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Mikuláš ĎURKOVIČ

Mesto Veľké Kapušany leží 
na Východoslovenskej ní-

žine medzi riekami Uh, Latorica 
a Laborec a je centrom regiónu 
Použie. Kresťania východného 
obradu maďarskej a slovenskej 
národnosti vo Veľkých Kapu-
šanoch dlhé roky nemali svoj 
vlastný chrám, kde by žili svoj 
vlastný obrad. Vo farnosti ofi-
ciálne žije približne 1 200 gréc-
kokatolíkov hlavne maďarskej 
národnosti. Veriaci slovenskej 
národnosti žijú na tomto území 
v menšine. Od 2. júla 2007 sú 
Veľké Kapušany samostatnou 
farnosťou, ktorú v súčasnosti 
vedie o. Mikuláš Ďurkovič.

Po uvoľnení politickej situ-
ácie na Slovensku sa v roku 
1999 rozhodli pre stavbu no-
vého chrámu. Práce sa rozbehli 
v čase, keď vo farnosti pôsobil 
o. Štefan Ósz. Samotný chrám 

sa nachádza v centre mesta na 
kopci. Rozlohou zaberá viac než 
300 m2. Autorom projektov je 
architekt Ing.Vladimír Kačala. 
Pôdorys chrámu je centrálny, 
kruhový. V strede sa nachádza 
kupola s krížom.

V interiéri sa na vysokej stene 
svätyne nachádza dielo Ladi-
slava Kárpátiho Mapa Použia 
a Medzibodrodia so sviečkami, 
ktoré sú symbolom gréckoka-
tolíckych chrámov protopres-
byteriátu Veľké Kapušany. Nad 
touto mapou stojí Presvätá 
Bohorodička – Ochrankyňa. 
Po ľavej a pravej strane Bo-
horodičky je nápis: Raduj sa, 
Zmierenie nepriateľov. Veľkoka-
pušiansky chrám má za úlohu 
zmierniť protiklady a vytvoriť 
medzi nepriateľmi Kristov mier. 
Zaujímavosťou je murovaný 
kamenný ikonostas s dvomi iko-
nami – Kristom napravo a Bo-
horodičkou s Ježišom naľavo. 
Obaja sedia na tróne. V spodnej 

časti ikonostasa sú dva reliéfy 
cherubínov, ktoré do kameňa 
vytesal Juraj Ferencz. Obrovská 
ikona Krista na kupole Zsolta 
Makláryho stále pripomína, že 
je tu prítomný Boh.

Na obrade posviacky chrámu, 
ktorý sa uskutočnil 19. októbra 
2008, sa zúčastnili traja grécko-

katolícki biskupi: Mons. Milan 
Chautur, košický eparcha, Mons. 
Fülöp Kocsis, hajdúdorožský 
eparcha, a Mons. Szilárd Ke-
resztes, emeritný hajdúdorož-
ský biskup.

V súčasnosti sa v chráme 
slávia liturgie v maďarskom aj 
v slovenskom jazyku. 

Chrám bl. Pavla Petra Gojdiča vo Veľkých Kapušanoch
NAŠE CHRÁMY

Ladislav PRAŠČÁK

Obec Hriadky sa nachá-
dza na Dolnom Zemplíne 

v Trebišovskom protopresbyte-
riáte a leží na križovatke ciest 
smerujúcich do Michaloviec, 

Košíc, Vranova a Trebišova. Je 
filiálnou obcou farnosti Vojčice. 
Gréckokatolícki veriaci nemali 
v obci vlastný chrám, preto sa ho 
v roku 1994 rozhodli postaviť. 
Stavať sa začalo v máji 1997. 
Autorkou projektu je Ing. arch. 
Danka Gočová a hlavnou pro-

jektantkou Ing. Mária Fecková. 
Základný kameň chrámu posvä-
til Mons. Milan Chautur, vtedajší 
košický exarcha, 21. júna 1997. 
Chrám bol dokončený v roku 
1998 a posvätený 18. októbra 
1998. Bol to jeden z prvých 
chrámov, ktorý vladyka Milan 
Chautur posvätil po vzniku 
exarchátu.

Pôdorys chrámu s kapacitou 
priestoru pre 120 ľudí tvorí troj-
uholník so zaoblenými stranami. 
Jeho tvar symbolicky predstavu-
je srdce. Symboliku zasvätenia 
chrámu pripomínajú aj drobné 
architektonické detaily, napr. na 
vchodových dverách. Vonkajšia 
fasáda je bielej farby a strecha 
je zhotovená z kanadského šin-
dľa s vežičkou v strednej časti. 
Chrám nemá zvonicu.

Interiér chrámu tvorí jedna 
loď s chórom, ktorú od svätyne 
oddeľuje ikonostas. Tvorí ho 
spodný rad ikon s hlavnými 
ikonami Krista a Bohorodičky. 

Na cárskych dverách je klasická 
ikona Zvestovania. Konštrukciu 
ikonostasa zhotovil pán Ščerba 
z Čeľoviec. Ikony napísal pán 
Peter Vereščák zo Sečoviec.

Nad oltárom vo svätyni sa 
nachádza drevený kríž, na 
ktorom je namaľovaný Kristus 
so zvýrazneným srdcom nazna-
čujúcim Božie milosrdenstvo. 
Autorkou diela je Ing. arch. 
Danka Gočová.

Za oltárom sa nachádza aj 
maľovaná vitráž znázorňujúca 
Poslednú večeru s citátmi zo 
Svätého písma, ktoré sa týkajú 
jednotlivých apoštolov. Tí držia 
v rukách čaše, na ktorých je 
symbolicky znázornený ich spô-
sob smrti. Judáš drží namiesto 
čaše mešec.

Nosnými časťami celej stavby 
je 12 betónových stĺpov, ktoré 
nesú stredovú kupolu. Samotný 
chrám dopĺňa sakristia a pre-
sklená miestnosť pre matky 
s deťmi. 

Chrám Božského Srdca Ježišovho v Hriadkach
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Pred deviatimi rokmi, keď sa Slovo začalo znova 
vydávať v Prešove, sme hľadeli na plnofarebné 
časopisy ako na nedosiahnuteľnú métu. Videli 
sme a  vedeli, že pestré farby sú oveľa pútavejšie 
než pochmúrna čierna či studená šedá farba vo 
všetkých svojich odtieňoch. A tak sme po roku, 
keď sme klesli na úplné dno vášho záujmu, 
začali do Slova vnášať farbu. Tento proces spes-
trenia Slova sa týmto číslom završuje.

Dnes, milí čitatelia, máte v rukách historicky 
prvé riadne vydanie Slova vo všetkých možných 
farbách, ktoré nás z Božej moci a lásky obklo-
pujú. Boh nestvoril svet šedý ani pochmúrny, 
ale živý, pestrofarebný a pútavý. Ak človek chce, 
stačí sa v zime zahľadieť na padajúce vločky. 
Každá je iná. Kvety na lúke prekypujú v jari 
pestrosťou tvarov i farieb. V lete sa stačí zadívať 
do trávy na život, ktorý ani nevnímame, keď 
sa prechádzame po trávniku hoci len okolo 
svojho domu. A jeseň nám predvádza vír farieb 
padajúcich i lietajúcich listov stromov.

Život je rovnako pestrý. Každý deň má 24 
hodín, každý deň vychádza i zapadá Slnko, no 
každý je iný. Líšia sa v maličkostiach i vo veľkých 
veciach. Človek bol stvorený v pestrom svete 
a žije v pestrom živote. Slovo chce byť súčasťou 
vášho sveta i života, a tak aj ono bude pestré. 
Pestré, čo sa týka farieb, ale aj slov, viet a člán-
kov. Minulý rok sme zaznamenali veľa pozitív-
nych ohlasov, a preto neprichádzame s veľkou 
zmenou koncepcie. Slovo, ktoré sa vám dostáva 
do rúk, je však iné. Cítite to, vidíte to, môžete si 
privoňať, ohmatať a vysloviť slová zakliate do 
písmen na jeho stranách. Vaše vnútorné ucho 
začuje nový, no predsa dobre známy hlas. Hlas, 
ktorý ti hovorí, že ťa miluje. Hlas, ktorý ťa pozýva 
do svojho spoločenstva. Hlas, ktorý neváha a je 
ti stále naporúdzi.

Tento hlas sa vám už roky prihovára z týchto 
stránok. Rok za rokom trpezlivo čaká, kým 
sa stíši ten rámus sveta okolo vás, aby ste ho 
počuli. Nikdy neprestane hovoriť o svojej láske, 
hoci by ste boli na míle ďaleko so zalepený-
mi ušami a jeho hlas by nijako nemal nádej 
preniknúť do vášho vnútra. On tu bude a bude 
stále hovoriť o sebe, o tebe, o vás, vašom spolo-
čenstve, vašom vzťahu. Miluje každého takého, 
aký je – mladý, starý, pekný i nie práve vhodný 
na modela či modelku. Miluje každého, aj keď 
hreší, aj keď ubližuje sebe, iným i jemu. Miluje 
a jediné, po čom z hĺbky svojho vnútra túži, je 
byť milovaný práve tebou.

Pevne verím, že toto nové i staré Slovo dokáže 
presvedčiť mnohých z vás, aby si otvorili svoje 
uši. Verím, že cez slová o predvečnom Slove 
vstúpi do vášho vnútra viera, ktorá prichádza 
cez počúvanie. Verím, že sa stanete v plnosti 
deťmi tejto Lásky, že budete milovať ako ona 
a že budete schopní ju aj prijať.

prot. Juraj Gradoš, ThLic.
šéfredaktor časopisu
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Obriezka – znak zmluvy

Sviatok Obrezania Pána berieme 
ako jeden z mnohých Pánových 
sviatkov. Málokto však vie, čo 
je obriezka a čo pre Ježiša, ako 
novonarodeného židovského 
chlapca, znamenala.

12

Nová linka pre rodinu

Činnosť Centra pre rodinu na 
Sigorde je zameraná na rodiny, 
ktoré majú záujem budovať svoje 
vzájomné vzťahy v rodine aj svoj 
osobný vzťah k Bohu.

14  

Rodina vychováva

vo viere ako prvá

Verba volant, exempla trahunt. 
Poučky si poletujú, ale príklady 
priťahujú.
Rodina je domáca cirkev. A tá 
svojím ohlasovaním pripravuje 
srdce malých človiečikov, ktorí jej 
boli zverení, pre Boha.

16



Drahí bratia a sestry!
Dnes by som chcel hovoriť o učení sv. 
Pavla o Cirkvi. Musíme začať konštato-
vaním, že slovo cirkev bolo odvodené 
z gréckeho ekklésia. To pochádza zo 
Starého zákona a označuje Bohom 
zvolané zhromaždenie izraelského ľudu, 
ktorého príkladom je zhromaždenie 
na úpätí vrchu Sinaj. Týmto slovom 
sa teraz označuje nové spoločenstvo 
veriacich v Krista, ktorí sa cítia Božím 
zhromaždením, nanovo zvolaným zo 
všetkých národov Bohom a pred Boha. 
Výraz ekklésia sa po prvý raz objavuje 
v Pavlových spisoch, lebo on je prvým 
kresťanským autorom. Stretávame sa 
s ním na začiatku Prvého listu Solún-
čanom, kde sa Pavol doslova obracia 
na „solúnsku cirkev“. Pavol hovorí aj 
o tom, že prenasledoval „Božiu Cirkev“. 
Teda nie určitú miestnu komunitu, ale 
„Božiu Cirkev“ ako takú.

Vidíme, že slovo cirkev má mnoho-
značný význam: na jednej strane ozna-
čuje Božie zhromaždenie na určitých 
miestach (v meste, v krajine, v dome), 
značí však aj Cirkev ako celok. Z toho 
je zrejmé, že „Božia Cirkev“ nie je len 
sumou, súhrnom rôznych miestnych 
cirkví, ale že jednotlivé miestne cirkvi 
sú uskutočnením jedinej Božej Cirkvi. 

Všetky spolu tvoria „Božiu Cirkev“, 
ktorá jednotlivé miestne cirkvi predchá-
dza a zároveň v nich nachádza svoje 
vyjadrenie, svoju realizáciu.

Dôležité je všimnúť si, že slovo cirkev 
sa temer vždy objavuje s dodatkom 
„Božia“. Nejde teda o ľudské združenie, 
ktoré by vzniklo na základe spoločných 
myšlienok a záujmov, ale o zhromaž-
denie zvolané Bohom. On ho zvolal, 
a preto je Cirkev jedna a tá istá vo 
všetkých svojich konkrétnych realizáci-
ách. Božia jednota tvorí jednotu Cirkvi 
na všetkých miestach, na ktorých sa 
nachádza. Neskôr, v Liste Efezanom, 

Pavol podrobne rozpracúva koncepciu 
jednoty Cirkvi, a to v nadväznosti na 
koncepciu Božieho ľudu, Izraela, ktorý 
proroci považovali za „Božiu nevestu“ 
povolanú žiť s Bohom v manželskom 
vzťahu. Pavol predstavuje jedinú Božiu 
Cirkev ako Kristovu nevestu, ktorá je 
v láske jedným telom a jedným duchom 
so samotným Kristom.

Je známe, že Pavol bol v mladosti 
urputným nepriateľom nového hnutia 
založeného ako Kristova Cirkev, lebo 
v ňom videl ohrozenie vernosti tradícii 
Božieho ľudu, živenej vierou v jediného 
Boha. Po stretnutí so zmŕtvychvstalým 
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15. októbra pokračoval 
v téme katechéz, ktorou je 
osobnosť apoštola Pavla. Na 
audiencii privítal aj slovenských 
veriacich: „Bratia a sestry, 
modlitba ruženca je modlitbou 
spoločenstva. Posilňujte aj vy 
toto spoločenstvo modlitby 
s Kristom, jeho Matkou i medzi 
sebou navzájom. Panna Mária 
Ružencová nech vám v tom 
pomáha. S týmto želaním vás 
žehnám. Pochválený buď Ježiš 
Kristus!“

Pavlova náuka 
   o Cirkvi
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Kristom Pavol pochopil, že kresťania nie 
sú zradcovia. Naopak, v novej situácii 
Boh Izraela rozšíril skrze Krista svoje 
povolanie na všetky národy a stal sa 
Bohom všetkých národov. Práve takto sa 
uskutočňovala vernosť jedinému Bohu 
a spomínané rozlišujúce prvky v podobe 
zachovávania osobitných noriem a pred-
pisov už neboli potrebné, lebo všetci 
boli vo svojej rôznosti povolaní stať sa 
súčasťou jediného Božieho ľudu, Božej 
Cirkvi v Kristovi.

Jedna vec bola Pavlovi v novej situácii 
hneď zrejmá: základný a zakladajúci 
význam Krista a slova, ktoré ho ohlaso-
valo. Pavol vedel nielen to, že kresťanom 
sa nemožno stať z donútenia, ale aj to, 
že na základe vnútorného uspôsobenia 
nového spoločenstva je tento inštituci-
onálny prvok nevyhnutne spojený so 
živým slovom, s ohlasovaním živého 
Krista, v ktorom sa Boh zjavuje všetkým 
národom a spája ich do jediného Božie-
ho ľudu. Je príznačné, že Lukáš v Skut-
koch apoštolov niekoľkokrát používa 
spojenie „ohlasovanie slova“ aj v sú-
vislosti s Pavlom, a to s jasným záme-
rom čo najviac vyzdvihnúť rozhodujúci 
význam hlásania slova. Toto slovo pred-
stavuje kríž a zmŕtvychvstanie Krista, 
v ktorom sa naplnili Písma.

Veľkonočné tajomstvo, ktoré na ceste 
do Damasku zmenilo Pavlov život, tvorí 
jadro apoštolovho kázania (porov. 1 Kor 
2, 2; 15, 14). Toto tajomstvo, ohlasova-
né slovom, sa uskutočňuje vo sviatos-
tiach krstu a Eucharistie a konkretizuje 
sa v kresťanskej láske k blížnemu. Pav-
lovo evanjelizačné pôsobenie je zamera-
né na zakorenenie komunity veriacich 
v Kristovi. Táto myšlienka je prirodze-
nou súčasťou etymológie samotného 
slova ekklésia, ktoré Pavol – a s ním celé 
kresťanstvo –  uprednostnilo pred výra-
zom synagóga. A to nielen preto, že prvé 
je pôvodne „civilnejšie“, ale aj preto, že 
priamo naznačuje teologickú myšlien-
ku povolania zvonka. Nejde teda len 
o jednoduché spolčovanie sa. Veriaci sú 
Bohom povolaní a Boh ich zhromažďuje 
v jednom spoločenstve svojej Cirkvi.

V tejto línii môžeme chápať aj originál-
nu, výlučne pavlovskú koncepciu Cirkvi 
ako Kristovho tela. Treba mať pritom 
na pamäti dve stránky tejto koncepcie. 
Jedna má spoločenský charakter: telo je 
zložené zo svojich súčastí a bez nich by 
neexistovalo. Táto interpretácia sa ob-
javuje v Liste Rimanom a v Prvom liste 
Korinťanom, kde Pavol preberá obraz, 
ktorý bol v rímskej spoločnosti bežný. 
Hovorí, že ľud je ako telo s rôznymi 
údmi, pričom každý má svoju funkciu, 

ale všetky – aj tie najmenšie a zdanlivo 
bezvýznamné – sú potrebné, aby telo 
mohlo žiť a plniť svoje funkcie. Apoš-
tol správne poznamenáva, že v Cirkvi 
je mnoho povolaní – proroci, apoštoli, 
učitelia i jednoduchí ľudia – a všetci sú 
povolaní žiť každý deň v láske, všetci sú 
potrební na to, aby tvorili živú jednotu 
tohto duchovného organizmu.

Ďalšia interpretácia sa vzťahuje na 
samotné Kristovo telo. Pavol tvrdí, že 
Cirkev nie je len organizmom, ale stáva 
sa skutočne Kristovým telom vo svia-
tosti Eucharistie, v ktorej všetci prijí-
mame jeho telo a skutočne sa stávame 
jeho telom. Takto sa napĺňa tajomstvo 
manželského zväzku, keď sa v Kristovi 
všetci stávajú jedným telom a jedným 
duchom. Skutočnosť teda ďaleko presa-
huje len čisto sociologický obraz, lebo je 
v nej vyjadrená najhlbšia podstata, a to 
jednota všetkých pokrstených v Kristovi. 
Apoštol ich všetkých, prispôsobených 
cez sviatosť jeho tela, považuje za „jed-
no“ v Kristovi.

Z toho, čo Pavol hovorí, je zrejmé, že 
dobre vie a aj nás na to upozorňuje, 
že Cirkev nie je jeho, a nie je ani naša: 
Cirkev je Kristovo telo, je to Božia Cirkev, 
„Božie pole, Božia stavba... Boží chrám“ 
(1 Kor 3, 9. 16). 

Osobitnú úvahu by si zaslúžilo ozna-
čenie „Boží ľud“, ktoré Pavol aplikuje 
najmä na ľud Starého zákona a neskôr 
na pohanov, ktorí boli „nie-ľudom“, ale 
vďaka svojmu pripojeniu sa ku Kristovi 
prostredníctvom slova a sviatosti sa 
Božím ľudom stali.

A napokon ešte posledný detail. V Liste 
Timotejovi Pavol nazýva Cirkev „Božím 
domom“ (1 Tim 3, 15), a to je skutočne 
originálne, lebo to hovorí o Cirkvi ako 
o komunitnej štruktúre, v ktorej panujú 
vrelé medziosobné vzťahy rodinné-
ho charakteru. Apoštol nám pomáha 
čoraz hlbšie pochopiť tajomstvo Cirkvi 
v rôznych dimenziách tohto Božieho 
zhromaždenia vo svete. V tom je veľkosť 
Cirkvi i veľkosť nášho povolania: sme 
Božím chrámom vo svete, miestom, kde 
Boh skutočne prebýva, a sme zároveň 
spoločenstvom, rodinou Boha, ktorý je 
Láska. Ako Božia rodina a Boží dom 
musíme vo svete uskutočňovať Božiu 
lásku a mocou pochádzajúcou z viery sa 
stať miestom a znamením jeho prítom-
nosti. Prosme Pána, aby nám umožnil 
byť čoraz väčšmi jeho Cirkvou, jeho 
telom, miestom prítomnosti jeho lásky 
v tomto našom svete a v našich deji-
nách. 

preložila Mária Spišiaková (krátené)

Vážená redakcia Slova,
rozhodol som sa vám napísať, keď som 
si prečítal vaše články o zjaveniach. Vaše 
zdôrazňovanie z evanjelia, že už bolo 
všetko povedané, je zavádzajúce. To, čo 
bolo povedané, bolo učenie Ježiša Krista 
zachytené v evanjeliách, ako treba žiť, aby 
sme dosiahli večný život. Môže redakcia 
Slova napísať, že sa všetko deje okolo nás 
podľa učenia Ježiša Krista? Je redakcii 
Slovo jasné, kam speje slovenský ľud? 
Teraz, keď sa Panna Mária zjavuje v súk-
romných zjaveniach a posolstvách, kde 
upozorňuje veriacich a kňazov na nedosta-
točný duchovný život pre život večný, tak 
Slovo tieto súkromné zjavenia ignoruje. ... 
Redakcia Slova nekonečne zdôrazňuje, že 
už bolo všetko povedané. Akoby Panna 
Mária vo svojich najnovších zjaveniach 
a posolstvách nemala čo nové povedať...

váš čitateľ Juraj

Milý čitateľ, 
ďakujeme za váš list a ako odpoveď uve-
rejňujeme vyjadrenie o. Štefana Paločka, 
ktorý je kompetentný vyjadrovať sa k tejto 
otázke: 

Všetko, čo potrebujeme pre našu spásu 
vedieť, nám Ježiš Kristus zjavil a tieto zja-
vené pravdy odovzdal apoštolom a Cirkvi, 
aby ich neomylne spravovali a ohlasovali 
po všetky veky všetkým generáciám. Žiad-
ne zjavenie, ktoré by ohľadom spôsobu 
našej spásy prinieslo nejaké nové informá-
cie, už nepríde, lebo povedané bolo všetko 
potrebné a akékoľvek zjavenia, ktoré 
môžeme prijať za skutočné, len potvrdzujú 
to, čo nám Kristus zjavil a povzbudzujú nás 
k tomu, aby sme žili podľa toho, čo nám 
ohlásil Ježiš Kristus. Ak zjavenie prináša 
niečo iné ako to, čo nám pred 2000 rokmi 
zjavil Kristus, je zaručene falošné.

