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Milhostov je mestská časť 
Trebišova, filiálka farnosti 

Vojčice. Od začiatku jestvovania 
tejto obce sa v nej nikdy nena-
chádzal gréckokatolícky chrám. 
Prvú sv. liturgiu slúžil v bývalej 
zasadačke MsÚ otec dekan 
Dušan Seman s o. Ladislavom 
Praščákom 30. októbra 1999.

Priestory posvätil vladyka Mi-
lan Chautur CSsR 14. novembra 
1999.

Z túžby po novom chráme dal 
už v roku 1994 posvätiť pápe-
žovi Jánovi Pavlovi II. v Ríme 
jeden z farníkov s manželkou 
dva kamienky s nádejou, že 
raz môžu byť základom nového 
chrámu. Prvými iniciátormi vý-
stavby boli p. Michal Záhorský 
a p. Michal Kobulkanič. Návrh 
veriaci podporili v novembri 
2000 a prejavili to aj finančnými 
darmi, vďaka ktorým sa mohol 

zakúpiť stavebný pozemok už 
2. januára 2001. Projekt nového 
chrámu zhotovila Ing. Jana Jan-
číková. Základný kameň posvä-
til vladyka Milan Chautur CSsR 
30. júna 2002. Práce vykonali 
remeselníci a veriaci bez nároku 
na finančnú odmenu. Na vý-
stavbu podstatnými finančnými 

darmi prispeli samotní veriaci aj 
veriaci z okolitých obcí. Stavba 
bola ukončená a posvätená 16. 
mája 2004 vladykom Milanom 
Chauturom CSsR.

Chrám je jednoloďový, štvor-
cového pôdorysu s polkruhovou 
svätyňou, za ktorou je umiest-
nená sakristia, a priestranným 

chórom. Strecha je z hnedého 
kanadského šindľa a fasáda 
svetložltá. Na nádvorí sa pred 
vstupom do chrámu nachádza 
malá zvonica, v ktorej je umiest-
nený zvon zo starej zvonice 
z roku 1922. Chrám, ktorý má 
kapacitu 200 miest, je zasväte-
ný sviatku Premenenia Pána.

Drevenú konštrukciu iko-
nostasa vyhotovila stolárska 
firma Miroslava Hurčíka z Mi-
chaloviec. Je netradične riešený. 
Aby sa rozšíril priestor svätyne, 
ikony pri kráľovských dverách 
sú vysunuté smerom zo svätyne 
do priestoru lode. Autorom ikon 
na ikonostase a na stenách svä-
tyne (ikona Bohorodičky Oranty 
nad oltárom, ikona Narodenia 
Pána vo výklenku nad žertve-
níkom a svätí Cyril a Metod vo 
výklenku nad diakonikom) je 
pán Peter Vereščák zo Sečoviec. 
Ikonostas posvätil vladyka Mi-
lan Chautur CSsR pri odpustovej 
slávnosti 7. augusta 2005. n

Chrám Premenenia Pána v Milhostove
naše chrámy

lenka MacKovJaKová

Farnosť Premenenia Pána 
v Spišskej Novej Vsi sa 

nachádza v protopresbyteriáte 
Spišská Nová Ves a patrí do 
Košickej eparchie. Dnes má 
mesto okolo 36 000 obyvateľov, 
z ktorých je približne 1 200 
gréckokatolíkov. Prvé diskusie 
o potrebe vlastného chrámu 
pre gréckokatolíkov žijúcich 
v tomto meste prebehli krátko 
po nežnej revolúcii a návrh 
o. Jaroslava Štefanka, aby sa 
v Spišskej Novej Vsi vybudoval 
gréckokatolícky chrám, vyústil 
11. apríla 1990 do prvého pra-
covného stretnutia. V júli 1990 
sa výberová komisia rozhodla 
pre projekt Ing. arch. Jána Pas-
tirana. Navrhol polyfunkčný 
objekt, do ktorého centrálne 
v smere východ – západ vsadil 
chrám, ktorý obopínajú priesto-
ry farského úradu, pastoračné-

ho centra a bytových priestorov. 
V júli 1991 bolo vydané povo-
lenie na stavbu chrámu. Reali-
zácia a financovanie výstavby 
nebolo jednoduché, ale Pán 
žehnal osobné obety a prácu 
veriacich. V z ľudského pohľa-
du bezvýchodiskovej situácii 
ukázal svetielko nádeje, ktoré 
zažiarilo 21. februára 1997, 
keď bol vytvorený Košický apoš-
tolský exarchát. Vladyka Milan 
Chautur tu 27. marca 1997 do-
poludnia slávil prvú archijerej-
skú liturgiu a zároveň posvätil 
chrámovú časť, a popoludní bol 
apoštolským nunciom Luigim 
Dossenom slávnostne inštalo-
vaný do úradu apoštolského 
exarchu v Košiciach. Budova 
chrámu má štvorcový pôdorys 
s rozmermi 30 × 30 m. Fasáda 
má žlté sfarbenie. Strechu po-
krýva medená krytina, ktorá je 
ukončená excentricky uloženou 
kopulou s mosadzným krížom. 
Priečelie chrámu je štvrťkruho-

vé a s námestím je prepojené 
dláždením, ktorého sústredné 
lúče usmerňujú prichodiacich 
dovnútra chrámu. Sakrálna 
interiérová výzdoba je kombi-
náciou kameň – drevo – kov. 
Jedinečným prvkom je nástenná 
mozaika na ploche 260 m2. 
Autorom mozaiky je o. Kamil 

Dráb CSsR, ktorý vo svojom 
diele skĺbil modernosť chrámu 
a materiálov s byzantskou spi-
ritualitou. Vďaka svojej veľkosti 
a unikátnemu stvárneniu sa 
mozaika i celý chrám stávajú 
ďalšími z klenotov nielen Spiša, 
ale aj celého Slovenska. n

Chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi
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V dnešnej dobe je pomerne veľká váha 
a dôležitosť pripisovaná informáciám (byť 
informovaný, vedieť informovať). Informácie 
sa na nás valia zo všetkých strán a len ťažko 
si dokážeme vybrať to, čo je pre nás potrebné. 
A práve v tomto prostredí sa objavuje fenomén 
všadeprítomnej reklamy, ktorá sa sústavným 
opakovaním určitej informácie snaží usmerniť 
naše správanie. O tom, aké dôležité posta-
venie sa dnes pripisuje reklame, svedčí aj jej 
množstvo. Tým najbežnejším a najstarším, no 
zároveň aj najúčinnejším spôsobom reklamy 
je osobné svedectvo o nejakom výrobku alebo 
udalosti, o ktorej sme počuli, či ju zažili.

Aj menej skúsený pozorovateľ bez nejakých 
zvláštnych prieskumov si hneď všimne, že často 
sa rozprávame o hriechu, krádežiach, vraž-
dách, podvodoch, o nešťastí spôsobenom hrie-
chom človeka. Čie skutky ospevujeme a koho 
vyzdvihujeme do popredia, ak preferujeme 
rozprávanie o zlých správach a udalostiach? 
Mnohokrát zvykneme sami seba ospravedlniť 
slovami „hovorím len to, čo som počul či videl“, 
ale tým mnohokrát nevedome robíme reklamu 
zlému duchu a jeho pôsobeniu vo svete. Nema-
li by sme my ako kresťania hovoriť viac o Bohu 
a Božích skutkov?

Sviatok Stretnutia Pána je spojený so sväte-
ním sviečok – „hromničiek“. Toto spojenie nie 
je náhodné. Má nás upriamiť na slová svätého 
evanjelia: „Vy ste svetlo sveta“. Tieto slová nám 
pripomínajú krásne poslanie, ktorým nás po-
veril Boh. Sme to my, ktorí máme byť nositeľmi 
radosti a nádeje vychádzajúcej zo stretnutia 
s Kristom. A to tým najprirodzenejším spôso-
bom – túžbou človeka komunikovať, podeliť 
sa s informáciami. Základným kameňom 
komunikácie je slovo. Každé slovo môže rúcať 
i budovať, raniť i liečiť. Sami rozhodujeme, či 
každé naše slovo bude v službe dobra, či zla. 

Ak teda máme byť „svetlom sveta“, potom naše 
slovo má byť slovom na budovanie dobrého, 
nie slovom prinášajúcim strach, neistotu a bez-
nádej. Nie je jednoduché prekonať zaužívaný 
stereotyp a akúsi náklonnosť človeka zaujímať 
sa v prvom rade o jóbovské zvesti. Skúsme sa 
však s ľuďmi podeliť o informácie hovoriace 
o víťazstve dobra, dobrých skutkov, lásky, milo-
srdenstva a odpustenia, aby sme zažili radosť 
z dávania a budovania. Nevytvárajme svojím 
slovom priestor pre zlého ducha. Pridajme sa 
k tým, ktorí svojím slovom zviditeľňujú Boha. 
Staručký Simeon považoval za naplnenie 
svojho života stretnutie s Pánom a vydanie sve-
dectva o tomto stretnutí. Mnohí dnes hľadajú 
význam a zmysel svojho života. Túžia svoj život 
prežiť naplno a hľadajú niečo, čo by naplnilo 
ich život pokojom. Tušia, že odpoveď je ukrytá 
v duchovnom živote, ale chýba im svedectvo, 
ktoré by im potvrdilo správnosť tohto smeru. 
Usilujme sa v tejto dobe prijať naše poslanie. 
Vydávajme svedectvo o Bohu a budeme nosi-
teľmi svetla viery.

o. Mgr. Ján Hreško
člen redakčnej rady
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Slovo na úvod

Komu robíme 
reklamu?
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Štyridsať kajúcich dní

Onedlho vstúpime do ďalšej časti 
liturgického roka – Veľkého pôstu. 
Čaká nás 40 dní, ktoré nám Cirkev 
ponúka, aby nás priviedla cez 
pôst a pokánie k radosti sviatku 
Vzkriesenia. 

12

Podporná liečba tela i ducha

O koľko je duch viac ako telo, 
o toľko predbieha pôst diétu. 
Jedno i druhé však patrí do života 
človeka. Do hľadania podstaty 
oboch spôsobov zvyšovania 
kvality ľudského života sme 
sa zahĺbili spolu s Bc. Máriou 
Zimovčákovou. 

14 

Dôstojnosť a úcta k celej 
ľudskej osobe

„Za čo vymení človek svoju dušu?“ 
(Mk 8, 37) pýtal sa raz Ježiš svojich 
učeníkov. Alebo inými slovami – 
aká je hodnota ľudského života? 
V dobe, ktorú blahej pamäti pápež 
Ján Pavol II. nazval „kultúrou 
smrti“, je ťažké bez okolkov 
odpovedať na túto otázku. 

16



Drahí bratia a sestry,
na ceste, na ktorú sme sa pod vedením sv. 
Pavla vydali, sa chcem pristaviť pri téme, 
ktorá bola v období reformácie v centre 
sporov. Je to otázka ospravedlnenia. Ako 
sa môže človek stať v Božích očiach spra-
vodlivým? Keď sa Pavol na ceste do Da-
masku stretol so Zmŕtvychvstalým, bol už 
zrelým mužom – bezúhonným, čo sa týka 
spravodlivosti podľa zákona (porov. Flp 3, 
6), v dodržiavaní Mojžišových predpisov 
prevyšoval mnohých svojich súčasníkov 
a horlil za obyčaje otcov (porov. Gal 1, 
14). Zjavenie pri Damasku mu radikálne 
zmenilo život. Všetky zásluhy dosiahnuté 
v rámci počestnej náboženskej kariéry 
odteraz považoval za „stratu“ v porovnaní 
s vynikajúcou hodnotou poznania Ježiša 
Krista (porov. Flp 3, 8). List Filipanom 
nám ponúka pôsobivé svedectvo o Pavlo-
vom prechode od spravodlivosti založenej 
na zákone a dosiahnutej zachovávaním 
predpísaných skutkov k spravodlivosti 
založenej na viere v Krista. Pochopil, že 
to, čo dovtedy považoval za zisk, je pred 
Bohom v skutočnosti stratou, a preto sa 
rozhodol celý svoj život založiť na Ježišovi 
Kristovi (porov. Flp 3, 7). Tým pokladom 
ukrytým v poli a drahocennou perlou, do 
získanie ktorej investoval všetko ostatné, 
už neboli skutky podľa zákona, ale Ježiš 
Kristus, jeho Pán.

Vzťah medzi Pavlom a Zmŕtvychvstalým 
sa stáva takým hlbokým, že ho to privá-
dza k tvrdeniu, že Kristus už nie je len 
jeho životom, ale jeho žitím, až do tej mie-
ry, že aj zomrieť je pre neho ziskom, lebo 
to znamená byť s ním (porov. Flp 1, 21). 
Niežeby opovrhoval životom, ale pochopil, 
že pre neho už život nemá iný cieľ ani 
netúži po inom, len aby – ako na atletic-

kých pretekoch – mohol dosiahnuť Krista 
a byť navždy s ním. Zmŕtvychvstalý sa 
stal počiatkom i koncom jeho existencie, 
dôvodom i cieľom jeho behu. Iba starosť 
o dozretie vo viere tých, ktorým priniesol 
evanjelium, a starosť o všetky cirkvi, ktoré 
založil (porov. 2 Kor 11, 28), ho viedli 

k tomu, aby spomalil beh k svojmu jedi-
nému Pánovi a počkal na učeníkov, aby 
mohli bežať k tomuto cieľu spolu s ním. 
Ak v jeho dovtedajšom zachovávaní záko-
na nebolo nič, čo by si mohol z pohľadu 
morálnej integrity vyčítať, keď spoznal 
Krista, už viac sám seba neposudzuje (po-

Slovo Svätého otca
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Na generálnej audiencii 
19. novembra 2008 pozdravil 
Svätý Otec pútnikov vo viacerých 
jazykoch, medzi ktorými 
nechýbali ani slová venované 
slovenským veriacim: „S láskou 
vás žehnám“.

Apoštol Pavol
a jeho učenie o ospravedlnení
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rov. 1 Kor 4, 3 – 4), ale sústreďuje sa len 
na to, aby bežal ďalej a zmocnil sa toho, 
ktorý sa zmocnil jeho (porov. Flp 3, 12).

Práve pre túto osobnú skúsenosť vzťahu 
s Ježišom Kristom kladie Pavol do centra 
svojho evanjelia nezmieriteľný protiklad 
medzi dvoma alternatívnymi cestami 
k spravodlivosti: jedna spočíva v skut-
koch podľa zákona, druhá je založená na 
milosti viery v Krista. Alternatíva medzi 
spravodlivosťou zo skutkov podľa zákona 
a spravodlivosťou z viery v Krista sa stáva 
jednou z hlavných tém jeho listov: „My 
sme rodení Židia, nie hriešni pohania, 
a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo 
skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru 
v Ježiša Krista. Aj my sme uverili v Krista 
Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery 
v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, 
lebo zo skutkov podľa zákona nebude 
ospravedlnený nijaký človek“ (Gal 2, 15 
– 16). A kresťanom v Ríme pripomína, že 
„všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale 
sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, 
vykúpením v Kristovi Ježišovi“ (Rim 3, 
23 – 24). A dodáva, že „si myslíme, že 
človek je ospravedlnený skrze vieru bez 
skutkov podľa zákona“ (tamže 28). Luther 
toto miesto preložil ako „ospravedlnený 
iba z viery“. 

Už v spoločenstve v Korinte existoval 
názor, ktorý sa potom v dejinách sústavne 
znova objavoval. Ten názor spočíval v tvr-
dení, že ide o morálny zákon a že kresťan-
ská sloboda teda spočíva v oslobodení od 
etiky. Preto v Korinte kolovali slová „všet-
ko mi je dovolené“. Je zrejmé, že takáto 
interpretácia je nesprávna: kresťanská 
sloboda nie je liberalizmus a oslobodenie, 
o ktorom hovorí sv. Pavol, nie je oslobode-
ním od robenia dobrých skutkov.

Čo teda znamená ten zákon, spod 
ktorého sme oslobodení a ktorý nezachra-
ňuje? Pre sv. Pavla, ako aj pre všetkých 
jeho súčasníkov, znamenalo slovo zákon 
Tóru ako celok, do ktorého patrilo päť 
Mojžišových kníh. Tóra v interpretácii 
farizejov, ktorú študoval a osvojil si aj 
Pavol, znamenala súbor noriem správania 
počnúc etickým jadrom až po zachová-
vanie rituálnych a kultových predpisov, 
ktoré v zásade určovali identitu spravod-
livého človeka. Išlo osobitne o obriezku, 
predpisy o čistých pokrmoch i o rituálnej 
čistote všeobecne, predpisy týkajúce sa 
zachovávania soboty atď. Všetky tieto 
predpisy  sa stali zvlášť dôležitými v čase 
helénskej kultúry, počnúc tretím storočím 
pred Kristom. Táto, v tej dobe univerzálna 
kultúra bola na prvý pohľad racionálna, 
polyteistická a zdanlivo tolerantná, no 
ohrozovala identitu Izraela, ktorý bol po-
liticky prinútený vstúpiť do tejto spoločnej 

identity helénskej kultúry a v dôsledku 
toho strácal vlastnú identitu, teda cenné 
dedičstvo viery otcov, viery v jediného 
Boha a v Božie prisľúbenia.

