj
on bojoval s Bohom a vyšiel z boja zranený,
ale so zmeneným charakterom. Ľudia chcú
často získať všetko to, čím bol naplnený Jób
na konci knihy. Ale chcú to bez boja. Ľahko
a výhodne. No zmenený charakter sa „v akcii“
nepredáva.
Čím všetkým Boh odmenil Jóba po tom, čo
ukončil jeho trápenie?
Dal mu dvojnásobok predchádzajúceho
bohatstva, cti a spoločenského vplyvu. Vrátil
mu dokonca priazeň blízkych a priateľov:
„Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry
a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb
v jeho dome“ (42, 11). Po niekoľkých mesiacoch narušených vzťahov zrazu ľudia znova
vyhľadávali Jóbovu prítomnosť. Nemyslím si,
že to bolo len pre jeho majetok. Po nedávnej
skúsenosti sa zmenili Jóbove priority, myslenie, pohľad na Boha a na hodnotu Božieho
kráľovstva. „Spoznal som, že môžeš všetko.“
(42, 2) Z týchto slov vidno, že Jóbova viera
bola silnejšia ako kedykoľvek predtým – neotrasiteľné presvedčenie o Božej suverénnej
moci. „Ja som hovoril o veciach, ktoré som
nechápal, a o divoch, o ktorých neviem.“ (42,
3) Z vyhne utrpenia vyšiel s poznaním vlastnej
obmedzenosti a toho, že bez Boha nie je ničím.
Kajal sa zo svojich postojov, nevedomosti,
domýšľavosti, sebaistoty. Nepovedal len tak
mimochodom: „Prepáč, Pane, ja viem, že som
sa previnil proti tebe a konal som nesprávne.“
Naopak. Jób jasne svedčí, že sa poučil. Jeho
charakter je zmenený a prečistený. Pozná svoju
slabosť, prázdnotu a absolútnu ničotu, ktorá
je mimo Boha.
Táto totálna závislosť od Boha kráča ruka
v ruke s veľkou spokojnosťou. Lebo človek

Niektorí z 20 000 mučeníkov z Nikomédie.

Po anjelovom dotyku zostalo Jakubovo bedro chromé na znak toho, že
bojoval, prešiel temnou nocou a zo zápasu vyšiel so zmeneným charakterom.
Zmenu predstavuje aj zmena mena. Zo ľstivého Jakuba sa stáva Izrael –
vládnuci s Bohom.
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oznamy a inzercia
zspolok sv. cyrila a metoda

Oznam
Spolok sv. Cyrila a Metoda vydal básnickú zbierku s názvom Kvet pre dušu. Zbierka je antológiou (výberom)
z tvorby gréckokatolíckych básnikov. Z toho hľadiska
ide o priekopnícky vydavateľský počin. Novú zbierku
si môžete objednať v spolkovom vydavateľstve Byzant
v Košiciach.
Tak ako každý rok vyšla aj teraz praktická pomôcka pre
kňazov a kantorov s názvom Diár gréckokatolíka 2009.
Pomôcku si môžete objednať cez jednotlivé farské
úrady.
výbor SSCM
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 chudobným sa hlása evanjelium“.
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
zblahoželanie
Prešovský emeritný biskup Ján
Hirka si 20. decembra 2008 pripomína 40. výročie svojho vymenovania za ordinára – apoštolského
administrátora Prešovského biskupstva s právami diecézneho
biskupa. K tomuto výročiu mu
srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Presvätého
Ducha.
redakcia
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Ďakujeme Pánu Bohu, že 10.
decembra 2008 sa dožila 70 rokov
naša milá mamka a babka Mária
Fedorová zo Stankoviec. Za lásku,
starostlivosť a obetavosť vám ďakujú, dobré zdravie, veľa Božieho
požehnania a ochranu Presvätej
Bohorodičky vyprosujú syn Peter s manželkou Ankou
a deťmi Zuzkou, Šimonom a Timotejom.
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Milý náš pán cerkovník Ján Forbík, 14. decembra sa dožívate
krásneho životného jubilea – 70
rokov. My veriaci z Veľkého Lipníka vám chceme z úprimného
srdca poďakovať za vašu obetavú
a svedomitú prácu, ktorú robíte
pre našu cerkov. Nech vás Pán Boh štedro odmení za
vašu obetavosť a dá vám veľa sily a pevné zdravie, aby ste
ešte dlho boli naším dobrým cerkovníkom. Aby ste tak
ako doteraz mali vždy milý úsmev na tvári, radosť v srdci
a pokoj v duši. Veľa Božích milostí, pevné zdravie, veľa

darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej Bohorodičky zo
srdca vyprosujú veriaci farnosti Veľký Lipník i duchovný
otec s rodinou.
Na mnohaja i blahaja lita!
Deň Božieho narodenia 25. december je aj dňom narodenia
nášho duchovného otca Vasiľa
Feckaniča.
Drahý otec, v tento deň oslavujete
s Pánom svoje 56. narodeniny,
preto prijmite blahoželanie aj od

svojich veriacich.
Pôsobíte medzi nami iba krátko, ale svojím prístupom,
obetavosťou a skromnosťou ste si získali našu vďaku.
Ďakujeme za vaše modlitby, za otvorené srdce a za
duchovný rast. Nech vás do ďalších rokov Pán Boh
žehná z výsosti a dodá vám a vašej rodine hojnosť
svojich milostí.
Na mnohé a blahé roky!
veriaci z obce Beloveža
zSPOMÍNAME

Sú chvíle, ktoré ťažko
prežívame, sú okamihy,
na ktoré veľakrát spomíname. V novembri
sme si pripomenuli 37
rokov odo dňa, keď si
Pán Boh povolal k sebe
do večnosti nášho drahého otecka, dedka
a pradedka Michala Lichvarčíka, a v máji 20. výročie,
keď odovzdala dušu svojmu Stvoriteľovi aj naša drahá
mamička, babička a prababička Mária Lichvarčíková,
rod. Kupcová, z Vislanky. V modlitbách na nich s láskou,
úctou a vďačnosťou spomínajú dcéry Anička, Gitka
a vnučka Paulínka, synovia a dcéry Ján, Juraj, Jozef,
Mária a Helena s rodinami a nevesta Helena s rodinou
po zosnulom Michalovi.
„So svätými upokoj, Kriste, duše našich zosnulých,
tam, kde niet bolesti, zármutku ani stonu, ale život
nekonečný.“
23. decembra tohto roka uplynulo
10 rokov od úmrtia duchovného
otca Vasiľa Kočembu. S láskou
a vďakou spomína na manžela,
otca a dedka manželka s rodinou.
zoznamy
Vianočný koncert v Bratislave
Spevácky zbor pri gréckokatolíckom Katedrálnom
chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave si vás dovoľuje
pozvať na VIANOČNÝ KONCERT pod záštitou Jána Figeľa
v priestoroch Koncertnej siene Klarisky na Farskej ul. 4
v Bratislave 22. decembra 2008 o 18.00 hod.
KURZ RÚT
Kurz pre manželov, ktorý pomáha obnoviť a utvrdiť
manželskú lásku, pochopiť Boží plán s mužom a ženou,
prijať a vychovávať deti vo svetle Božieho slova. Kurz
sa uskutoční v gréckokatolíckom Centre pre rodinu na
Sigorde 13. – 15. februára 2009.