To, že ľudia žijú hriešne, neznamená, že 
človek nevyhnutne ku Kristovmu zjaveniu 
potrebuje ešte nejaké ďalšie doplňujúce 
zjavenia, aby sa polepšili. To, čo ľudia 
potrebujú, je prijatie Kristovho zjavenia, 
pretože jedine Kristovo slovo a jeho 
napĺňanie dokáže človeka vyslobodiť 
z hriechov. Preto všetky pravé a Cirkvou 
uznané zjavenia neprinášajú nijaké nové 
informácie, ktoré nevyhnutne potrebuje-
me vedieť, aby sme boli spasení a aby sme 
sa mohli vyslobodiť z našej hriešnosti, ale 
len upriamujú našu pozornosť na Kristovo 
zjavenie a povzbudzujú nás, aby sme sa 
ním riadili. Ak sa teda človek chce uzdraviť 
zo svojej hriešnosti, nie je na mieste vyhľa-
dávať nejaké nové zjavenia, ale upriamiť 
svoju pozornosť na Krista a prijať ho za 
svojho záchrancu.

Štefan Paločko

LISTÁREŇ
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 Členovia televíznej rady 

a zástupcovia vedenia TV LUX 
sa 9. – 13. decembra zúčastnili 
na pracovnej ceste do Vatikánu 
a Ríma, kde sa dohodli na forme 
spolupráce na nasledujúci rok.

 Prvé fórum katolíkov a pravo-

slávnych sa uskutočnilo od 11. do 
14. decembra sa v Levico Terme 
neďaleko Tridentu. Delegáti na 
ňom diskutovali na tému Rodina: 
dobro pre ľudstvo.

 Inštrukciu Dignitas personae 

(Dôstojnosť osoby) predstavila 
12. decembra vo Vatikáne Kon-
gregácia pre náuku a Pápežská 
akadémia pre život. Dokument 
je odpoveďou na niektoré otázky 
bioetiky.

 Jezuitský kardinál Avery Dul-

les zomrel v piatok 12. decembra 
v New Yorku. Kardinál bol známym 
teológom a  autorom 23 kníh 
a 750 článkov.

 Vyše 80 náboženských vodcov 
z viac ako dvadsiatich krajín sveta  
sa v Paríži stretlo od 15. do 17. de-
cembra na 3. svetovom kongrese 
imámov a rabínov za pokoj na 
Blízkom východe.

 Vieroučná nóta o niektorých 

aspektoch evanjelizácie je 

v platnosti už rok. Podľa doku-
ment Kongregácie pre náuku 
viery evanjelizovať „neznamená 
len odovzdávať náuku, ale aj 
ohlasovať Pána Ježiša slovami 
a skutkami“.

 11. stretnutie katolíkov 

a moslimov sa uskutočnilo od 
15. do 17. decembra vo Vatikáne.  
Stretnutie organizovala Pápežská 
rada pre dialóg s náboženstva-
mi a moslimskou spoločnosťou 
World Islamic Call Society z Líbye. 
Zúčastnilo sa na ňom 12 katolíc-
kych a 12 moslimských osobností 
a expertov rozličných krajín. Téma 
stretnutia bola Zodpovednosť 
náboženských lídrov, a to najmä 
v súčasnom období krízy.

 Pápež Benedikt XVI. si 

21. decembra pripomenul 

400. výročie používania 

Galileovho ďalekohľadu. 
Ako zdôraznil, chce pozdraviť 
všetkých ľudí, ktorí si v roku 2009 
budú pripomínať toto výročie 
i Medzinárodný rok astronómie, 
vyhlásený organizáciou UNESCO.

Zomrel mukačevský biskup Ivan Semedi

Narodil sa 26. júna 1921 v obci 
Malá Kopaňa v rajóne Vinohrado-
vo. Gymnaziálne štúdiá zakončil 
v roku 1942 v meste Chust a na-
stúpil na Bohosloveckú akadémiu 
v Užhorode. Dobrovoľníkom 
československej armády sa stal 
v roku 1944. Bohosloveckú aka-

démiu ukončil 
po demobilizácii 
v roku 1947.

6. júla 1947 bol 
vysvätený za kňa-
za vladykom Teo-
dorom Romžom. 
Stal sa prefektom 
seminára, vyuču-
júcim bohoslo-
veckej akadémie 
a notárom eparchie. Po likvidácii 
Cirkvi pôsobil v civilných za-
mestnaniach a neskôr bol na 
dôchodku.

24. augusta 1978 bol v obci 
Onokivci blízko Užhorodu po-
tajme vysvätený za biskupa vla-
dykom Alexandrom Chirom. Po 
smrti apoštolského administráto-
ra Mikuláša Murányiho v januári 
1979 sa stal biskupom ordinárom 
Mukačevskej eparchie. 21. januá-
ra 1991 bol vo funkcii mukačev-

ského eparchiálneho biskupa 
potvrdený aj pápežom Jánom 
Pavlom II. Na prelome rokov 2002 
a 2003 sa stal biskupom emeri-
tom, ktorý so záujmom sledoval 
duchovný život svojej milovanej 
eparchie.

Zomrel 6. decembra 2008 v 88. 
roku života a jeho ostatky boli 9. 
decembra uložené v obci Malá 
Kopaňa vo Vinohradovskom 
rajóne.

Večná mu pamiatka!

Zomrel pravoslávny patriarcha Alexej II.
V piatok 5. decembra zomrel vo 
veku 79 rokov vo svojom sídle 
v dedine Peredelkino pri Moskve 
pravoslávny patriarcha Moskvy 
a celého Ruska Alexej II.

Civilným menom Alexej Michaj-
lovič Ridiger sa narodil 23. febru-
ára 1929 v estónskom Tallinne. 
V roku 1949 ukončil pravoslávny 
seminár v Leningrade. V roku 
1950 prijal diakonské a vyššie 
svätenie. Do mníšskeho stavu bol 
prijatý v roku 1961 a stal sa tal-
linnským a estónskym biskupom. 
Arcibiskupom bol vymenovaný 
v júni 1964. V rokoch 1963 – 1979 

pôsobil ako člen Komisie Svätej 
synody Ruskej pravoslávnej cirkvi 
pre otázky kresťanskej jednoty 
a medzináboženských vzťahov. 
V roku 1968 bol ustanovený za 
metropolitu a neskôr za lenin-
gradského a novogradského 
metropolitu s poverením riadiť 
Tallinnskú eparchiu. V roku 1990 
bol intronizovaný na moskovské-
ho patriarchu. Bol autorom pri-
bližne 200 prác na rozličné témy. 
Stal sa členom viacerých ruských 
i zahraničných akadémií.

Zomrel 5. decembra 2008. Jeho 
ostatky uložili 9. decembra v Ka-

tedrále Zjavenia Pána v Moskve.
Večná mu pamiatka!

Hlavný kyjevsko-haličský arci-
biskup kardinál Ľubomyr Husar 
zaslal list predsedom katolíckych 
biskupských konferencií o situácii 
v Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi. Ako uvádza, štyria kňazi – 
traja rehoľní (Eliáš Dohnal OSBM, 
Metoděj Špiřík OSBM, Markian 
Hitiuk OSBM) a jeden diecézny 
(Róbert Oberhauser) už dlhší čas 
rozširujú do celého sveta listy, 
v ktorých opisujú túto cirkev 
v tých najčernejších farbách, 
obviňujú cirkevnú hierarchiu – 
nevynímajúc vysokých predstavi-

teľov Rímskej kúrie a episkopátu 
rôznych krajín sveta – z rôznych 
hriechov, počnúc herézami, a zá-
roveň vyzývajú duchovenstvo 
a laikov k neposlušnosti a k ne-
uznávaniu hierarchie.

„Do určitého času,“ píše kardinál 
Husar, „sme na ich aktivity nere-
agovali na celosvetovej úrovni 
a odovzdali sme celú túto kauzu 
kompetentným cirkevným orgá-
nom. Ale v priebehu ostatných 
mesiacov sa tieto štyri osoby 
samy vyhlásili za biskupov – hoci 
nikdy neboli ani kandidátmi na 

túto službu – a snažia sa o vy-
tvorenie paralelnej štruktúry, do 
ktorej ľsťou a falošnosťou zahr-
ňujú ľudí, ktorí o tom nemajú ani 
najmenšieho poňatia. Pre toto 
ich konanie na nich kompetent-
ný cirkevný tribunál, ktorý konal 
podľa Kódexu východných cirkví, 
vyhlásil v najvyššej inštancii veľkú 
exkomunikáciu, ktorá bola vzá-
pätí zverejnená.“ Kardinál Husar 
v závere listu prosí jeho adresátov 
o modlitby za Ukrajinskú grécko-
katolícku cirkev.

Reakcia na samozvaných biskupov na Ukrajine

UDALOSTI
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 Ordinár OS a OZ SR Mons. 

František Rábek zriadil s plat-

nosťou od 1. decembra 2008 

nové dekanáty a vymenoval 
nových policajných a väzen-
ských dekanov.
V rámci vikariátu Ordinariátu 
OS a OZ SR Ministerstva vnútra 
SR bol vytvorený aj Dekanát 
východ, ktorý tvoria policajné 
farnosti a duchovné správy: kraj 
Košice, kraj Prešov a Stredná od-
borná škola Policajného zboru 
Košice. Za dekana bol vymeno-
vaný gréckokatolícky kňaz dp. 
mjr. ThDr. Martin Jurašek, PhD.

 Mikuláš tohto roku navštívil 

aj deti policajtov v Prešove. 
Stalo sa to 5. decembra 2008 na 
štvrtom ročníku Mikulášskeho 
večierku pre deti policajtov a za-
mestnancov rezortu Minister-
stva vnútra SR v Prešove a okolí. 
Na večierku sa zúčastnilo 54 detí 
spolu s rodičmi v budove Okres-
ného riaditeľstva PZ v Prešove. 
Po krátkom programe, ktorý si 
pripravili bohoslovci prešovské-
ho kňazského seminára, rozdal 
Mikuláš deťom darčeky, pričom 
sa s každým dieťaťom osobne 
porozprával. Deti sa predviedli 
aj recitovaním básní a spevom 
piesní.
Mikulášsky večierok sa stal už 
tradičným prejavom záujmu 
miestneho policajného kaplána 
mjr. Marka Storošku o rodiny 
policajtov a zamestnancov.

 Hnutie Svetlo – Život sa 

8. decembra znovu zasvätilo 

Panne Márii na liturgickom 
zhromaždení, ktorému predse-
dal národný moderátor hnu-
tia Peter Komanický. Sviatok 
Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie je patronátnym sviatkom 
HSŽ a každý rok sa obnovuje za-
svätenie hnutia Nepoškvrnenej. 

 Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre otvorila 8. de-

cembra 2008 nové Univerzit-

né pastoračné centrum. Za 
prítomnosti ministra školstva 
Jána Mikolaja, rektora univerzity 
Libora Vozára a ďalších hostí 
ho požehnal nitriansky biskup 
Viliam Judák.

 Vojenskí kapláni už nebu-

dú vnímaní ako vojaci. Na 
základe ustanovení výnosu 

Zomrel o. Jozef Mati, tit. arcidekan
Narodil sa v Kuzmiciach 19. 
novembra 1941. Po skončení 
strednej školy uvažoval o štúdiu 
teológie, ale v tom čase ne-
jestvovala ani Gréckokatolícka 
bohoslovecká škola, ani seminár, 
preto nastúpil na štúdium na 
Vysokej škole poľnohospodár-
skej v Nitre. Po roku sa znova 
pokúsil študovať teológiu. Tam 
ho však neprijali a nedovolili mu 
študovať ani v Nitre. Podarilo sa 
mu zamestnať sa na gymnáziu 
v Sečovciach a Vranove. Neskôr 
bol nútený hľadať si inú prácu. 

Nastúpil do poľnohospodárskych 
podnikov.

Po nežnej revolúcii sa rozhodol 
vrátiť k pôvodnému úmyslu 
stať sa kňazom. V rokoch 1991 
– 1996 absolvoval štúdium na 
GBF UPJŠ v Prešove. Ordinovaný 
bol 21. decembra 1997 v Prešove 
terajším emeritným biskupom 
Mons. Jánom Hirkom. Pôsobil 
ako vicerektor kňazského semi-
nára v Prešove, riaditeľ Diecéz-
neho školského úradu a diecéz-
ny vikár pre školstvo. V rokoch 
2003 – 2005 bol pracovníkom 

Biskupského úradu povereným 
vedením DŠÚ.

V roku 2005 odišiel do dôchod-
ku a žil v Košiciach. Zomrel po 
dlhej chorobe 10. decembra 
2008. Pohrebné obrady slávil 15. 
decembra 2008 v košickej kated-
rále Vladimír Tomko, protosynkel 
Košickej eparchie. Pozostatky 
zosnulého sú uložené na cinto-
ríne v Slanci.

Večná mu pamiatka!

Mons. Jozef Tóth
Michal Hospodár

Apoštol Pavol zavítal do Prešova
(Prešov, Martina Poláková) Apoš-
tol Pavol a Malá Ázia je názov 
výstavy, ktorá sa uskutočňuje 
pri príležitosti vyhlásenia Roku 
svätého Pavla a Synody biskupov 
o Božom slove v Ríme. Usporia-
dateľom a organizátorom je Ka-
tolícka univerzita v Ružomberku 
– Teologická fakulta v Košiciach a 
mesto Košice. Donedávna mohli 
obdivovať fotografické diela, z 
ktorých výstava pozostáva, Koši-

čania a návštevníci Košíc. Výstava 
bola slávnostne otvorená 9. de-
cembra na pôde Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty PU v Prešove. 
Fotografie Eduarda Szattlera 
približujú Pavlove cesty v Malej 
Ázii, po ktorých sa vydali autor i 
kurátor výstavy doc. Jozef Leščin-
ský. Výstava je obrazovým sprie-
vodcom po niektorých miestach 
Malej Ázie, kde Pavol a prvotné 
kresťanstvo pôsobili.

Výstavu otvoril prešovský pro-
tosynkel o. Marcel Mojzeš. Na 
otvorení sa zúčastnil aj prof. 
Peter Šturák, ktorý vyjadril svoju 
sympatiu k sv. Pavlovi slovami: 
„Sv. Pavol bol Žid, Riman a Helén, 
a napriek tomu dokázal šíriť evan-
jelium. Vkladal do toho všetky 
svoje možnosti a talenty.“

Výstava je pre verejnosť a skupi-
ny k dispozícii s odborným výkla-
dom do 31. januára 2009.

Obnovili starobylý chrám v Miklušovciach
(Miklušovce, Patrícia Popovičo-
vá) Prvá decembrová nedeľa sa 
zapíše do sŕdc veriacich farnosti 
Miklušovce ako deň, keď mohli 
medzi sebou privítať prešov-
ského arcibiskupa metropolitu 
Mons. Jána Babjaka SJ pri prí-
ležitosti posviacky opraveného 
exteriéru chrámu a posvätenia 
ikony Krista Učiteľa.

Po privítaní vladyku starost-
kou obce p. Máriou Čuchtovou 
nasledovala posviacka exteriéru 
chrámu a ikony Krista. Homília 

sa niesla v duchu potreby ob-
noviť nielen chrám, ale aj duše 
veriacich prostredníctvom Bo-
žieho slova. Vladyka povzbudil 
veriacich k čítaniu Svätého písma 
v rodinách: „Všetci túžme po tom, 
aby sme dosiahli príbytok u Boha 
– cez Ježiša Krista, cez Božie slovo. 
Práve ono nás dokáže správne 
zorientovať smerom k nášmu 
cieľu – nebu.“ Po liturgii zotrval 
vladyka Ján pri agapé v spoločen-
stve veriacich farnosti.

Chrám v Miklušovciach je ná-

rodnou kultúrnou pamiatkou, 
ranogotickou stavbou z 13. sto-
ročia. Jeho oprava bola rozdele-
ná do 4 etáp: vonkajšia izolácia 
a odstránenie zvlhnutého mu-
riva, odstránenie drevomorkou 
napadnutej drevenej podlahy 
a zvlhnutej omietky, uloženie no-
vej keramickej podlahy, výmena 
krovu a strešnej krytiny, aplikácia 
sanačnej omietky a nový náter 
fasády chrámu. Rekonštrukcia 
si vyžiadala celkové náklady vo 
výške cca 3 mil. Sk.

Veriaci v Brezne obdivovali aj byzantské spevy
(Brezno, Peter Krajňák st.) Ka-
tedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa 
pod vedením dirigentky Valérie 
Hricovovej v nedeľu 7. decem-
bra v dopoludňajších hodinách 
svojím spevom skrášlil nedeľnú 
sv. liturgiu v Chráme Nanebovstú-
penia Pána v Šumiaci, ktorú ce-
lebroval o. Ľ. Petrík. Popoludní bol 
zbor hosťom programu 10. sláv-

nostného adventno-vianočného 
benefi čného koncertu v Brezne. 
Spolu s ďalšími spevokolmi 
a umelcami vystúpili prešovskí 
speváci vo vyše trojhodinovom 
programe v preplnenom rím-
skokatolíckom Kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie. V programe 
vystúpili aj dvaja operní speváci 
zvučného mena: Martin Babjak 

a Ivan Zvarík, ktorí sa prezento-
vali známymi áriami sakrálnych 
skladieb a oratórií. Medzi hosťami 
sviatočného popoludnia bol 
aj eurokomisár pán Ján Figeľ. 
Zástupcovia Rímskokatolíckej, 
Gréckokatolíckej, Pravoslávnej 
a Evanjelickej cirkvi a.v. ukončili 
toto podujatie spoločným záve-
rečným požehnaním.
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Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky z 8. novembra 2007 sa 
ustanovuje, že vojenskí kapláni 
Ordinariátu OS a OZ SR od 1. 
decembra 2008 na výložkách 
už nenosia „klasické“ označe-
nie dôstojníckej hodnosti, ale 
rozlišovací znak symbolizujúci 
duchovnú službu. Mení sa aj 
spôsob oslovovania vojenských 
kaplánov. Prestáva sa používať 
spôsob oslovenia, ako napr. pán 
kapitán, ale vojenskí kapláni sa 
oslovujú oslovením: pán kaplán, 
pán dekan alebo pán vikár.

 Rádio Lumen začalo 11. de-

cembra skúšobne vysielať 

v Snine.  Lumen odteraz vysiela 
už na 24 frekvenciách. Svojím 
signálom pokrýva okolo 70% 
územia Slovenska. Vysielanie 
stanice je dostupné tiež v káblo-
vej sieti spoločnosti UPC a digi-
tálne cez satelit v bloku Slovak-
Link. 24-hodinový rozhlasový 
program možno počúvať denne 
aj cez internet na adrese www.
lumen.sk. Rádio Lumen sprí-
stupnilo od decembra tohto 
roka na uvedenej webovej 
stránke novú službu – pod-
casting, vďaka ktorej si možno 
sťahovať určité programy do 
vlastného počítača. K dispozícii 
sú podcasty pre viac ako 30 relá-
cií a rubrík vysielaných v rádiu.

 Biskupi požehnali kolední-

kov Dobrej noviny. Vyše tritisíc 
detí počas slávnostných svätých 
omší 13. a 14. decembra v Brati-
slave, Košiciach, Nitre, Poprade, 
Prešove, Rimavskej Sobote, 
Sabinove, Trnave, Vranove nad 
Topľou, Žiari nad Hronom a Ži-
line prijalo požehnanie sloven-
ských biskupov. Boli vyslaní ako 
koledníci Dobrej noviny ohlaso-
vať počas Vianoc radostnú zvesť 
o narodení Krista.

 Slovenskí skauti odovzdali 

Betlehemské svetlo 14. de-

cembra aj poľským skautom. 
Odovzdanie betlehemského 
svetla, ktoré v polovici decem-
bra doputovalo na Slovensko, sa 
uskutočnilo v Bazilike sv. Kríža 
v Kežmarku. V ostatných rokoch 
vznikla živá tradícia – Betle-
hemské svetlo sa dostávalo zo 
Slovenska do poľských farností 
a domovov cez živú sieť vytvo-

Vladyka Ján Babjak vyznamenal niektorých kňazov
(Prešov, Ľubomír Petrík) V pon-
delok 1. decembra sa viac ako 
200 kňazov Prešovskej grécko-
katolíckej archieparchie stretlo 
v prešovskej Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa na kňazskom dni.