Proti tomuto kultúrnemu tlaku bolo 
treba vytvoriť múr odlišnosti, obranný 
a ochranný štít cenného dedičstva viery. 
Tento múr spočíval práve v dodržiavaní 
židovských predpisov a tradícií. Pavol, kto-
rý si osvojil toto zachovávanie predpisov 
ako ochranu Božieho daru, dedičstva viery 
v jediného Boha, videl ohrozenie tejto 
identity práve v slobode kresťanov. Preto 
ich prenasledoval. V okamihu svojho stret-
nutia so Zmŕtvychvstalým však pochopil, 
že Kristovým vzkriesením sa situácia radi-
kálne zmenila. S Kristom sa Boh Izraela, 
jediný pravý Boh, stáva Bohom všetkých 
národov. Múr – tak to hovorí v Liste 
Efezanom – medzi Izraelom a pohanmi už 
viac nebol potrebný: je to Kristus, ktorý 
ochraňuje pred polyteizmom a všetký-
mi jeho úchylkami; je to Kristus, ktorý 
nás spája s jediným Bohom a v jedinom 
Bohu; je to Kristus, ktorý zaručuje našu 
pravú identitu v rôznosti kultúr. Našou 
spoločnou identitou v rozličnosti kultúr je 
Kristus a je to on, kto nás ospravedlňuje. 
Byť spravodlivým jednoducho značí byť 
s Kristom a v Kristovi. A to stačí. Už netre-
ba zachovávať žiadne iné predpisy. Preto 
je Lutherovo vyjadrenie sola fide pravdivé, 
ak sa viera nekladie proti milosrdenstvu 
(caritas), proti láske. Veriť značí hľadieť 
na Krista, zveriť sa Kristovi, primknúť 
sa k nemu, pripodobniť sa Kristovi, jeho 
životu. A Kristovou podobou, Kristovým 
životom je láska; preto veriť znamená 
pripodobniť sa Kristovi a vstúpiť do jeho 
lásky. Preto sv. Pavol v Liste Galaťanom, 
v ktorom zvlášť rozvinul svoje učenie 
o ospravedlnení, hovorí o viere, ktorá sa 
prejavuje láskou (porov. Gal 5, 14).

Pavol vie, že v dvojitej láske k Bohu 
a k blížnemu je obsiahnutý a splnený celý 
zákon. Tak v spoločenstve s Kristom, vo 
viere, ktorá plodí lásku, je uskutočnený 
celý zákon. Stávame sa spravodlivými 
tým, že vstupujeme do spoločenstva 
s Kristom, ktorý je láska. A tak o spra-
vodlivosti rozhoduje láska. Spoločenstvo 
s Kristom, viera v Krista plodí lásku. A lás-
ka je uskutočnením spoločenstva s Kris-
tom. Takto a nijako inak sme spravodliví 
v zjednotení s ním.

Nakoniec len môžeme prosiť Pána, aby 
nám pomohol veriť. Skutočne veriť. Veriť 
znamená žiť jednotu s Kristom, premenu 
svojho života. A takto premenení jeho 
láskou, láskou k Bohu a k blížnemu sa 
môžeme stať v Božích očiach skutočne 
spravodlivými.n

preložila Mária Spišiaková (krátené)

Vážená redakcia Slova,
aký postoj má cirkev ku kremácii?

Ľudmila
Milá Ľudmila, 
z teologického hľadiska kremácia 
neodporuje viere vo vzkriesenie tela 
(podobne, ako rozklad v zemi nezabráni 
vzkrieseniu človeka). Spaľovanie mŕtvol 
bolo zakázané za čias Karola veľkého (r. 
785). dovtedy bolo spaľovanie mŕtvych 
v európe bežným spôsobom pohrebu.

Idea spaľovania mŕtvych sa znovuob-
javila v čase osvietenstva (18. st.). v eu-
rópe vznikli hnutia za pohreb spopolne-
ním, ktoré nazvali kremáciu „nástrojom 
boja proti cirkvi“. Keďže to boli proticir-
kevné spolky, Katolícka cirkev koncom 
19. stor. kremáciu zakázala. Po druhej 
svetovej vojne pominuli proticirkevné 
idey kremácie, no začali prevažovať iné 
aspekty – hospodárske a hygienické.

8. mája 1963 vydal vatikán dokument 
Piam et constantem. ten povoľuje kre-
máciu predovšetkým v oblastiach, kde 
je ťažké nájsť miesta, ktoré zodpovedajú 
hygienickým predpisom na zriadenie 
pohrebných miest alebo pochovanie do 
zeme sa prieči práve platnému nábožen-
skému cíteniu (napr. v Indii).

Katechizmus Katolíckej cirkvi v čl. 
2301 hovorí: „cirkev dovoľuje kremáciu, 
ak nie je prejavom úmyslu spochybniť 
vieru vo vzkriesenie tela.“ vidíme teda, 
že samotná kremácia nie je problém. 
ten nastáva, ak niekto chce kre má ciou 
spochybňovať vieru vo vzkriesenie.

magistérium cirkvi určuje, aby sa zvyk 
pochovávať veriacich uchovával ako 
svätý. Biskupi majú pomocou vhodných 
poučení zabezpečiť, aby sa kresťanský 
ľud zdržiaval kremácie a neodkláňal sa 
od zvyku pochovávania do zeme, pokiaľ 
to nevyžaduje nejaká nutnosť.

v súčasnosti môžeme hovoriť o nut-
nosti aj v prípade, ak veriaci z rozumné-
ho dôvodu požiadajú o takýto pohreb. 
Jasne sa k tomu vyjadruje Kódex 
kánonov východných cirkví v kán. 876 
§ 3: „tým, ktorí si zvolili kremáciu svojho 
tela, ak nie je zrejmé, že to urobili vedení 
dôvodmi odporujúcimi kresťanskému 
životu, má sa udeliť cirkevný pohreb, ale 
slávený takým spôsobom, aby nebolo 
neznáme, že cirkev uprednostňuje 
pochovávanie tiel pred kremáciou a aby 
sa zamedzilo pohoršeniu.“

teda tým, ktorí si zvolili kremáciu, 
nesmie byť odmietnuté udelenie svia-
tosti a pohrebné obrady, ak nie je isto 
jasné, že sa táto voľba udiala s úmyslom 
spochybniť vieru vo vzkriesenie.

Marek Petro

lIStáreň
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n V roku 2008 prišlo o život 20 
misionárov, najviac z nich v ázii.

n Pražský exarcha vysvätil 9. ja-
nuára v Katedrále sv. Klimenta 
novokňaza. Stal sa ním doterajší 
diakon Jaroslav huljak, ktorý prijal 
kňazské svätenie z rúk apoštolské-
ho exarchu thdr. ladislava hučka. 
(tK ČBK)

n Európski a severoamerickí 
biskupi boli od 9. do 15. januára 
2009 na návšteve Svätej zeme, 
kde sa konalo výročné stretnutie 
koordinačnej skupiny na podporu 
cirkvi vo Svätej zemi. medzi hlavné 
ciele patrila požiadavka ukončenia 
násilí. (tK ČBK)

n Týždeň Biblie v Bangladéši sa 
konal od 14. januára pri príleži-
tosti osláv roka sv. Pavla. S ním je 
spojená aj výstava Biblií z celého 
sveta.

n Kirgizsko prijalo opatrenia 
proti náboženskej slobode. Za-
kázané sú náboženské spoločen-
stvá, ktoré majú menej ako 200 
členov, a tiež možnosť prestúpiť 
na inú vieru. Zákaz sa vzťahuje aj 
na distribúciu literatúry, tlače, au-
dio a video materiálov nábožen-
ského charakteru na verejnosti.

n V irackom meste Mosul 
panuje protikresťanská nálada. 
verejnosťou otriasla smrť 36-roč-
ného chourika Bagrada, ktorý bol 
kresťanom arménskej cirkvi. Jeho 
telo našli 15. januára v mosule. 
Ďalšieho veriaceho uniesli na 
nový rok, štyri dni ho zadržiavali 
a mučili. Za únosmi sú kriminálne 
skupiny napojené na al-Kájdu, 
ktoré chcú peniaze kresťanov.

n Aj veriaci v Turecku sa zapojili 
do Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov, ktorý sa začal 19. janu-
ára. Kresťania v tejto moslimskej 
krajine tvoria 0,2 percenta. veriaci 
sa zúčastňujú na latinských, sýr-
skych, arménskych, gréckych 
a chaldejských obradoch.

n 17. januára vyvrcholil vo Var-
šave 12. ročník Týždňa dialógu 
medzi kresťanmi a židmi, ktorý 
sa začal 13. januára na jezuitskej 
teologickej fakulte vo varšave. 
Prítomní si pripomenuli Irenu 
Sendlerovú, ktorá počas druhej 
svetovej vojny zachránila 2 500 ži-
dovských detí. veľvyslanec Izraela 
ocenil aj jej príbuzných.

Arcibiskup Ján Babjak SJ slávil Bohozjavenie v Przemysli
na pozvanie przemyslsko-varšav-
ského arcibiskupa a metropolitu 
Jána martyniaka sa v pondelok 
19. januára zúčastnil prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ v przemyslskej Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa na slávení 
sviatku Bohozjavenia Pána podľa 

juliánskeho kalendára. Po skon-
čení archijerejskej svätej liturgie, 
ktorú vysielala Poľská televízia, 
zhromaždený Boží ľud spolu 
s duchovenstvom v procesii pre-
šiel k rieke San, kde nasledovalo 
posvätenie vody. na slávnosti 
sa zúčastnili aj rímskokatolícki 

biskupi – arcibiskup a metro-
polita Jozef michalik, predseda 
Konferencie biskupov Poľska, 
arcibiskup edward novak z ríma 
a sekretár Konferencie biskupov 
Poľska biskup Stanislav Budzik.

Ľubomír Petrík

udaloStI

Biskupi Anglicka zápasia o hlbšiu jednotu kresťanov
„naša jednota ako Božia rodina 
a Kristovo telo je základom nášho 
kresťanského života a nášho po-
slania, a nič nemôže zmenšiť naše 
úsilie v zápase o hlbšiu jednotu, 
akékoľvek staré či nové prekážky 
by vznikli.“ takto to v komuniké 
vydanom k Týždňu modlitieb za 
jednotu kresťanov uvádza predse-
da výboru za jednotu kresťanov 
Konferencie biskupov anglicka 
mons. michael evans.

Biskup declan lang di clifton, 
podpredseda Komisie pre dialóg 
medzi anglikánskou a Kato-
líckou cirkvou, v ňom zároveň 
vyzýva kresťanov, aby bol tento 
týždeň pre nich príležitosťou na 
pochopenie, že ekumenizmus 
je centrom Kristovho evanje-
lia. „toto nám umožňuje lepšie 
spolupracovať pre dobro našej 
spoločnosti, najmä vo vzťahu 
k chudobným, k tým, ktorí sú na 

okraji spoločnosti a k tým najzra-
niteľnejším.“

v strede Týždňa modlitieb za 
jednotu kresťanov, vo štvrtok, sa 
vo Westminsterskej katedrále 
slávili vešpery. Slávnosť bola zá-
roveň spomienkou na končiaci 
sa mandát kardinála cormaca 
murphyho-o´connora na poste 
predsedu ekumenickej organi-
zácie Cirkvi  spoločne v Anglicku 
(Churches together in England).

14. – 18. januára 2009 sa v mexi-
ku city konalo 6. svetové stretnu-
tie rodín. na stretnutí vystúpila 
s prejavom na tému Rodina – 
učiteľka ľudských a kresťanských 
hodnôt, politika a legislatíva aj 
europoslanyňa anna Záborská.

téma 6. svetového stretnutia 
rodín v mexiku znela Rodina – 
budovateľka kresťanských a ľud-
ských hodnôt. Stretnutie oficiálne 
otvoril a ukončil prednáškou 
Teologicko-pastorálny kongres 
vatikánsky štátny sekretár kar-
dinál tarcisio Bertone. Kongres 
sa zaoberal troma tematickými 
okruhmi: rodinné vzťahy a hod-
noty, rodina a sexualita, výchov-
ná funkcia rodiny.

na stretnutí sa zúčastnilo asi 20 
kardinálov, 200 biskupov z celé-
ho sveta, okrem iných aj mexický 
prezident Felipe calderón, ktorý 
poukázal na centrálne postave-
nie rodiny v obyvateľstve mexi-
ka. Kazateľ Pápežského domu 
otec raniero cantalamessa 15. 
januára predstavil vzťahy a ro-
dinné hodnoty podľa Biblie.

na záver stretnutia bola modlit-

ba posvätného ruženca a na sláv-
nosti eucharistie v Bazilike Panny 
márie Guadalupskej, patrónky 
mexika, sa prostredníctvom 
videa zúčastnil aj Svätý otec. 
Pápež Benedikt XvI. veriacim ad-
resoval svoje posolstvo a ohlásil 
termín a miesto 7. svetového 
stretnutia rodín.

Svätý otec ešte koncom de-
cembra pred modlitbou anjel 
Pána povedal: „rodina je Božou 
milosťou, ktorá odzrkadľuje 
to, čím je Boh sám, teda lásku. 
úplne nezištná láska, ktorá na-
pomáha bezhraničnej vernosti aj 
v ťažkých životných okamihoch. 
tieto kvality možno stretnúť 
vo Svätej rodine, v ktorej Ježiš 
prišiel na svet a v ktorej vyrastal 
v múdrosti, s veľkou máriinou 
starostlivosťou a vernou Jozefo-
vou ochranou.”

Anna Záborská vystúpila na 6. svetovom stretnutí rodín

Konferencia biskupov USA adresovala list Barackovi Obamovi
Prezident uSa Barack obama 
oficiálne nastúpil do úradu 20. 
januára 2009. tamojšia konfe-
rencia biskupov adresovala novej 
hlave štátu list, v ktorom vyjadrila 
snahu spolupracovať s jeho admi-
nistratívou na spoločnom dobre 
a ochrane života a dôstojnosti 
ľudí, zvlášť nenarodených.

Predseda konferencie biskupov 
kardinál Francis e. George načrtol 
aj zoznam priorít. Zdôraznil, že 
konferencia biskupov odmie-
ta snahy o rozšírenie prístupu 
k interrupciám. „vzoprieme sa 
legislatíve a ďalším opatreniam 
rozširujúcim potraty, zabránime 
vláde financovať a propagovať 

ich. Snahy dotlačiť američanov 
k financovaniu potratov z ich 
daní by nastolili vážny morálny 
problém.“

ako ďalej kardinál George píše, 
prioritou zostáva aj ochrana man-
želstva. „manželstvo je verný zvä-
zok muža a ženy, ktorý musíme 
takto zachovať aj v zákone.“
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n Vedecká konferencia Škol-
ská a mimoškolská katechéza 
v európskej edukačnej štruktú-
re, ktorá sa konala 19. novembra 
2008 v Prešove, mala za úlohu 
zmapovať úroveň, formy a vý-
chodiská katechézy. Konferenciu 
s medzinárodnou účasťou pri-
pravila Gréckokatolícka teologic-
ká fakulta Pu v Prešove. Príspev-
ky, ktoré odzneli na konferencii, 
budú zverejnené v zborníku.

n Vedecká konferencia 
Postmoderná sakrálna archi-
tektúra na Slovensku bola zá-
verečným výstupom výskumnej 
úlohy veGa. na konferencii 
s medzinárodnou účasťou na 
pôde GtF Pu v Prešove sa 26. 
novembra 2008 hovorilo aj o vý-
stavbe chrámov na východnom 
Slovensku po roku 1989 a od-
zneli prednášky dotýkajúce sa 
projektovania chrámov a iných 
aktuálnych tém v oblasti sakrál-
nej architektúry. Príspevky budú 
zverejnené v zborníku.

n Zamestnanci GTF PU 
v Prešove oslávili sviatok 
sv. Mikuláša. Program spoje-
ný s príchodom sv. mikuláša 
a obdarúvaním detí pripravili 
4. decembra 2008 doktorandi 
fakulty a bohoslovci Kňazského 
seminára bl. P. P. Gojdiča v Pre-
šove. o tom, že sviatok tohto 
svätca nie je blízky iba deťom, 
svedčila prítomnosť arcibiskupa 
metropolitu mons. Jána Babja-
ka SJ, ktorý sv. liturgiou otvoril 
slávenie sviatku, dekana GtF 
Pu prof. Petra šturáka, prodeka-
nov i ostatných zamestnancov 
fakulty.

n Julo Viršík navštívil 8. decem-
bra Gréckokatolícku teologic-
kú fakultu PU v Prešove. tento 
žurnalista, hudobný dramaturg, 
spolumajiteľ agentúry hIt Pro-
duction a vydavateľ webového 
portálu šoubiznis.sk prednášal 
o mediálnom priestore na Slo-
vensku. nehovoril len o svojich 
začiatkoch a skúsenostiach. 
študentov rôznych odborov 
fakulty zaujímal spôsob výberu 
hudby do rádií či jeho pohľad na 
etickú stránku bulváru. na záver 
poukázal na význam masmedi-
álnej komunikácie a mediálnej 
výchovy ako študijných odbo-

Sviatky Narodenia Pána v Helcmanovciach
(helcmanovce, -kc) vyvrcholením 
príprav na sviatky narodenia 
Pána v helcmanovciach bola 
podobne ako v iných farnostiach 
predvianočná spoveď v piatok 
pred nedeľou otcov. Po pove-
čerí 24. decembra sa veriaci už 
tradične zišli pred chrámom, kde 
odzneli koledy, vinše a krátky 
program. 25. decembra popolud-
ní pripravili deti farnosti vianočný 
program. do prípravy programu 
sa zapojil aj miestny zbor a žiaci 
navštevujúci základnú umeleckú 
školu, ktorá má v helcmanov-
ciach vysunuté pracovisko. 26. 
decembra prechádzali obcou 
koledníci dobrej noviny. Svojím 

spevom a hovoreným slovom 
spríjemnili sviatočné popoludnie 
v mnohých rodinách. tí, ktorí ich 
prijali, venovali finančný dar ur-
čený na podporu cirkvi v africkej 
Keni. Spolu vyzbierali asi 12 000 
korún.

nový rok privítali v helcma-
novciach netradične. na pozva-
nie duchovného otca Františka 
takáča sa 15 minút po polnoci 
zhromaždili pred chrámom so 
sviečkou v ruke,  aby dali najavo, 
že nový rok možno privítať aj 
iným spôsobom. Prítomní sa spo-
lu pomodlili, symbolicky si pripili 
a vzájomne si zavinšovali.

na sviatok Bohozjavenia vyšli 

veriaci po sv. liturgii v procesii 
z chrámu k neďalekej studni, pri 
ktorej sa uskutočnilo svätenie 
jordánskej vody. Je zaujímavé, že 
v tejto oblasti je hladina spodných 
vôd na niektorých miestach taká 
vysoká, že do studne, v ktorej je 
urobený prístup zboku, sa stačí 
nahnúť a dotknúť hladiny vody. 
v tento deň sa zároveň začala aj 
posviacka domov.