Cena pre manželsky pár je 1 700 Sk. Po prechode na euro
a zmene finančných podmienok sa môže cena upraviť.
Kurz bude viesť Gréckokatolícka evanjelizačná škola sv.
Mikuláša pod vedením o. Jozefa Marettu.
KURZ SAMUEL
Kurz zameraný na formáciu manželov – ako vychovávať
deti a ako odovzdávať vieru vo svetle Božieho Slova.
Kurz sa bude konať 24. – 26. apríla 2009 v gréckokatolíckom Centre pre rodinu na Sigorde.
Podmienkou účasti na kurze SAMUEL je mať absolvovaný
kurz RÚT!!!
Nahlásiť sa môžete na: 0904 604 435
Peter Jakub, riaditeľ Centra pre rodinu, Sigord
Oznam o kvalifikačnej skúške učiteľov katolíckych
škôl a náboženskej výchovy
Metodicko-pedagogické centrum, generálne riaditeľstvo v Bratislave, oznamuje učiteľom katolíckych škôl
a učiteľom náboženskej výchovy a náboženstva, že
úvodná inštruktáž k 1. kvalifikačnej skúške sa bude konať
v týchto termínoch:
Prešov – Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 –
14. január 2009 (streda)
Bratislava – Metodicko-pedagogické centrum, Tomášikova 4 – 4. február 2009 (streda)
Žilina – Katolícky dom, J. M. Hurbana 44 – 5. február
2009 (štvrtok)
Začiatok je o 9.00 hod., ukončenie medzi 14.00 – 15.00
hod.
Témy prednášok: Výber témy; Didaktická analýza; Elementarizácia textu; Tvorba mentálnej a konceptuálnej
mapy témy; Tvorba didaktickej tabuľky.
Prihlášky: hubac@mctba.sk
Pri prihlasovaní treba uviesť meno a priezvisko, celý názov školy, názov ulice s číslom a sídlo s PSČ. Takto prihláseným záujemcom bude zaslaná oficiálna prihláška pre
potreby uvoľnenia zo školy. Po ukončení seminára bude
možné konzultovať rozpracované kvalifikačné práce.
TK KBS
Benefičný Koncert pre anjelov
Šnúra benefičných koncertov pod názvom Koncert pre
anjelov sa začal v Žiline 30. novembra 2008. Púť Koncertov
pre anjelov pokračuje 21. decembra 2008 v Prešove.
TK KBS
Konferencia na tému Pastorálna starostlivosť
na počiatku 21. storočia
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Katedra
aplikovanej edukológie pozýva na vedeckú konferenciu
s medzinárodnou účasťou na tému Pastorálna starostlivosť na počiatku 21. storočia.
Podujatie sa uskutoční 31. marca 2009 na pôde fakulty
na Ul. biskupa Gojdiča 2 v Prešove. Cieľom je predstaviť
oblasti pastorálnej starostlivosti, ktoré sú u nás rozvinuté; zistiť, v ktorých oblastiach zaostávame v porovnaní
s inými krajinami; a prezentovať metódy a formy prípravy
na pôsobenie v oblasti pastorálnej starostlivosti.
Uzávierka prihlášok: 31. január 2009
Kontakt: smichan@unipo.sk
Uzávierka príspevkov: 15. február 2009
Konferenčný poplatok: 800 Sk. Podrobnejšie informácie
a program budú prihláseným účastníkom zaslané elektronickou formou do 27. marca 2009.
Slávka Michančová

z t v LU 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.

z R á d io 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
24.12. (streda) 09.45 Vinše Štedrého dňa – vinšovanie v regiónoch východného
Slovenska; 17.00 Pri vianočnom stromčeku – príbehy o zázrakoch betlehemskej noci; 21.00 Kolednícka akcia Dobrá novina; 23.55 Polnočná svätá omša
z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
25.12. (štvrtok) 12.00 Urbi et orbi z Námestia sv. Petra vo Vatikáne; 15.00
Rómske Vianoce; 17.00 Prechádzky Zamagurím – o vianočných zvykoch a
tradíciách s publicistkou Oľgou Slivkovou; 20.00 Koledy
27.12. (sobota) 18.00 Gréckokatolícka liturgia z Košíc
31.12. (streda) 20.00 Superkolotoč – silvestrovské vydanie týždenníka humoru
a hudby; 23.50 Otváranie roka – poďakovanie za starý rok, privítanie nového
roka spojené s adoráciou a s litániami k všetkým svätým
01.01. (štvrtok) 00.30 Novoročné vinše a pesničky na želanie 06.00 Akatist
k Presvätej Bohorodičke; 15.00 Duchovná kytica – listy chorých Svätému
Otcovi