Program sa začal archijerejskou 
svätou liturgiou, počas ktorej 
otec arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ pri príležitosti 
tohtoročného povýšenia Grécko-
katolíckej cirkvi na Slovensku na 
metropolitnú cirkev sui iuris a Pre-
šovskej eparchie na archieparchiu 
vyznamenal niektorých kňazov. 
Ocenil ich doterajšiu horlivú 
službu pre Cirkev a odovzdal im 
jednotlivé znaky ocenenia. Boží 
ľud im zaspieval Axios (Je hodný). 
Vicekancelár archieparchiálnej 
kúrie o. František Dancák sa 
stal stavroforným protojerejom, 
teda má právo nosiť zlatý kríž 
s ozdobami. Protojerejmi sa stali 
informačno-technologický pra-
covník Arcibiskupského úradu 
v Prešove o. Daniel Dzurovčin 
a šéfredaktor gréckokatolíckeho 
časopisu Slovo o. Juraj Gradoš, 
ktorí majú právo nosiť zlatý kríž. 
Právo nosiť nábederník (súčasť 
liturgického odevu; predstavuje 
duchovný meč) dostali dekan 
GTF PU v Prešove o. Peter Štu-
rák, rektor Gréckokatolíckeho 
kňazského seminára bl. biskupa 
P. P. Gojdiča v Prešove o. Marko 

Rozkoš, bardejovský protopres-
byter o. Jozef Zorvan, popradský 
protopresbyter o. Miroslav Bartoš, 
sabinovský protopresbyter o. 
Jaroslav Matoľák, humenský pro-
topresbyter o. Michal Onderko 
ml., špirituál kňazského seminára 
o. Ján Karas, riaditeľ Centra pre 
rodinu na Sigorde o. Peter Jakub 
a správca farnosti Vyšný Orlík o. 
Martin Horňák.

V homílii vladyka povedal: „Nech 
je tento deň pre nás impulzom na 
nový zápal v kňazskej službe, 
aby sme Bohu slúžili vo veľkej 
horlivosti, ale aj vo veľkej pokore 
a otvorenosti. Byť jeden druhému 
príkladom, aby sme sa vedeli 
rozprávať o duchovných veciach. 
Aby sme hľadali spôsoby, ako byť 
ešte viac svedkami Ježiša Krista 
pred týmto svetom, ako ešte viac 
slúžiť veriacim.“ 

Zároveň vladyka dekrétmi vy-
znamenal a potvrdil ako mitro-
forného protojereja protosynkela 
Prešovskej archieparchie o. Mar-
cela Mojzeša, ktorý má právo no-
siť zlatý kríž s ozdobami a mitru, 
a ako stavroforného protojereja 
kancelára a hovorcu Arcibiskup-
ského úradu v Prešove o. Ľubo-
míra Petríka, ktorý má právo nosiť 
zlatý kríž s ozdobami.

Počas pracovnej časti kňazské-
ho dňa sa kňazi oboznámili s in-
formáciami ohľadom zavádzania 

eura na Slovensku, europoslanec 
Miroslav Mikolášik ich zoznámil 
s bioetickými otázkami a prob-
lémami v EÚ a Martin Michelčík, 
ktorý je poverený vedením štúdia 
TV Lux v Prešove, ich informoval 
o tejto kresťanskej televízii.

Stretnutie pokračovalo hlav-
ným referátom vladyku Jána 
Babjaka SJ, ktorý kňazom v úvo-
de predstavil nový, historicky 
prvý Schematizmus Prešovskej 
gréckokatolíckej metropolie 2008. 
Publikácia obsahuje všetky dô-
ležité informácie o Prešovskej 
metropolii sui iuris, o jej histórii, 
o archieparchii a eparchiách, 
ich inštitúciách, o arcibiskupovi 
metropolitovi a biskupoch, o jed-
notlivých farnostiach a kňazoch. 
Kniha je doplnená farebnými 
fotografiami chrámov, liturgic-
kých slávení súvisiacich s pový-
šením Gréckokatolíckej cirkvi, 
najvyšších cirkevných predsta-
viteľov a fotografi ami všetkých 
kňazov. Nechýbajú prehľadné 
mapky a registre.

Kňazský deň pokračoval prezen-
táciou činnosti Centra pre mládež 
a Centra pre rodinu Prešovskej 
archieparchie, ako aj Gréckoka-
tolíckej evanjelizačnej školy sv. 
Mikuláša. Vo večerných hodinách 
sa vladyka stretol na pracovnej 
porade s protopresbytermi Pre-
šovskej archieparchie.

(Poša, -l) „Pane, zachráň ma!“ (Mt 
14, 30) Tento citát zo Svätého 
písma viedol veriacich počas 
svätých misií, ktoré sa konali vo 
farnosti Poša od 29. novembra do 
7. decembra 2008 pod duchov-
ným vedením o. redemptoristov 
– o. Milana Zálehu a o. Atanáza 
Mandzáka. Konali sa v pôstnom 
čase a boli aj prípravou na Božie 
narodenie. Každý deň sa začínal 
dopoludňajšou pobožnosťou, po 
ktorej nasledovala škola modlit-
by, a mal inú tému rozoberanú 
počas misijnej kázne. Silným zá-
žitkom pre mnohých bola krížová 
cesta cez obec. Pri nesení kríža sa 
vystriedali ženy, muži i mládež. Aj 
obnova krstných či manželských 
sľubov bola znovunavrátením 
ku Kristovi. Počas celého týždňa 

mal každý možnosť prijať sviatosť 
zmierenia. Stavovské stretnutia 
pre mužov a ženy zanechali 

hlboké dojmy. V sobotu 6. de-
cembra, na sviatok sv. Mikuláša, 
dostali okrem detí darčeky od 

sv. Mikuláša aj otcovia misionári. 
V posledný deň misií mali veriaci 
možnosť prijať plnomocné od-

pustky. Posvätenie a požehnanie 
misijného kríža zakončilo tento 
čas milostí.

Farnosť Poša sa obnovila počas misií
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renú veľkou skautskou rodinou.
Prezident SR Ivan Gašparovič 
v ten istý deň o 18.30 prijal 
v Prezidentskom paláci predsta-
viteľov Slovenského skautingu 
a prijal od nich plamienok z Ba-
ziliky Narodenia Pána v Svätej 
zemi.

 Spoločnosť UPC 17. decem-

bra zaradila do svojej ponuky 

TV Lux. Katolícka televízia sa 
charakterizuje ako televízna 
stanica s vysielaním pre celú 
rodinu, ktorá stavia na duchov-
ných hodnotách a tradíciách 
Katolíckej cirkvi.

 Verejná zbierka na pomoc 

Haiti vyniesla 9 700 021,13 Sk. 
Zbierka Boj proti hladu na pomoc 
chudobným na Haiti sa uskutoč-
nila 20. septembra – 5. októbra 
2008 s povolením Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. 
Značný výnos zbierky bol vďaka 
obetavosti a štedrosti mnohých 
ľudí poslaný prostredníctvom 
Generalátu Spoločnosti dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de 
Paul v Paríži na Haiti.

 CZŠ sv. Juraja vo Svidníku 

pripravila tohto roku neko-

merčné Vianoce. Pozvaných 
hostí, rodičov a starých rodičov 
čakala fi ktívna dedina, ktorá sa 
pripravuje na najkrajšie sviatky 
v roku – na príchod Spasiteľa. 
Dievčatá a chlapci rozohrali hru 
na ľudové tradície od Ondreja 
do Troch kráľov. A tak sa v škole 
na Ondreja lialo olovo, varili pi-
rohy s menami chlapcov, v noci 
ukradomky a potichu sa striasli 
ploty. Na Barboru žiaci do vázy 
ukladali „barborky“ – čerešňové 
halúzky, ktoré vy mali do Vianoc 
rozkvitnúť. Pohromu spôsobili 
Lucie, ktoré husími krídlami 
vymetali všetko zlo a choroby 
z kútov školy. Za nimi nezaostá-
vali ani pastieri, či betlehemci 
alebo anjeli s ľúbozvučnými 
hlasmi huslí, či speváci a taneč-
níci.
Žiaci školy od ŠKD až po deviaty 
ročník oblečení v ľudových kro-
joch rozohrali, rozšantili a rozo-
spievali celé obecenstvo.

Mgr. Eva Bandžuchová

Neoznačené správy 
sú zo servisu TK KBS

Biskupovi Pavlovi Gojdičovi udelili cenu Jána Langoša
(Bratislava, Stanislav Gábor) 
V stredu 10. decembra udelili 
v historickej budove Národnej 
rady národnú a medzinárodnú 
Cenu Jána Langoša pri príležitos-
ti Dňa ľudských práv. Laureátom 
ceny sa stal aj prešovský biskup 
mučeník bl. Pavel Peter Gojdič 
in memoriam. Ocenenie pre-
vzal bratislavský eparcha Peter 
Rusnák.

Cena Jána Langoša, ktorú 
udeľuje Nadácia Jána Langoša 
v spolupráci s Nadáciou Pontis 
a Stredoeurópskou nadáciou 
(CEF), bola udelená za vytrvalosť 
obidvoch osobností v boji proti 
zlu a neslobode.

Slávnostné Laudatio na bisku-

pa Gojdiča pri tejto príležitosti 
predniesol o. Marcel Mojzeš, 
protosynkel Prešovskej archie-
parchie. Vladyka Peter Rusnák 
sa vo svojom krátkom príhovore 
poďakoval v mene Gréckoka-
tolíckej cirkvi za udelenie ceny 
a povedal, že cíti hrdosť, že naša 
cirkev mala vo svojej nedávnej 
histórii takú veľkú osobnosť. 
„Kým tu je nadácia alebo ľudia, 
ktorí aj v dnešných časoch oce-
ňujú slobodu, pravdu, spravod-
livosť, tak hádam to ešte s našou 
spoločnosťou nie je až také zlé,“ 
uviedol vladyka.

Medzinárodná cena Jána Lan-
goša sa udeľuje výrazným osob-
nostiam občianskej spoločnosti 

a zahraničnej politiky, ktoré 
vystúpili proti utláčateľským 
režimom a pričinili sa o podpo-
ru zápasu za ľudskú dôstojnosť 
a slobodu. Národnou cenou 
odmeňuje nadácia tých, ktorí 
preukázali občiansku odvahu 
pri obhajobe ľudských práv 
a demokratických hodnôt v spo-
ločnosti a svojou činnosťou 
odhalili podstatnú historickú 
skutočnosť alebo poukázali na 
zahalené miesto v novodobej 
histórii Slovenska.

Na slávnosti bol prítomný aj 
o. Cyril Jančišin, sekretár Konfe-
rencie biskupov Slovenska, a o. 
Peter Sabol, kancelár Eparchiál-
neho úradu v Bratislave.

Vo Vojčiciach spojili šport a modlitbu
(Vojčice, Michal Hospodár) Na mi-
kulášsky turnaj v stolnom tenise 
sa v sobotu 13. decembra zišlo 
vo Vojčiciach vyše sto účastníkov. 
V poradí už šiesty ročník poduja-
tia sa začal sv. liturgiou v miest-
nom chráme, ktorej predsedal 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha. Na konci sv. liturgie bola 

posvätená nová ikona sv. Mikulá-
ša, patróna podujatia, od Márie 
Dančákovej.

Pre veľký záujem účastníkov 
organizátori pripravili jedenásť 
stolov, na ktorých sa súťažilo 
v piatich kategóriách. Samo-
statnú kategóriu tvorili kňazi so 
svojím biskupom. Vladyka Milan, 

pod záštitou ktorého sa podujatie 
uskutočnilo, odovzdal víťazom 
diplomy a poháre. Všetkým zú-
častneným sa tiež ušla aspoň 
nejaká maličkosť. Záverečná 
spoločná pieseň k sv. Mikulášovi 
ukončila toto vydarené podujatie, 
za ktoré patrí vďaka Pánovi a do-
mácim organizátorom.

(Michalovce, Michal Hospodár) 
V nedeľu 7. decembra, na ktorú 
pripadla aj liturgická oslava sv. 
Ambróza, milánskeho biskupa, 
sa udiala v pravoslávnej Katedrále 
sv. Cyrila a Metoda v Michalov-
ciach historická udalosť. Vladyka 
Milan Chautur, gréckokatolícky 
košický eparcha, odovzdal z po-
verenia apoštolského nuncia v SR 
Mons. Maria Giordanu relikviu sv. 
Ambróza do rúk vladyku Juraja 
Stránskeho, pravoslávneho mi-
chalovského eparchu. Vzácny dar 
relikvie sv. Ambróza (339 – 397), 
ktorý patrí k veľkým cirkevným 
otcom kresťanského Západu, 
sprostredkoval kardinál Walter 
Kasper, predseda Pápežskej rady 
pre napomáhanie jednoty kresťa-
nov. Odo dnes budú relikvie ulo-
žené v pravoslávnej michalovskej 
katedrále.

Vladyka Juraj v príhovore vyjad-
ril potešenie z úspešného zavŕše-
nia žiadosti o relikviu niektorého 
z patristických otcov. S nádejou sa 

pozerá na vzájomné ekumenické 
vzťahy medzi našimi cirkvami, 
v minulosti poznačené krivdou 

a zraneniami: „Verím, že aj na 
príhovor sv. Ambróza, biskupa 
vtedy ešte zjednotenej Cirkvi, 
vytvoríme raz eucharistickú jed-
notu, nielen jednotu gest.“

Vladyka Milan v príhovore vy-
zdvihol postavu sv. Ambróza, 
neohrozeného zástancu Cirkvi, 
ktorý bránil jej dobro aj pred 

cisárom Teodóziom. „Je príkla-
dom pre veriacich, ale aj pre nás 
biskupov, aby sme pozerajúc 

na kresťanský Východ i Západ 
zapálili v sebe božskú lásku bet-
lehemského Dieťaťa.“

Duchovnú jednotu umocnila 
panychída za zosnulého patriar-
chu Moskvy a celej Rusi Alexeja 
II. Na záver si vladykovia i všetci 
prítomní uctili bozkom nové 
relikvie.

Relikviu sv. Ambróza odovzdali Pravoslávnej cirkvi

9  SLOVO   1|2009



Hlavné mesto Mexiko City, hostiteľ 
Svetového stretnutia rodín, sa 
s počtom obyvateľov okolo 18 

miliónov radí medzi najväčšie mestá na 
svete. Zároveň je hlavným centrom eko-
nomického, kultúrneho i politického živo-
ta v krajine. Nemôže sa síce pýšiť dlhou 
kresťanskou históriou, veď zvesť evanjelia 
tu doniesli až misionári, ktorí na územie 

dnešného Mexika prichádzali v sprievo-
de s prvými objaviteľmi a kolonizátormi 
amerického kontinentu z Portugalska 
a Španielska. No za to je jeho kresťanská 
tradícia veľmi bohatá. A aj vďaka tomu je 
dnes Mexiko jednou z najväčších kresťan-
ských krajín na svete. Aktuálne Svetové 
stretnutie rodín sa bude konať v krajine, 
kde je viera silne zakorenená a má pevné 

a stále miesto v živote jej obyvateľov. 
Nábožnosť a viera tu ešte zabránili tomu, 
aby sa kríza rodiny v tejto krajine prejavi-
la do takej veľkej miery, ako je to v Eu-
rópe, Severnej Amerike či v iných vysoko 
hospodársky rozvinutých krajinách. Preto 
práve Mexiko môže slúžiť ako povzbudivý 
a krásny príklad pre krajiny, v ktorých sa 
už pomaly vytráca pojem a zmysel tradič-
nej rodiny ako záruky správnej výchovy 
novej generácie.

Tradíciu stretávania sa rodín celého sve-
ta založil už v roku 1994 blahej pamäti 
pápež Ján Pavol II., keď zvolal Pápežskú 
radu pre rodinu, aby zorganizovala prvé 
stretnutie. Svoju túžbu stretnúť a pozdra-
viť všetky rodiny sveta, ktoré prežívajú 
svoj život v duchu evanjelia a kresťan-
skej náuky sa mu podarilo zrealizovať 
v roku, ktorý svetová organizácia OSN 
vyhlásila za Medzinárodný rok rodiny. 
Tým sa myšlienka pápeža stala ešte 
aktuálnejšou. Pri príležitosti stretnutia 
rodín napísal svoj rozšírený apoštolský 
list venovaný práve rodinám. „V priebe-
hu tohto roka je dôležité znova odhaliť 
svedectvo lásky a starostlivosti Cirkvi 
o rodinu: lásky a starostlivosti, ktoré sa 
jasne prejavovali už na začiatku kres-
ťanstva, keď rodinu významne pokladali 
za domácu Cirkev.“ (Gratissimam sane) 
Toto prvé stretnutie sa z rozhodnutia 
pápeža konalo v Ríme a zúčastnili sa na 

V poradí už šieste 
tohtoročné Svetové 
stretnutie rodín sa uskutoční 
na severoamerickom 
kontinente v ďalekom 
Mexiku, presnejšie v jeho 
metropole. 

Svet spozná,

že rodina žije
Mikuláš JANČUŠ

V Mexiku je najuctievanejšia guadaloupská 
Panna Mária zo Španielska. Práve jej je 
zasvätená moderná bazilika v samom centre 
hlavného mesta Mexika na miestach, kde stáli 
hlavné chrámy Aztéckej ríše. Túto svätyňu 
ročne navštívi niekoľko miliónov pútnikov, 
zvlášť 12. decembra, keď je sviatok patrónky 
Mexika.

Snímky: lh5.ggpht.com, upload.wikimedia.org
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Rozhovor s Mgr. Danielom Dzurovčinom 
o novom schematizme Prešovskej grécko-
katolíckej metropolie, ktorý vyšiel začiat-
kom decembra 2008.

Aké základné in-

formácie obsahuje 

schematizmus?

V úvode sú uvedení 
cirkevní hierarcho-
via so stručnými 
životopisnými údajmi 
a história Prešovskej 
metropolie s uvede-
nými pápežskými 
bulami, ich preklad-
mi a vysvetleniami 
erbov biskupstiev 
a biskupov, portréty a životopisy všetkých 
gréckokatolíckych biskupov.
V nasledujúcej časti sa nachádza informá-
cia o zložení a orgánoch Prešovskej metro-
polie a informácie o všetkých eparchiách: 
zloženie jednotlivých kúrií a postupne 
všetky protopresbyteriáty a farnosti 
s podrobnými informáciami, doplnené 
farebnými fotografi ami.
Po vymenovaní novozriadených farností, 
nových a rozostavaných chrámov nasledu-
jú zoznamy kňazov s fotografi ami a základ-
nými životopisnými údajmi. Pri každom 
kňazovi sú uvedené jeho tituly, štúdiá, 
pôsobiská a služby v Cirkvi. Nasleduje ich 
prehľadný súpis podľa dátumu narodenia 
a ordinácie a nekrológ kňazov.
V záverečnej časti sa nachádzajú informá-
cie o našom kňazskom seminári, teologic-
kej fakulte, cirkevných školách, mužských 
a ženských reholiach a kongregáciách, 
charitách a pútnických miestach. Celý 
schematizmus je doplnený prehľadnými 
mapami. Čitateľovi poslúžia záverečné 
registre osôb a obcí, štatistické údaje 
a krátky slovník.
Poslednou kapitolou je príloha dokumen-
tujúca historické udalosti v našej cirkvi 
v roku 2008.

V čom sa líši tento schematizmus od 

predošlého?

Posledný prešovský schematizmus vyšiel 
v roku 2004. Hlavný rozdiel je v tom, že 
nový schematizmus je metropolitný, teda 
zahŕňa celú Prešovskú metropoliu.

Kto sa podieľal na jeho tvorbe a ako dlho 

trvala jeho príprava?

Na príprave schematizmu sa podieľala re-
dakčná rada. Záverečné práce na grafi ckej 
úprave, obsahových a jazykových korekci-
ách trvali tri mesiace.

Helena Krenická

NA 5 MINÚT

ňom desaťtisíce pútnikov z viac ako 110 
krajín sveta. Celé stretnutie sa nieslo pod 
heslom Rodina – srdce civilizácie.

Začína sa nová tradícia
Keďže podujatie v Ríme malo veľmi sil-

ný spoločenský ohlas a bolo duchovným 
obohatením pre všetkých zúčastnených, 
pápež sa rozhodol v týchto stretnutiach 
pokračovať.

Svetové stretnutia rodín sa od toho 
času konajú pravidelne s trojročnou 
periodicitou. Podobne ako Svetové dni 
mládeže má aj Svetové stretnutie rodín 
celocirkevný a celospoločenský charakter. 
Po stretnutí v Ríme nasledovali stretnu-
tia v roku 1997 v Riu de Janeiro, potom 
znova v Ríme, o tri roky neskôr v Manile 
a ostatné, už za účasti Svätého Otca 
Benedikta XVI., v roku 2006 vo Valencii. 
Zúčastnilo sa na ňom viac ako 1,5 milió-
na veriacich rodín z celého sveta, medzi 
ktorými nechýbali ani rodiny zo Sloven-
ska. Rodiny, ktoré sa nemohli zúčastniť 
na stretnutí, ale chceli byť aspoň na diaľ-
ku spojené s rodinami a Svätým Otcom, 
sa zhromaždili 9. júla v Banskej Bystrici 
na Celoslovenskom stretnutí rodín, 
ktoré sa uskutočnilo za účasti viacerých 
otcov biskupov. Stretnutie zorganizovalo 
Diecézne centrum pre rodinu Banskobys-
trickej diecézy v spolupráci s Radou pre 
rodinu a mládež Konferencie biskupov 
Slovenska a mnohých dobrovoľníkov 
z jednotlivých prorodinne orientovaných 
kresťanských či spoločenských organi-
zácií. Témou celosvetového, a teda aj 
slovenského stretnutia bolo Odovzdáva-
nie viery v rodine.