Farnosti Spiša sú veriacim me-
nej známe. obec helcmanovce 
sa nachádza v okrese Gelnica, asi 
v polovici vzdušnej čiary medzi 
Košicami a Spišskou novou vsou. 
Žije v nej 1 545 obyvateľov, z čoho 
asi 80 % sú gréckokatolíci.

V Hrabskom po 20 rokoch znova ožilo koledovanie
(hrabské, monika F.) v obci hrab-
ské  počas vianočných sviatkov 

25. a 26.decembra 2008 nav-
štívilo 10 mladých nadšencov asi 

100 rodín s programom v rámci 
koledníckej akcie dobrá novina. 
Slová piesne Choď, zvestuj to 
po horách ožili po dvoch de-
saťročiach na sviatky Božieho 
narodenia aj v tejto farnosti. tak 
ako pastieri z Betlehema, ktorí išli 
k všetkým národom, tak aj  títo 
mladí z farnosti sa rozhodli ísť 
a zvestovať Božiu prítomnosť do 
každého domu. Spolu s ikonou 
Božieho narodenia putovali po 
farnosti a vnášali  do rodín nielen 
troška radosti, ale hlavne Božie 
požehnanie. vytvorili tak úžasné 
spoločenstvo. veria, že takéto 
spoločné koledovanie sa stane 
pekným zvykom každoročných 
vianočných sviatkov.

Z Dobrej noviny sa radovali aj v Šarišskom Štiavniku
(šarišský štiavnik, -ar) 
najmladší členovia far-
ského spoločenstva 
v šarišskom štiavniku 
zavítali so svojím koled-
níckym programom 25. 
a 26. decembra do širšej 
farskej rodiny. na sviatok 
narodenia Pána hneď 
po sv. liturgii v chráme 
umocnili vianočnú ná-
ladu jasličkovou pobož-
nosťou a v popoludňaj-
ších hodinách vniesli 
aj počas tohtoročných 
vianoc do svojich rodín 
radosť dobrej noviny
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rov, ale aj ako súčasť výchovy 
v rodine.

n Konferencia Dejiny gréc-
kokatolíckeho školstva na 
Slovensku bola pokračovaním 
predchádzajúcej konferencie 
s rovnomenným názvom. 
Príspevky konferencie, ktorá sa 
uskutočnila 9. decembra 2008, 
obsahovali podnety a námety 
súvisiace s gréckokatolíckym cir-
kevným školstvom a jeho vývo-
jom. účastníkmi konferencie boli 
renomovaní odborníci v danej 
problematike, ako aj doktorandi 
GtF Pu v Prešove. Konferencia 
sa uskutočnila v rámci granto-
vého projektu veGa. Zborník 
z konferencie vyjde vo februári.

n Prezident SR Ivan Gašparo-
vič prijal 5. januára zástupcov 
cirkví na Slovensku. Príhovor 
za predstaviteľov Katolíckej 
cirkvi predniesol predseda KBS 
a spišský diecézny biskup mons. 
František tondra.

n 5. valné zhromaždenie 
Združenia detí a mládeže 
NODAM sa uskutočnilo 9. – 11. 
januára 2009 v trenčíne. Je to 
najvyšší orgán združenia. Bližšie 
sa o združení dozviete na www.
nodam.mladez.sk.

n Vladyka Milan Chautur 
CSsR, košický eparcha, odces-
toval 10. januára do Mexika, 
kde sa zúčastní na Kongrese o ro-
dine a liturgických slávnostiach 
VI. svetového stretnutia rodín 
v mexiko city. Podľa informácií 
hovorcu michala hospodára sa 
na Slovensko vráti 21. januára.

n Okrúhle 100. výročie zo-
snutia svojho zakladateľa sv. 
Arnolda Jannsena si 15. januára 
pripomenuli misionári Spoloč-
nosti Božieho Slova, misijné 
sestry služobnice ducha Sväté-
ho a služobnice ducha Svätého 
ustavičnej poklony.

n Rehoľa pavlínov si pripome-
nula 700. výročie potvrdenia 
svojich rehoľných pravidiel. Pri 
tejto príležitosti sa 18. januára 
2009 uskutočnila slávnostná 
svätá omša v bazilike minor vo 
vranove nad topľou.

n Modlitba za obete tragické-
ho pádu vojenského lietadla 
bola 19. januára prednesená 

(Juskova voľa, Slavomír Zahorjan) 
v sobotu 10. januára 2009 sa 
v priestoroch Gréckokatolíc ke-
ho mládežníckeho centra Bárka 

v Juskovej voli uskutočnil ples 
animátorov našej cirkvi.

Program plesu sa začal sv. litur-
giou v kaplnke centra, potom sa 

prítomní presunuli do tanečnej 
sály. Po malom prípitku a pred-
jedle si pozreli multimediálnu 
prezentáciu o rekonštrukcii Gréc-
kokatolíckeho mládežníckeho 
centra Bárka, o práci centra voľ-
ného času, o škole v prírode v Jus-
kovej voli a už absolvovaných 
a tiež pripravovaných aktivitách 
na rok 2009. Po tejto prezentácii 
sa navzájom povzbudili k užšej 
spolupráci na poli pastorácie 
mládeže a k aktívnejšej pomoci 
pri organizovaní celoarchiepar-
chiálnych detských a mládežníc-
kych akcií.

Sprevádzaní skupinou alesiss 
mali možnosť vyjadriť tancom 
a hudbou radosť zo všetkých 
prijatých požehnaní a darov. 
v programe nechýbala tombola.

Bárka hostila animátorov

Pietna spomienka na obete leteckej nehody v Hejciach
(hejce, tK KBS, tibor ujlacký) 
duchovným príhovorom a mod-
litbou si pri príležitosti 3. výročia 
leteckej nehody vojenského 
špeciálu an-24 19. januára 2009 
uctil pamiatku slovenských vo-
jakov aj ordinár oS a oZ Sr 
mons. František rábek s vojen-
skými kaplánmi pri pamätníku 
leteckého nešťastia v maďarskej 
dedinke hejce. v centre obce sa 
pri pamätníku venovanom 42 
obetiam leteckého nešťastia na 
pietnom spomienkovom stretnu-

tí zišli aj príbuzní obetí za účasti 
ministra obrany Sr Jaroslava 
Bašku, náčelníka Generálneho 
štábu oS Sr generála Ľubomíra 
Bulíka, ministra obrany maďar-
skej republiky Imreho Szekeresa 
a ďalších predstaviteľov rezortov 
obrany Sr a maďarska. 

Prítomní si tak uctili pamiatku 
tragicky zosnulých 42 prísluš-
níkov ozbrojených síl Sr, ktorí 
zahynuli pri návrate z misie KFor 
v Kosove. medzi nimi zahynul 
aj generálny vikár ordinariátu 

oS a oZ Sr, predtým dlhoročný 
skúsený vojenský kaplán vzduš-
ných síl pplk. mons. michal štang, 
thlic. 

Príslušníci oS Sr z vojenských 
útvarov v trebišove a v Prešove 
sa podvečer spolu so svojimi 
vojenskými kaplánmi mjr. Joze-
fom michalovom a npor. Jánom 
Szakalom vydali na peší pochod 
na kopec Borsó, aby tam presne 
o 19.37 hod. strávili chvíle v mod-
litbe za tých, ktorý tam presne 
v tom istom čase zahynuli.

(trnava, -jkb) Gréckokatolícka 
farnosť v trnave bola zriadená 
15. januára 2008. Svoje „prvé 
narodeniny“ si pripomenula v ne-
deľu 18. januára 2009 ďakovnou 
svätou liturgiou, ktorú slávil prvý 
správca farnosti o. Ján Burda 
SJ, a v sobotu 17. januára večer 
prvým farským karnevalom. 
Karnevalom preto, lebo farnosť 
tvoria prevažne mladé rodiny 
s malými deťmi.

o životnej iskre, ktorá drieme 
v tomto farskom spoločenstve, 
svedčí fakt, že počas karnevalu 
spotrebovali asi sto balónov ako 
náhradu za ohňostroje a delo-
buchy.

malé farské spoločenstvo je jed-
ným z Božích darov, z ktorých sa  
miestni veriaci radujú. Pozývajú 

všetkých, aby sa modlili za ich 
potreby, ktorých je nemálo.

Farnosť v Trnave sa prebúdza
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v Konkatedrále sv. mikuláša 
v Prešove. lietadlo sa zrútilo 
19. januára 2006 pri obci hejce. 
Kaplán radoslav Krenický 
prečítal zoznam obetí a potom 
v nádeji v živého Boha odo-
vzdával zosnulých do Božieho 
milosrdenstva. nezabudol ani na 
príbuzných obetí. veriaci a kňazi 
v Prešove tak chceli dať najavo, 
že neustále nosia v sebe živú 
spomienku na 42 slovenských 
vojakov, ktorých v mestskej hale 
v Prešove pred 3 rokmi odpre-
vádzali.

n V ordinariáte si pripomenuli 
sviatok svojho patróna sv. mu-
čeníka Šebastiána. v tento deň 
20. januára 2003 Svätá stolica 
zriadila ordinariát ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov Sr. 
Sviatok ordinariátu i jeho ne-
beského patróna sv. šebastiána 
si pripomenuli aj vo väzenskej 
farnosti v dubnici nad váhom. 
Počas slávnostnej svätej omše 
boli vystavené relikvie sv. šebas-
tiána, ktoré umocňovali duchov-
ný charakter tejto slávnosti. Boli 
zabezpečené z ríma, kde sv. 
šebastián ukončil mučeníckou 
smrťou svoj život. Sv. šebastiána 
si uctievame ako nebeského 
ochrancu vojakov, požiarnikov 
a robotníkov s kovmi.

n Začína vychádzať rodinná 
edícia biblických príbehov. 
Spoločnosť vIa Productions pri-
chádza na slovenský trh s rozhla-
sovým projektom, v rámci ktoré-
ho plánuje v priebehu roka 2009 
vyrobiť a do predaja ponúknuť 
52 častí nahrávok najvýznam-
nejších častí Starého zákona. ro-
dinná edícia biblických príbehov 
formou rozhlasovej dramatizácie 
približuje záujemcom nový, 
netradičný pohľad na jednotlivé 
knihy Starého zákona.

n Rímskokatolícke biskupstvo 
v Banskej Bystrici vydalo nový 
schematizmus, ktorý je prehľa-
dom farností, reholí a inštitúcií 
Banskobystrickej diecézy. die-
cézny biskup mons. rudolf Baláž 
oceňuje jej historickú hodnotu, 
pretože dokumentuje udalosť 
prvej územnej reorganizácie die-
cézy od jej vzniku v roku 1776.

(neoznačené správy sú  
zo servisu TK KBS)

Gréckokatolíci na ekumenickej bohoslužbe v Bratislave
(Bratislava, tK KBS) týždeň modli-
tieb za jednotu kresťanov otvorila 
v Bratislave ekumenická boho-
služba v Kostole reformovanej 
kresťanskej cirkvi na Slovensku 
v Bratislave.

Za rímskokatolícku cirkev sa na 
bohoslužbe zúčastnili predseda 
KBS a spišský diecézny biskup 
mons. František tondra, bratislav-
ský arcibiskup metropolita mons. 
Stanislav Zvolenský a spišský 
pomocný biskup mons. andrej 

Imrich, predseda rady pre eku-
menizmus KBS. Gréckokatolíkov 
zastupoval kňaz Stanislav dihe-
neščík. ako uviedol mons. ton-
dra, z ekumenickej bohoslužby 
odchádza s nádejou, že „kresťania 
sa zbližujú a že raz príde deň, keď 
sa aj navonok zjednotia“.

návrh na tohtoročnú bohosluž-
bu pochádza od kresťanov z Kó-
rey, kde je jeden národ rozdelený 
do dvoch štátov. Kázeň tento rok 
predniesol predseda Bratskej 

jednoty baptistov a podpredseda 
ekumenickej rady cirkví tomáš 
Kriška.

na záver stretnutia sa prítom-
ným predstaviteľom kresťan-
ských cirkví a veriacim prihovoril 
prezident Sr Ivan Gašparovič, 
ktorý vyzdvihol význam ekume-
nického modlitbového stretnutia. 
vyhlásenie ekumenickej rady 
cirkví v Sr k občanom predniesol 
jej generálny tajomník ladislav 
Krpala.

Kristovo svetlo spojilo kresťanov v Košiciach
(Košice, michal hospodár) A budú 
jedno v tvojej ruke (Ez 37, 17). Pod 
týmto mottom sa uskutočnila 
v budove historickej radnice 
v Košiciach 19. januára už 15. 
ekumenická bohoslužba. ak-
tívne sa na nej zúčastnili desiati 
zástupcovia kresťanských cirkví 
a predstaviteľ židovskej nábožen-
skej obce v Košiciach, združení 
v ekumenickom spoločenstve.

Po pozdrave prítomných veria-
cich a akte pokánia nasledovala 
liturgia Božieho slova. v nej za-
znelo čítanie z proroka ezechiela 
o tom, že Pán má moc zjednotiť 
ľudské rozdelenia (kmene Jozefa 
a efraima) a urobiť jeden národ 
v krajine. vo svätom evanjeliu sa 

prítomní ponorili do Ježišovej veľ-
kňazskej modlitby, v ktorej prosí 
o jednotu svojich nasledovníkov. 
„Silu zjednocovať má iba Boh,“ 
povedal v príhovore otec biskup 
andrej Imrich, hlavný celebrant 
a kazateľ. ale aj človek musí 
preukázať dobrú vôľu a ochotu 
na pokánie, aby sa staré krivdy 
napravili a pohoršenie rozdele-
nia eliminovalo. Preto všetkých 
vyzval k vnútornému obráteniu 
a modlitbe, aby sme mohli prijať 
zmierenie ako Boží dar. nasledo-
valo nicejsko-konštantínopol-
ské vyznanie viery a prosby. Po 
modlitbe otče náš nasledovalo 
gesto vzájomného zmierenia 
a symbolický obrad roznášania 

svetla zapálených sviec medzi 
účastníkov. na záver udelil biskup 
evanjelickej cirkvi a. v. Slavomír 
Sabol áronovské požehnanie 
a moderátor ekumenického 
spoločenstva dušan havrila po-
informoval o pripravovaných 
ekumenických podujatiach na 
území mesta Košice.

ekumenická bohoslužba za 
prítomnosti viacerých nástupcov 
apoštolov (biskupov) naštarto-
vala tradičný januárový Týždeň 
modlitieb za jednotu kresťanov. 
Počas neho sa kresťania v Koši-
ciach usilujú viac stretávať, viesť 
vzájomný úctivý dialóg a hlavne 
modliť sa za splnenie Kristovho 
želania, aby všetci jedno boli.

Kardinál Korec je vďačný Bohu za všetko
(nitra, taSr) nie-
koľko stoviek ľudí 
blahoželalo 21. 
januára v priesto-
roch Kňazského 
seminára sv. Go-
razda v nitre kar-
dinálovi Jánovi 
chryzostomovi 
Korcovi k jeho 85. 
narodeninám. 
nechýbali medzi nimi viaceré 
osobnosti cirkevného, politické-
ho, kultúrneho a spoločenského 
života. Katolícka univerzita v ru-
žomberku ocenila život a dielo 
kardinála Korca čestným titulom 
doctor honoris causa. „neviem, 
čo raz povie svätý Peter na to 
všetko. tak veľmi ma tu chválili, 
že sa bojím, aby nezapochyboval 
o tom všetkom, či to bola pravda. 
ale ďakujem za tie slová, ktoré tu 

ľudia hovorili zo 
svojho presved-
čenia,“ reagoval 
kardinál Korec na 
gratulácie.

vo svojom prí-
hovore po pre-
vzatí čestného 
d o k t o r á t u  s a 
dotkol aj aktuál-
nych problémov 

v spoločnosti.
Kardinál a emeritný rímskoka-

tolícky biskup nitrianskej diecézy 
mons. Ján chryzostom Korec sa 
narodil 22. januára 1924 v Boša-
noch. v roku 1939 vstúpil do Spo-
ločnosti Ježišovej. do roku 1950 
študoval filozofiu a teológiu na 
viacerých miestach. tajnú kňaz-
skú vysviacku prijal 1. októbra 
1950 a odišiel do civilného života. 
o rok neskôr ho biskup Pavol hni-

lica tajne vysvätil za biskupa. do 
roku 1960 pracoval ako robotník 
a tajne vykonával biskupskú služ-
bu. neskôr ho odsúdili na 12 ro-
kov za vlastizradu. Po prepustení 
sa opäť zapojil do náboženského 
života. Pracoval ako robotník, 
naposledy ako opravár výťahov. 
v roku 1990 pôsobil ako rektor 
kňazského seminára v Bratislave. 
v tom istom roku bol vymenova-
ný za nitrianskeho diecézneho 
biskupa, v roku 1991 za kardinála. 
„ak sa pozriem spätne na svoj 
život, som vďačný Pánu Bohu za 
každý jeden deň, ktorý som prežil. 
aj za roky väzenia, pretože aj na 
ne mám okrem trápnych i pekné 
spomienky. S niektorými spolu-
väzňami sa dodnes stretávam. 
mám Pánu Bohu za čo ďakovať,“ 
zhodnotil svoj doterajší život 
kardinál Korec.
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V   bratislavskej Nemocnici Staré 
Mesto zomrel 11. januára 2009 
básnik Milan Rúfus. Literát, bás-

nik, literárny vedec, esejista a prekladateľ 
Milan Rúfus sa narodil 10. decembra 
1928 v Závažnej Porube. Vyštudoval slo-
venčinu a dejepis na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, kde 
v rokoch 1952 – 1989 prednášal dejiny 
slovenskej a českej literatúry. Od roku 
1990 žil na dôchodku v Bratislave.

Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti 
slovenskej poézie v moderných sloven-
ských dejinách. Po desaťročia nastoľoval 
otázky pravdy a krásy, písal o svetskej 
a božskej láske, neúnavne hľadal ľudskosť 
a pravdu. Rúfusove básne sú jednoduché 
a zrozumiteľné. Sú to verše plné viery 
v Boha, pokory, skromnosti a lásky k ži-
votu a človeku. Diela Milana Rúfusa vyšli 
v 20 svetových jazykoch – v angličtine, 
bulharčine, češtine, francúzštine, maďar-
čine, nemčine, nórčine, poľštine, ruštine, 
taliančine a ďalších. Je viacnásobným 
kandidátom na udelenie Nobelovej ceny 
za literatúru. Jeho básnické a esejistické 
diela i tvorba pre deti sa tešia veľkému či-
tateľskému záujmu. Pre Slovákov predsta-
vuje Rúfus výnimočnú morálnu autoritu.

Ocenenia:
1990 Národná cena Svetového kongresu 

Slovákov
1991 Rád Tomáša Garrigua Masaryka 

III. triedy
1996 cena Jozefa Cígera Hronského za 

literatúru
2005 Cena ministra kultúry za zbierku 

básní Báseň a čas
2008 Cena Crane Summit za poéziu

Básnikovi, ktorý 10. decembra oslávil 
osemdesiate narodeniny, vo štvrtok 8. 
januára pri príležitosti výročia vzniku 

samostatného Slovenska prepožičal 
prezident republiky Pribinov kríž I. triedy 
za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj 
krajiny.

testament národu

V tichu rástol, tichom žil, potichu sa 
s nami rozlúčil. Bude nám chýbať jeho 
farbami hýriace, čisté, žblnkotavé slovo. 
Nie, nebude. Veď nám ho zanechal vo 
svojich knihách. Len nájsť si čas, sadnúť 
si a ponoriť sa do jeho múdrosti. Videl 
svet a prežil život taký, aký je: svetlo-tma-
vý. Vždy však videl na konci cesty žiaru, 
ku ktorej sa uberal a ktorú už dosiahol.

Náš velikán Milan Rúfus.
Jeho tvorba je bohatá a prekrásna, ťažko 

je vybrať z nej niečo a neublížiť iným 
dielam. Mal blízky vzťah k ľuďom práce, 
k rodine, deťom, národu a nad všetkým 
žiarila jeho dôvera k Bohu. Jeho slová 
sú čisté, láskajúce, pravdivé. Najviac ma 
oslovili jeho rozprávky a modlitbičky. 
A práve tu som objavila jeho testament 
národu.

„Pieseň, Modlitbička a Rozprávka.
Tak sa volali tri sestry – sudičky nášho 

detstva. A tak ma neopúšťa pocit, že sme 
mali šťastie, keďže to bolo tak.

Čas, ktorý sme žili potom, tú prostrednú 
zo sudičiek vlastným deťom zatajil. Hoci 
práve ona vedela dať plný zmysel a celú 
krásu dvom svojim sestrám.

Budem šťastný, ak sa rozlámaný troju-
holník zasa spojí a bude zvnútra rozjas-
ňovať tváričky detí.

Zdá sa mi totiž, že svet zvonka už nemá 
veľa toho, čo by ich srdciam mohol dať.“

(Milan Rúfus: Nové modlitbičky, 1994)
Vážme si ho. Je to bohaté dedičstvo pre 

deti, rodiny, národ i svet. Radu skúseného 
berme s láskou, pochopením a odhodla-
ním uskutočniť. n

 

Zomrel
básnik ticha

Eva vosKáRová, red

Milan Rúfus 
Čo je báseň

Položiť na stôl presné ako chlieb
alebo voda. Alebo
medzi dva prsty soli. To je báseň.

A nestúpať si pritom na päty.
Tým menej na špičky.  

 Mať času. Z hlboka
vytiahnuť okov a rovno na prameni
si nepostaviť krám, ba ani chrám.

Až budú pstruhy tiahnuť Jordánom,
nekúpiť prút a vedieť, že sa rieka
neskladá z rýb.

Že o to jej je viac,
o čo je báseň väčšia od slova.

Nie kameň.
Socha. Žena Lótova –
to je báseň.

(zo zbierky Zvony)
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rozhovorom s vladykom Mons. Petrom 
Rusnákom, bratislavským eparchom

Bratislavská epar-
chia má za sebou 
rok fungovania. Čo 
bolo pre vás najväč-
šou výzvou? 
Zvyknúť si na to, že 
som biskup a že moja 
„farnosť“ sa rozrástla 
na pol Slovenska.

Aké sú špecifiká 
tejto eparchie? 
naša eparchia a far-
nosti v nej sú v istom 
zmysle slova eparchiou a farnosťami 
budúcnosti – možno nie až takej ďalekej. 
v budúcnosti uvidíme, že kresťanstvo 
budú tvoriť malé komunity uprostred 
mora pohanstva, tak ako to bolo za prvot-
ných čias cirkvi. na druhej strane to môže 
byť aj veľkým darom pre ľudí. Farnosť bude 
musieť žiť ako skutočné spoločenstvo.  
Kresťania sa budú musieť podporovať vo 
viere i v osobnom živote. a to môže byť 
veľkou devízou. Kresťanstvo môže byť 
oveľa viditeľnejšie. 
usilujeme sa nasmerovať ľudí v mestách 
k tomu, aby prežívanie ich viery bolo 
„komunitné“ a že ich kresťanský život 
schovaný za dnešné u nás ešte masové 
kresťanstvo musí byť totožný v chrámoch 
i v osobnom a spoločenskom živote. 
Preto vždy s nadsadením hovorím, že naša 
eparchia a naše farnosti sú v tomto zmysle 
vo výhode.

Akú novú skúsenosť vám prinieslo pô-
sobenie na biskupskom stolci? 
musím sa viac modliť, byť poslušnejší, 
pokornejší. Každý môj skutok je oveľa vidi-
teľnejší a sledovanejší, pôsobí na viac ľudí 
aj v pozitívnom, aj v negatívnom zmysle.

Teda aj biskup musí byť poslušný? 
áno. Po cirkevno-právnej stránke Svätému 
otcovi, cirkevnému právu, dogmatickému 
učeniu cirkvi a všetkému, čo s tým súvisí. 
ale potom je tu ešte dôležitejšia rovina. 
lebo tá prvá sa navonok dá niekedy veľmi 
ľahko splniť. veď to všetci poznáme. vnú-
torná poslušnosť Božej vôli, vnuknutiam 
Svätého ducha i svojmu poslaniu, službe, 
povinnostiam si vyžaduje ozajstnú pokoru, 
poslušnosť a ustavičný boj so svojimi sla-
bosťami, sebectvom, pohodlnosťou, leni-
vosťou, snahou robiť kompromisy, útekom 
od povinností... to je každodenné volanie 
k obráteniu. a to už nie je ľahká vec. 
Počúvať Božie slovo znamená poslúchať.

dada Kolesárová

na 5 mInút

Rok 2008 sa už zapísal do histórie 
Gréckokatolíckej cirkvi na Sloven-
sku zlatými písmenami. Povýše-

nie tejto cirkvi na metropoliu sui iuris 
znamená začiatok novej etapy jej života. 
Ráta sa medzi také dôležité a nadčasové 
udalosti, ako bol príchod sv. slovanských 
apoštolov Cyrila a Metoda, vznik Prešov-
skej eparchie, návšteva Božieho služob-
níka Jána Pavla II. v Prešove, zriadenie 
Košického apoštolského exarchátu či bla-
horečenie gréckokatolíckych mučeníkov 
Pavla Petra Gojdiča OSBM, Vasiľa Hopka 
a Metoda Dominika Trčku CSsR. 

Rozhodnutie Svätého Otca Benedikta 
XVI. z 30. januára 2008 hovorí o ži-
votaschopnosti a dynamickom rozvoji 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ale 
aj o vernosti gréckokatolíkov Svätému 
Otcovi v doterajšej histórii tejto cirkvi. Je 
pre nás aj záväzkom k vernosti Kristovi 
a jeho Cirkvi do budúcnosti.

O tom, že nejde iba o nejaký adminis-
tratívny krok, ale o novú kvalitu života 
našej cirkvi svedčí aj skutočnosť, že 1. 
októbra 2008 sa v Prešove konalo prvé 
slávnostné zasadnutie Rady hierarchov, 
ktorej vznik vyplýva práve z metropo-
litného usporiadania našej cirkvi. Je to 
zákonodarný orgán, ktorého členmi sú 
všetci štyria gréckokatolícki biskupi na 
Slovensku. Rieši všetky dôležité otázky 
života miestnej cirkvi. Veľmi viditeľne 
sa na nej prejavuje bratské a kolegiálne 
spoločenstvo biskupov.

Na sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arci-
biskup a metropolita, prijal v Bazilike sv. 
Petra v Ríme spolu s rímskokatolíckymi 
metropolitami z celého sveta z rúk Sväté-

ho Otca Benedikta XVI. pálium ako znak, 
ktorý ešte viac zvýrazňuje jednotu našej 
cirkvi so Svätým Otcom. 

V októbri sa práve na základe toho, že 
sme sa stali metropolitnou cirkvou sui 
iuris, vladyka Ján Babjak SJ zúčastnil na 
Synode biskupov v Ríme na tému Božie 
slovo v živote a  poslaní Cirkvi. Aj toto 
sú znaky, ktoré hovoria o výnimočnosti 
roku 2008 pre Gréckokatolícku cirkev na 
Slovensku.

Metropolitným usporiadaním sa vy-
tvorili lepšie podmienky na pastoráciu 
a evanjelizáciu. Ako príklad možno uviesť 
to, že územne veľká Prešovská eparchia 
bola rozdelená na Prešovskú archiepar-
chiu a Bratislavskú eparchiu. Biskupi 
tak majú bližšie k veriacim. Vo vzťahu 
k Rímskokatolíckej cirkvi sme sa stali aj 
po štrukturálnej stránke rovnocennými 
partnermi. Rímskokatolícka cirkev má 
dve metropolie, kým my sme nemali ani 
jednu, čo sa však pred rokom zmenilo. To, 
že sme sa stali metropolitnou cirkvou, má 
aj dôležitý ekumenický rozmer.    

Na konci roka sme vydali historicky 
prvý Schematizmus Prešovskej gréckoka-
tolíckej metropolie 2008.

7. septembra dostala Gréckokatolíc-
ka cirkev na Slovensku nové pútnické 
miesto v Litmanovej. Boli posvätené nové 
pastoračné centrá pre mládež a pre rodiny 
v duchu Pastoračného plánu Katolíckej 
cirkvi na Slovensku 2007 – 2013. 

Dalo by sa toho povedať ešte oveľa viac. 
Ale najdôležitejšie je, že aj v roku 2008 
nás cez historické udalosti Gréckokato-
líckej cirkvi Boh vyzýval a stále vyzýva 
k obráteniu, k novému životu v Kristovi 
a k svätosti. n

 

Prvé výročie
metropolie

Ľubomír PETRíK 
Pred relikviami blažených mučeníkov Snímka: m. Žarnayová
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Slovo na tému

Veľký pôst, ako ho poznáme dnes, 
je plodom dlhého historického 
vývoja.

V polovici 2. storočia Cirkev poznala 
pred každoročnou oslavou Paschy len 
veľmi krátky pôst a aj tento pôst sa v roz-
ličných oblastiach zachovával odlišne. Sv. 
Irenej píše o spore, kedy sláviť Paschu – 
Veľkú noc. Hovorí, že tu nejde len o deň, 
ale tiež o skutočný charakter pôstu, lebo 
niektorí si myslia, že by sa mali postiť 

jeden deň, iní že dva, iní že ešte viac. 
Kedy, kde a ako sa predpaschálny pôst 

predĺžil na štyridsať dní? Na túto otázku 
dávajú liturgisti odlišné odpovede. Naj-
prijateľnejší názor je ten, podľa ktorého 
sa štyridsaťdňový pôst vzťahuje na predĺ-
ženie predpaschálneho pôstu. Začalo sa 
to, keď v Cirkvi vznikol katechumenát.

V 4. a 5. storočí je predpaschálny pôst, 
nazývaný Štyridsiatnica (Quadragesima, 
Tessaracosti), už všeobecne známy, ale 

ešte v 5. storočí stále existovalo veľa 
rozličných praxí jeho zachovávania. 
V Jeruzaleme Veľký pôst zahŕňal aj Svätý 
týždeň, ale vylučoval soboty a nedele. 
Celkovo pozostával z ôsmich týždňov, 
z ktorých každý zahŕňal päť dní pôstu, 
čo dávalo presne štyridsať dní prísneho 
pôstu.

V Konštantínopole zahŕňala Štyrid-
siatnica soboty a nedele, ale vylučovala 
Svätý týždeň, Lazárovu sobotu a Kvetnú 
nedeľu. Na Západe a v Egypte zahŕňal 
Veľký pôst aj Svätý týždeň. To vyústilo do 
ešte kratšieho pôstu.

Syropôstny týždeň, ktorý predchádza 
Štyridsiatnici (tvorí istý druh ôsmeho týž-
dňa s obmedzeným pôstom a má určité 
veľkopôstne liturgické znaky), vznikol 
ako dôsledok kompromisu s palestín-
skymi mníchmi, ktorí boli oddaní osem-
týždňovému Veľkému pôstu a stáli proti 
byzantskej praxi. Postupne boli k syro-

Onedlho vstúpime 
do ďalšej časti 
liturgického roka – 
Veľkého pôstu. Čaká 
nás 40 dní, ktoré nám 
Cirkev ponúka, aby 
nás priviedla cez pôst 
a pokánie k radosti 
sviatku Vzkriesenia. 

 

Štyridsať
kajúcich dní

Milan MoJŽiš

Za krížom a utrpením je stále veľkonočné ráno. Snímka: takemeiamyours.files.wordpress.com
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pôstnemu týždňu pridané ešte dva ďalšie 
týždne, teda týždeň pred Mäsopôstnou 
nedeľou a týždeň pred Nedeľou o márno-
tratnom synovi.

Liturgický obsah Veľkého pôstu sa 
ustálil v 9. storočí, na čom má zásluhu 
studitský monastier v Konštantínopole, 
a zvlášť sv. Teodor Studita, V tom čase sa 
krst dospelých a katechumenát z cirkev-
ného života takmer vytratili a predkrstný 
a katechetický charakter Veľkého pôstu 
sa nahradil čisto kajúcnym charakte-
rom. Ale čítania z Knihy Genezis, Izaiáš 
a Príslovia sú ešte z tohto katechume-
nátneho obdobia. Kajúcu náplň vidno na 
liturgickej knihe tohto obdobia – Trioď 
pôstna, ktorú zostavil Teodor Studita. 
Názov Trioď (Trojpieseň) je odvodený od 
toho, že na utierni sa v pôstne dni spieva 
pôstny kánon na tri piesne.

Tak by sa dalo povedať, že v 10. storočí 
dosiahol Veľký pôst svoju súčasnú formu.

od mäsopôstnej nedele ku Kvetnej

Obdobie Veľkého pôstu sa začína v pon-
delok po Syropôstnej nedeli. Tomuto 
obdobiu predchádza predpôstne obdobie. 
Predpôstne obdobie (a teda aj celá Trioď 
pôstna) sa začína Nedeľou o mýtnikovi 
a farizejovi. V túto nedeľu sa na utier-
ni 50. žalm zakončuje spevom: „Dvere 
pokánia otvor mi, Darca života, lebo môj 
duch včas ráno ponáhľa sa k tvojmu svä-
tému chrámu, nosiac telesný chrám cel-
kom poškvrnený, ale ty ako štedrý očisť 
ma dobrotivo svojím milosrdenstvom.

Na cestu spasenia uveď ma, Bohorodič-
ka, lebo hnusnými hriechmi poškvrnil 
som dušu a v lenivosti prežil celý svoj 
život. Ale ty svojím orodovaním zbav ma 
všetkej nečistoty.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje 
milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutova-
nie znič moju neprávosť.

Mysliac na množstvo zlého, ktoré som 
učinil, bojím sa ja ničomný strašného 
dňa súdu, ale dúfam v milosrdenstvo 
tvojej dobroty, ako Dávid volám k tebe: 
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje 
veľké milosrdenstvo.“

Tieto tropáre treba spievať pred sv. litur-
giou aj vtedy, keď sa nekoná utiereň.