z S l ov e nsk á t e l e v í z ia

jednotka
24.12. (streda) 23.55 Polnočná svätá omša z Trnavy
25.12. (štvrtok) 11.55 Urbi et orbi – vianočné požehnanie Mestu a svetu
01.01. (štvrtok) 11.00 Novoročná svätá omša z Bratislavy
DVOJKA
24.12. (streda) 19.25 Sviatočné slovo – Mons. Stanislav Zvolenský
25.12. (štvrtok) 09.00 Sláv. služby Božie z evanjelického kostola vo Zvolene
01.01. (štvrtok) 18.50 Sviatočné slovo – Mons. Rudolf Baláž
06.01. (utorok) 10.00 Svätá liturgia na sviatok Bohozjavenia Pána z Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove; 19.55 Sviatočné slovo – Jeho
Vysokopreosvietenosť Jána, pravoslávny metropolita

z S l ov e nsk ý ro z h l as

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)
21.12. Rímskokatolícka sv. omša z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
24.12. (streda) 17.00 Štedrovečerné evanjelické služby Božie zo Žaškova
25.12. (štvrtok) 00.00 Polnočná sv. omša z Kostola sv. Antona Pad. v Košiciach
25.12. (štvrtok) 9.30 Rímskokat. sv. omša z Kostola sv. Antona Pad. v Košiciach
28.12. (nedeľa) 9.30 Evanjelické služby Božie zo Zvolenskej Slatiny
01.01. (štvrtok) 9.30 Rímskokat. sv. omša z Kostola sv. Františka Xav. v B. Bystrici
Z duše (SO 14.45; Ne 07.55 – Rádio Regina)
20.12. D. Šovc: Príprava na stretnutie 22.12. Ivan Šulík: Povolanie k láske
28.12. Marián Šidlík: Reflexie času
Cesty (Ne 21.05 – Rádio Slovensko; St 21.00, So 20.00 – Rádio Regina)
20.12. Náboženské spektrum
24.12. Štedroveč. pásmo slova a hudby
27.12. Štedroveč. pásmo slova a hudby 02.01. Náboženské spektrum)
Frekvencia M (Ne 18.10 – Rádio Regina)
21.12. Netradičné vianočné piesne skupiny Spirituál kvintet (N. Lúčanská)
28.12. Vnímanie času očami mladých (N. Lúčanská)