Rodiny v Mexiku
„Rodina je tou bunkou spoločnos-

ti, v ktorej sa aj dnes tvoria základné 
vzťahy ľudskej bytosti, tie medzi mužom 
a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi 
rozdielnymi jedincami.“ Takto predstavil 
a ohlásil svetu a širokej verejnosti nový 
predseda Pápežskej rady pre rodinu kar-
dinál Ennio Antonelli 6. svetové stretnu-
tie rodín, ktoré sa bude konať od 16. do 
18. januára 2009 pod záštitou Svätého 
Otca Benedikta XVI. v Mexiku. Samotné 
stretnutie a sprievodné akcie s ním spo-
jené sa budú niesť v duchu hlavnej témy 
Rodina, formátorka ľudských a kresťan-
ských hodnôt. Celému zhromaždeniu bude 
predchádzať trojdňový teologicko-pasto-
račný kongres, ktorý prebehne od 13. do 
16. januára a bude venovaný aktuálnym 
pastoračným a psychologickým aspektom 
rodiny a jej politicko-právnej situácii 
v dnešnom svete. Počas celého stretnutia 
budú prezentované svedectva kresťan-

ských rodín z rôznych spoločenských, 
kultúrnych a politických pomerov. Všetky 
tieto aktivity a semináre budú prepojené 
spoločným duchom modlitby a zdieľania 
radosti zo spoločenstva veriacich rodín. 
Vyvrcholením stretnutia a duchovným 
povzbudením na ceste životom bude 
pre zúčastnené rodiny slávnostná svätá 
omša, ktorej bude predsedať kardinál 
Tarcisio Bertone. Svätý Otec ho poveril 
ako svojho priameho legáta na toto stret-
nutie, keďže on sám sa na ňom nemôže 
osobne zúčastniť. Toto rozhodnutie bolo 
prijaté na základe zdravotných dôvo-
dov, veku Benedikta XVI. a klimatických 
podmienok na mieste konania, ktoré 
sa nachádza v nadmorskej výške 2 000 
metrov. K účastníkom Svetového stret-
nutia rodín v Mexiku však Svätý Otec 
prehovorí v priamom prenose prostred-
níctvom satelitu. Slávnostná svätá 
omša sa bude konať chráme Basílica de 
Guadalupe, ktorý je najväčším pútnickým 
miestom a symbolom viery pre kresťanov 
v Mexiku. Na samotnom stretnutí, ktoré 
vyvrcholí 16. – 18. januára, sa očakáva 
účasť 600-tisíc pútnikov a pri záverečnej 
svätej omši 18. januára na pútnickom 
mieste Panny Márie Guadalupskej sa 
počíta s miliónom účastníkov.

Ďalšou zaujímavosťou celého poduja-
tia je Mozaika rodín ako dar Svätému 
Otcovi. Umelecké dielo je iniciatíva 
organizátorov, ktorí pod heslom Pápež sa 
chce stretnúť i s tvojou rodinou vytvárajú 
mozaiku, ktorá pozostáva zo sedemti-
síc fotografií rodín vytvárajúcich obraz 
Benedikta XVI. Má predstavovať prítom-
nosť Svätého Otca vnútri všetkých rodín. 
Obrovská mozaika z fotografií rodín 
z celého sveta bude počas stretnutia 
rodín vystavená a na záver odovzdaná 
Svätému Otcovi. Ako delegát a oficiálny 
vyslanec slovenských veriacich a kresťan-
ských rodín sa na 6. svetovom stretnutí 
rodín zúčastní Mons. Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha a predseda Rady 
pre rodinu pri KBS, spolu s jednou slo-
venskou rodinou.

Je nutnosťou, ba až nevyhnutnosťou 
plne si uvedomiť význam a úlohu zdravej 
kresťanskej rodiny. Je všeobecne prijíma-
né a známe, že človek sa formuje práve 
v prvých rokoch života v lone vlastnej 
rodiny. Tu má rodina nezastupiteľné 
miesto vo formácii ľudskej a kresťan-
skej personality. Historický vývoj, ktorý 
prežívame, nám ukazuje, ako sa rodina 
vzdala svojho vlastného poslania for-
movať osoby s následkami, ktoré máme 
možnosť neustále zakúšať: relativizmus, 
subjektivizmus, zmyselnosť a absencia 
hodnôt zdravej ľudskej spoločnosti. 
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SLOVO NA TÉMU

Podľa názoru niektorých bádateľov 
vykonávali obriezku dávne národy 
ako náboženský rituál, ktorý na-

hrádzal obetovanie ľudí božstvám. Riadili 
sa pri tom princípom, že je nevyhnutné 
priniesť božstvu ako obetu časť, aby sa 
zachránil celok, teda vykonať obriez-
ku s cieľom záchrany celého ľudského 
života.

Nech už je to akokoľvek, isté je, že 
obriezka nie je židovským vynálezom 
a praktizovala sa mnohými pohan-
skými národmi dávno predtým, ako ju 
Boh prikázal vykonávať na každom 
príslušníkovi Abrahámovho potomstva 
ako vonkajší znak ich vzájomnej večnej 
zmluvy (Gn 17, 9 – 14). Obriezka bola 

súčasťou rituálneho obradu iniciácie, 
ktorý predstavoval vstup človeka do 
spoločenstva dospelých mužov a dával 
mu zároveň právo ženiť sa. V islame je 
obriezka dodnes považovaná za jedno 
z pravidiel zachovávania čistoty, osobnej 
hygieny a starostlivosti o zdravie, pričom 
sa o nej uvažuje aj v kontexte zmyslu pre 
vnútornú čistotu človeka.

V Biblii patrí obriezka (po hebr. brit 
mila) k tým málo príkazom, ktoré Boh 
ustanovil ešte pred sinajským zjavením. 
Na rozdiel od iných národov, v tomto prí-
pade mala čisto rituálny zmysel a pred-
stavovala znak zmluvného vzťahu člove-
ka s Bohom. Aj preto bola jej záväznosť 
rozšírená na každého žida mužského 

pohlavia, vrátane otrokov, a vykonávala 
sa už krátko po narodení (nie v zrelom 
veku, ako to robili pohanské národy, kde 
okrem iného bola obriezka nezáväznou 
a praktizovali ju len vyššie vrstvy).

Rituál brit mila sa vykonával zväčša 
na ôsmy deň po narodení, keďže v tom-
to čase už bolo dieťa dostatočne silné, 
aby zvládlo takýto zásah do organizmu. 
Osem dní bolo dosť dlhou dobou na od-
halenie prípadnej choroby či inej telesnej 
slabosti, ktorá by znemožnila vykonanie 
obradu, keďže sa prísne dbalo na to, aby 
obriezka vážne neohrozila život a zdravie 
dieťaťa. Osem dní zväčša stačilo aj na 
zotavenie matky po pôrode, aby sa na 
tomto slávnostnom rituáli mohla zúčast-
niť spolu s ostatnými. Iné vysvetlenie 
ôsmeho dňa prináša midraš, ktorý uvá-
dza, že podmienka ôsmich dní je akousi 
poistkou, aby dieťa prežilo svoj prvý 
šabat, deň zasvätený Bohu, po ktorom 
bolo pripravené na prijatie požehnania 
obriezky.

Obrad brit mila sa podľa pravidiel mu-
sel uskutočniť počas dňa, najlepšie hneď 
po ranných modlitbách, aby sa tak dalo 
najavo, že sa človek ponáhľa uskutočniť 
Boží príkaz a takýto postoj k Božej vôli si 
chce zachovať počas celého života.

Sviatok Obrezania Pána 

berieme ako jeden z mnohých 

Pánových sviatkov. 

Málokto však vie, čo je 

obriezka a čo pre Ježiša, ako 

novonarodeného židovského 

chlapca, znamenala.

Obriezka –
znak zmluvy

Valéria JURÍČKOVÁ
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Samotnú obriezku vykonával zväčša 
muž (hovorí sa mu mohel), v prípade 
núdze ho mohla nahradiť aj žena (Ex 4, 
25). Okrem mohela sa na obrade zúčast-
ňuje aj ďalšia podstatná osoba – sandak, 
ktorý má dieťa počas obradu položené na 
svojich kolenách a pridržiava mu nôžky. 
Pomenovanie tejto funkcie pochádza 
z talmudistického obdobia a odvodzuje 
sa z gréckeho výrazu syndikos, čo sa pre-
kladá ako „advokát“ či ako „právoplatný 
zástupca“. V neskoršom období sa práve 
z tejto funkcie vyvinula rola krstného 
otca. 

V prvotnej cirkvi sa obrad brit mila 
vykonával medzi veriacimi zo židov 
naďalej. Ale veriaci z pohanov odmietali 
podstúpiť obriezku, čo spolu s inými 
nejasnosťami ohľadne zachovávania 
halachy (súčasť Talmudu; súbor pravi-
diel, ktorými sa riadi veriaci žid) viedlo 
k rozsiahlej diskusii, ktorá viedla k zvo-
laniu prvého jeruzalemského snemu. 
Na ňom bolo prijaté, že veriaci v Krista 
pochádzajúci z pohanov sa nemusia 
dať obrezať a záväznými sa pre ne stali 
len tri skutočnosti (porov. Sk 15, 29). 
Veriaci zo židov však naďalej praktizovali 
tradičné obrady. Ale po tom, čo Konštan-
tín zlegalizoval kresťanské náboženstvo 

a Cirkev vyhlásil za „nový Izrael“, bolo 
praktizovanie židovských obradov a tra-
dícií prísne zakázané. Nešlo však o prvý 
ani posledný prípad, keď bola obriezka 
trestaná ako prečin. 

Spomedzi novodobejších skutočností, 
ktoré sa týkajú obriezky, spomeňme 
aspoň dve. V čase reformácie jej lídri 
vystupovali dôsledne proti praktizova-
niu obriezky. Odôvodňovali to tým, že 
obriezka nie je židovskou záležitosťou, 
keďže jej počiatky siahajú k Abrahámovi, 
a teda odtiaľ ju vykonávajú aj potomko-
via Izmaela. Podstatnejším dôvodom bola 
skutočnosť, že Mojžiš ju spomína len 
raz a okrem toho ju sám svojmu synovi 
nevykonal a nepraktizoval ju ani v čase 
putovania do Kanaánu.

V 20. storočí zasiahla obriezka v ne-
gatívnom zmysle do osudov mnohých 
židov, ktorí konvertovali na kresťanstvo, 
alebo ktorým sa podarilo získať falošnú 
identitu, ale aj napriek tomu boli odvle-
čení do koncentračných táborov, pretože 
fyzický „zmluvný znak“ ich jednoznačne 
priradil k „nežiaducej rase“. V minulosti 
takto postupovali napríklad aj predstavi-
telia španielskej inkvizície.

Apoštol Pavol na mnohých miestach 
zvýrazňuje tzv. obriezku srdca, ktorej 

predobrazom je tá fyzická. Obriezka srdca 
však nie je vynález Nového zákona. Už 
v prorockých textoch mal výraz „neobre-
zaný“ metaforický zmysel – duša, ktorá 
je hluchá k pravde (napr. v Jer 6, 10 sa 
hovorí o neobrezaných ušiach). Jeremiáš 
neraz zdôrazňoval, že iné národy majú 
neobrezané telo, ale Izrael má neob-
rezané srdce: „Hľa, blíži sa čas, ... keď 
potrestám všetkých, ktorí, hoci sa dávajú 
obrezať, predsa sú neobrezaní: ... pretože 
všetky tieto národy vlastne sú neobre-
zané, aj celý dom Izraela, keďže nemajú 
obrezané srdce“ (Jer 9, 22 – 25).

Vieme, že Ježiš neprišiel Zákon zrušiť, 
ale ho naplniť. Keď ho Jozef s Máriou 
priniesli do chrámu, aby prijal obriez-
ku, Ježiš sa začleňuje do Abrahámovho 
potomstva, vstupuje v mene ľudí do 
zmluvného vzťahu s Bohom, aby za tento 
ľud zmluvu naplnil, keď bude neskôr obe-
tovaný ako baránok za hriechy ľudí.

Krstom tak každý kresťan vstupuje 
do zmluvného vzťahu s Bohom, čím na 
seba berie záväzok zachovávať Zákon 
s obrezaným srdcom. Od čias Abraháma 
znamenala obriezka fyzický znak toho, 
že človek sa podriadil jedinému pravé-
mu Bohu. Nerozumel, prečo žiada to, čo 
žiada. Ale poslúchol. Podstúpil bolesť, 
slabosť, poníženie, lebo bol poslušný 
Bohu. Boh bol pre toho človeka svätým, 
zvrchovaným Bohom. A človek rešpek-
toval jeho vládu. Dôsledkom bol plodný, 
požehnaný život.

Obrezať si srdce teda znamená úplne sa 
podriadiť Bohu. Vyvýšiť ho a poslúchať 
v každej drobnosti 24 hodín denne. Ak 
tak urobíš, budeš plodný nielen v pri-
nášaní ovocia vo svojom živote, ale aj 
v evanjelizácii. Obrezané srdce sa prejaví 
v svedectve tvojho života.

Židia považovali za podstatné fyzicky 
naplniť to, čo mali. Nestarali sa o vzťah 
s Bohom, osobný, blízky vzťah. Nestarali 
sa o pokánie, o zmenu života, nechceli 
sa podriadiť Bohu, ale po tom, čo splnili 
svoju povinnosť voči Zákonu, žili si ďalej 
svoj sebecký život. Ak len navonok napĺ-
ňaš prikázania, si vo veľkom nebezpečen-
stve, pretože Jeremiášove slová nestratili 
na platnosti: „Hľa, blíži sa čas, ... keď 
potrestám všetkých, ktorí, hoci sa dávajú 
obrezať, predsa sú neobrezaní“. „Čo teraz 
žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Iba to, 
aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, 
aby si chodil po všetkých jeho cestách, 
aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodi-
novi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou 
dušou, aby si zachovával Hospodinove 
príkazy a jeho ustanovenia ... Preto si 
obrežte svoje neobrezané srdce a nebuďte 
už zatvrdnutí.“ (Dt 10, 12 – 16) 

Obriezka je jedným 
z najdôležitejších 
prikázaní judaizmu. 
Podľa halachy je 
záväzná pre všetkých 
mužov.
Ak to zdravotný stav 
dieťaťa dovoľuje, 
vykonáva sa na ôsmy 
deň po narodení (tak 
sa to stalo aj v prípade 
Ježiša, porov. Lk 2, 21). 
Nevykonanie rituálu 
obriezky je ťažké 
previnenie a má 
za následok vylúčenie 
zo spoločenstva 
s Bohom.

Snímka: www.fl ickr.com
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Iba nedávno ožili priestory Centra pre 
rodinu na Sigorde. Prevádzkovateľom 
je Prešovská gréckokatolícka archie-

parchia. Činnosť centra, ktoré bude počas 
celého roka prístupné pre rodiny, ktoré 
majú záujem budovať svoje vzájomné vzťa-
hy v rodine aj svoj osobný vzťah k Bohu, 
sa rozbehla pod istou rukou riaditeľa o. 
Petra Jakuba hneď po slávnostnej posviacke 
priestorov.

 Kto stál pri zrode myšlienky vytvoriť 

centrum pre rodinu?

Otec arcibiskup Ján Babjak. V pastorač-
nom pláne Katolíckej cirkvi na najbližšie 
roky je zahrnutá aj požiadavka, aby kaž-
dé biskupstvo malo zariadenie, ktoré sa 
venuje rodinám. Vladyka Ján vychádzal 
z tejto požiadavky a z naliehavej potreby, 
ktorá v dnešnej dobe vyvstáva.

 Prečo práve Sigord pri Prešove?

Na mieste, kde sa teraz centrum pre 
rodinu nachádza, bola predtým lesnícka 
škola. Pre nedostatok žiakov sa zlúčila 
s ďalšou školou a presťahovala sa do 

Prešova. Aby sa budovy nerozpadali, VÚC 
ponúkol priestory do prenájmu a užívania 
cirkvám. Otec arcibiskup využil túto mož-
nosť. V pôvodnej starej škole sídli naše 
centrum, ostatné priestory má v prenájme 
Evanjelická cirkev a múzeum.

 Čo je hlavným cieľom aktivít centra?

Cieľom je Bohom obnovená rodina. 
Môžeme povedať gréckokatolícka rodina, 
keďže centrum patrí našej cirkvi. Chceme 
to dosiahnuť cez ponuku duchovného 
dobra v prvom rade pre kňazské rodiny, 

ROZHOVOR

Nová linka
pre rodinu

Otec Peter Jakub, ThLic. je od roku 

2008 prvým riaditeľom vytvoreného 

Centra pre rodinu na Sigorde .

Email: centrum.rodina@grkatpo.sk

Modlitebná SMS linka: 0904 738 649

Mobil: 0904 604 435

Adresa: Centrum pre rodinu

Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa
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pretože tie majú byť svetlom a zapaľujú 
ostatných. Potom bude slúžiť tým, ktorí 
sa ešte len pripravujú na kňazstvo a chcú 
vstúpiť do manželstva, čiže bohoslovcom, 
ale aj všetkým ostatným rodinám v miest-
nej cirkvi.

 Je centrum otvorené len pre grécko-

katolíkov alebo aj pre iných veriacich?

V prvom rade má slúžiť našej cirkvi, ale 
nie sme uzavretí ani pre napr. rímskoka-
tolíkov. No prioritou budú gréckokatolícki 
veriaci.

 Kto sa podieľal na tvorbe koncepcie 

a programu centra?

Koncepcia ešte nie je úplne uzavretá. 
Stále sa na nej „za pochodu“ pracuje. 
Viackrát sme sa stretli s vladykom Jánom 
a spolupracovníkom o. Ľubošom Kohú-
tom a s Komisiou pre rodinu pri Grécko-
katolíckom arcibiskupstve v Prešove. Zá-
roveň som sa spojil aj s komisiou pri KBS, 
ktorá má na starosti prípravu snúbencov. 
Spolu s nimi rozbiehame pilotný projekt 
prípravy snúbencov na manželstvo a spo-
lupracujeme aj s ostatnými centrami pre 
rodinu na Slovensku.

Do praktickej spolupráce je zatiaľ 
zahrnuté Pastoračné centrum mladých 

v Prešove s o. Petrom Tirpákom a Evanje-
lizačná škola sv. Mikuláša v Prešove s o. 
Jozefom Marettom.

 Aká je koncepcia, vízia centra do 

budúcnosti?

Do koncepcie sú zahrnuté aktivity 
organizované centrom. To znamená, že 
zabezpečujeme kompletný program a ser-
vis. Potom sú to aktivity, pre ktoré zabez-

pečujeme iba priestory a stravu. V tomto 
prípade si duchovný program zabezpečuje 
organizátor podujatia.

Samotné centrum pracuje na koncepcii 
duchovných cvičení pre kňazské man-
želstvá aj pre manželstvá laikov, kurzov, 
duchovných obnov a stretnutí. Koncepcia 
zahŕňa publikačnú činnosť a telefónnu 
modlitebnú SMS linku.

Pre prípadných záujemcov centrum po-
núka svoje priestory na duchovno-oddy-
chové alebo relaxačné víkendy pre rodiny, 
príp. rodinné slávnosti.

To, aby centrum mohlo dobre fungovať, 
musí byť predovšetkým Božia vôľa a musí 
to stáť na modlitbe, lebo dielo postavené 
iba na odbornosti a aktivitách neobstojí. 
Mojou osobnou túžbou je nájsť rodiny, 
ktoré by spolu vytvorili dom modlitby, 
a tak duchovne podporovali všetko to, čo 
sa bude v centre konať.

 Ktoré zo spomínaných aktivít sa vám 

zatiaľ podarilo rozbehnúť?

Sú to kurzy Evanjelizačnej školy sv. 
Mikuláša. Škola u nás robí kurz Rút 
pre manželov, kurz Samuel o výchove 
a odovzdávaní viery a ponúka aj kurz 
Dávid pre deti. V súčasnosti sa pracuje aj 
na príprave kurzov pre snúbencov v troch 

rozličných formách. Prvá forma je, že 
snúbenecké páry sa v uzavretej skupinke 
stretávajú na 9 večerných stretnutiach 
s dvoma manželskými pármi, kňazom, 
psychológom a lektorom metód prirodze-
ného plánovaného rodičovstva. Tento tím 
ponúka blízku prípravu na manželstvo. 
Určená je pre tých, ktorí majú vážny 
vzťah, ale ešte nemajú stanovený termín 
sobáša a môžu premýšľať o svojom vzťa-

hu. Druhá forma sú celodenné stretnu-
tia počas troch sobôt. Treťou formou je 
víkendové stretnutie. Prvú a druhú formu 
možno realizovať v spolupráci s jednotli-
vými protopresbytermi aj v jednotlivých 
protopresbyteriátoch, tretia forma by sa 
realizovala priamo v centre.