Za Nedeľou o márnotratnom synovi sa 
začína Mäsopôstny týždeň. V Mäsopôst-
nu nedeľu sa na sv. liturgii číta evanje-
lium o poslednom súde, preto sú texty 
zamerané na posledný súd. Názov tejto 
nedele je odvodený od toho, že v starých 
časoch sa od tejto nedele už mäso nejedlo 
(cirkevnoslov. mjasopustnaja – mäso-
opúšťajúca). V západnej Európe sa to 

volalo karnevale, čo je odvodené od la-
tinského carne – vale a znamená zbohom 
mäso alebo opusť mäso.

Po tejto nedeli sa začína Syropôstny 
týždeň, ktorý už má niektoré znaky 
pôstneho obdobia. Syropôstna nedeľa je 
spomienkou na vyhnanie Adama a Evy 

z raja pre ich hriech. V textoch vidíme 
ich túžbu vrátiť sa späť. Je správne, keď 
si v sobotu na večierni prečítame tretiu 
kapitolu z Knihy Genezis, ktorá rozpráva 
o hriechu prvých ľudí. Evanjelium tejto 
nedele nás pozýva k vzájomného od-
pusteniu. Odporúča sa ho konať v túto 
nedeľu po večierni, ktorou sa už liturgic-
ky začína Veľký pôst. Názov syropôstny 
je odvodený od toho, že v syropôstnom 
týždni bolo podľa starej pôstnej praxe 
ešte dovolené jesť mliečne jedlá. Potom sa 
mlieko (syr) opúšťalo.

Po tejto nedeli sa začína Veľký pôst 
– Štyridsiatnica. Pôstna disciplína 
v dnešnej dobe je oveľa miernejšia ako 
voľakedy. V prvý deň pôstu, teda v pon-
delok po Syropôstnej nedeli, sa treba zdr-
žať mäsa, mlieka, vajec a výrobkov z nich 
a je dovolené raz sa do sýtosti najesť 

a dva razy požiť menšie občerstvenie. To 
isté máme zachovať aj vo Veľký piatok. 
V ostatné dni je dovolené jesť všetko, len 
zdržanlivosť od mäsa sa má zachovať vo 
všetky stredy a piatky, ak na ne nepri-
padne sviatok Zvestovania Bohorodičke. 
Predpis zdržiavania sa od mäsa viaže 
tých, čo už dovŕšili 14. rok veku. Predpis 
pôstu (raz sa do sýtosti najesť) viaže 
od zavŕšeného 18. roku do začiatku 60. 
roku, ak v tom človeku nebráni spravod-
livá príčina, napríklad choroba.

Cez Veľký pôst sa v nedele slávi Liturgia 
sv. Bazila Veľkého a v soboty Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho. Podľa starých predpi-
sov sa slúžila sv. liturgia len v sobotu 
a v nedeľu. V stredu a piatok večer sa ko-
nala Liturgia vopred posvätených darov, 
pri ktorej veriaci prijímali Najsv. Eucha-
ristiu. Aj v dnešnej dobe sa v mnohých 
farnostiach slávi táto služba, ale bežne 
sa slávi aj cez celý Veľký pôst Liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho.

Ústrednou modlitbou obdobia je 
Modlitba sv. Efréma Sýrskeho s poklo-
nami, ktorou zakončujeme Božie chvály 
časoslova v pondelok až piatok.

V prvú nedeľu Veľkého pôstu, čiže 
Nedeľu pravej viery, si spomíname na 
víťazstvo nad ikonoborcami a obnovenie 
uctievania ikon v Konštantínopole v roku 
843. Spojenie tejto oslavy s Veľkým 
pôstom je čisto historické, lebo pripadá 
na túto nedeľu. V túto nedeľu slávime 
aj spomienku na sv. prorokov Mojžiša, 
Árona a ďalších.

Druhá a štvrtá nedeľa Veľkého pôstu 
nemajú v našom kalendári svoje špecifi-
kum.

Tretia nedeľa je nedeľou, v ktorú vzdá-
vame úctu sv. Krížu. Kňaz na utierni po 
veľkom chválospeve vynáša sv. Kríž, aby 
ho veriaci mohli počas celého nasledujú-
ceho týždňa uctievať. Podľa liturgických 
textov je to obraz stromu života, v ktoré-
ho tieni si môžeme počas púte pôstnou 
púšťou oddýchnuť a nabrať nových síl.

V piatu nedeľu Veľkého pôstu si spomí-
name na Máriu Egyptskú, veľkú sväticu, 
ktorá nás pozýva k vypnutiu všetkých síl 
k dobrému zavŕšeniu Veľkého pôstu.

Šiesta nedeľa je Kvetná, keď sa na utier-
ni po 50. žalme alebo pred sv. liturgiou 
požehnávajú ratolesti. Robíme tak na 
pamiatku Kristovho slávnostného vstupu 
do Jeruzalema, kde ho vítali zástupy 
s ratolesťami v rukách. Táto nedeľa je po-
sledným dňom Veľkého pôstu a vovádza 
nás do Veľkého týždňa, ktorý si zasluhuje 
osobitnú pozornosť.

Nech nám i tento krátky pohľad pomô-
že lepšie prežívať toto obdobie hľadania 
pravého zmyslu nášho života. n

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, 
zažeň odo mňa ducha lenivosti, 
nedbalosti, lakomstva 
a prázdnych rečí. Veľká metánia.

Udeľ mne, svojmu nehodnému 
služobníkovi, ducha čistoty, 
pokory, trpezlivosti a lásky. Veľká 
metánia.

Áno, Pane a Vládca, daj, aby 
som poznal svoje hriechy 
a neodsudzoval svojho brata, lebo 
ty si požehnaný na veky vekov. 
Amen. Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:

Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu. Malá poklona.

Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa 
nado mnou. Malá poklona.

Mnoho ráz som zhrešil, Pane, 
odpusť mi. Malá poklona.
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O koľko je duch viac ako telo, 
o toľko predbieha pôst diétu. Jedno 
i druhé však patrí do života člove-

ka. Vytrhávajú nás z pohodlia, kladú pred 
nás prekážky, pri ktorých sa naša bytosť 
posilňuje. Do hľadania podstaty oboch 
spôsobov zvyšovania kvality ľudského 
života sme sa zahĺbili spolu s Bc. Máriou 
Zimovčákovou. 

n V minulosti ste niekoľko rokov praco-
vali ako diétna sestra. V čom je povola-
nie diétnej sestry špecifické?

Ako diétna sestra som s prestávkami 
pracovala iba štyri roky, preto sa necítim 
v tejto oblasti dostatočným odborníkom, 
ale rada sa podelím o svoje malé skúse-
nosti. Dva roky som pracovala v stravo-
vacej prevádzke. Tu práca diétnej sestry 
spočíva v zostavovaní jedálneho lístka 
pre pacientov, normovania jedál, kontro-
ly výdaja jedál, prepočítavania kalórií, 
bielkovín, sacharidov, minerálnych látok 
jednotlivých diét, pohovorov s pacientmi 
ohľadom ich stravného režimu v do-

mácom prostredí. Neskôr som dva roky 
pracovala v diabetologickej ambulancii, 
kde diétna sestra pomáha ambulantnej 
sestre pri príprave pacientov na vyšetre-
nie, ale hlavne edukuje pacientov s di-
agnózou diabetes, obéznych pacientov 
s pridruženými komplikáciami, pacien-
tov s problémami cholesterolu. Práca 
diétnej sestry je zameraná na liečebnú 
výživu, teda na výživu či stravovanie 
chorých ľudí.

n Vo svete sa dnes veľmi propagujú 
rozličné diéty, ktoré pomáhajú ľudské-
mu organizmu...

Podstatou každej diéty je osvojenie si 
určitých noriem stravovania, množstva 
potravín a disciplína pri ich dodržiavaní. 
Samotná diéta nevylieči človeka, mož-
no na niektoré výnimky, ak sa choroba 
podchytí v úplnom zárodku, ale pôsobí 
ako podporný faktor liečby. Pracovala 
som v nemocnici, kde som sa stretáva-
la iba s chorými ľuďmi, takže nemám 
skúsenosť s diétami, ktoré majú nejaké 

„omladzujúce“ či iné blahodarné účinky. 
Ale verím, že diéta môže pomôcť alebo 
zmierniť zdravotný problém.

n Vzniká pri diétach aj nejaké riziko?
Ak hovoríme o diétach, ktoré pomáhajú 

pri liečbe, nemyslím, žeby mohli priniesť 
nejaké riziko. Pacient pri nedodržaní 
diétnych zásad väčšinou sám príde na 
to, že neurobil dobre, lebo pocíti zdra-
votné ťažkosti. Riziko nedodržania diéty 
pri niektorých ochoreniach, napr. pri 
diabete, môže mať za následok ďalšie 
komplikácie ako zvyšovanie cholestero-
lu, upchávanie ciev, zhoršenie videnia 
až stratu zraku. Napadá mi však riziko 
rýchlych redukčných diét, ktoré si vy-
skúšala hádam každá žena, a je spojené 
s tzv. jojo efektom, keď sa hmotnosť vráti 
alebo pribudnú kilogramy navyše.

n Blíži sa pôstne obdobie. V istom 
zmysle sa diéta, ktorá je medicínskym 
pojmom, a pôst, pojem duchovnej 
roviny, podobajú. 

roZhovor

 

Podporná liečba
tela i ducha

Bc. Mária Zimovčáková pracuje 
v Základnej škole v Poši, kde sa 
venuje integrovaným deťom.
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Pri diéte i pôste ide o obmedzenie 
potravín, o zmenu stravovacích návykov. 
Pre diétu sa však človek väčšinou neroz-
hoduje dobrovoľne, je súčasťou liečby. 
Pre pôst sa rozhodujeme sami, dobrovoľ-
ne, nik nás nenúti. Pôst má však oveľa 
hlbší zmysel a nejde v ňom len o zriek-
nutie sa jedla.

n V ktorých oblastiach pomáha diéta 
človeku a v čom pôst? Čím sa v zásade 
odlišujú?

Diéta ako podporný faktor liečby 
pomáha liečiť telesnú schránku človeka, 
pomáha pri zotavovaní pacientov, i keď 
z vlastných skúseností môžem povedať, 
že chorému človeku mnohokrát viac 
ako diéta či lieky pomáha milé slovo, 
vyjadrenie súcitu, pochopenie, blízkosť 
druhého človeka. Väčšina pacientov sa 
vyľakala po potvrdení novej diagnó-
zy. Báli sa stravovacieho obmedzenia, 
pichania inzulínu. Tu boli veľmi dôležité 
a výrazne pomáhali pohovory – eduká-
cia osobitne s každým pacientom. Oni 
sa dozvedeli o stravovacom režime a ja 
o mnohých osobných i rodinných zále-
žitostiach. Veľakrát som bola obohatená 
a povzbudená aj ja sama.

Pôst sa od diéty podstatne odlišuje. 
Pôst chápem ako znak pokánia, ktorý 
napomáha zmene zmýšľania. Zaiste 
pomáha telu, pretože môže pôsobiť ako 
tzv. očistná kúra, ale predovšetkým lieči 

naše vnútro. Tak ako chorému človeku 
pomáha diéta zvládať chorobu, tak pôst 
pomáha mnohokrát vyliečiť našu chorú 
dušu. Pôst nás očisťuje, zbavuje pýchy, 
učí pokore, približuje Bohu i sebe samým. 
Pôst je spojený s modlitbou, obetou. Pôs-
tom môžeme nazvať aj každodenné plne-
nie si povinností bez šomrania, láskavé 
slovo v práci pre kolegu, ktorý nás nemá 
rád, vstávanie v noci k dieťaťu s láskou. 
Niekedy to stojí veľa síl, odriekania, seba-
zapierania. Ako keď vystupujete na strmý 
kopec a dochádzajú vám sily, ale túžite 
byť na vrchole, kde sa vám ponúka nád-
herný pohľad, tak aj pôst, hoci si vyžadu-
je istú námahu, predsa stojí za nádherný 
pohľad do Pánových milujúcich očí. Mož-
no to nie je najvhodnejšie prirovnanie, 
no verím v silu modlitby a pôstu. Pôstom 
môžeme pomôcť aj našim blížnym.

n Je dlhotrvajúci pôst pre človeka ne-
bezpečný? Aké sú jeho hranice?

Keďže pod pôstom nerozumieme iba 
zrieknutie sa jedla, myslím, že postiť sa 
môžeme kedykoľvek a akokoľvek dlho. 
Sú mladí ľudia, ktorí si zvolia cestu Kru-
ciáty a zriekajú sa alkoholu aj doživotne 
pre dobro iných. Bohu zasvätení ľudia si 
dobrovoľne volia život v čistote, rodičia 
sa zriekajú pohodlia pre dobro svojich 
detí a pod. Z tohto pohľadu sa teda ne-
dajú určiť hranice pôstu.

n Môže človek zvládnuť aj 40-dňový 
pôst, o ktorom hovorí Božie slovo 
v evanjeliách?

V evanjeliu čítame, že Duch vyviedol Je-
žiša na púšť, kde sa štyridsať dní a nocí 
postil. 

Tu ma okrem pôstu veľmi oslovuje 
púšť. Žijeme veľmi hektický život. Stále 
sa ponáhľame, veľa pracujeme, štu-
dujeme, radi sa zabávame. Pri obede 
zapíname rádio, televízor. Nemáme radi 
ticho, samotu, púšť. Práve tu sme nútení 
načúvať svojmu hlasu a to nás desí. 
Myslíme si, že zaháľame, keď len tak roz-
jímame, keď sa modlíme, keď počúvame. 
No myslím si, že i toto je súčasťou pôstu 
a dá sa to zvládnuť. To, či človek zvládne 
postiť sa od jedla taký dlhý čas, závisí od 
jeho telesných i zdravotných dispozícií. 
Ak máme istý bohumilý úmysel, jasný 
cieľ, Boh uschopní človeka zvládnuť aj 
nemožné.

Ježiš sa pred verejným účinkovaním 
stiahol na púšť, kde sa modlil a postil. 
V Skutkoch apoštolov čítame, že učeníci 
sa pred vyslaním Barnabáša a Šavla na 
cestu modlili a postili. A toto by mala 
byť výzva aj pre nás. Nemali by sme 
zabúdať, že veľkým a dôležitým veciam 
v našich životoch majú predchádzať 
modlitba a pôst.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Pôst v kresťanských cirkvách
Východná cirkev byzantského obradu (gréckokatolícka) má 

viacero pôstov. Najznámejšími sú Veľký pôst, Filipovka, Us-
penský pôst. Veľký pôst (Štyridsiatnica) sa začína v pondelok 
po Syropôstnej nedeli a končí sa v piatok pred Lazárovou so-
botou. Pôstny je aj nasledujúci Veľký svätý týždeň, nazývaný 
tiež Strastný. V prvý deň Veľkého pôstu, ako aj na Veľký pia-
tok je prikázané zdržiavať sa mäsitých, mliečnych a vaječných 
pokrmov a je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť. Zdr-
žanlivosť od mäsa je aj vo všetky piatky roka (okrem sviatkov 
a voľníc) a stredy Veľkého pôstu (okrem sviatku Zvestovania), 
tiež 14. septembra (na Povýšenie sv. Kríža) a 29. augusta (na 
Sťatie hlavy Jána Krstiteľa). Zdržanlivosť od mäsa s pôstom je 
v Predvečer sviatku Narodenia Pána (24. decembra) a sviatku 
Bohozjavenia (5. januára). Počas Veľkého pôstu sa veriaci 
v minulosti aj na našom území v stredy a piatky zdržiavali 
nielen mäsitých, ale i mliečnych a vaječných jedál.

Rímskokatolícka cirkev latinského obradu má svoje hlavné 
pôstne obdobie štyridsať dní pred Paschou. Začína sa Popolco-
vou stredou, keď sa spaľujú ratolesti z minuloročnej Kvetnej 
nedele na popol, a končí sa Bielou sobotou. Do pôstnych dní 
sa nerátajú nedele. Podľa pôstneho poriadku veriacich latin-
ského obradu sú dni prísneho pôstu predovšetkým Popolcová 
streda a Veľký piatok, keď je prikázané zdržiavať sa mäsitých 
pokrmov a je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť. Za 
pôstny deň sa považuje každý piatok v roku, ale pôstny úkon 

je ľubovoľný: môže to byť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, 
sladkostí, fajčenia, pitia alkoholu či televízie, vykonanie 
nejakého dobročinného skutku a podobne. Podľa nariadení 
Cirkvi je však nevyhnutné vykonať každý piatok aspoň jeden 
z týchto úkonov.

Anglikánska cirkev pozná takisto štyridsať dní Veľkého 
pôstu so svojimi špecifikami. V tejto cirkvi je dňom pôstu aj 
Povýšenie sv. Kríža (14. september) a 13. december. U nás 
neznámym je trojdňový pôst pred Nanebovstúpením Pána. 
Zdržanlivosť sa tu zachováva v každý piatok v roku, okrem 
sviatkov Narodenia Pána.

Orientálne východné cirkvi majú tiež svoje špecifiká. Ide 
o prvú skupinu cirkví, ktoré sa oddelili ešte v prvých sto-
ročiach kresťanstva. Kopti napríklad okrem Päťdesiatnice 
nejedia v stredy a piatky ryby a morské zvieratá (to platí aj 
pre Veľký pôst a dni Baramon). Všeobecne v týchto cirkvách 
je pôst ohraničený polnocou a treťou hodinou popoludní, keď 
zomrel Ježiš. n

Juraj Gradoš

lagana je typický grécky chlieb 
pre čas veľkého pôstu. na 
tento typ chleba sa využívajú 
pri príprave dva alebo tri typy 
múky.