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

slovo – 26/2008

22.12. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (8) 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 Zlodej 16.00 Kamenné pastorále 16.30 Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 18.00
Octava dies18.30 Starý zákon (34) å 19.00 Som tu doma 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
23.12. (utorok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Klbko 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 14.15 Ranná
káva 15.00 Moja misia – V dobrom aj zlom (Uganda) Å 15.30 Kresťania v spoločnosti (9) 16.00 Gospel párty 17.00
Doma v Cirkvi P 18.00 Kamenné pastorále 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (8) 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 (30) 22.00
Ranná káva 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy
24.12. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.30 Môj tajný priateľ P 08.00 Spolu k jasličkám P 12.00 Anjel Pána v Luxe P 12.15
Poézia 12.30 Cesta do Betlehema P 13.30 Dostať šancu P 14.00 Spolu k jasličkám18.00 Zvony tisícročia P 18.05 Narodil
sa Kristus Pán P 18.35 Bonifác a zázračný anjel P 19.20 Poézia 19.35 Prehľad katolíckych periodík P19.40 Katechéza P
20.00 Anton Paduánsky P 21.30 Slovenský betlehem P 22.25 Hviezda nad Betlehemom P 23.00 Musa ludens v drevených kostoloch východného Slovenska P 23.20 Katechéza 23.40 Organový koncert Ivana Sokola v Kostole sv. Jakuba
v Levoči P 00.00 Polnočná sv. omša z Vatikánu P
25.12. (štvrtok) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc P 07.30 Starý zákon P å 08.00 Mikuláš P 08.30 Klbko 09.00 Ben Hur P
10.00 Baterka P 10.30 Sv. omša P 12.00 Urbi et orbi P 13.00 Slovenský betlehem 14.00 Skutočný príbeh o láske P 14.15
Organový koncert Ivana Sokola v Kostole sv. Jakuba v Levoči 14.30 Lebo sme Nemci P 15.00 Pútnici vo Sv. zemi P 15.30
Spolu k jasličkám 19.30 Katechéza 20.00 Filip Néri (1) P Å 21.30 Vianočný koncert P 23.00 Moja Misia – Matuška
(Kazachstan) P 23.30 Narodil sa Kristus Pán
26.12. (piatok) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (9) P 07.30 Starý zákon (35) P å 08.00 Bonifác a zázračný plášť 08.45
Môj tajný priateľ 09.15 František Xaverský P 09.45 Mikuláš 10.15 Skutočný príbeh o láske 10.30 Narodil sa Kristus Pán
11.00 Sv. omša z Námestova P 12.00 Anjel Pána z Luxu 12.15 Poézia 12.30 Katechéza P 13.00 Vianoce P 14.00 Anton
Paduánsky 15.30 Galavečer – animátor roka P 17.00 Filip Néri (1) Å 18.00 Štúdio AHA! P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc
(9) 19.00 Moja Misia – Útek do Albánska P 19.30 Vianoce 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 Správy 20.15
Katechéza 21.00 Filip Néri (2) P Å 22.20 Slovenský betlehem 23.15 Večerná univerzita P
27.12. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (9) 07.30 Starý zákon (35) å 08.00 Baterka 08.30 Poltón klub 09.30 Poltón
magazín 10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Vianoce 12.00 Anjel Pána z Luxu 12.10 Lamačské chvály P 12.40
7 magických rokov P 13.40 Baterka 14.15 Večerná univerzita 15.00 Katechéza 15.30 ATak: Zlodej 16.30 Vlastná cesta
17.00 Lumen 2000 17.30 FILMiX 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad kat. periodík 18.30 Svätý František (8)
19.00 Luxáreň P 19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Som tu doma 21.00 Tandem kvíz (30)
21.45 Moja misia – V dobrom aj zlom (Uganda) Å 22.15 Kresťania v spoločnosti (9) 22.35 Chvály 23.35 Správy
28.12. (nedeľa) 07.00 Svätý František (8) 07.30 Baterka 08.00 Gospel párty 09.00 Chvály 10.00 Svätá omša P 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (35) å 13.20 U Pavla 14.45 Tandem kvíz (30) 15.30 Lumen 2000 16.00
Moja misia – V dobrom aj zlom (Uganda) Å 16.30 Kresťania v spoločnosti (9) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava dies P
18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (9)19.00 Katechéza P 19.30 Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15
Rehoľná abeceda P 20.30 Rodina– kolíska života P 21.00 Luxáreň 21.30 Vianoce 22.00 Večerná univerzita 22.45
Poltón klub 23.45 Správy
29.12. (pondelok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (9) 09.00 Doma
v Cirkvi 10.00 Gospel párty 11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Poézia 13.00 Vianočný
koncert 14.20 Ranná káva 15.00 Poltón klub 16.00 Vianoce 16.30 Retro blok 17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava
dies 18.30 Starý zákon (35) å 19.00 Rodina – kolíska života 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50 Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy
30.12. (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 Večerná univerzita
14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia – V dobrom aj zlom (Uganda) Å 15.30 Kresťania v spoločnosti (9) 16.00 Gospel
párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Vianoce 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (9) 19.00 Katechéza 19.30 Octava dies 20.00
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem kvíz 21.50 Ranná
káva 22.35 Doma v Cirkvi 23.35 Správy
31.12. (streda) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Starý zákon (35) å 09.00 Doma v Cirkvi
10.00 Poézia 10.20 Koncert P 11.30 Tandem kvíz – finále 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 Te Deum
a modlitba vešpier P 19.30 Octava dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 UPéCé live P 21.25 Prehľad katolíckych
periodík 21.30 Rodina – kolíska života 22.20 Tandem kvíz – finále 23.00 Poďakovanie P
01.01. (štvrtok) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc P 07.35 Starý zákon P å 08.00 Ben Hur P 09.00 Baterka 10.00 Svätá omša P
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia 12.50 Starý zákon (36) å 13.15 Novoročný príhovor P 13.45 U Nikodéma 15.10
Tandem kvíz – finále 15.20 Rehoľná abeceda 15.50 Moja misia – V dobrom aj zlom 16.20 Kresťania v spoločnosti (9)
17.00 Lumen 2000 17.30 Rodina – kolíska života Å 18.30 Kráľovstvo bez hraníc 19.00 Vianoce 19.30 Katechéza P
20.00 Musa ludens v drevených kostoloch východného Slovenska 20.30 Matka Terézia P 22.00 Eurokoledy a pastorále P
23.30 Farár pod ľadovcami P
02.01. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 08.30 Svätý František 09.00 Doma v zamestnaní
10.00 Rodina – kolíska života 10.30 U Nikodéma 11.50 Rehoľná abeceda 12.00 Anjel Pána 12.30 Tandem kvíz – finále
13.05 Chvály 14.05 Ranná káva 14.50 Vianočný folklór P 16.10 Dovidenia v nebi, priatelia! 16.30 Katechéza 17.00
Doma na dôchodku P 18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (10) 19.00 Štúdio AHA! 19.30 Povedz im
Siyabonga P 20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja misia magazín – Taký všedný
život P 21.30 Škola Pavlovho slova (4) P 22.30 Ranná káva 23.10 Doma v Cirkvi
03.01. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc 07.30 Starý zákon å 08.00 Baterka 08.30 UPéCé live 09.30 Poltón magazín
10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 11.25 Povedz im Siyabonga 12.00 Anjel Pána 12.30 Vianočný folklór 13.50
Baterka 14.15 Škola Pavlovho slova 4 15.00 Katechéza 15.30 Poltón klub 16.25 Luxáreň 17.00 Retro blok 17.30 FILMiX
18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 Prehľad katolíckych periodík 18.30 Svätý František (7) 19.00 Vlastná cesta P 19.30
Octava dies 20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Rodina – kolíska života Å 21.35 Moja misia magazín – Taký
všedný život Å 22.30 Taizé 23.30 Správy
04.01. (nedeľa) 07.00 Svätý František (9) P 07.30 Baterka 08.00 Gospel párty 09.00 Taizé 10.00 Svätá omša P 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (36) å 13.20 U Nikodéma 14.45 Vianočný folklór 16.00 Moja misia
magazín – Taký všedný život 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 18.30 Kráľovstvo bez
hraníc (10) 19.00 Katechéza P 19.30 Luxáreň 19.55 Programová ponuka TV LUX P 20.00 Správy 20.15 Rehoľná
abeceda P 20.30 Páter Šabo P 21.10 Vlastná cesta 21.40 Povedz im Siyabonga 22.05 Škola Pavlovho slova (4) 22.50
UPéCé live 23.45 Správy
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relax