Ďalšia aktivita, ktorá je už v súčasnosti 
rozbehnutá, je modlitebná SMS linka. Na 
linku nám záujemcovia posielajú prosby 
o modlitbu. Tie potom cez týždeň spo-
míname v modlitbách a v nedeľu ich zahŕ-
ňame do modlitieb počas svätej liturgie.

Raz za mesiac sa počas víkendu v centre 
stretávajú aj kňazské rodiny členov Zboru 
sv. Jakuba.

 Keďže centrum sa nachádza v re-

kreačnej oblasti v lone prírody, môže 

obnoviť nielen ducha, ale aj telo. Čo za-

ujímavé ponúka na načerpanie nových 

síl blízke okolie centra?

Priamo oproti centru sú trávnaté ihriská 
– futbalové aj tenisové a k dispozícii 
máme aj telocvičňu, ktorá sa nachádza 
v areáli. V blízkom okolí je dokončená 
nová cyklotrasa, ktorá sa tiahne Slanský-
mi vrchmi. Poniže centra je aj novovybu-
dované letné kúpalisko s reštauráciou, 
lyžiarskym vlekom na kopci s umelým 

snehom. Lyžiarsky vlek možno využiť 
aj na Zlatej Bani, ktorá je vzdialená asi 
2 km od centra. No a všade okolo sú lesy 
s turistickými chodníkmi, napr. na Čiernu 
horu, Šimonku ... V Zlatej Bani sa nachá-
dzajú aj uzavreté staré metalické bane 
a na Dubníku sú sprístupnené opálové 
bane.

za rozhovor ďakuje Drahomíra Kolesárová

14. novembra 2008 sa konala 
posviacka novootvoreného 
Centra pre rodinu Prešovskej 
gréckokatolíckej archieparchie 
na Sigorde. Kaplnku a centrum 
posvätil vladyka Ján Babjak 
SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita. Toto centrum je 
odpoveďou Gréckokatolíckeho 
arcibiskupstva na pastoračný plán 
Katolíckej cirkvi (2007 – 2013) 
a na potreby gréckokatolíckych 
rodín. Cieľom centra je 
prostredníctvom jeho aktivít 
dosiahnuť Bohom obnovenú 
rodinu. Riaditeľom centra je 
kňaz Peter Jakub, ThLic. a jeho 
spolupracovníkom je kňaz 
Mgr. Ľuboš Kohút, správca 
farnosti Abranovce.

Snímky: archív Petra Jakuba
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SLOVO V RODINE

Ako sa čo najlepšie zmocniť tejto 
úlohy? Alebo ktorý je najlepší 
spôsob, ako to uskutočniť? Naše 

ratolesti nás to dennodenne učia, keď 
ich pozorne sledujeme. Opakujú nám 
známe činnosti. Napodobňujú totiž nás 
– svojich rodičov. Prebaľovanie malého 
súrodenca si vyskúšajú na bábike. Pri-
bíjajú klince rôznymi „kladivami“ podľa 
otcovho vzoru. No napodobňujú aj tie 
menej podarené činnosti: časté použí-
vanie určitého nevhodného slova, keď 
im čosi vypadne z ruky, hod diaľkovým 
ovládačom (ktorým sa minule prezen-
tovala mama, keď chcel dedko rýchlo 
prepnúť na správy) alebo spravodlivé 
potrestanie súrodenca (ktorého sa im 
tiež dostalo, keď tomu „silnejšiemu“ 

v rodine minule „praskli nervy“). Deti sa 
rýchlo učia!

Veru, poučky v praxi málo osožia. Moc-
nejšie je raz ukázať, ako stokrát povedať.

Ako teda vychovávať vo viere? Skôr, 
ako budeme chcieť vychovávať vo viere, 
potrebujeme si uvedomiť, že najprv mu-
síme byť my vychovaní vo viere. A to sa 
buduje ešte skôr, než sa stávame rodičmi.

Nie je to neopodstatnená požiadavka. 
Zatiaľ čo naše deti nie sú ešte schopné 
uvedomelo pracovať na sebe, my dospe-
lí tento dar (a s ním aj zodpovednosť) 
máme. Ako osobnosti by sme zakrpateli, 
keby sme ho nepoužívali. Okrem toho je 
táto požiadavka zakomponovaná priamo 
do nášho rodičovského povolania. Aby 
sme mohli a vládali svoje povolanie 

k rodičovstvu žiť, musíme byť nevyhnut-
ne v živom spojení s Bohom skrze jeho 
slovo, sviatosti, rozprávanie sa s ním – 
modlitbu.

Keď nás Boh povoláva do manželstva, 
učí nás svojím príkladom: „A Boh stvoril 
človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho 
stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1, 
27) Manželský pár je povolaný do spolo-
čenstva, v ktorom sú hlavnými zákonmi 
láska a úplné sebadarovanie. Toto je 
obraz Najsvätejšej Trojice. Boh sa skláňa 
ako dobrý učiteľ k svojim žiakom, aby 
pochopili, čo ich chce naučiť. A tak sa 
stáva človekom, aby nám ukázal príklad 
(aj keď to je viac ako príklad), kam až 
dokáže skutočná láska ísť, koľko vie dať, 
aby si uctila milovaného.

Verba volant, exem-

pla trahunt. Poučky si 

poletujú, ale príklady 

priťahujú.

Rodina je domáca cir-

kev. A tá svojím ohla-

sovaním pripravuje 

srdce malých človieči-

kov, ktorí jej boli zve-

rení, pre Boha. 

František MURÍN

Rodina vychováva
vo viere ako prvá
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A keď nás Boh volá k rodičovstvu, robí 
nás svojimi spolupracovníkmi na diele 
stvorenia, ktoré stále trvá. Naše áno 
mení celú večnosť, v kto-
rej sa nesmrteľná duša 
navždy zapíše ako Šimon, 
syn Jánov, či Michal, syn 
Petra a Anny. Boh každé-
ho človeka volá po mene. 
A preto, keď volá do života 
moje dieťa, potrebuje moje 
áno. A nie je to áno iba 
pre odovzdanie fyzického 
života, ale aj duchovného. 
Je to celoživotné „rodenie“ 
vlastných detí pre nebo.

Naše rodičovstvo pochá-
dza od toho, ktorý je Ot-
com vo svojej podstate. On 
nám dáva príklad, ako prežívať rodičov-
stvo, keď nám predstavuje svojho syna: 
„Ty si môj milovaný syn, v tebe mám 
zaľúbenie.“ (Lk 3, 22) Toto slovo zjavuje 
celé tajomstvo dobrého otcovstva a ma-
terstva: mať zaľúbenie v svojom dieťati 
a dávať to najavo jemu i svetu.

Nový Eliáš „obráti srdce otcov k sy-
nom a srdce synov k ich otcom, aby som 
neprišiel a neudrel zem kliatbou“ (Mal 
3, 24). Týmto Božím prísľubom u proro-
ka Malachiáša zaznieva v plnosti času 
nanovo o Jánovi Krstiteľovi: „Mnohých 
synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. 
Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom 
a mocou, aby obrátil srdcia otcov k sy-
nom a neveriacich k múdrosti spravod-
livých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“ 
(Lk 1, 17)

Aby obrátil srdcia otcov k synom – 
takto sa pripravuje cesta Pánovi. Aby 
mohol Mesiáš prísť, musí prísť najprv ob-

rátenie sŕdc rodičov k de-
ťom. Aby naše deti prijali 
Krista za uholný kameň 
svojho života, potrebujú 
naše srdcia. Sme prvými 
učiteľmi viery svojich detí 
nie preto, že s nimi trávi-
me najviac času (ak je to 
vôbec pravda), ale pretože 
sme od prvého okamihu 
svedkami obetavej a ne-
zištnej lásky, ktorá nehľa-
dá odmenu a dáva sa až 
za hranice ľudskej logiky. 
Odkiaľ však pochádza 
takáto láska?

Pán v Jánovom evanjeliu (15, 5) hovorí, 
že bez neho nič nemôžeme urobiť a apoš-

tol Jakub nás uisťuje, že všetko dobré 
v nás pochádza od neho – Otca svetiel 
(porov. Jak 1, 17). Buďme vždy s na-
ším Bohom, zotrvajme pri ňom, v jeho 
prítomnosti a on sám bude konať v nás. 
Premení nás každý ďalší deň viac a viac 
na čoraz slávnejší obraz (porov. 2 Kor 3, 
18).

A ak naši malí zakúsia toto Božie dielo 
v nás, majú väčšiu šancu, že Pán bude 
mať pripravenú cestu k ich srdcu.

Otázky „na telo“
Beriem Božie slovo vážne?
Ako vyzerá moja rodičovská prax, moje 

konkrétne prejavy lásky?
Mám zaľúbenie vo svojich deťoch?
Zohýnam kolená pred tým, od ktorého 

pochádza každé otcovstvo?
Je moje srdce obrátené k mojim de-

ťom? 

Kto má vychovávať vo viere?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

kňaz 3 %

rodina 69 %

rodičia 22 %

katechéta 1 % 

Ofi ciálne texty
Boh chce, aby všetci ľudia poznali a prijali jeho plán spásy, 

zjavený a uskutočnený v Kristovi (pozri 1 Tim 1, 15 – 16). 
Boh hovoril rôznymi spôsobmi k našim otcom (pozri Hebr 1, 
1; celý Starý zákon). Keď prišla plnosť časov (pozri Gal 4, 4), 
prehovoril k nám úplne a konečne v Kristovi a skrze Krista 
(pozri Hebr 1, 2 – 4): Otec nám nemôže dať iné Slovo, pretože 
nám dal jediné a posledné v Kristovi.

Cirkev prijala poslanie ohlasovať všetkým ľuďom túto veľkú 
zvesť: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28, 19) Apoštoli ho takto 
pochopili a uskutočňovali od Turíc, napĺňajúc ohlasovaním 
mŕtveho a vzkrieseného Krista na našu spásu Jeruzalem 
(pozri Sk 1 – 5) a celý vtedy známy svet (pozri Sk a listy). 
Kresťanská rodina, domáca cirkev, sa zúčastňuje na tomto 
poslaní. Ba ešte viac, rodina ako prvý a hlavný adresát tohto 
misionárskeho zvestovania má svoje deti a príbuzných, ako 
to dosvedčujú Pavlove pastorálne listy a neskoršia prax. Svätí 
manželia a kresťanskí rodičia všetkých čias to takto prežívali 
(otec svätej Terézie od Ježiša, otec svätej Terézie z Lisieux, 
mnohí dnešní otcovia). Vo svetle šťastnej skúsenosti Cirkvi 
v kresťanských spoločnostiach Európy (keď rodina uskutočňo-

vala poslanie vychovávať svoje deti) a tiež vo svetle vážnych 
negatívnych ohlasov, ktoré dnes zaznievajú (pre opustenie 
a zanedbanie tohto poslania), je nevyhnutné, aby sa rodina 
znova stala prvou vychovávateľkou vo viere v týchto náro-
doch – dnes už fakticky nekresťanských – s cieľom posilňovať 
vieru a približovať Cirkev. Hlavný misionársky apoštolát rodi-
čov sa musí uskutočňovať vo vlastnej rodine, pretože by ne-
bolo v poriadku a bolo by to negatívne svedectvo, keby chceli 
obrátiť iných a súčasne by zanedbali evanjelizáciu vlastných.

Rodičia odovzdávajú vieru svojim deťom svedectvom svojho 
kresťanského života a svojím slovom. Jadrom výchovy k viere 
je radostné a vzrušujúce zvestovanie Krista, mŕtveho a vzkrie-
seného pre naše hriechy. V úzkom spojení s ním sa nachádza-
jú ostatné pravdy obsiahnuté v Apoštolskom vyznaní viery, 
sviatostiach a Desatore Božích prikázaní. Ľudské a kresťanské 
čnosti tvoria súčasť celkovej výchovy vo viere. Ovládanie 
týchto základných poznatkov sa dnes už takmer nikdy nedá 
predpokladať ani v krajinách nazývaných kresťanskými, ani 
v prípade rodičov žiadajúcich o sviatosti iniciácie pre svoje 
deti, a to pre neospravedlniteľnú náboženskú neznalosť a ne-
dostatočnú náboženskú prax rodičov. 

spoločenstvo 5 %
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Keď človek koná hriech 

v akejkoľvek jeho podobe, 

často stráca zábrany. Ak má 

však vykonať niečo dobré 

pre seba či blížneho, zrazu sa 

akoby celý svet spojil proti 

nemu.

SVEDECTVO

Veľmi som sa tešila na sväté misie, 
ktoré mali byť v našom chráme, 
až prišiel ten deň – 8. november – 

a začali sa krásne chvíle.
Veľmi sa mi to páčilo. Každý deň iný 

program – to je zážitok na celý život. 
Mala som veľkú radosť vo svojom srdci.

Až prišla streda večer, keď som sa vrátila 
z chrámu. Bolo už desať hodín. Keď som 
išla spať, zrazu ma chytila triaška a zim-
nica. Bola som hladná, lenže od hladu to 

nebolo. Začalo mi byť zle aj od žalúdka. 
Do rána som iba trocha zaspala. Všetko 
sa so mnou točilo, bolela ma hlava. Bol 
štvrtok a bolo treba ísť na generálnu 
svätú spoveď. Sedela som nešťastná v ku-
chyni do pol jedenástej a v duchu som si 
myslela: „Bože, ja som sa tak tešila na tie 
misie, a teraz toto!“ Pred sebou som mala 
knižočku V náručí Matky, ktorú som si 
kúpila v chráme, a v duchu som prosila: 
„Matka Božia, pomôž mi! Ja chcem ísť 

do chrámu.“ Cítila som vo svojom srdci: 
„Neboj sa, len choď!“

Obliekla som sa a išla.
Čakala som dve hodiny, pokým na mňa 

prišiel rad. Pocítila som takú silu a pokoj, 
že som mohla chodiť do chrámu každý 
deň na večerný program. Možno to bola 
skúška mojej viery, ale som šťastná, že 
to tak dopadlo. Viem, že to bola veľká 
Božia moc a príhovor Panny Márie. Na to 
nezabudnem do smrti. 

Nikdy
nezabudnem

Helena

Meč a Božie slovo

Pre malých chlapcov sa každá palica môže stať mečom 
a už bojujú svoj boj. Meče poznajú z fi lmov a múzeí, lebo 

už nie sú bežnou súčasťou nášho života. V minulosti to 
však bola bežná a veľmi obávaná zbraň, ktorá v boji 
tvárou v tvár dokázala rýchlo usmrtiť alebo zmrzačiť 
človeka. Biblia sa o nej spomedzi zbraní zmieňuje 
najčastejšie.

Najstaršie meče staroveku boli väčšinou rovné, dvojseč-
né. Podobali sa skôr na dýky, pretože sa používali na bodanie. 
Až neskôr sa objavil zahnutý meč. Dlhé a rovné meče sa začali 
čoraz častejšie používať po príchode morských národov.

Meč sa väčšinou vkladal do koženej pošvy zavesenej na opasku 
obyčajne na ľavom boku. Skladal sa z rukoväte a ostria rôznej 
dĺžky. Rukoväť bola ozdobená rôznymi ornamentmi. Ostrie bolo 
zhotovované z bronzu alebo zo železa. Život bojovníka veľmi 
často závisel práve od toho, aký kvalitný meč držal v ruke.

V Ježišovej dobe nosila rímska pechota meč na ľavom a dýku 
na pravom boku. Vyskytoval sa aj široký meč, ktorý pôvodne 

používali Tráci. Povstaleckí židovskí bojovníci nosili pod odevom 
krátke, mierne zahnuté dýky.

V Novom zákone sa meč v doslovnom zmysle (ako zbraň) 
spomína v rozprávaniach o zajatí Ježiša. Meč vo Svätom 
písme vyjadruje vojnové plienenie, prenesene aj násilnú 
smrť vo vojne, bezbožných utláčateľov, jazyk, falošné 

svedectvo, no aj Božie slovo.
Aj keď sa dnes v našich zemepisných šírkach nemusíme 

obávať, že prídeme o život mečom, a nemusíme ho už ako 
zbraň ovládať, pre zachovanie a rast nášho duchovného života 

je dôležité, aby sme používali duchovný meč Božieho slova.
„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný 

meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku 
a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4, 12)

A tak ak dovolíme tomuto meču prenikať do hlbín, oddelí dobré 
od zlého a náš život premení na krajší a plnší.

 M. Kipikašová

Sväté misie začiatkom decembra 2008 boli aj vo farnosti Poša. Snímka: Jana Lukáčová
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PONDELOK 5. január
Predvečer Bohozjavenia. Mučeníci Teopempt a Teónas

Čítania: Lk 3, 1 – 18; zač. zač. 9; 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! (Lk 3, 4c)

Ján Krstiteľ vedel, že po ňom prichádza ten, kto dá večný život tým, 
ktorí v neho uveria. Preto svoje poslanie naplnil dokonale. Dnešný deň 
sme aj my pozvaní pripravovať cestu tomu, nad ktorým zajtra zaznie 
hlas Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 
17b), aby sme sa vierou v prichádzajúceho stali deťmi Otca.

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou. Na večierni proki-
men dňa a 13 paramejí. Po 3. a 6. čítaní tropáre s veršami. Na liturgii 
sa spieva Svätý Bože. Prokimen, aleluja a pričasten z Predvečera. Na-
miesto Dostojno jesť sa spieva O tebi radujetsja. Jordánske svätenie 
vody. Zdržanlivosť od mäsa a pôst – s. 339 (s. 280)

UTOROK 6. január
Sväté Bohozjavenie

Čítania: Mt 3, 13 – 17, zač. 6; Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302

Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom. (Tít 2, 11)

Hlas Otca nám dnes hovorí, že práve v jeho Synovi, v ktorom má 
zaľúbenie, sa zjavuje jeho milosť a láska pre teba, pre mňa i pre celé 
ľudstvo. A ako ku všetkému v našom živote, aj k tejto neslýchanej Božej 
milosti zjavenej v Božom Synovi musíme zaujať svoje stanovisko. Ne-
môžeme zostať bez rozhodnutia. Buď ho odmietnem, alebo prijmem. 
Buď je Pánom môjho života, alebo som svojvoľník, ktorý uznáva iba 
seba. Ak sme sa dnes pre neho a jeho milosť nanovo rozhodli, môžeme 
spoločne ďakovať za okamih nášho krstu. V ňom sa táto veľká Božia 
milosť zjavila osobitným spôsobom aj na nás. Ba čo viac, vtedy nado 
mnou a nad tebou zazneli slová Boha Otca: „Toto je môj milovaný syn, 
toto je moja milovaná dcéra, v ktorej mám zaľúbenie.“ Buďme spra-
vodlivo hrdí a vďační Bohu za veľkú milosť, ktorú na nás vylial v čase 
nášho krstu. Nezabúdajme, že Božia túžba s mojím a tvojím životom 
je, aby sme boli vždy jeho deti, ktoré s touto milosťou spolupracujú 
a každý deň sa pre ňu rozhodujú. To, že Boh je náš Otec, vieme. Stvoril 
nás, vykúpil a ide s nami. Ale že my sme Božie deti svet pozná z toho, že 
počúvame svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Liturgia: Ant. sviatku. Vchod, tropár, Sláva, I teraz, kondák, prok., 
Aleluja a prič. zo sviatku. Namiesto Svjatyj Bože sa spieva Jelicy vo 
Christa. Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos. Jordán-
ske svätenie vody. Myrovanie. Prik. sviatok – s. 341 (s. 281)

STREDA 7. január
Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi

Čítania: Jn 1, 29 – 34, zač. 3; Sk 19, 1 – 8, zač. 42

Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. (Sk 19, 2c)

Predstavme si bezdomovca, ktorý zdedil po svojich príbuzných ob-
rovský majetok. Ak o tom nevie, je síce bohatý, ale zostáva žiť v biede. 
Podobne je to aj s nami kresťanmi, ak si neuvedomujeme, že v myro-
pomazaní sme dostali obrovské dary a milosti Svätého Ducha. Buďme 
dnes nanovo otvorení pre prijatie jeho darov a používajme ich.

Liturgia: Ant. sviatku, tretia každodenná s refrénom sviatku. Po 
vchode Poďte... Ján ťa pokrstil v Jordáne... tropár Bohozj. a Jánovi, 
Sláva, kondák Jánovi, I teraz Bohozj. Prok., Aleluja a prič. zo sviatku 
a Jánovi. Spieva sa Svjatyj Bože. Namiesto Dostojno jesť sa spieva 
Zvelebuj a 9. irmos – s. 347 (s. 281, 284)

ŠTVRTOK 8. január
Prepodobný Juraj Chozebita

Čítania: Jn 9, 49 – 56, zač. 48a; Kol 4, 2 – 9, zač. 260 (z 22. týždňa)

V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej... (Kol 4, 2a)

Sv. apoštol Jakub v liste píše: „Skúška vašej viery prináša vytrvalosť...“ 
(Jak 1, 3). Vytrvalosťou v modlitbe sa opäť posilňuje naša viera, aby 
sme mali silu na životné skúšky. V tejto vytrvalosti buďme podobní 
športovcovi, ktorý deň čo deň skoro ráno vstáva a trénuje, aby mohol 
zdolať výzvy každých nových pretekov.