Snímka: lh3.ggpht.com
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V  dobe, ktorú blahej pamäti pápež 
Ján Pavol II. nazval „kultúrou smr-
ti“, je ťažké bez okolkov odpovedať 

na túto otázku. Zažívame to dennodenne 
– každý večer sú správy plné hororových 
obrázkov, znova a znova ukazujú, čo je 
človek schopný urobiť druhému človeku; 
filmy sa dnes predávajú podľa toho, koľko 
je v nich krvi a násilia, dokonca aj vide-
ohry, ktorými si naše deti krátia (nielen) 
voľný čas, dávajú body za počet a spôsob 
usmrtenia nepriateľov. Každý deň sme 
svedkami končiacich sa ľudských životov 
anonymných ľudí, ktorí u nás ani nemajú 
meno, nemajú históriu, sú len akou-
si udalosťou z obrazovky, ktorú zajtra 
vystrieda iná. Toto často zvádza človeka 
k tomu, že druhé osoby začne považovať 
len za produkty na bežiacom páse, ktoré 
si ledva všimne. Sú to akoby iba veci, 
ktoré sa dajú použiť alebo ktorým sa 
treba vyhnúť, či sa ich dokonca zbaviť. 
Prestávame si vážiť život. Premieňame sa 
na spoločnosť, ktorá túto neúctu k životu 
schvaľuje skrze antikoncepciu, potraty, 
eutanáziu, protirodinnú politiku... 

Možno nasledujúce skutočné príbehy 
zo života svätých našej doby pomôžu 
objasniť viac ako teologické úvahy. Prvý je 
zo života sv. Pátra Pia.

K svätcovi prichádzalo veľa kajúcnikov, 
mnohí museli čakať niekoľko dní, kým 
prišiel na nich rad a mohli vstúpiť do 
spovednice Pátra Pia. Tak aj jedna žena 
čakala niekoľko dní. Keď na ňu prišiel 
rad, na jej veľké počudovanie páter vyšiel 
zo spovednice a poslal ju na koniec čaka-
júceho zástupu. Neschopná odporovať sa 
postavila na koniec. Toto sa opakovalo 
viackrát. Keď ju Páter Pio konečne vpustil 
do spovednice, hneď jej prikázal zavrieť 
oči. 

„Čo vidíš?“ spýtal sa jej. 
Žena, prekvapená takýmto prístupom, 

nesmelo odpovedala: „Vidím ľudí, mnoho 
ľudí, tlačia sa dopredu, chcú sa dostať 
k niekomu... k mužovi v bielom, vyzerá 

ako pápež, áno, je to Svätý Otec.“ 
Vtedy ju Páter Pio prerušil a hovorí: „To 

by bol tvoj syn, keby si nebola išla na 
potrat.“ 

Druhý príbeh je zo života Matky Terézie. 
Raz sa jej ktosi opýtal: „Ako môžeš veriť 
v dobrého Boha, keď máš dennodenne 
pred očami toľké utrpenie a toľkú nespra-
vodlivosť? Ako sa tvoj Boh môže na to 
pozerať? Prečo napríklad nepošle liek na 
AIDS?“ Matka Terézia mu na to odpo-
vedala: „Boh poslal človeka, ktorý mal 
vynájsť liek na AIDS. Ale jeho matka ho 
dala potratiť.“ 

Už prvé strany Božieho slova nás 
presviedčajú o veľkosti a hodnote ľudskej 
bytosti. Všetko bolo stvorené a odovzdané 
človekovi – vrcholu stvorenia, osobe so 
schopnosťou rozmýšľať a slobodne konať. 

Táto skutočnosť je sama osebe úžas-
ná a veľkolepá. Potom prichádza Ježiš 
Kristus, aby nám zjavil, kto je Boh. Prišiel 
aj na to, aby nám objasnil tajomstvo, 
ktorým je človek pre seba samého.

Po prvé, svojím vtelením zjednocuje 
každého človeka so sebou. Teraz už moja 
ľudská prirodzenosť (moje človečenstvo) 
nemá len „ľudský“ rozmer. Tým, že 
Kristus zjednotil v sebe božské a ľudské, 
ukazuje mi môj „božský“ rozmer – moje 
povolanie má nadprirodzený charakter, 
som povolaný k tomu, aby som mal po-
diel na Božej láske a na jeho živote. Boh 
ma povoláva k večnému životu v Božej 
láske!

Po druhé, svojím utrpením a smrťou mi 
Ježiš ukazuje, ako veľmi ma Boh miluje, 
aký vzácny som v jeho očiach. Akú mám 

Slovo v rodIne „Za čo vymení človek svoju dušu?“ (Mk 8, 37) pýtal sa raz Ježiš svojich 
učeníkov. Alebo inými slovami – aká je hodnota ľudského života?  

František a Kim MuRínovci

 

Dôstojnosť a úcta
k celej ľudskej osobe
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cenu? Bol som vykúpený 
krvou Božieho Syna. Svo-
jou smrťou, ktorú podstú-
pil za človeka, Ježiš zjavuje 
veľkosť ľudského života. 

Vtelenie Krista, Božieho 
Syna, ukazuje, že každý 
ľudský život má hodnotu, 
ktorá ho presahuje – trans-
cendentnú hodnotu. Má 
dôstojnosť, ktorá ďaleko 
presahuje jeho pozemskú 
existenciu. Preto je každý 
hriech proti životu ťažkým 
previnením, previnením 
voči Bohu samému. Žiadna 
okolnosť nemôže zmenšiť dôstojnosť 
človeka – ani slabosť, ani bezbrannosť (či 
už v lone matky, alebo vo vysokom veku), 
ani postihnutie, ani choroba. Nič nemôže 
ospravedlniť odobratie života, pretože 
aj okolnosti či stavy, ktoré sa zdajú byť 
ťažkým a neznesiteľným krížom, sú len 
dočasné, sú ničím v porovnaní s večnou 
hodnotou, ktorú ľudský život má. 

„Kto zhrešil, on či jeho rodičia, že sa na-
rodil slepý?“ Ježiš rázne odpovedá: „Majú 
sa na ňom zjaviť Božie skutky.“ Každý 
z nás nosí v svojom človečenstve otázku, 
prečo sa narodil. Prečo som práve taký, 
aký som? Odpoveď, ktorú dnes počujeme, 
platí pre každého jedného z nás – majú 
sa na tebe prejaviť veľké Božie skutky – 
to, že ťa Boh stvoril a určil za obyvateľa 
a správcu zeme a to, že ťa skrze vtelenie 
svojho Syna a jeho vyliatu krv povolal 

k Božiemu životu a večnej 
účasti na svojej láske. 

Túto pravdu sa musíme 
v spoločnosti nainfikovanej 
kultúrou smrti znova učiť 
prijímať a ohlasovať ju 
všetkým okolo nás svojimi 
postojmi. 

Vidím hodnotu človeka? 
Svedčím o nej svojím živo-
tom? O tom sa môžem pre-
svedčiť, ak si dám úprimnú 
odpoveď na nasledujúce 
otázky. Alebo sa môžem 
veľkosť človeka učiť vidieť 

tým, že budem vo svojom živote a vo 
svojej rodine dávať čo najlepšiu odpoveď 
na tieto otázky.

otázky „na telo“
Som otvorený pre prijatie nového života 

do mojej rodiny?
Vnímam deti ako bremeno alebo požeh-

nanie?
Snažím sa nachádzať a rozvíjať dary, 

ktoré sú v mojich deťoch, alebo ich skú-
šam „prerobiť“ podľa mojich predstáv?

Snažím sa nachádzať v ľuďoch ich dobré 
vlastnosti? 

Ako rozprávam o ľuďoch, ktorí prijali 
veľa detí? 

Ako často navštevujem chorých, nevlád-
nych a starších príbuzných?

Som citlivý v záležitostiach života a smrti?
Ctím si posvätnosť života tým, že odmie-

tam kultúru (filmy, videohry atď.) zobra-
zujúcu násilie, zabíjanie a ponižovanie 
človeka? n

Aký má byť vzájomný vzťah muža a ženy?  

vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

neviem  2 % muž je nadradený 
žene  15 %

žena je nadradená mužovi  5 %absolútna rovnosť  5 % 

oficiálne texty Jn 9, 1 – 11
Cirkev v každom človekovi vidí živý obraz samého Boha; 

obraz, ktorý svoju plnú pravdu o bytí nachádza v tajom-
stve Krista, a je povolaná, aby ho objavovala stále hlbšie. 
Kristus nám zjavuje Boha vo svojej pravde, ale zároveň 
ukazuje človeka samému človekovi. Človek od Boha dostal 
jedinečnú a neodňateľnú dôstojnosť, pretože bol stvorený 
na jeho obraz a podobu a bol určený byť jeho adoptívnym 
synom. Kristus sa svojím vtelením určitým spôsobom zjed-
notil s každým človekom. 

Keďže ľudská bytosť bola stvorená na Boží obraz, má 
dôstojnosť osoby: nie je niečím, ale niekým. Je schopná 
poznať seba, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločen-
stva s inými osobami. Vzťah zameraný na Boha môže byť 
ignorovaný, zabudnutý alebo odsunutý, ale nikdy nemôže 
byť odstránený, pretože ľudská osoba je osobná bytosť, 
ktorú Boh stvoril, aby medzi nimi bol vzťah a aby žili vo 
vzájomnom spojení. 

Muž a žena majú rovnakú dôstojnosť, pretože obidvaja sú 
Božím obrazom, ako aj preto, že sa hlboko realizujú, keď sa 
nanovo nachádzajú ako osoby prostredníctvom úprimného 
darovania sa. Žena je doplnením muža a muž je doplnením 
ženy. Žena a muž sa vzájomne dopĺňajú, a to nielen z teles-
nej a duševnej stránky, ale aj ontologicky, pretože len vďaka 
dualite mužskosti a ženskosti sa plne realizuje ľudskosť. Je 

to jednota dvoch, ktorá každému z nich umožňuje prežívať 
medziosobný a vzájomný vzťah. Navyše len tejto jednote 
dvoch Boh zveruje dielo plodenia ľudského života. 

Celé stvorenie bolo učinené pre človeka. Na druhej strane 
bol človek stvorený a milovaný pre neho samého. Človek 
existuje ako jedinečná a neopakovateľná bytosť. Je inteli-
gentnou a uvedomelou bytosťou, schopnou uvažovať o sebe 
a vo svedomí posudzovať seba a svoje skutky. 

Dôstojnosť celej ľudskej osoby nezávisí od žiadnej ľudskej 
inštancie, ale od jej vlastného bytia, stvoreného na obraz 
a podobu Boha. Preto nikto nemôže zle zaobchádzať s touto 
dôstojnosťou bez toho, aby sa nedopustil najťažšieho poru-
šenia poriadku, ktorý chcel Stvoriteľ. Z toho istého dôvodu 
sa spravodlivá spoločnosť môže uskutočňovať len prostred-
níctvom transcendentnej úcty k ľudskej osobe. 

Postihnuté osoby napriek svojim obmedzeniam a utrpeniu 
vrytému do ich tiel a schopností ostávajú plne ľudskými 
subjektami, nositeľmi práv a povinností, ktoré nikto nesmie 
porušiť alebo diskriminovať. 

Nenarodené deti sú tiež osobami od okamihu počatia; ich 
život nesmie byť zničený potratom ani vedeckými pokusmi. 
Zničiť život nenarodeného dieťaťa, ktoré je úplne nevinné, 
je skutok najvyššieho násilia a veľkej zodpovednosti pred 
Bohom. n

rovnosť v rôznosti  73 %
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Boh používa rôzne 
cesty, aby zasiahol do 
života človeka. Poslúži 
mu aj náš hriech či 
choroba. V núdzi sme 
totiž akísi citlivejší 
a nezaoberáme sa 
iba telom. Niekedy 
až v hlbokej tme, 
na úplnom dne sme 
pripravení zachytiť 
Boží hlas.

Svedectvo

Bol som vychovávaný v katolíckej 
rodine. Raz za čas do kostola, raz 
do roka na spoveď, občas nejaká 

modlitba. A to je všetko.
Takto si väčšina predstavuje život viery, 

život kresťana. Vždy som vedel, že niečo, 
nejaký Boh alebo nejaká sila existuje. 
Ako mladý človek som ho nepotrebo-
val, lebo som veril, že Boh je iba dobrý 
a nemôže ublížiť. Žil som spokojným 
životom, tak ako ostatní. V 25-ke som sa 
oženil. Mal som a mám milujúcu ženu 
a krásnych synov. Prvý syn bol kvôli 
zvyklostiam pokrstený, druhý už nie. 
Videl som v tom iba divadlo.

Veď mám všetko, čo len chcem. Som 
v podstate úspešný, zabezpečený, 
zdravý, a hlavne dobrý človek! Žijem 
ako všetci okolo mňa. Nemám problém 
s neverou, s krádežami, kšeftami. Stále 
Boha nepotrebujem. Všetko som ospra-
vedlňoval tým, že aj iní takto žijú.

Zrazu prichádzajú problémy. Moja pý-
cha na to, že som dobrý, keď sa správam 
tak ako ostatní, že všetko zvládnem, 
zapríčiňuje pád.

Chápem to až dnes. Rozhodol som sa 
opäť dokázať sebe a okoliu, že ja som 
ten, ktorý nie je na vine, a všetko sa 
vráti do starých koľají. Odišiel som od 
rodiny, od detí. Vyše pol roka som žil 

s inou ženou. Nakoniec sme sa s man-
želkou rozviedli.

Moja žena, ktorá sa predtým zaobera-
la tarotovými kartami, výkladmi snov, 
numerológiou, medzitým našla Boha. 
Myslel som si, že sa zbláznila. Keď sa 
obrátila a odovzdala všetky starosti 
Bohu, keď mi odpustila (o čom som ne-
mal ani potuchy), vrátil som sa k rodine. 
Po mojom návrate sa začali diať veci, 
ktorým som nerozumel. Našiel som si 
prácu. Chcel som pokračovať v prístupe 
k práci tak ako dovtedy, a o mesiac som 
ju nemal. Znova som si našiel prácu. 
Už som si dával pozor, ale predsa som 
ju stratil. Nerozumel som pokoju mojej 
ženy. Hovorila mi o Kristovi, o zmierení, 
o všetkom, čo sa píše v Božom slove. 
A moja odpoveď? „Ešte nie, teraz na to 
nemám čas, veď keď bude Boh chcieť...“

Boh chcel.
Po roku som skončil v nemocnici. Po 

dvoch dňoch, keď som bol schopný 
vnímať svet okolo, som na lôžku dostal 
Sväté písmo. Mal som konečne čas. Ležal 
som síce na lôžku, ale občas som sa mo-
hol pohybovať po chodbe ako polomŕtvy 
slimák ťahajúci za sebou stojan s ha-
dicami. Potom prišlo to, čomu hovorím 
moment obrátenia. n

(dokončenie v nasledujúcom čísle)

 

Iba ja
a Boh

Miroslav

Božie slovo by nemalo chýbať v nemocnici ani na dovolenke. Ilustračná montáž: J. Gradoš

Dôležitý Tiberias

Tiberias bolo kúpeľné mesto na zá-
padnom brehu Galilejského jazera, 

ktoré sa nazýva aj Genezaretské alebo 
Tiberiatské. Založil ho v roku 20 po Kris-
tovi Herodes Antipas a pomenoval ho po 
cisárovi Tibériovi (Jn 6, 23). Malo výhodnú 
obrannú pozíciu, pretože ho chránili skaly 
vypínajúce sa nad jazerom. Jozef Flavius 
tu počas židovskej vojny postavil opev-
nenie. Známe boli teplé pramene, ktoré 
vyvierajú priamo na juh od mesta. Bol tu 
starý pohanský cintorín. Pravoverní Židia 
sa tomuto miestu vyhýbali, pretože ho 
považovali za nečisté. V Biblii sa nedočíta-
me, že by bol Ježiš do tohto pohanského 
mesta niekedy vstúpil, aj keď sa v jeho 
okolí často zdržiaval. Podivuhodným 
obratom dejín sa po zničení Jeruzalema 
stalo hlavným strediskom židovskej 
učenosti – bolo tu synedrium (veľrada) 
a židovská akadémia, kde vzniklo dôležité 
dielo rabínskych výkladov a zákonníckych 
predpisov – Mišna a tzv. jeruzalemský 
Talmud. Tu bol normovaný hebrejský text 
Starého zákona a jeho samohlásková vý-
slovnosť. Židia pokladajú Tiberias za jed-
no zo štyroch posvätných miest. Ďalšími 
sú: Jeruzalem, Hebron a Safed. V týchto 
mestách sa majú ustavične konať modlit-
by, aby bol zachovaný poriadok a pokoj 
vo svete. 

Kresťanstvo sa tu začalo ujímať od dôb 
Konštantína. V roku 637 obsadili mesto 
Arabi. Dnes je to malé mestečko s prevažne 
židovským obyvateľstvom.

 M. Kipikašová

18 slovo   3|2009



PONDELOK 2. február
Stretnutie Pána

Čítania: lk 2, 22 – 40, zač. 7; hebr 7, 7 – 17, zač. 316

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka. (lk 2, 29a) 

Niektorí sme už boli zaľúbení alebo ešte stále sme. Skúsme si spomenúť 
na svoje prvé rande, koľko sme mali očakávaní, radosti a nadšenia. Si-
meon mal tiež jedno rande s Ježišom Kristom, po ktorom povedal: „Te-
raz môžem zomrieť.“ Každý deň môžeš nanovo okúsiť radosť a pokoj zo 
stretnutia s Ježišom, lebo sa zaľúbil do teba a chce mať rande s tebou.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku. myrovanie – s. 360 (287) 
 
UTOROK 3. február
Spravodlivý Simeon a prorokyňa Anna

Čítania: mk 13, 14 – 23, zač. 60; 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67(radové); lk 2, 
25 – 32, zač. 8; hebr 9, 11 – 14, zač. 321b (sv.)