osemsmerovka

Svätý Bazil Veľký: Kto siaha po tom, ... (dokončenie v tajničke)
Druh psa

1. časť
tajničky

Nemecká
predložka „v“

Dopis

Dravý vták

Omráčil

Náuka
o melódii

Vyvaľoval
som oči

Autor:
V. Komanický,
Humenné

2. časť
tajničky

P L E O J K R P H A C I L I S T S
Papagáj

Tam

K K K Ľ T P R R E A I Á S V T R Ľ

Nigérijský
kmeň

O O M Á E A U B V CH Z T L T I O I

Prístoj
na meranie
uhlov

P S L Ž N I K S E U R A D C A P R
O I M E I

Vysoká skala

Chemická
značka
hliníka
Patriaci
rektorovi

3 . časť
tajničky
Existuj

Ľud, po česky

Horská tráva

Krídlo

Fúkala

Rezný
nástroj

Ž V E O V I E R A Á N CH E O I O Ó
A I R M M S S P Z Á O A S A C L R

Vyhraté šach.
postavenie

B H L A T Š A I T P O T R O K P A

Domácke
ženské meno

Vedno

Š Z R A D A A E E A I A K Ň A Z Í

Objaviteľ TBC
Organická
zlúčenina
Sprievod
Ukazovacie
zámeno
Kartársky
výraz

Znížený
tón „c“

Iva, po česky
Ruské mesto
Citoslovce
smiechu

Hudobná
stupnica

Holandská
rieka

Noc

slovo

Lopty,
po česky
Solmizačná
slabika

Nieto
Voltampér,
skr.