Liturgia: Antifóny sviatku, tretia každodenná s refrénom sviatku. 
Po vchode Poďte... Ján ťa pokrstil v Jordáne... tropár, Sláva, I teraz, 
kondák Bohozjavenia. Prokimen, Aleluja a pričasten zo sviatku. 
Namiesto Dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a 9. irmos – s. 341 (s. 281)

PIATOK 9. január
Mučeník Polyeukt

Čítania: Lk 10, 1 – 15, zač. 50; Kol 4, 10 – 18, zač. 261 (z 22. týždňa)

... a ustavične zápasí o vás v modlitbách... (Kol 4, 12b)

Keď povieme zápas, obyčajne tým myslíme boj. Zápas v modlitbe 
podľa slov sv. Pavla znamená boj proti Zlému. „Lebo nás nečaká zápas 
s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto 
temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.“ (Ef 6, 12) Preto sa 
každý deň pri zápase v modlitbách „upevňujme v Pánovi a sile jeho 
moci“ (Ef 6, 10).

Liturgia: Všetko ako 8. januára – s. 341 (s. 281)

SOBOTA 10. január
Biskup Gregor Nysský

Čítania: Mt 4, 1 – 11, zač. 7. Ef 6, 10 – 17, zač. 233

Nielen z chleba...  (Mt 4, 4b)

Telesne sa potrebujeme sýtiť, aby sme mohli žiť. Ale človek má aj dušu, 
ktorá sa tiež potrebuje sýtiť. Preto Kristus hovorí, že nielen z telesného 
chleba žijeme, ale potrebujeme aj Božie slovo. Ono je meč Ducha, 
ktorým môžeme preťať zlé myšlienky, vášne, zlé úmysly a všetko, čo 
nás robí otrokmi hriechu a nie slobodnými Božími deťmi.

Liturgia: Všetko ako 8. januára – s. 341 (s. 281)

NEDEĽA 11. január
Nedeľa po Bohozjavení. Prepodobný Teodóz

Čítania: Mt 4, 12 – 17, zač. 8; Ef 4, 7 – 13, zač. 224b

Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. (Mt 4, 16a)

Vo všetkých svätých mužoch a ženách pred Kristom i po Kristovi vidíme 
odblesk pravého svetla Božej svätosti a života. Oni sa ním dali prenik-
núť, preto zažiarili. V Ježišovi Kristovi sa nám však zjavila Božia plnosť 
celá. Zdroj a počiatok všetkého svetla. Preto sa aj my dnes snažme 
chodiť v žiare tohto veľkého svetla a prosme: „Kriste, pravé svetlo, nech 
sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre.“

Liturgia: Hlas druhý. Evanjelium na utierni druhé. Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá. Po nedeľnom vchode tropár hlasu, sviatku 
a svätého. Sláva, kondák svätému, I teraz, kondák sviatku. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z nedele po Bohozjavení. Namiesto Dostojno jesť 
sa spieva Zvelebuj a 9. irmos – s. 144, 349 (s. 186, 281)
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SPOLOČNOSŤ

10. decembra 2008 si svet 

v tichosti pripomenul 

60. výročie podpísania 

dokumentu, ktorý sa stal 

míľnikom v chápaní práv 

človeka na celom svete.

Všeobecná deklarácia ľudských 
práv vznikla ako reakcia na hrôzy, 
ktoré sa stali počas druhej sveto-

vej vojny. Svet videl dôsledky nacistic-
kej genocídy. Národy z celého sveta sa 
dohodli na deklarácii s cieľom, aby sa 
podobné porušovanie ľudských práv už 
nikdy neopakovalo.

Všeobecnú deklaráciu ľudských práv 
prijalo Valné zhromaždenie OSN 10. 
decembra 1948. V tom čase mala OSN 56 
členov: 48 hlasovalo za prijatie dekla-
rácie, nikto nehlasoval proti, 8 členov 
sa zdržalo (Bielorusko, Poľsko, Saudská 
Arábia, Južná Afrika, ZSSR, Juhoslá-
via a Československo). Deklarácia bola 
vyhlásená za „spoločný štandard, ktorý 
majú dosiahnuť všetky národy a štáty“. 
Má 30 článkov, ktoré zahrňujú občianske, 
politické, ekonomické, sociálne a kultúrne 
práva.

Deklarácia nie je zmluva, dohoda medzi 
krajinami ani záväzný právny dokument. 
Je to vyhlásenie úmyslu alebo princípu, 
spoločný štandard správania sa. Členské 
štáty OSN sa zaviazali v spolupráci s OSN 
usilovať sa o všeobecné uznávanie a za-
chovávanie ľudských práv a základných 
ľudských slobôd. Preto by členské štáty 
OSN (dnes je ich 184) mali deklaráciu 
dodržiavať. Deklarácia sa stala najuzná-
vanejším dokumentom, ktorý sa týka 
základných ľudských práv. Na pamiatku 
prijatia deklarácie sa 10. december osla-
vuje ako Deň ľudských práv.

Deklarácia však nerieši všetky otázky 
práv človeka. V mnohých prípadoch 
existuje viacero výkladov toho či onoho 
práva v rôznych štátoch. Na druhej strane 
existujú združenia a spoločnosti, ktoré 
by chceli túto deklaráciu rozšíriť o ďalšie 
body. Jednými z najdiskutovanejších sú 
body týkajúce sa smrti. Práva na smrť 
(eutanáziu) a práva rozhodovať o svo-
jom tele (potrat). Práve preto sa často pri 
príležitosti Dňa ľudských práv organizu-
jú petície za alebo proti týmto bodom. 
Organizácie zastupujúce homosexuálne 
orientované osoby sa často zasa snažia 
rozšíriť, či skôr uplatniť práva rodiny aj 
pre svoje zväzky a partnerstvá.

Práve niektoré z týchto diskutabilných 
bodov sa dostali do praxe v liberálnych 
krajinách Európskej únie. Práve tá si dala 
za cieľ byť spoločenstvom, ktoré ako prvé 
na svete záväzne uplatní Všeobecnú de-
klaráciu ľudských práv, pravda, modifiko-
vanú, upravenú a doplnenú v členských 
štátoch ako záväzný dokument. Táto mo-
difikácia nesie názov Charta základných 
práv únie a bola po prvýkrát vyhlásená 
koncom roku 2000 ako spoločné vyhláse-
nie Európskeho parlamentu, Rady Európy 
a Európskej komisie ako nezáväzný 
dokument.

Charta sa následne stala súčasťou ústa-
vy pre Európu, konkrétne tvorila celú jej 
druhú časť. Tvorcovia ústavy pre Európu 
počítali s tým, že keď ústava nadobudne 
platnosť, stane sa aj Charta základných 

práv obsiahnutá v jej druhej časti právne 
záväznou. Projekt ústavy však stroskotal. 
Na chartu sa však nezabudlo a dostala 
sa aj do dokumentu, ktorý je aktuálny 
v súčasnosti a ktorý nahrádza ústavu, 
stala sa súčasťou Lisabonskej zmluvy. 
Lisabonská zmluva však na rozdiel od 
ústavy pre Európu nezačleňuje Chartu 
základných práv priamo do zakladajúcich 
zmlúv Európskej únie, ale odkazuje na ňu 
v budúcom čl. 6 Zmluvy o Európskej únii 
a deklaruje ju za právne záväznú s rovna-
kou právnou silou, akú majú zakladajúce 
zmluvy. Pred slávnostným podpísaním 
Lisabonskej zmluvy Chartu základných 
práv opätovne slávnostne vyhlásili Eu-
rópsky parlament, Rada Európy a Európ-
ska komisia 12. decembra 2007 počas 
portugalského predsedníctva.

Na prvý pohľad správne riešenie práve 
vďaka priamo či nepriamo doplneným 
právam bude viesť v krátkom čase k li-
beralizácii Európskej únie. Práva, ktoré 
odporujú ústavám a zákonom mnohých 
krajín, sa bez možnosti obrany stanú 
záväznými všade. Eutanázia, potrat, 
homosexuálne manželstvá a adopcia detí 
takýmito pármi budú možné aj u nás 
a nič s tým neurobíme.

Dnes je osud prijatia Lisabonskej zmlu-
vy na katolíckom Írsku. Únia by možno 
mala zaradiť spiatočku a stať sa tým, 
čím bola na počiatku – hospodárskym 
spoločenstvom plne nezávislých štátov. 
Na Slovensku túto ideu presadzuje už iba 
jedna parlamentná strana. Je na nás, aká 
budúcnosť nás čaká a na čo sa majú pri-
praviť naše deti. Uvažujte o tom stále, keď 
si budete uplatňovať svoje práva – právo 
na slobodu prejavu a právo voliť. 

Ochrana
ľudských práv

Juraj GRADOŠ

Deti v Juhoafrickej republike sú už slobodné, no často trpia. Snímka: www.madmattysworld.com
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PONDELOK 12. január
Mučenica Tatiana

Čítania: Lk 10, 22 – 24, zač. 52; 1 Sol 1, 1 – 5, zač. 262 (z 23. týždňa)

Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých. (1 Sol 1, 2a)

Sv. apoštol Pavol často svoje listy začína vzdávaním vďaky za adre-
sátov. Praje im milosť a pokoj a uisťuje ich o svojich modlitbách. Hoci 
potom často karhá a napomína. Učme sa dnes od sv. Pavla tomuto 
postoju lásky a keď budeme dnes niekoho napomínať, povedzme: 
„Záleží mi na tebe, modlím sa za teba, mám ťa rád, a preto ti hovorím, 
toto nerob ...“

Liturgia: Všetko ako 8. januára – s. 341 (s. 281)

UTOROK 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik

Čítania: Lk 11, 1 – 10, zač. 55; 1 Sol 1, 6 – 10, zač. 263 (z 23. týždňa)

A vy ste napodobňovali nás i Pána. (1 Sol 1, 6a)

Máme vo svojom živote isté vzory, ktoré nás viac či menej ovplyvňujú. 
Pre nás kresťanov je veľmi dôležité, aby sme svoj život porovnávali so 
životom Ježiša Krista. Aby sme napodobňovali Pána a možno tých, 
ktorým Pán zmenil život natoľko, že sa stále viac snažili byť jemu po-
dobní. Dávajme pozor na to, kým sa nechávame ovplyvňovať.

Liturgia: Všetko ako 8. januára – s. 341 (s. 281)

STREDA 14. január
Zakončenie Bohozjavenia. Prepodobní mučeníci zo Sinaja 

a Raity

Čítania: Lk 11, 9 – 13, zač. 56; 1 Sol 2, 1 – 8, zač. 264 (z 23. týždňa)

... nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše 
srdcia. (1 Sol 2, 4b) 

Ak niečo robím s tým najlepším úmyslom, a predsa to z rôznych dôvo-
dov nevyjde, nemusím byť smutný. Boh, ktorý skúma a pozná úmysly 
našich sŕdc, to vidí. A to je predsa najdôležitejšie. Robme dnes všetko 
s úmyslom páčiť sa Bohu. Nech nám nikto a nič neukradne vnútorný 
pokoj, aj keby sme dnes zažili neúspech. Veď vieme, komu sme sa 
chceli zapáčiť.

Liturgia: Všetko ako 8. januára – s. 341 (s. 281)

ŠTVRTOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

Čítania: Lk 11, 14 – 23, zač. 57, 1 Sol 2, 9 – 14a , zač. 265 (z 23. 
týždňa)

Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. (Lk 11, 14b)

S nemým človekom sa možno nestretávame často. Vieme však, že 
nemotu veľakrát predchádza hluchota. Človek má hlasivky i jazyk, ale 
nikdy nepočul ľudské slovo, preto sa nenaučil rozprávať. Človek, ktorý 
nikdy nebol milovaný, sa nenaučí milovať. Milujme sa teda navzájom 
Kristovou láskou a spoločne sa vzďaľujme od nemoty nenávisti a zloby.

Liturgia: Antifóny každodenné. Menlivé časti zo štvrtka – s. 157 
(s. 194)

PIATOK 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra

Čítania: Lk 11, 23 – 2, 6, zač. 58; 1 Sol 2, 14 – 19, zač. 266 (z 23. 
týždňa)

Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. (Lk 11, 25)

Druhá veta Biblie hovorí: „Zem však bola pustá a prázdna...“ (Gn 1, 2a) 
Až keď ju Boh začal postupne napĺňať svetlom, oblohou, zemou, mo-
rom, životom, človekom, ožila. Ak chceme byť aj my dnes plní života, 
dovoľme Bohu, aby nás napĺňal svojím Svätým Duchom. Príď, Utešiteľ, 
a prebývaj v nás, aby sme naplnení tebou dnes oživovali aj tých okolo 
nás!

Liturgia: Menlivé časti apoštolovi Petrovi. Zdržanlivosť od mäsa – s. 
351 (s. 194 – apoštolom)

SOBOTA 17. január
Prepodobný Anton Veľký

Čítania: Lk 6, 17 – 23a , zač. 24; Hebr 13, 17 – 21, zač. 335 (prepod.)

Prišli ho počúvať ... (Lk 6, 18a)

Určite som zlý poslucháč, ak počúvam s nezáujmom. Ako počúvam 
Božie slovo? Možno si poviem, že to už poznám a „zatvorím“ si uši. 
V každom Božom slove je však živý Boh. Počúvajme ho teda pozorne, 
aby o nás neplatili slová: „Aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby 
sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo“ (Mk 4, 12b).

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Ostatné menlivé 
časti svätému – s. 352 (s. 196)

NEDEĽA 18. január
31. nedeľa po Päťdesiatnici. Arcibiskup Atanáz a Cyril

Čítania: Lk 18, 35 – 43, zač. 93; 1 Tim 1, 15 – 17; zač. 280b

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. (Lk 18, 38)

Slepca, ktorý sedí pri Jerichu, evanjelista Marek nazýva po mene – 
Bartimej. Tento slepec nás učí veľkej dôvere a viere v Boha. Jeho viera 
v „Syna Dávidovho“ mu nakoniec vrátila nielen telesný, ale aj duchov-
ný zrak. Po svojom uzdravení šiel po ceste za Ježišom, ktorý ho uzdravil 
a vrátil mu plnohodnotný život. On bol jeho vykupiteľom. Marek píše, 
že keď ho Ježiš vyzval, aby k nemu pristúpil, slepý Bartimej odhodil svoj 
plášť a utekal k nemu. Tento odhodený plášť je symbolom jeho veľkej 
viery a dôvery v „Syna Dávidovho“. Plášť sa totiž používal ako prikrývka 
v noci proti chladu a bolo zakázané ho od chudobného zobrať do zálo-
hy alebo ukradnúť. Mohol by v noci zahynúť. V druhej knihe Mojžišovej 
je o tom napísané: „Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš 
mu ho do západu slnka! Veď je to jeho jediný odev, jeho jediná prikrýv-
ka na jeho telo. V čom by spal?“ (Ex 22, 26 – 27a) Ak by viera Bartimeja 
v Ježišovu moc nebola veľká a nemal by istotu, že si potom sám ako 
vidiaci nájde v dave plášť, neurobil by to. Lenže v tej chvíli všetku svoju 
istotu a dôveru vložil do Božích rúk. Od Krista odchádza ako vidiaci: 
„Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ Učme sa od neho veľkej dôvere v silu 
Božieho slova. Má moc spasiť naše duše. Vložme svoju istotu a nádej 
do Božích rúk. Vie, čo je pre nás potrebné.

Liturgia: Hlas tretí. Evanjelium na utierni tretie. Predobrazujúce an-
tifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva, kondák hlasu, I teraz podľa 
predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten hlasu – s. 145 (s. 186)

Igor Cingeľ

(v zátvorkách sú uvedené strany v modlitebníku Spasi dušu svoju)
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Bol teplý večer. 
Južný vietor 
prinášal od 

neďalekého mora 
teplý a vlhký vzduch. 
V dome známeho 
obchodníka v Tarze 
vládol veľký ruch.

„Už?“ pýtal sa ne-
dočkavý muž na dvore 
vlastného domu.

„Nie,“ odpovedala 
prebehujúca slúžka, 
„vyčkajte!“

Minúty sa vliekli 
pomaly. Výkriky bolesti 
prichádzajúce z triezvo 
elegantného domu pre-
zrádzali, že sa tam deje 
niečo naozaj bolestivé. 
Zrazu sa rozhostilo 
ticho. Netrvalo dlho, no mužovi, ktorého 
si v meste vážili, pripadalo ako večnosť. 
Jeho hĺbku a myšlienky preťal plač. Bol to 
prvý zvuk, ktorý jeho dieťa vydalo.

„Čo je to?“ nedočkavo sa blíži k dverám 
izby, z ktorých vybehla akási žena s ná-
dobou plnou zakrvavenej vody a handier.

„Chlapec,“ odpovedala, „pane, máte 
zdravého syna.“

„Hosana, aleluja! Nech je pochválený 
Boh Izraela!“ vykríkol muž plný radosti 
a jeho oči sa upierali na nebo.

Prešlo osem dní. Ani on, ani jeho žena 
sa nevedeli nabažiť pohľadu na dieťa. 
Pre plod ich lásky a Božej milosti pripra-
vili inú cestu, než po ktorej kráčali oni. 
Už prešlo veľa času, čo opustili Galileu 
v izraelskej krajine a usadili sa v Tar-
ze. Dosť blízko, no i dosť ďaleko. Mesto 

s dobrou obchodnou polohou im zabezpe-
čovalo hospodárske zázemie. A darilo sa 
im. Tento chlapec bol v poradí už treťou 
generáciou Hebrejov, ktorá sa vymanila 
z područia otroctva a bola slobodná. Od 
narodenia bol totiž rímskym občanom, 
a teda slobodným mužom.

„Ako sa bude volať?“ spýtal sa otca 
rabín, ktorý sa chystal dieťa začleniť do 
izraelského ľudu obriezkou.

„Saul, lebo sme si ho vymodlili u Pána,“ 
odpovedal otec.

Naliehavý plač dieťaťa prerušil zvuky 
modlitby, ktorú spieval rabín. Už po 
druhýkrát plakal od bolesti. Tá prvá ho 
priviedla na svet a tá druhá ho začlenila 
do Izraela, vyvoleného ľudu.

Rodičia sa snažili, aby dieťaťu nič 
nechýbalo. Matka ho doma vychováva-

la a učila všetkému, 
čo sama vedela. Keď 
chlapec podrástol, 
nastal v jeho živote 
zvrat – otec ho poslal 
do Jeruzalema.

Jeruzalem bolo mesto, 
ktoré túžil vidieť zo 
všetkých miest najviac. 
Vstúpiť do chrámu bolo 
pre neho niečo neoby-
čajné, vzrušujúce. Jeho 
srdce i rozum prahli po 
Bohu, po jeho poznaní. 
V Tarze spoznal učenie 
pohanov, hlavne 
Grékov a Rimanov. 
Spoznal aj ich bohov 
a videl ich chrámy. 
Boli to falošní bohovia. 
A predsa mali úžasné 

stánky.
„Aký krásny musí byť chrám živého 

Boha!“ povedal si sám seba. „Aké krásne 
a úžasné bude učiť sa o ňom a modliť sa 
na tom mieste!“ Jeho myšlienky sa upria-
mili na najslávnejšiu hebrejskú školu, do 
ktorej mal vstúpiť. Aký je ten Gamaliel? 
Predstavoval si starého muža zhrbeného 
vekom a vedomosťami. Jeho myšlienky 
prerušil hlas námorníka, ktorý ohlásil 
pevninu. Tak blízko zasľúbenej zeme ešte 
nebol. 

Od Jeruzalema ho delí už iba zopár 
dní cesty. Prešiel územím, kde sídlil jeho 
kmeň – Benjamín. Mladý chlapec si 
vychutnával každý okamih, každú chvíľu, 
každý pohľad, ktorý mu Boh doprial v tej-
to úžasnej krajine. 

Prešlo niekoľko dní. Slnko už bolo vyso-
ko na obzore a karavána neustále stúpala 
a klesala v hornatom kraji. Ľudí bolo 
čoraz viac. Napätie v srdci mladého muža 
bolo na nevydržanie. A vtedy ho uvidel – 
Božie mesto a jeho chrám, ktorý sa ako 
Božia ochrana vypínal na Sione. Zabudol 
na únavu z cesty i na bolesti, ktoré mu 
spôsobovali neupravené hrboľaté cesty. 
Už ho čakala iba jedna – cesta spoznáva-
nia a poznania, na ktorej sa z mladého 
chlapca pod vedením jedného z najsláv-
nejších rabínov stane rabín. 

Učiteľ stále odovzdával svoje vedomosti o Zákone žiakom.            Snímka: upload.wikimedia.org

Nad potokom Kamenec neďaleko obce 
Zborov sa na nevysokom zalesnenom 

kopci týčia zrúcaniny hradu Makovica. 
Niekedy okolo roku 1347 ho postavili ze-
mepáni Sudarovci za nevýslovného útlaku 
poddaných.

Nikto presne nevie, s akým zámerom sta-
vitelia hrad stavali, no istotne očakávali, že 
bude nedobytný a nezničiteľný. Teraz stojí 

ako bezvýznamný, opustený svedok dávnej 
histórie. 