Vy sa však majte na pozore! (mk 13, 23a) 

Pri tomto evanjeliu nám napadne myšlienka: „Aké to bude na konci 
sveta?“ Možno nás prepadne strach, že všetkému nastane koniec. Náš 
najväčší strach je strach zo smrti. Kresťan nemá strach z konca sveta, 
nemá strach zo smrti, lebo vie, že ide v ústrety svojmu milovanému 
ženíchovi Ježišovi Kristovi. Pre kresťana je toto stretnutie najradostnej-
ším okamihom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku – s. 361 (287) 
 
STREDA 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský

Čítania: mk 13, 24 – 31, zač. 61; 2 Pt 3, 1 – 18; zač. 68

Moje slová sa nepominú. (mk 13, 31b)

Často sa nám zdá, akoby sa nám celý svet rútil na hlavu. Nič sa nám 
nedarí, všetko nás rozčuľuje, nič nejde tak, ako si to predstavujeme. 
Toto evanjelium nám ponúka nádej, že aj keď sa pominie nebo a zem, 
aj keď sa pominie celý náš život, všetky naše plány, Božie slovo v našom 
živote sa nikdy nepominie. Láska Ježiša Krista voči nám je večná, bez 
konca.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku – s. 360 (287) 
 
ŠTVRTOK 5. február
Mučenica Agáta

Čítania: mk 13, 31 – 14, 2, zač. 62; 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69

Bdejte! (mk 13, 37b)

Zhon, zhon, zhon! Neustále sa kamsi ponáhľame, každý deň žijeme 
v kolobehu, ktorý sa opakuje, a nemáme čas na nič. Ježiš neustále 
prechádza popri nás. Bdieť znamená očakávať ho. On k tebe prichá-
dza v tvojej manželke, v tvojich deťoch, v tvojej chorobe. Na chvíľu sa 
zastav a uvidíš, že sa s ním stretneš, lebo Ježiš každý deň klope na tvoje 
srdce. Otvor mu!

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku – s. 360 (287)

PIATOK 6. február
Biskup Bukol

Čítania: mk 14, 3 – 9, zač. 63; 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70

Načo takto mrhať... (mk 14, 4b)

Prečo taký drahý olej táto žena len tak vyleje na Ježiša, keď ho môže 
draho predať? Vidí, že Ježiš urobil pre ňu oveľa viacej, nepohoršil sa na 
jej hriechoch, ale zjavil jej svoje milosrdenstvo. Keď si naplno uvedomí-
me, čo Ježiš robí pre nás, koľko milostí, koľko požehnania nám dáva, 
potom ani my nebudeme mať problém dať mu kúsok svojho času.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku. voľnica – s. 360 (287)

SOBOTA 7. február
Biskup Partenios

Čítania: lk 20, 45 –  21, 4, zač. 103; 2 tim 3, 1 – 9, zač. 295

Chráňte sa zákonníkov. (lk 20, 46a)

Zákonník bol vo svojej dobe vzorom. Veľa sa postil, hodiny sa modlil, 
dával desiatky zo svojich príjmov, ale napriek tomu všetkému mno-
hokrát nemal Božieho ducha. Vidíme, že dnes náš život, naše postoje, 
naše kresťanstvo neoslovuje nikoho. Chýbajú nám znaky kresťanskej 
lásky. Sme ako zákonníci, ktorým chýba život. Ježiš nám dáva svojho 
ducha, aby cez nás oslovil tento svet.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku – s. 360 (287)

NEDEĽA 8. február
Nedeľa o márnotratnom synovi. Veľkomučeník Teodor Tirón

Čítania: lk 15, 11 – 32, zač. 79; 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135

Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. (lk 15, 18b)

Počul som svedectvo o jednom mužovi. Bol závislý od alkoholu. Všetky 
peniaze, ktoré zarobil, hneď prepil a správal sa veľmi hrubo k svojej 
manželke. Jedného dňa ju zbil tak, že ju odviezla záchranka. Išiel do 
väzenia. Po niekoľkých rokoch ho prepustili. Skončil na ulici, až sa 
dostal do Žakoviec, kde je miesto pre takýchto ľudí. Prvá veta, ktorú 
pri príchode povedal, bola: „Moja žena musí vedieť, že život mi zničila 
ona. Musím ísť za ňou.“ Duchovný otec mu povedal, že práve stavajú 
chlievy a potrebujú jeho pomoc. Po niekoľkých mesiacoch murovania 
chlievov začal muž premýšľať: „Som ja ale sebec a egoista. Toľké roky 
som nevidel nikoho, iba seba.“ Otec mu povedal: „Teraz je čas, aby si 
išiel za svojou manželkou a povedal jej to.“ Obrátenie sa začína, keď sa 
v pravde a v pokore pozrieme na svoj život. 
Otec v podobenstve mohol synovi povedať: „Ty máš tú drzosť ukázať sa 
mi na oči, kvôli tebe sa mi všetci ľudia smejú.“ Neurobil to. Rozpäl ruky, 
objal svojho syna, a tak sa tešil z jeho návratu, že na jeho počesť pri-
pravil hostinu. Toto túži Boh urobiť aj s nami. Túži nás objať a povedať 
nám, že nás má rád, dať nám nové rúcho a prsteň na ruku ako znak 
vernosti, pripravil pre nás hostinu – Eucharistiu. Neživorme pri sviniach 
– pri hriechu, ale vráťme sa k nášmu Otcovi. 

Liturgia: hlas 6. evanjelium na utierni šieste. Predobrazujúce anti-
fóny a blaženstvá. tropár šiesteho hlasu a sviatku Stretnutia. Sláva, 
kondák nedele o márnotratnom synovi, I teraz, kondák sviatku. 
ostatné z hlasu. namiesto dostojno jesť sa spieva Zvelebuj a devia-
ty irmos z utierne sviatku – s. 149, 202, 360 (188, 197, 287)

na KaŽdý deň – 6. týŽdeň
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Základná škola pri zápise dieťaťa 
vyžaduje jeho meno, priezvisko, 
dátum narodenia, rodné číslo, 

miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj 
meno, priezvisko, adresu zamestnáva-
teľa a trvalé bydlisko rodičov či iných 
zákonných zástupcov. Žiak plní povinnú 
školskú dochádzku v spádovej základnej 
škole (ZŠ v školskom obvode, v ktorom 
má trvalý pobyt), pokiaľ si rodič nevybe-
rie inú školu. 

Riaditelia ZŠ sú povinní prednost-
ne prijímať deti s trvalým pobytom 
v danom školskom obvode. Novinkou, 
ktorú priniesol nový školský zákon, je 
možnosť individuálneho vzdelávania 
detí na prvom stupni základnej školy. 
Rodič oň musí písomne požiadať ria-
diteľa príslušnej (kmeňovej) základnej 
školy a zabezpečiť osobu, ktorá spĺňa 
kvalifikačné predpoklady VŠ vzdelania 
druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 
1. stupňa základnej školy. 

Žiadosť obsahuje okrem iného aj dôvo-
dy na povolenie individuálneho vzdelá-
vania, individuálny vzdelávací program 
v súlade so školským zákonom, popis 
priestorového a materiálno-technického 
zabezpečenia a podmienok ochrany zdra-
via žiaka, zoznam učebníc a učebných 
textov, ktoré sa budú pri individuálnom 
vzdelávaní žiaka používať, ako aj meno 
a priezvisko pedagóga a jeho doklady 
o splnení kvalifikačných predpokladov. 

Ak chcú rodičia zapísať do ZŠ die-
ťa  mladšie ako šesť rokov, sú povinní 

k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a súhlasné 
vyjadrenie všeobecného lekára pre deti 
a dorast. Ak dieťa ešte nedosiahlo škol-
skú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej 
školy rozhodnúť o odklade začiatku 
plnenia povinnej školskej dochádzky 
o jeden školský rok. 

Týka sa to prípadov, ak dieťa pochádza 
zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia a rodič o to požiada alebo ak tento 
odklad navrhne materská škola, ktorú 
dieťa navštevuje, alebo na základe pred-
chádzajúceho odporučenia zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie, 
a to vždy s informovaným súhlasom 
rodiča. 

Aj v prvom prípade musí byť súčasťou 
žiadosti rodiča odporučenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast a príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva 
a prevencie. Ak riaditeľ rozhodne o od-
klade, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa 
bude navštevovať materskú školu, alebo 
nultý ročník základnej školy. 

menej žiakov
Počet žiakov v základných školách 

klesol na historické minimum od vzniku 
samostatného Slovenska. Žiaci v takmer 
všetkých typoch základných škôl ubudli 
aj v tomto školskom roku, výnimkou 
boli súkromné školy, kde detí pribudlo. 
Vyplýva to zo štatistík Ústavu informácií 
a prognóz školstva (ÚIPŠ). Dôvodom 
bola nízka pôrodnosť na začiatku storo-

čia, keďže práve tieto ročníky nastúpili 
do škôl. Odborníci pritom predpokladali, 
že počty detí sa v tomto období stabili-
zujú.

Počet žiakov základných škôl sa podľa 
ÚIPŠ v tomto školskom roku znížil v po-
rovnaní s predchádzajúcim o 23 393 na 
459 173. Polepšili si súkromné a cirkev-
né vzdelávacie zariadenia pre vnímanú 
vyššiu kvalitu. „Dôvodom je kvalita, 
keďže dobré súkromné školy ponúkajú 
niečo viac ako štátne,“ tvrdil prezident 
Asociácie súkromných škôl Ľubomír 
Sloboda.

Základné školy s vyučovacím jazykom 
maďarským síce zaznamenali porovna-
teľný úbytok žiakov ako ostatné školy, 
predseda zväzu maďarských pedagógov 
László Pék však nevylúčil, že detí v ško-
lách s vyučovacím jazykom maďarským 
bude v najbližších rokoch ubúdať rýchlej-
šie. Pék sa obáva, že najmä rodičia detí 
maďarskej národnosti vo veľkých mes-
tách uprednostnia „slovenskú“ školu. 

„Situácia v základných školách by sa 
mala vzhľadom na nástup silnejších po-
pulačných ročníkov do škôl stabilizovať,“ 
informoval šéf školských odborárov Ján 
Gašperan. Do prvého ročníka nastúpili 
v tomto školskom roku deti narodené do 
augusta 2002. Na Slovensku sa za celý 
rok 2002 narodilo podľa Slovenskej de-
mografickej spoločnosti 50 841 detí, čo 
bolo najmenej od vzniku krajiny v roku 
1993. Potom začala pôrodnosť stúpať až 
na 54 424 novorodencov v roku 2007. n

(spracované podľa internetu)

 

Máte doma
budúceho prváčika?

Juraj GRaDoš
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Od 15. januára môžu základné školy 
oficiálne začať so zápismi detí do 
prvého ročníka. Týka sa to chlapcov 
a dievčat, ktorí do 1. septembra 
dovŕšia šiesty rok veku. Presné miesto 
a čas určí zriaďovateľ školy. Zápisy sa 
končia 15. februára.
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PONDELOK 9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia Pána. Mučeník Nikefor

Čítania: mk 11, 1 – 11, zač. 49; 1 Jn 2, 18 – 29. 3, 1 – 10, zač. 71

Hosanna na výsostiach! (mk 11, 10c) 

Keď Boh plní našu vôľu, nemáme problém chváliť ho, ďakovať mu, 
oslavovať ho. Beda, keď sa naša vôľa neplní, vtedy Bohu nadávame, 
vydierame... Ježiš prichádza, aby sme plnili Božiu vôľu vo svojom 
živote, aby sme Bohu ďakovali za svoj kríž, oslavovali ho najmä vtedy, 
keď je nám ťažko, vtedy, keď nevieme ako ďalej. Ježiš vstupuje do našej 
tmy, aby sme mali svetlo. 

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. menlivé časti zo 
sviatku – s. 360 (287)

UTOROK 10. február
Mučeník Charalampés

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

Kde je pre mňa miestnosť... (mk 14, 14b)

Kde je miesto, kde Ježiš chce s tebou sláviť Eucharistiu? Tam, kde 
najviac preklínaš, tam, kde sa najviac búriš, tam, kde najviac repceš 
vo svojom živote. Ježiš chce vstúpiť práve tam a našimi hriechmi sa 
chce rozlomiť, tam chce vyliať svoju krv, aby zmenil naše preklínanie 
na požehnávanie, vzburu na pokoj a naše reptanie na jedno obrovské 
vďakyvzdávanie.

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

STREDA 11. február
Biskup Blažej

Čítania: mk 14, 43 – 72. 15, 1, zač. 65; 1 Jn 3, 21 – 4, 6, zač. 73

Nepoznám toho človeka. (mk 14, 71b)

Aký je rozdiel medzi zradou Judáša a zradou Petra? Peter videl milujú-
cu tvár Ježiša, tvár, z ktorej čítal: „Ja ťa neodcudzujem, ja ti odpúšťam.“ 
Aj Judáš zažil toto milosrdenstvo, ale neuveril mu. Pri každej našej 
zrade, pri každom našom páde majme pred očami milujúcu tvár 
Ježiša, ktorý nás túži nanovo zodvihnúť z bahna hriechu a zjaviť nám 
svoju veľkú lásku.

Liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti zo stredy – s. 156 
(192)

ŠTVRTOK 12. február
Arcibiskup Meletios

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

Si židovský kráľ? (mk 15, 2b)

Démon nám veľmi často predstaví Ježiša ako zbičovaného, dokrva-
veného a spotvoreného a povie nám: „Tento slaboch je tvoj kráľ?“ My 
nechceme takého Boha. Nechceme stopnúť hriech na svojom tele, 
nechceme brať hriechy druhých na seba. Ježiš sa nechal zničiť a spo-
tvoriť našimi hriechmi a slabosťami, keď toto precítime, vtedy povie-
me: „Ježiš je môj Pán.“

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

PIATOK 13. február
Prepodobný Martinián

Čítania: mk 15, 22 – 25. 33 – 41, zač. 68; 2 Jn 1, 1 – 13, zač. 75

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (mk 15, 34c)

Keď sa rúcajú naše predstavy, nerealizujú sa naše plány, prepadne nás 
depresia a smútok, hovoríme si: „Bože môj, prečo si ma opustil?“ Boh 
nás nikdy neopúšťa, skôr my opúšťame Boha. Náš život je v jeho očiach 
veľmi vzácny. Neustále nás nesie vo svojom náručí a radšej nechal 
zomrieť svojho milovaného Syna, aby sme my mohli nájsť život skrze 
jeho smrť.

Liturgia: Každodenné antifóny. menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť 
od mäsa – s. 159 (195) 
 
SOBOTA 14. február
Zád. sobota. Odchod do večnosti Konštantína Filozofa – Cyrila

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

... mŕtvi počujú hlas Božieho Syna... (Jn 5, 25b)

Často sme ako živé mŕtvoly, cítime sa vyprahnutí ako púšť, dobití. Náš 
život vyzerá, ako by sme boli zaživa v hrobe. Ježišovo slovo má moc 
vyviesť nás z našich hrobov, z našej duchovnej smrti a darovať nám 
nanovo život. Náš Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Nenechá 
nás zomrieť v našich hriechoch. Božie slovo má moc dať nám nanovo 
ducha života.

Liturgia: Každ. antifóny. tretia antifóna a vchod s refrénom za zo-
snulých. menl. časti zosnulým. Panychída (hramoty) – s. 162 (308) 
 
NEDEĽA 15. február
Mäsopôstna nedeľa. Apoštol Onezim

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

Až príde Syn človeka. (mt 25, 31a)

Keď počujeme toto evanjelium, zdá sa nám, akoby tam boli súdené iba 
dve skupiny ľudí. Dobrí a zlí, ale je tam ešte jedna skupina – maličkí. 
Božie slovo sa ťa pýta, do ktorej skupiny patríš. Možno si myslíš, že si 
nikoho nezabil, nekradneš, nehrešíš, všetko v tvojom živote je v poriad-
ku. S nikým nič nemáš, si celkom dobrý a slušný človek. 
Boh ti stále posiela ľudí, aby ťa vyviedol z tohto omylu a ukázal ti, že 
veľmi veľa vecí v tvojom živote nie je v poriadku. Dáva ti nie celkom 
dokonalé deti, aby si videl, že nemáš trpezlivosť. Posiela ti manželku 
s chybami, aby si videl, že z vlastných síl ju nedokážeš milovať. Dáva 
ti manžela s jeho lenivosťou, aby si videla, že bez Božej pomoci s ním 
nevydržíš ani deň. Keď sa v pokore a v pravde pozrieme na skutočnosť, 
musíme konštatovať, že Ježiša počas dňa v druhých ľuďoch veľmi 
často odmietame. Iba pyšný človek si myslí, že v jeho živote je všetko 
v poriadku. Vidíme, že z vlastných síl nie sme schopní byť dobrí. Človek, 
ktorý súdi sám seba, už nebude súdený. Maličkí sú ľudia, ktorí vidia, že 
nie sú schopní byť dobrí, že potrebujú Ježišovu lásku a jeho milosrden-
stvo. Toto evanjelium je pred Veľkým pôstom, aby sme jasne videli, kde 
neprijímame Božiu vôľu – miesto, kde sa máme vo svojom živote postiť.