Sicílsky svätec
a mučeník

4. časť
tajničky

Japonská
lovkyňa perál

Kancelárska
skratka
„ad acta“

Kód Jemenu

najekonomickejšie VYKUROVANIE
pre KOSTOLY

Výherca za november: Alžbeta Kobeľová, Trebišov

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

slovo – 26/2008

Tepelná izolácia systémom
fúkanej minerálnej vlny
MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu
energií a tepelnú pohodu. Zatepľujeme
trámové stropy, pultové strechy, steny
s dutinou a stropné konštrukcie. Tech
nické posúdenie, zameranie a optimálny
návrh riešenia ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca
Mobil: 0915 042 522

26

s úsmevom
n Učiteľ napísal do žiackej knižky:
Žiak jedol cez hodinu a neponúkol ma.
n Kto sa smeje naposledy, ten má dlhé vedenie.
n Muž sleduje hokejový zápas. Žena natiera strechu. Po
chvíli sa ozýva pod oknom manželkin prosebný hlas:
„Jožko, keď sa začne prestávka, zavolaj mi, prosím ťa,
sanitku!”

7
8

2

6

1

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

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

Chcete mať v Slove inzerciu?
Píšte na sefredaktor@grkatpo.sk.
Volajte 0911 711 263.
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5
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INZERCIA

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%.

INZERCIA

Legenda: ANJEL, ATÓM, BIEDA, CENINA, CESTA, CIEĽ, EDEN,
EFEZ, EPOCHA, ETÁN, EZECHIEL, HNEV, HROM, CHATA, INRI,
IZÁK, JOEL, KŇAZ, KOLEKTA, KORENE, KOTVA, LIST, LOTOR,
MAPA, MILOSTI, MISIE, NAZARET, OCOT, ODPUSTENIE,
OMŠA, OSTROVY, OTROK, PÁPEŽ, PILÁT, PLOT, POKÁNIE,
POKOJ, RADCA, SAREPTA, SODOMA, TEST, TIARA, TÓRA,
URNA, VIERA, VLAK, ZRADA, ZRNO, ŽILA, ŽIVOT.
Tajničku osem smerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky. Zo správnych riešení krížovky
alebo osemsmerovky vylosujeme držiteľa knihy o bl.
Pavlovi Petrovi Gojdičovi .

N

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

Š E I O A T O Y C E N I N A T I CH
Z D T D M R A T U M K I A A L T T

Ultraviolet,
skr.
Smútočné
opravy
Tanec

Kód Iránu

I C Z T O K O R E N E M

P N F S K V E A V E A N J E L Ó M

Kilogram

slovo

T O U O D S Á J N E D E E O N R Z

sudoku

Pomôcky:
Alkanal, Tiv,
Lipsi, Eem,
Ima, Ult
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zamyslenie jozefa gaču

Svätý Štefan

Svätý Štefan (tempera).

H

Snímka: www.joanbarnes-wc.com

eslo sviatku svätého prvomučeníka
Štefana môže v modernej reči znieť: Star
prvotnej cirkvi – hviezda nádeje. Prvotná