Mlčky potvrdzuje slová starozákonného 
Kazateľa o zbytočnosti tvrdej práce staviteľov, 
ktorá sa premenila aj v tomto prípade na 
márnosť a honbu za vetrom.

Len z diaľky pripomínajú ruiny hradu kulisy 
z akejsi historickej divadelnej hry.

Alexander Nemec

Márnosť

PRÍBEHY APOŠTOLA PAVLA

Chlapec, ktorý sa vedel
dobre narodiť

Jeremy
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Kto by nazval Pavlovu dušu lúkou 
čností a duchovným rajom, 
neprehrešil by sa; tak bohato 

totiž prekvital milosťou a, ako sa svedčilo 
vzhľadom na milosť, preukázal múdrosť 
svojej duše. Pretože sa stal vyvolenou 
nádobou a bol dobre očistený, vylial sa 
naňho v hojnej miere dar Ducha. Vďaka 
nemu nám vytryskli obdivuhodné rieky, 
nie iba štyri ako prameň v raji, lež omno-
ho početnejšie, ktoré tečú deň čo deň 
a zavlažujú nie zem, ale pobádajú ľudské 
duše, aby prinášali plody čností.

Nájde sa nejaké slovo, ktoré bude schop-
né opísať jeho dokonalosť, a jazyk, čo 
bude v stave dôstojne ho pochváliť?

Ak sa v jedinej duši zhromaždia všetky 
ľudské čnosti, a to v prehojnej miere, 
ba nielen ľudské, ale aj anjelské, akože 
nájdeme chválu, ktorá by zodpovedala jej 
veľkosti?

No napriek tomu nebudem mlčať. Ba 
práve kvôli tomu, a predovšetkým kvôli 
tomu budem hovoriť. Najvyšší stupeň 
chvály totiž spočíva v tom, že veľkosť 
dokonalosti svojou mierou prevyšuje 
umenie slova a vtedy je nám porážka 
slávnejšia než tisícky trofejí.

Odkiaľ by bolo najvhodnejšie začať 
pochvalu? Odkiaľ, ak len nie poukáza-
ním na to, že Pavol mal čnosti všetkých 
svätých?

Naozaj, čokoľvek hrdinské ukázali pro-
roci, patriarchovia, spravodliví, apoštoli 
a mučeníci, to všetko dokopy mal on v ta-
kej veľkej miere, v akej ani jeden z nich 
nevlastnil samostatne to dobro, ktorým 
sa vyznačoval.

Pozri: Ábel priniesol obetu a za to je 
oslavovaný; ak si však predstavíš Pavlovu 
obetu, vtedy sa ukáže, že táto prevyšuje 
Ábelovu tak, ako nebo prevyšuje zem. 
Kam mierim? Jeho obeta totiž nebola 
jediná. Každý deň prinášal ako obetu 

seba samého a túto obetu vykonával 
dvojnásobne – každý deň zomieral a nosil 
umieranie na vlastnom tele. Neprestajne 
zápasil s nebezpečenstvami. Seba zabíjal 
svojou vôľou, aby v sebe umŕtvil to, čo je 
telesné, takže nebol o nič menší od zaká-
ľaných obetí, ba práve naopak. Prinášal 
(na obetu) nie voly a ovce, ale dvojnásob-
ne zakáľal seba samého deň čo deň. Preto 
sa aj odvážil povedať: „Mám vyliať svoju 
krv na obetu.“

Napokon, neuspokojil sa iba s týmito 
žertvami, ale úplne odovzdaný priniesol 
(Bohu) celý svet, súš i more, Grécko i bar-
barské kraje a vôbec celú Zem, na ktorú 
svieti slnko. Celú sťa nejaký vták obletel, 
nie iba prechádzajúc po nej, ale vytrhával 
tŕnie hriechov, zasieval učenie nábožnosti, 
zaháňal poblúdenie, šíril pravdu, z ľudí ro-
bil anjelov. Lepšie povedané: ľudí, čo boli 
ako démoni, premieňal na anjelov. Preto 
keď sa po svojich mnohých námahách 
i nekonečných víťazstvách chystal odísť, 
hovoril svojim učeníkom pre potechu: 
„Keby som mal aj svoju krv vyliať na obe-
tu a svätú službu vašej viery, radujem sa 
a radujem sa s vami všetkými. Takisto sa 
aj vy radujte a radujte sa so mnou!“ 

Čo možno porovnať so žertvou, ktorú 
zaklal duchovným mečom a ktorú prinie-
sol na žertveníku, ktorý je nad nebesami?

Ábel bol zákerne zavraždený Kainom, 
a preto oslávený, no ja som ti tu vypočítal 
množstvo smrtí, toľko, koľko dní strávil 
v službe ohlasovania tento blažený (apoš-
tol). Ak chceš poznať tú smrť, ktorá ho 
zastihla v skutočnosti, vedz, že Ábel pa-
dol pod rukou brata, ktorému nespôsobil 
ani urážku, ani mu neprejavil dobrodenie. 
Lenže Pavol bol zavraždený rukami tých, 
ktorých sa usiloval vyslobodiť z veľkého 
množstva zla a pre ktorých znášal všetko 
svoje utrpenie. 

preložil a spracoval Marko Durlák

Prežívame jubilejný Rok sv. Pavla. Táto osobnosť v histórii kresťanstva 
fascinovala mnohých. Jedným z nich bol aj cirkevný otec a učiteľ 
Cirkvi sv. Ján Zlatoústy. Cirkev v ňom videla kópiu Pavla, a preto mu 
v jednej stichyre na večierni spieva: „Raduj sa, Zlatoústy, ty hlbočina 
poznania, lebo si zdedil po veľkom Pavlovi Kristove ústa i múdrosť.“
Ján Zlatoústy nám zanechal aj niekoľko oslavných kázní na sv. 
apoštola Pavla, ktoré vám prinášame na pokračovanie. Nech táto 
malá čiastka z pokladu múdrosti cirkevných otcov obohatí mnohých. 
A – ako hovorí sám Zlatoústy – nech v nás zapáli aspoň časť tej 
horlivosti za Krista, akou horel apoštol Pavol.

Svätý mučeník 
Polyeukt 

Polyeukt po-
chádzal z ar-

ménskeho mesta 
Melitína, kde sa 
narodil okolo roku 
250 po Kristovi. Po-
volaním bol vojak 
a náboženstvom 
pohan, ale pod 
vplyvom svojho 
priateľa Nearcha 
uveril v Krista.

Keď sa začala 
ďalšia vlna prena-
sledovania kres-
ťanov, vystúpil na 
námestie, prečítal 
cisárske nariadenie 
o zákaze kresťan-
stva, napľul naň 
a roztrhal ho na 
márne kúsky. Nato 
zbadal, ako ľudia 
v slávnostnom 
sprievode nesú 
modly. Pristúpil 
k nim a dvanásť 
z nich hodil na zem 
tak, že sa rozbili.

Za uvedené 
skutky bol zatknu-
tý a vypočúvaný. 
Keďže sa nechcel 
vzdať kresťanskej 
viery, bol mnohými 
spôsobmi mučený.

Vtedy sa ho dvaja ľudia pokúsili pre-
hovoriť, aby sa vzdal viery a zachránil si 
život. Prvým bol vládca mesta Félix, jeho 
príbuzný, a druhým bola jeho manželka 
Paulína. Tá sprevádzala svoje prosby aj 
plačom a slzami.

Napriek všetkému Polyeukt zostal verný 
Kristovi a zomrel sťatím hlavy. Písal sa 
rok 295 po Kristovi. Takto sa Polyeukt stal 
prvým mučeníkom v arménskom meste 
Melitína.

Ako vidíme, Polyeukt sa nechával 
ovplyvniť svojimi blízkymi, keď si bol istý, 
že ich rady sú správne (priateľ Nearchos). 
Zároveň však neochvejne trval na svojom, 
keď bol presvedčený, že ho jeho blízki 
ovplyvňujú zlým smerom (vládca mesta 
Félix a manželka Paulína). Podobne sa 
správajme aj my: nechávajme sa ovplyvňo-
vať svojimi blízkymi, keď sme si istí, že ich 
postoj je správny, ale rozhodne trvajme na 
svojom, keď sme presvedčení, že sa mýlia.

Marcel Gajdoš

ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Mal čnosti
všetkých svätých

Sv. Polyeukt.
Snímka: www.orthodox.cn
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Pri Mamreho duboch sa Boh zjavil 
Abrahámovi, keď za horúceho dňa 
sedel pri vchode do stanu. 

Zdvihol oči, obzrel sa a videl pred 
sebou stáť troch mužov. Len čo ich 
zazrel, bežal im v ústrety, poklonil 
sa k zemi a povedal: „Pane, ak som 
našiel milosť v tvojich očiach, neo-
bíď svojho sluhu.“ (porov. Gn 18)

Prišla vzácna návšteva, lebo Abra-
hám Pána poznal. Vyplýva to z jeho 
slov, z celej udalosti a dialógov. Boh 
prišiel do Abrahámovho príbytku 
a z jeho konania i slov („neobíď 
svojho sluhu“) vidno výnimočnosť 
chvíle navštívenia. Hneď chystá hos-
tinu z toho najlepšieho, čo má.

Ikona, na ktorú sa pozeráme, je 
vskutku neobyčajná. (Rublevovu 
Trojicu opisujúcu tiež túto udalosť 
dejín spásy pozná hádam každý.) 
V podrobnostiach na jednotlivých 
klejmách (menších výjavoch okolo 
centrálnej časti ikony) opisuje dejiny 
pôvodu i spásy. Od stvorenia sveta 
cez boj anjelov, stvorenie človeka 
i vyhnanie z raja a ďalšie.

Boh prišiel k Abrahámovi, ale nespôso-
buje strach. Nezjavil sa v bezprostrednej 

blízkosti, lebo Abrahám mu beží v ústrety, 
úctivo prosí, aby vstúpil do jeho príbytku. 

Boh necháva človekovi slobo- du. 
Akoby čakal na pozvanie. Ten istý obraz 

môžeme vidieť i v Zjavení sv. apoštola 
Jána. Ježiš tam hovorí: „Hľa, stojím pri 
dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas 
a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem 
s ním večerať a on so mnou.“ (Zjv 3, 
20) Rešpektuje slobodu, ktorou človeka 
obdaril. A plní prisľúbenia aj napriek ľud-
ským nedokonalostiam. Veď Sáre pri jeho 
slovách o narodení syna bolo do smiechu. 
Abrahám je už starec a ja takisto – uva-

žovala.
Počas celých dejín spásy zápasí člo-

vek práve s tým obmedzeným chá-
paním skutočnosti, že Bohu naozaj 
nič nie je nemožné. Pozrime sa pri 
tomto pohľade na ikonu aj na Božie 
konanie, keď Abrahám vyjednáva 
ohľadom Sodomy. Boh ide zakročiť 
proti nemravnosti a neprirodzenosti 
Sodomčanov. Abrahám sa prihovára 
za spravodlivo žijúcich v Sodome. 
Z tohto dialógu či skôr z Abrahá-
movho vyjednávania sa jasne zračí 
Božia láska, Božia zhovievavosť 
i trpezlivosť. Obyvatelia Sodomy 
a Gomory robili to, čo je pred Bohom 
ohavnosťou, čo Boh nenapísal do 
ľudského srdca. No aj kvôli desiatim 
spravodlivým by bol Boh všetkých 
ušetril, ale nebolo ich tam toľko, iba 
malá Lótova rodina. Lót žil so svojou 
rodinou tak, ako hovoril Boh. Preto 
bol zachránený. Pred zničením mesta 
ich Pán odtiaľ vyviedol a zachránil.

Ikona je svedectvom toho, že Boh 
sa iba neprizerá, ale v dejinách človeka 

predovšetkým koná. 

Návšteva
u Abraháma

RADY SKÚSENÉHO 
DIABLA 

Diablovi často podávame 
ruku a to, čo ho odro-
vná, si ani nevšímame. 
A zároveň, a to si musíme 
priznať, máme o ňom 
neurčitú predstavu. Kniha používa zábavnú 
formu, ale dôležitý obsah upozorňuje na 
podstatu. Na podanie ruky diablovi nepo-
trebujeme okázalo zlé skutky. Práve naopak. 
V diele C. S. Lewisa  ide o listy skúseného 
diabla Krutodlaka svojmu žiakovi Svrabomi-
lovi, ktorý má za úlohu navádzať človeka na 
zlé. Kniha Rady skúseného diabla by mala byť 
povinnou výbavou knižnice či povinnou lite-
ratúrou pre každého kresťana. Je to beletria 
i učebnica, ktorá môže naše mylné predstavy 
o Bohu a diablovi v momente zmiasť a upria-
miť na podstatu. Autor knihy patrí medzi 
najvplyvnejších kresťanských mysliteľov. Je 
autorom diel Kroniky Narnie či Veľký rozvod.

Martina Poláková

P.S. I LOVE YOU 
P.S. MILUJEM ŤA

PHolly je krásna žena, 
ktorá je neopísateľne 
šťastná. So svojím 
manželom Gerrym pre-
žíva nádherné manžel-
stvo až do chvíle, kým Gerry náhle neumrie. 
Otrasená tragédiou života stráca Holly chuť 
žiť. Zmenia to však záhadné listy, ktorých po-
sielanie naplánoval Gerry. Každý list sa končí 
vetou P.S. Milujem ťa. Film ukazuje na zmysel 
života, ktorý sa môže v jednej chvíli zrútiť. 
No zároveň ponúka riešenie, ktoré je v neko-
nečnej láske muža k žene. Listy sprevádzajú 
Holly počas obdobia smútku, no zároveň jej 
ukazujú cestu znovuobjavenia zmyslu života. 
Hollyina matka a jej kamarátky sa obávajú 
pripútania sa Holly cez listy k minulosti. V sku-
točnosti ju však listy posúvajú ďalej smerom 
k novej budúcnosti. Každý nový list jej ukazuje 
smer k novému šťastnému životu.

Lukáš Petruš

KRYSTAL MEYERSOVÁ
MAKE SOME NOICE

Make Some Noice alebo 
Dajme o sebe vedieť 
je názov nového CD 
americkej pop-rockovej gospelovej speváčky 
Krystal Meyersovej. Naproti jej predchádza-
júcemu debutovému CD Dying For A Heart 
(Umierať pre srdce)  sa nové CD vyznačuje 
využitím viacerých alternatívnych zvuko-
vých efektov, ktorých vsadenie do pop-
rockového výrazu hudby vytvára príjemnú 
kombináciu pop-rocku a gospelu a zvukovo 
zvýrazňuje duchovnú stránku piesní, ktoré 
sa miestami prekvapivo menia na viac 
popové ako rockové. Zmena štýlu zvýraznila 
krásu jej hlasu a – ako vraví sama Krystal – 
„...týmto som chcela ukázať, ako veľmi Boh 
obdarúva a požehnáva svoje deti darmi.“ 
Texty piesní tvoria krásne, poeticky zladené 
myšlienky vyjadrujúce potrebu vzťahu člove-
ka k Bohu a lásky vo svete.

Lukáš Petruš

Jozef GAČA

ZAMYSLENIE NAD IKONOU
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 R Á D I O  L U M E N
Pondelok – Piatok 00.00 Reprízy 
relácií 03.30 Pod vankúš 05.00 Rádio 
Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší 
hudobný blok 05.45 Ranné chvály 
06.00 Lumenáda 08.30 Športecho 
09.00 Lumenáda 11.00 Lumenfórum 
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 
Hudobný aperitív 13.00 Lumenfórum 
16.00 Hudobné relácie (PO – TOP 
15, UT – Vykopávky RL, ST – Piesne 
na želanie, ŠT – Gospelparáda, PI – 
Staré, ale dobré) 17.30 Infolumen I. 
18.00 Emauzy 19.00 Svetielko 19.35 
Modlitba posvätného ruženca 20.00 
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Hlavná večerná relácia (PO – Štu-
dentské 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 Vati-
kán 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 
Eff eta, 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

 10.01. (sobota)  18.00 Emauzy – gréc-
kokatolícka svätá liturgia z Košíc

 T V  L U X  –  D O M A  J E  D O M A

 S L O V E N S K Ý  R O Z H L A S

 S L O V E N S K Á  T E L E V Í Z I A

PROGRAM

 05.01. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (10) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Správy 10.20 
Poltón magazín 10.45 Rehoľná abeceda 
11.00 Luxáreň 11.30 Retro blok 12.00 
Anjel Pána 12.25 Návratka 12.30 
Galavečer – Animátor roka 2008 13.55 
Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 UPéCé 
live 16.00 Povedz im Syiabonga 16.30 
Lumen 2000 17.00 Doma v rodine P 
18.00 Octava dies 18.30 Starý zákon 
(35) å 19.00 Páter Šabo Å 19.30 
Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych 
periodík 20.30 U Pavla P 21.50 Rehoľná 
abeceda 22.00 Ranná káva 22.45 
Doma v zamestnaní 23.45 Správy

 06.01. (utorok)  07.00 Kráľ Herodes 
a mudrci P 07.30 Baterka 08.00 
Gospel párty 09.00 Taizé 10.00 Svätá 
omša P 11.30 Vianoce s Križovankou 
12.00 Anjel Pána 12.30 Slovenský 
betlehem 13.20 Hviezda nad Betlehe-
mom 13.45 Galavečer – Animátor roka 
2008 15.05 Moja misia – Taký všedný 
život Å 16.00 Jasličková pobožnosť 
z Terchovej P 17.15 Nielen z chleba P 
18.00 Štúdio AHA! 18.30 Kráľ Herodes 
a mudrci 19.00 Katechéza 19.30 Octava 
dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.20 Rehoľná abeceda 20.30 Traja 
králi – legenda alebo realita P 21.30 
Eurokoledy 2008 23.00 Čo slová nepo-
vedia 23.30 Organový koncert Ivana 
Sokola v Kostole sv. Jakuba v Levoči 
23.45 Správy

 07.01. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Starý zákon (36) å  09.00 
Doma v rodine 10.00 Správy 10.15 
Poézia 10.30 Generálna audiencia P 
12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 
13.15 Taizé 14.15 Ranná káva 15.00 
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 
Baterka 17.00 Doma v zamestnaní P 
18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý Fran-
tišek 19.00 Luxáreň 19.25 Octava dies 
20.00 Správy 20.15 Návratka 20.25 
Poltón klub P 21.25 Prehľad katolíckych 
periodík P 21.30 Páter Šabo 22.10 
Ranná káva 22.50 Doma na dôchodku 
23.45 Správy

 08.01. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Baterka 09.00 Doma v zamest-
naní 10.00 Správy 10.20 Taizé 11.15 
Vlastná cesta 11.40 Poézia 12.00 Anjel 
Pána 12.30 U Pavla 13.55 Rehoľná abe-
ceda 14.05 Ranná káva 14.45 Gospel 
párty 15.45 Retro blok 16.15 Páter 
Šabo 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Lumen 2000 P 18.30 Starý zákon å 
19.00 Povedz im Syiabonga 19.30 Ka-
techéza 20.00 Správy 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 
20.30 Chvály P 21.30 FILMiX P Å 
22.00 Ranná káva 22.45 Doma v rodine 
23.45 Správy

 09.01. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Svätý František 09.00 Doma 
v kultúre 10.00 Správy 10.15 Páter 
Šabo 11.00 Nielen z chleba 11.40 Retro 
blok 12.05 Anjel Pána 12.30 Euroko-
ledy 2008 13.15 Taizé 14.15 Ranná 
káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 
Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 
18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo 
bez hraníc (10) 19.00 Štúdio AHA! 
19.30 Bioetika (1) – Pôvod bioetiky P 
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad katolíckych periodík 20.30 
Moja misia magazín – Taký všedný život 
Å 21.30 Večerná univerzita P 22.15 
Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní

 10.01. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez 
hraníc (11) P 07.30 Starý zákon (38) P 
å 08.00 Klbko P 08.30 Poltón klub 
09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio 
AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 Bio-
etika (1) – Pôvod bioetiky 12.00 Anjel 
Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50 
Klbko 14.15 Večerná univerzita 15.00 
Katechéza 15.30 UPéCé live 16.30 
Vlastná cesta 17.00 Lumen 2000 17.30 
FILMiX Å 18.00 Poézia 18.15 Návrat-
ka 18.25 Prehľad katolíckych periodík 
18.30 Svätý František 19.00 Octava 
dies 19.30 Luxáreň P 20.00 Správy 
20.15 Rehoľná abeceda 20.30 Páter 
Šabo 21.10 Tajomná prítomnosť (1) P 
22.00 Moja misia magazín – Taký 
všedný život Å 23.00 Chvály

 11.01. (nedeľa)  07.00 Svätý František 
(9) 07.30 Klbko 08.00 Gospel párty 
09.00 Chvály 10.00 Svätá omša P 
11.15 Nielen z chleba 12.00 Anjel 
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý 
zákon (38) å 13.20 U Pavla 14.45 
Tajomná prítomnosť (1) 15.35 Lumen 
2000 16.00 Moja misia magazín – Taký 
všedný život Å 17.00 Štúdio AHA! 
17.30 Octava dies P 18.00 Poltón ma-
gazín P 18.30 Kráľovstvo bez hraníc (11) 
19.00 Vlastná cesta 19.30 Katechéza P 
20.00 Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 
20.30 Organista z Terchovej P 21.00 
Luxáreň 21.30 Bioetika (1) – Pôvod bi-
oetiky 22.00 Večerná univerzita 22.45 
Poltón klub 23.45 Správy

 12.01. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (11) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Správy 10.20 
Poltón magazín 10.45 Rehoľná abeceda 
11.00 Vlastná cesta 11.30 Lumen 
2000 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.55 Poézia 14.15 Ranná 
káva 15.00 Poltón klub 16.00 Bioetika 
(1) – Pôvod bioetiky 16.30 Retro blok 
17.00 Doma v rodine P 18.00 Octava 
dies 18.30 Starý zákon (38) å 19.00 
Organista z Terchovej 19.30 Luxáreň 
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 kul-
túre 23.45 Správy

 13.01. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Klbko 09.00 Doma v rodine 
10.00 Správy 10.20 U Nikodéma 11.40 
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 Chvály 
13.30 Večerná univerzita 14.15 Ranná 
káva 15.00 Moja misia – Taký všedný ži-
vot Å 16.00 Gospel párty 17.00 Doma 
v Cirkvi P 18.00 Bioetika (1) – Pôvod 
bioetiky 18.30 Kráľovstvo bez hraníc 
(11) 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 Tajomná 
prítomnosť (1) 22.00 Ranná káva 22.45 
Doma na dôchodku 23.45 Správy

 14.01. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Starý zákon (38) å  09.00 
Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.15 
Poézia 10.30 Generálna audiencia P 
12.00 Anjel Pána 12.30 Nielen z chleba 
13.15 Chvály 14.15 Ranná káva 15.00 
U Nikodéma 16.20 Rehoľná abeceda 
16.30 Klbko 17.00 Doma v zamest-
naní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 Svätý 
František 19.00 Vlastná cesta 19.30 
Octava dies 20.00 Správy 20.15 Ná-
vratka 20.25 UPéCé live 21.25 Prehľad 
katolíckych periodík P 21.30 Organista 
z Terchovej 22.00 Ranná káva 22.45 
Doma v rodine 23.45 Správy

 15.01. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Klbko 09.00 Doma v zamestnaní 
10.00 Správy 10.20 Chvály 11.15 
Luxáreň 11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 
12.30 U Nikodéma 13.55 Rehoľná abe-
ceda 14.05 Prehľad katolíckych periodík 
14.15 Ranná káva 15.00 Gospel párty 
16.00 Lumen 2000 16.30 Organista 
z Terchovej 17.00 Doma v kultúre P 
18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon 
å 19.00 Bioetika (1) – Pôvod bioetiky 
19.30 Katechéza 20.00 Správy 20.15 
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych 
periodík 20.30 Ruženec P 21.30 FILMiX 
Å 22.00 Ranná káva 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy

 16.01. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Svätý František 09.00 Doma 
v kultúre 10.00 Správy 10.20 Organista 
z Terchovej 10.45 Nielen z chleba 11.30 
Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30 
Tajomná prítomnosť (1) 13.15 Chvály 
14.15 Ranná káva 15.00 Generálna au-
diencia 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 Bioetika (2) – Potrat 
dnes P 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 
20.30 Moja misia magazín – Za obzor P 
Å 21.30 Večerná univerzita P 22.10 
Ranná káva 22.55 Doma v zamestnaní

 17.01. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez 
hraníc (12) P 07.30 Starý zákon (38) P 
å  08.00 Klbko 08.30 UPéCé live 
09.30 Poltón magazín 10.00 Štúdio 
AHA! 10.30 Gospel párty P 11.30 
Bioetika (2) – Potrat dnes 12.00 Anjel 
Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50 
Klbko 14.15 Večerná univerzita 15.00 
Katechéza 15.30 Poltón klub 16.30 
Luxáreň 17.00 Retro blok 17.30 FILMiX 
Å 18.00 Poézia 18.15 Návratka 18.25 
Prehľad katolíckych periodík 18.30 
Svätý František 19.00 Vlastná cesta P 
19.30 Octava dies 20.00 Správy 20.15 
Rehoľná abeceda 20.30 Organista z Ter-
chovej 21.00 Tajomná prítomnosť (2) P 
22.00 Moja misia magazín – Za obzor 
Å 22.55 Ruženec 23.50 Správy

 18.01. (nedeľa)  07.00 Svätý František 
(10) P 07.30 Klbko 08.00 Gospel párty 
09.00 Ruženec 10.00 Svätá omša P 
11.15 Nielen z chleba 12.00 Anjel 
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zá-
kon (38) å 13.20 U Nikodéma 14.45 
Tajomná prítomnosť (2) 15.35 Retro 
blok 16.00 Moja misia magazín – Za 
obzor Å 17.00 Štúdio AHA! 17.30 
Octava dies P 18.00 Poltón magazín P 
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (12) 19.00 
Katechéza P 19.30 FILMiX Å 20.00 
Správy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 
Prebudený východ P 21.00 Vlastná 
cesta 21.30 Bioetika (2) – Potrat dnes 
22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé 
live 23.45 Správy

Chvály / Prenosy z modlitbových 
stretnutí charizmatických spoločenstiev. 
Aj cez televíznu obrazovku sa môžeme 
zúčastniť na spoločnej oslave Boha. 

Katechéza / K hlbšiemu prežívaniu 
viery patrí aj poznanie kresťanských 
právd a morálky. Aj my chceme prispieť 
tým, že sa pokúsime objasniť niektoré 
dôležité otázky. 

Klbko / Relácia pre predškolákov. Nové 
podnety, nápady a objavy sveta pre 
najmenších. Príjemne strávené veselé 
chvíľky s kamarátom Klbkom. 

DVOJKA

 02.01. (piatok)  12.00 Leonard Stöckel 
(4) − polohraný dokumentárny film 
o významnom predstaviteľovi protes-
tantizmu zo 16.storočia

 03.01 (sobota)  11.25 Galileo, zrod 
hviezdy – životopisný dokument o Ga-
lileovi, talianskom astronómovi a ma-
tematikovi, ktorého vedecké názory 
Cirkev jeho doby neprijala. Známy je 
jeho výrok „A predsa sa točí“.

 04.01 (nedeľa)  12.45 Poltón 14.15 
...a na Zemi pokoj ľudu – televízny 
fi lm o pastierskych ľudových tradíciách 
vianočného obdobia z oblasti Spišskej 
Magury.

 05.01. (pondelok)  14.45 V sloven-
skom Betleheme – vianočný benefi čný 
koncert

 06.01. (utorok)  09.20 Cerkva v Me-
dzilaborciach (4) – dokumentárny fi lm 
o unikátnom pravoslávnom chráme 
v Medzilaborciach, ktorý bol postavený 
po druhej svetovej vojne z iniciatívy 
bývalého prezidenta ČSSR Ludvíka 
Svobodu a v interiéri sa nachádzajú 
vzácne ikony 09.30 Pravoslávne Via-

noce – štylizovaný dokument pravo-
slávnych Vianoc naplnený atmosférou 
sviatočného dňa 10.00 Archijerejská 
svätá liturgia na sviatok Bohozja-
venia Pána z Katedrálneho chrámu 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Celebruje 
prešovský arcibiskup a metropolita 
Mons. Ján Babjak SJ. 12.00 Koledníci 
idú – televízny film zachytávajúci 
ľudové zvyky pri oslave zimného sl-
novratu na Slovensku 19.55 Sviatočné 
slovo – vianočný príhovor prešovského 
pravoslávneho arcibiskupa Jána 20.00 
Chvíľka poézie – Proglas – úryvok 
z prvej slovanskej básne Konštantína 
Filozofa v interpretácii básnika a pre-
kladateľa Viliama Turčányho.

 10.01. (sobota)  12.45 Poltón – ma-
gazín o gospelovej hudbe. Špeciálne 
koncoročné vydanie.

 11.01. (nedeľa)  10.45 Zrkadlenie  
– Slovenská cirkevná provincia. – Te-
levízny dokument, venovaný snahám, 
významu a vzniku Slovenskej cirkevnej 
provincie od 19. storočia do súčasnosti. 
16.00 Slovo – seniorka Eva Juríková 
16.05 Orientácie – náboženský ma-
gazín zo života veriacich ECAV

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 – nábo-
ženská 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 – Rá-
dio Slovensko, Rádio Regina)

 04.01.  Rímskokatolícka sv. omša z Kos-
tola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
 06.01.  (utorok) 09.30 Gréckoka-
tolícka sv. liturgia z Chrámu sv. 
Petra a Pavla v Košiciach-Terase; 19.00 
Pravoslávna sv. liturgia z Chrámu Svätej 
Trojice vo Svidníku
 11.01.  Rímskokatolícka sv. omša z Kos-
tola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
 18.01.  Rímskokatolícka sv. omša z Kos-
tola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke 

Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 
21.00, SO 20.00 – Rádio Regina)
 10.01.  Náboženské spektrum
 17.01.  Náboženské spektrum

Frekvencia M (NE 18.10 – Rádio 
Regina)
 04.01.  Relácia pre mladých: James 
Evans
 11.01.  Relácia pre mladých: Daniel 
Shaw
 18.01.  Relácia pre mladých: D. Shaw
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KOINONIA JÁN KRSTITEĽ, REALITA PREŠOV

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie 

vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť 

skutočnosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium“.

Stretnutia podnikateľov a živnostníkov
29.01. 17.00 hod. Prešov – Opál

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
08.01. 17.00 hod. Prešov – Opál

  – večer chvál mladých

15.01. 17.00 hod. Sabinov – múzeum

21.01. 17.00 hod Prešov – Opál

  – večer chvál mladých

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy 

o 18.00 hod. Každú stredu a štvrtok Dom modlitby 

pre mladých.

Bližšie informácie: 0905 382 260, 

www.koinonia-presov.sk, 

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

 SPOLOK SV. CYRILA A METODA

Naši jubilanti 

V januári si okrúhle životné jubileum pripomenuli 

títo naši členovia: 

50 rokov: Mária Andrejčinová z Cabova, Anna Fe-

renčíková zo Sečoviec, Edita Guľašová z Ruskej Novej 

Vsi, PhDr. Ingrid Hofer-Sabová z Gleisdorfu, Jaroslav 

Jakub zo Sečoviec, Peter Kopcsay z Košíc-Terasy, Me-

lánia Kostovčíková z Vranova nad Topľou-Lomnice, o. 

Mgr. Vladimír Skyba z Bratislavy, Ružena Tirpáková 

z Trnavy pri Laborci, o. PaedDr. Emil Turiak zo Žiliny

60 rokov: František Dolinský z Kvačian, Ľudmila Du-

dinská z Košíc, Monika Dzurovčinová z Dlhého Klčova, 

Jozef Lukáč z Poše, Anna Osiniková z Trebišova, Štefan 

Sabol st. z Úbreže, Margita Stehlíková z Humenného, 

Eva Ščerbíková zo Stanče, Ján Tirňak zo Sečoviec

70 rokov: Helena Abramčuková z Košíc-Nad Jazerom, 

Helena Berešová zo Zdoby, Júlia Bružinová z Oľšavky, 

Mária Drobňáková zo Sečoviec, Andrej Jacko z Ban-

ského, Mária Karašová z Košíc-Terasy, Anna Knapová 

z Košíc-Terasy, Katarína Pavlovová z Nižných Repáš, 

o. Ing. Jozef Selín z Košíc-Terasy, Mária Štachyrová 

z Poruby pod Vihorlatom

75 rokov: Anna Berešová zo Sečovskej Polianky, Júlia 

Dobranská zo Sobraniec, Mária Drotárová z Úbreže, 

Anna Dybová z Prakoviec, Ing. Štefan Fedorčo z Prešo-

va, Anna Fiková zo Sobraniec, Jozef Janák z Košíc-Šace, 

Ondrej Jeleňák z Kežmarku, Mária Kolesarová z Veľkej 

Tŕne, Mikuláš Rešetár z Čerhova, Mária Senková zo 

Sečovskej Polianky

80 rokov: Alžbeta Andrejčinová z Cabova, Mária 

Džubinská z Prešova, Andrej Fedor zo Šamudoviec, 

Ján Kaššai z Humenného-Pod Sokolejom, Helena 

Krajňáková z Abranoviec, Anna Olšakovská z Vojčíc, 

Mária Prepiorová z Michaloviec, Anna Tomášová 

z Jastrabia

85 rokov: Ján Kmec zo Sečoviec, o. Michal Maslej 

z Košíc, Štefan Pinkovský z Lekároviec, Ivan Toronský 

z Košíc

90 rokov: Helena Hrabčáková z Vranova nad Topľou-

Lomnice

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 

milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

 BLAHOŽELANIA

Každým dňom dozrievame pre nebo. Otec Emil Turiak 

oslávi 6. januára 2008 svoje 50. narodeniny. Prajeme 

mu, nech mu Pán Boh dožičí ešte mnoho krásnych dní 

v zdraví, aby mohol potešovať a posilňovať tých, ktorí 

sú chorí a opustení, posmeľovať tých, ktorí už nemajú 

síl. Nech vlieva nádej a odpustenie tam, kde si ľudia 

myslia, že žiadnej pomoci niet, a nech prináša radosť 

tam, kde je smútok a žiaľ. Dokáže to, lebo ty, Pane, sa 

o neho staráš a dodávaš mu síl. Ty, Pane, si si ho vyvolil 

a on s láskou plní tvoju vôľu.

s láskou bývalí farníci s Fulianky

 SPOMÍNAME

11. decembra 2008 uplynul rok, 

čo nás vo veku 45 rokov navždy 

opustil náš milovaný syn, brat, 

švagor, ujo, krstný otec Peter 

Hirka z Remenín. Tí, čo ste ho po-

znali a mali radi, venujte mu tichú 

spomienku a krátku modlitbu.

Večná mu pamiatka!
rodičia, sestra s rodinou, 

krstná dcéra s rodinou a ostatní

POĎAKOVANIE

Už rok sa slávia bohoslužby v obnovenom gréckoka-

tolíckom Chráme sv. veľkomučeníka Demetra v Rege-

tovke. Chceme sa poďakovať všetkým dobrodincom, 

ktorí prispeli na jeho obnovu. Najväčšou fi nančnou 

sumou sa na obnove podieľali Občianske združenie 

Košická aréna a Slovak Telecom, a.s.

Sme vďační Pánu Bohu, všetkým darcom, ale aj 

tým, ktorí do chrámu prichádzajú na bohoslužby 

a aj v tejto malej rekreačnej oblasti zvelebujú meno 

Najvyššieho.

Peter Calko

 OZNAMY

Mládežnícke stretnutie On je živý!
Pozývame vás na stretnutie pre mladých On je živý! 
organizované Komunitou Emanuel, ktoré sa uskutoční 

30. januára – 1. februára 2009 v Mestskej hale v Nitre 

na sídlisku Klokočina. Začiatok stretnutia: 30. januára 

2009 o 17.00 hod., záver stretnutia: 1 . februára 2009 

o 14.00 hod. 

Program: modlitba piesní a chvál, adorácia, sv. omša, 

impulz, osobné svedectvá a LINDAJSHOW doplnia 

v piatok koncert skupiny Kerygma a divadelné pred-

stavenie Tajomstvo prázdneho hrobu. V sobotu Večer 
milosrdenstva. Téma stretnutia: „Prebuď sa, ty, čo spíš, 

vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus!“(Ef 5, 14) 

Možnosť zabezpečenia stravy v sobotu (obed a večera) 

a v nedeľu (obed). 

Ubytovanie v telocvični na donesenej karimatke 

a spacáku.

Prihlásiť sa môžete cez internet : http://www.emanu-

el.sk, informácie na čísle 0944/092 301 od 18.00 do 

22.00 hod. Uzávierka prihlášok: 16. januára 2009.

Komunita Emanuel

 INZERCIA

Ponúkam prácu živnostníkom – maliarom a natie-

račom – po celý rok 2009. Volať medzi 19. a 20. hod. 

na 035 / 659 31 39.

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštauro-

vanie oltárov, ikonostasov, ikon a zlátenie predmetov, 

pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 100% 

kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 035 / 659 31 

39, 0905 389 162, www.reart.szm.sk

 CENNÍK OBČIANSKEJ INZERCIE

Slovo (dátum) 15 centov a fotografi a alebo rámček 2 

eurá. Meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepo-

čítame. Bližšie informácie: 051 – 7731 481

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 

života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu 

je za dobrovoľný príspevok.

OZNAMY A INZERCIA

SLOVO – ČASOPIS DO KAŽDEJ RODINY!SLOVO – ČASOPIS DO KAŽDEJ RODINY!

Sväté písmo dostanú títo vyžrebovaní 
odberatelia Slova:

1.  Arona Tomová, Cernina
2.  Anna Macková, Rudlov
3.  Helena Račinská, Bokša
4.  Helena Bilá, Sečovská Polianka
5.  Mária Drábová, Prešov
6.  Katarína Pivovarová, Jarabina

V rámci Literárnej súťaže Slova 
boli vybraté tieto ocenené príspevky:

1.  Sväté písmo: Katarína Kiselová: Nádej
2.  Drevené chrámy – Bardejov: Katarína Kiselová: Slzy pokánia
3.  Drevené chrámy – Bardejov: Janko Choma: Nie je mamka ako mamka

Všetkým obdarovaným zo srdca gratulujeme a ďakujeme 
za vernosť a spoluprácu s časopisom Slovo.
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Výroky apoštola Pavla

Pomôcky: 
Isar, Onan

Súbor 
štatistov 
vo fi lme

2. časť 
tajničky Zúria

Skratka 
súhvezdia 
Eridanus

Umelý jazyk

Autor:
 V. Koma-

nický,
Humenné

Vykonával 
som sanáciu

Časť 
pretekov

3. časť 
tajničky

Oľga, 
po domácky

Keprová 
látka

Suchá tráva

Postavila sa

Ten, čo ove-
ruje pravosť 

niečoho

Vazali
Snaženie

Citoslovce 
syčania

Napínaj Odtlačok 
chodidla

Matka 
Panny Márie

Španielska 
vychováva-

teľka

Step

Júdov syn

Kartársky 
výraz

Brúsny 
kameň

Nitrid bóru, 
vzorec

Prehŕňal si 
vlasy

Ženské 
meno

Moravské 
mesto

Mužské 
meno

Zarezanie

slovo
Rakúska 

rieka
Indická 

tanečnica

EČV Košíc Maškrtiť

Letmo sa 
pozriem Prelud Verdiho 

opera

Ženské 
meno

Komponent

Čln na Rýne

slovo Jutové 
vlákno, 
skratka

Solmizačná 
slabika Mohli

Lietadlo 
Antonov Predložka

1 . časť 
tajničky Predložka

Prchať Japonská 
lovkyňa

 Rozprávajú sa dva hady. 
Prvý: „Sme jedovatí?”
Druhý: „Prečo?”
„Lebo som si práve zahryzol do jazyka.”

 Bill Gates sa postaví pred zrkadlo a pýta sa:
„Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najbo-
hatší na svete?”
Na zrkadle sa objaví modrá tabuľka: Program MIR-
ROR previedol neplatnú operáciu a bude ukončený.

 „Pán doktor, mňa nikto neberie vážne.”
„Áále, tak teraz srandujete!“

 Príde sestrička v nemocnici k pacientovi, ktorý je 
celý v sadre. Pacient sa s vypätím síl pýta:
„Sestra, neviete, či som ten vodičák urobil?“

 Malý chlapček príde za policajtom a pýta sa ho:
„Pán policajt, nie je to váš obušok?“
Policajt:
„Nie, chlapče, ďakujem, ja som ten svoj stratil.“

 A E S Ž A L M V T S V CH A Z E F E

 N R J T A P E Ó L Ž L P R I R L L

 O U E A R T R M T I A O J Á I N E

 E B D I N A O O E A S L B Á M K O

 O L R E V E CH B R K Y I Š O Ň O J

 M U V Á N A M A O O R T C A D E O

 Š D B E T E L D M S K I Z E R A A

 A P R A R E F O O R R K V U S A B

 O O M O L T N Ť Y K Í A Z L M T R

 K B T U Z T E I E M Ž A D I E Á A

 V O J R Z T S V E I L U S O R B H

 L A D A O O O O K E S I S A V K Á

 T Á P O V K R K M O E Y F N Y L M

Legenda: ABRAHÁM, ADVENT, ALELUJA, ATÓM, ÁBEL, BETEL, 
BLUD, CESTA, CIRKEV, EFEZ, ELIÁŠ, FARÁR, FILMY, CHLIEB, CHRÁM, 
JERUZALEM, JOEL, KŇAZ, KORENE, KRÍŽ, KVAS, KVET, LOTOR, MISIE, 
MLYN, MOST, OBETA, OBJAV, OBRÁTENIE, ODEV, ODMENA, OFERA, 
OMŠA, OPÁT, OSUD, OTROK, POLITIKA, PROROK, ROZTOK, ROZUM, 
SIEŤ, SLOBODA, SOBOTA, STRACH, TÓRA, VIERA, VLASY, VODA, 
ZRNO, ŽALM, ŽIAK.

Tajničku osemsmerovky tvorí 23 nevyškrtaných písmen. Autor: 
Marek Pataky.
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 24/25: krížovka: Pre deti svetla je aj v temnej noci 
deň; osemsmerovka: Duša získava nie tak z toho, že na Boha veľa myslí, ale že 
ho veľmi miluje. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené 
chrámy – Bardejov, ktorú venovala PETRA v Prešove. Riešenia zasielajte 
na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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