cirkev si Štefana vyvolila spolu s ďalšími
šiestimi za diakona – službukonajúceho. Od
chvíle krstu a prijatia Ježiša a jeho učenia
život svätého Štefana smeroval k ideálom
kresťanskej dokonalosti. Po vyvolení do
diakonskej služby sa mu otvorili ešte väčšie
možnosti svedectva. Diakonskú službu robil
s nadšením – plný Svätého Ducha pomáhal
núdznym a obsluhoval na zhromaždení. Bol
aj apoštolom slova. Učil a vysvetľoval, že na
Ježišovi sa splnili proroctvá Zákona. Usiloval
sa vydať svedectvo, že Ježiš je prisľúbený
Mesiáš, ktorého Izrael očakával.
Ikona, na ktorú teraz pozerajú naše oči,
je znázornením jeho vyvolenia a postavenia
do diakonskej služby, čoho dôkazom je kadidelnica v jednej ruke a nádoba na tymián
v druhej – atribúty diakona, ktoré používa
pri liturgii. Biela farba spodného odevu je
vyjadrením myšlienky – ducha – vnuknutia
Svätého Ducha, z ktorého prehovoril aj pred
svojimi vrahmi. Pred tými, ktorí doň hádzali
kamene a nakoniec ho zabili. Červená farba
vrchného plášťa je farbou nebešťana – obyvateľa Božieho kráľovstva: „Pane Ježišu, prijmi
môjho ducha.“(Sk 7, 59) – i krvi mučeníka.
Úklon celej postavy je sklonením sa pred
Božou velebnosťou a slávou vo chvíli, keď po-

vedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka
stáť po pravici Boha“ (Sk 7, 56).
Prvomučeník Štefan bol obdarený múdrosťou a výrečnosťou. Jeho slová sprevádzali aj
mimoriadne znamenia. Odvážne vystupoval
aj pred židovskými predákmi. Na svoju
obhajobu predniesol nádhernú reč. Smelo
hovoril, že Ježiš je Mesiáš, Vykupiteľ a že ho
oni ukrižovali. Dokonca si dovolil svojich
poslucháčov nazvať zradcami a vrahmi.
Podobne ako Ježiš, ktorému uveril, sa pri
svojom kameňovaní modlil za vrahov slovami: „Pane, nepočítaj im to za hriech“. Jeho
modlitba určite pomohla jednému z tých,
ktorí by si tiež radi hodili kameň do „sektára“,
nemali však na to roky. Mladý Šavol strážil
pri tomto kameňovaní šaty. Ostatní si ich dali
dole, aby mali lepší rozmach. Iste sa mu to
páčilo, keď hneď, ako mohol, aj on sa pustil
do prenasledovania kresťanov. Netrvalo dlho
a zo Šavla sa stal Pavol – svätý, horlivý ohlasovateľ Kristovho učenia a apoštol národov.
Od tých čias sa veľa nezmenilo. Do pravých
Kristových učeníkov aj naďalej „hádžu kamene“. No nemajú nenávisť voči svojim vrahom,
odpúšťajú im ako Ježiš na kríži, ako svätý
Štefan pri kameňovaní, ako naši blahoslavení
mučeníci a modlia sa za nich. n

Ešte ste si neobjednali Slovo na rok 2009?
neváhajte! získate každé dva týždne
plnofarebný časopis s 28 stranami.
urobte tak hneď a dostanete aj
prvé novoročné číslo!
príspevok zašlite na účet
400 684 7251/7500, Šs: 2009, ks: 0558
alebo poštovou poukážkOU NA ADRESU:
petra, hLAVNá 1, 080 01 pREšOV

slovo – ČASOPIS DO KAŽDEJ RODINY!
Príspevok na tlač na celý rok: 390 Sk (od 1. januára 13 euro)
Príspevok na tlač na prvý polrok: 195 Sk (od 1. januára 6,5 euro)
Poštové peňažné poukážky H a U nájdete na každej pošte.

Vinšujeme Vám, vinšujeme,
na toto božie narodenie,
aby ste mali lásku v srdci
a dobré slovo naporúdzi,
aby ste šťastie, radosť mali
a v zdraví celý rok nažívali,
aby ste mali pokoj v rodine
a jednotu v každej hodine,
aby ste mali darov hojnodti
a veľa božích milostí.
a keď príde nový rok,
nech je šťastný celý,
každá chvíľa, každý krok,
nech je plný viery.
milostiplné prežitie
vianočných sviatkov
a božie požehnanie
pre rok 2009
vám želajú redaktori slova.