Liturgia: hlas 7. evanjelium na utierni siedme. Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá. tropár siedmeho hlasu, Sláva, kondák nedele 
o márnotratnom synovi, I teraz, podľa predpisu. ostatné z mäso-
pôstnej nedele – s. 150, 203 (189, 198)

Ján Senaj 
(v zátvorkách sú uvedené strany v modlitebníku Spasi dušu svoju)

na KaŽdý deň – 7. týŽdeň
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Šavol neodolal pokušeniu a bol na 
nádvorí, aby si vypočul výsluch Ježi-
ša. Bol však sklamaný, lebo nedo-

stal jasné odpovede. Ježiš bol ticho. Zdalo 
sa mu, že čosi skrýva, niečo tajomné, 
strašné a veľké. Akési tajomstvo bolo spo-
jené s týmto mužom. No Izrael si nemôže 
dovoliť rozpoltenosť. Konečne k Nazaret-
skému bude prijaté jasné rozhodnutie.

Vtedy vrava utíchla a bolo počuť jasný 
hlas veľkňaza: „Nič neodpovieš? Čo to 
títo svedčia proti tebe?!  Zaprisahám ťa 
na živého Boha, aby si nám povedal, či si 
Mesiáš, Boží Syn.“

Ježiš na Pavlovo prekvapenie odpovedal: 
„Sám si to povedal. Ale hovorím vám: 
Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po 
pravici moci a prichádzať na nebeských 
oblakoch.“

„Rúhal sa!“ skríkol veľkňaz. „Načo ešte 
potrebujeme svedkov? Sami ste teraz po-

čuli rúhanie. Čo 
na to poviete?“

Chaosom 
hlasov sa niesol 
jediný odkaz: 
„Hoden je 
smrti!“

Až tu to mu-
selo zájsť. Pavol 
nebol nadšený 
z rozsudku, 
no prečo bol 
ten Nazaretský 
ticho? Jediné 
riešenie, ktoré 
sa mu núkalo, 
bolo, že nemal 
protiargumenty 
na obvinenia. 

Alebo si bol istý, že ľud sa za neho posta-
ví proti Sanhedrinu i Rimanom a vyhlási 
ho za kráľa. Ale potom nie je od Boha, 
lebo hľadá vlastnú slávu a nie slávu Pána 
Izraela.

„Šavol, ty si ešte stále tu?“ oslovil ho 
jeho učiteľ Gamaliel.

„Áno. Bol som zvedavý a chcel som 
počuť toho Nazaretského.“

„Neviem, čo si mám o ňom myslieť. 
Nechápem, prečo mlčal a nevysvetlil nám 
svoje slová, aby sme ich aj my pochopili.“

„Ani ja to neviem. Čo s ním bude?“
„Asi bude ukrižovaný. Rimania majú 

obľubu v tomto spôsobe utrpenia. A nie-
len oni. Len si spomeň na 800 našich 
ukrižovaných bratov.“

„A čo ľud? Nevzbúri sa?“ spýtal sa 
Šavol.

„Neviem, no urobíme všetko preto, aby 
sme náš národ i toto miesto zachránili pre 

Boha.“
Prešlo niekoľko mesiacov. Mestom sa 

šírila správa o zmŕtvychvstaní Ježiša Na-
zaretského. No nebola jediná. Iní hovorili, 
že učeníci telo ukradli. Šavol nechápal, 
kam len môže ľudská zloba dôjsť. Veď 
nech už konečne pochopia, že prehrali. 
Je mŕtvy. Oni však tvrdohlavo trvali na 
svojom a hovoria o tom po celom meste. 
Dokonca do toho zatiahli aj prozelytov 
a Židov z Grécka, ktorí tu boli na sviatky. 
Všetci uverili ich vymyslenej poviedke 
o zmŕtvychvstaní.

„Šavol,“ vyrušil jeho myšlienky Gama-
liel, „idem na veľradu. Už som unavený 
z tých porád a výsluchov ohľadom Naza-
retského. Budeš ma sprevádzať.“

„Rád, rabi.“
„Neviem, prečo ľudia tak broja. Len ne-

dávno sme zatkli na naliehanie saducejov 
tých najhorlivejších učeníkov Nazaretské-
ho. Od jeho smrti sa udialo veľa čudného 
a je potrebný čas, aby sme to v pokoji 
a poriadne preskúmali a nevynášali 
horlivé úsudky. Aj som im povedal, aby 
ich nechali tak a zdalo, že ma počúvli. No 
zasa nás zvolávajú pre akéhosi helén-
skeho Žida. Nechápu, že ak je toto dielo 
od ľudí, ak je to klamstvo a lož, tak sa to 
obráti proti nim. No ak je od Pána...“

„Učiteľ, myslíš si, že Nazaretský mohol 
byť mesiáš?“

„Neviem. Veľa vecí nechápem. Ale 
možné to je. A ak je to pravda, Bože, buď 
milostivý nám hriešnym.“

Zmĺkli. Ich zamyslené pohľady smerova-
li k zemi, akoby chceli pozbierať roztrhnu-
té myšlienky. Konečne uvideli Sanhedrin. 
Na nádvorí bolo veľké množstvo ľudu 
a kričali jeden cez druhého. Boli plní hne-
vu. Ak by sa ich neujala stráž, asi by sa 
cez tento dav nedostali. Už podľa reči bolo 
jasne badať, že väčšina nie sú domorodí 
Židia, ale buď navrátilci z Grécka a helén-
skych krajov okolo Veľkého mora, alebo 
prisťahovalci z týchto miest.

Pavol išiel s Gamalielom tentoraz až 
dnu. Chcel si ujasniť všetky pochybnosti, 
chcel počuť všetko, čo by rozprášilo tú 
neistotu v srdci. Mal rád jasno vo veciach, 
nemal rád temnotu, lebo nevedel, kam 
smeruje. n

hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.       Snímka: www.churchofchristradio.net

Páči sa mi slovo veľkodušnosť. Veľká 
duša. Veľa Ducha, ktorý objíma veľa 

duší. Duch – duša duše, ktorá ju rozpína 
do nezmerateľných rozmerov ako teplý 
vzduch (aj v tom slove je duch) spľas-
nutý balón. V istom neodhadnuteľnom 
momente sa odlepí od zeme do výšky 
a v okolostojacich vyvolá bolestnú túžbu 
vystúpiť za ním. 

Sú také rôznorodé. Zaodeté telom 
rozličnej šírky, výšky, hmotnosti. No ak 
im pozrieš do očí a otvoríš uši na ich 
slovo, odhalia sa v úplnej nahote.  Vtedy 
skúmaš ich bytostné miery a možno tiež 
hľadáš nejakú XXXL, aby ťa naučila vystú-
piť do výšok.

Dada Kolesárová

Kde rastú veľkí ľudia?

PríBehy aPoštola Pavla

Srdce plné pochybnosti
a neistoty

Jeremy
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Jozef sa skvel čistotou. Bojím sa však 
– ak to nebude smiešne – chváliť za to 
Pavla, ktorý sa nechal ukrižovať svetu 

a nielen na telesnú krásu, ale na všetky 
veci hľadel tak, ako my hľadíme na prach 
a popol a bol voči nim bezcitný sťa mŕtvy 
voči mŕtvemu. Týmto spôsobom usilovne 
krotil túžby prirodzenosti a nikdy ne-
pestoval žiadnu vášeň voči čomukoľvek 
ľudskému.

Všetci ľudia obdivujú Jóba, a celkom 
správne. Bol naozaj veľkým vo svojich ná-
mahách a pokiaľ ide o utrpenie, čistotu ži-
vota, vieru v Boha, tvrdý zápas i obdivu-
hodné víťazstvo, čo nasledovalo po boji, 
môže sa rovnať samému Pavlovi. Ibaže 
Pavol neprežíval tieto zápasy zopár me-
siacov, ale mnoho liet, nezalieval hnisom 
zemské hrudy sediac na hnojisku, ale 
ustavične padajúc do tlamy neviditeľného 
leva zápasil s nespočetnými pokušeniami 
a bol tvrdší než akákoľvek skala. A nie 
od troch či štyroch priateľov, lež zo strany 
neveriacich falošných bratov znášal uráž-
ky, opľúvanie a zlorečenie. Že bola veľká 
Jóbova pohostinnosť a jeho starostlivosť 
o núdznych? Nepopieram, ale vidíme, že 
stoja o toľko nižšie od Pavlovej starost-
livosti, o koľko nižšie stojí telo od duše. 
To, čo Jób robil pre trpiacich na tele, robil 
Pavol pre chorých na duši. Všetkých chro-
mých a slepých umom naprával a nahých 
i nevhodne oblečených zaodieval rúchom 
múdrosti. Ba aj vo vzťahu k telesným 
potrebám o toľko prevyšoval Jóba, o koľko 
dôležitejšie je pomáhať núdznym vtedy, 
keď sám trieš núdzu a trpíš hladom, než 
vtedy, keď dávaš z prebytku. Jóbov dom 
bol otvorený pre každého pocestného, ale 
Pavlova duša bola otvorená pre celý svet 
a prijímala do seba všetky národy. Preto aj 
povedal: „Nie v nás máte málo miesta, ale 
vo svojom srdci máte málo miesta.“ Jób 
bol štedrý voči núdznym, lebo mal obrov-
ské množstvo oviec a volov, Pavol však 
nemal nič okrem tela, vlastným telom sa 

teda namáhal kvôli núdznym. Preto vraví: 
„Tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potre-
boval ja a títo tu so mnou“, t. j. telesnou 
prácou vydržiaval hladných a smädných. 
Že červy a rany spôsobovali Jóbovi kruté 
a neznesiteľné muky? Priznávam. Ale 
ak oproti tomu postavíš bičovania, ktoré 
podstupoval Pavol toľké roky, ustavičný 
hlad, nahotu, putá, temnicu, nebezpečen-
stvá, úklady od vlastných i od cudzích, 
zo strany mocnárov i celej zeme a k tomu 
pridáš ešte to, čo bolo omnoho ťažšie, 
a síce zármutok nad tými, čo padajú, sta-
rostlivosť o všetky cirkvi, plamenný nepo-
koj, ktorý zakúšal pre každého, čo trpel 
pokušenia, potom zbadáš, že duša, ktorá 
toto vytrpela, bola tvrdšia než kameň 
a svojou silou prevyšovala železo i dia-
mant. Takým spôsobom to, čo Jób zakúšal 
na tele, Pavol prežíval v duši a silnejšie 
než akýkoľvek červ stravoval jeho dušu 
zármutok nad každým, kto podľahol po-
kušeniu. Preto ustavične prelieval potoky 
sĺz nielen vo dne, ale aj v noci a trápil sa 
pre každého z nich viac než žena, ktorá 
rodí. Preto aj hovoril: „Deti moje, znova 
vás v bolestiach rodím.“

Koho možno po Jóbovi ďalej obdivovať? 
Mojžiša. Lenže Pavol aj jeho v mnohom 
prevýšil. U Mojžiša nájdeme veľa vzneše-
ného. Hlavná a najvyššia hodnota tejto 
svätej duše spočíva v tom, že pre záchra-
nu Židov bol ochotný byť vytretý z Božej 
knihy. Bol rozhodnutý zahynúť spolu 
s ostatnými. Lenže Pavol nebol hotový 
zahynúť s ostatnými, ale chcel, aby druhí 
boli spasení, kým on sám bude pozbavený 
večnej slávy. Mojžiš bojoval s faraónom, 
tento však s diablom, a to dennodenne. 
Tamten sa namáhal kvôli jednému náro-
du, tento však pre celú zem, zalieval sa 
krvou namiesto potu a usmerňoval nielen 
kraje obývané, ale aj tie vyprahnuté, nie 
iba Grécko, ale aj krajiny barbarov. n

preložil a spracoval Marko Durlák

Aj v tejto časti uvidíme Pavla, ktorý 
v porovnaní s ďalšími postavami Starého 
zákona stojí vysoko nad nimi. Tentoraz to je 
Jozef, Jób a Mojžiš. Ak každý z nich vynikal 
v nejakej čnosti alebo sa preslávil nejakými 
veľkými skutkami, Zlatoústy nás presviedča, 
že Pavol v porovnaní s nimi je gigant, ktorý 
v histórii nemá konkurenciu ani obdobu.

Svätý veľkomučeník  
Teodor Tirón  

Viacerí cirkevní otcovia, napríklad svätý 
Ján damaský, uvádzajú v súvislosti 

s týmto svätcom pekný a poučný príbeh.
neďaleko slávneho sýrskeho damasku sa 

nachádzala obec Karsata, kde stál chrám 
zasvätený svätému teodorovi tirónovi. 
Keď uvedenú obec dobyli moslimovia, 
mnohí túžili ukázať svoje pohŕdanie 
kresťanstvom, najmä vierou vo vtelenie 
Božieho Slova. chodievali preto do chrá-
mu a znesväcovali ho: vodili doň dobytok, 
ba dokonca doň prichádzali so svojimi 
ženami kvôli intímnemu styku. raz, keď 
sa takto skupinka moslimov v chráme 
rozprávala, jeden z nich zobral luk a vy-
strelil šíp do fresky svätého teodora tiróna. 
vtedy z miesta na ikone, z pleca svätého 
teodora tiróna, vyšla krv akoby zo živého 
človeka. Keď to moslimovia uvideli, veľmi 
sa čudovali: niektorých sa zmocnila bázeň 
a chrám opustili, no niektorí tam zostali. 
tým, ktorí z chrámu odišli, sa nič nestalo, 
ale tí, ktorí tam zostali – bolo ich dvadsať 
– do niekoľkých dní umreli v krutých boles-
tiach na neznámu chorobu.

našou úlohou nie je skúmať historickú 
pravdivosť tohto príbehu, hoci vzhľadom 
na dôveryhodnosť svedkov nejestvuje 
dôvod, pre ktorý by sme ho mali spochyb-
ňovať, ale skôr si položiť otázky súvisiace 
so svätými ikonami. rozumiem náuke 
druhého nicejského snemu o úcte svätých 
ikon? riadim sa touto náukou vo svojej 
praxi? vlastním ikony, modlievam sa pred 
nimi, uctievam ich bozkom, dotykom či 
poklonou, zapaľujem pred nimi lampady?

marcel Gajdoš

Zo ŽIvota Svätých

Gigantický
zápas
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Sv. prorok mojžiš si vyzúva obuv. 
Snímka: www.edmontoneparchy.com
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Mnohé ľudské stretnutia sú 
dojímavé. Najmä stretnutia po 
rokoch odlúčenia, nezáujmu 

či hnevu. O dojímavosti však môžeme 
hovoriť iba vtedy, keď tam dominuje od-
pustenie, milosrdenstvo, vzájomná úcta, 
zamilovanosť – jedným slovom láska.

Aj Božie slovo je plné vzájomných 
stretnutí človeka s Bohom i ľudí navzá-
jom, ktoré z istého uhla pohľadu neboli 
celkom príjemné a niekedy možno i vy-
nútené – ako napríklad Ježiš so ženou 
hriešnicou, ktorú chceli kameňovať –, 
ale oslobodzujúce a uzdravujúce, pre-
niknuté Božou láskou. Toto je v takých-
to ľudských situáciách to najhlavnejšie, 
čo nesmie chýbať. Ľudská sloboda. Bo-
hom darovaná, objímajúca sa s Božou 
láskou.

Pozeráme skúmavým pohľadom na 
ikonu o návrate márnotratného syna. 
Ikonopisec sústredil rozprávanie, dej 
podobenstva iba na objatie otca a syna. 
Táto perla evanjelia je nádherne stvárne-
ná. Veľmi jednoducho a zároveň nalie-
havo pozývajúca na zamyslenie sa, na 
zostup do hlbín duše schodík po schodí-
ku. Iné obrazy tam ani nevystupujú, ani 
nedominujú. Ľudská sloboda sa objíma 

s Božou láskou, ľudská nerozumnosť 
s Božou múdrosťou, ľudská pokora s Bo-
žím milosrdenstvom.

Postavy na ikone sú znázornené v po-
hybe, čo vyjadruje kľúčovú myšlienku 
evanjeliového posolstva tohto podoben-
stva. Otec uvidel prichádzajúceho syna, 

vracajúceho sa so sklonenou hlavou, 
odetého do biedy, a nečaká pri dverách 
s prísnym pohľadom a výčitkou, ale 
od dojatia s rozžiarenou tvárou mu so 
srdcom plným radosti vychádza v ústre-
ty. Vonkajšie bohatstvo otca opísal 
ikonopisec mohutnosťou a krásou domu 
na pozadí ikony a vznešenosť krásnym 
odevom i sandálmi na nohách. Na 
druhej strane biedu prichádzajúceho 
syna znázornil jednoduchosťou i nevý-
raznou hnedou farbou odevu, ale hlavne 
onucami ovinutými nohami. Vnútorné 
bohatstvo obidvoch – synovu pokoru 
a láskyplné otcovo milosrdenstvo a súcit 
ikonopiscova ruka v krásnej kompozícii 
spojila v jednoduché úprimné objatie. 
Otec akoby hneď pri tomto objatí chcel 
zakryť biedu a úbohosť syna. To vzápätí 
aj robí.

„Rýchlo prineste najlepšie šaty a obleč-
te ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv 

na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite 
ho! Jedzme a veselo hodujme, lebo tento 
môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený 
a našiel sa. A začali hodovať.“ (Lk 15, 
22 – 24)

A tak je to aj pri tvojom pokornom ná-
vrate. Bez okolkov a výčitiek. S láskou. n

KNIHA:  
Noc spovedNíka

V šestnástich esejách 
sa Tomáš Halík, filozof, 
sociológ, psychológ, kňaz 
a religionista, zaoberá 
vierou a náboženstvom 
vo svetle paradoxu. Autor, ktorý si svojimi 
názormi, múdrosťou a nadhľadom získal už 
predošlými dielami mnohých čitateľov, v tej-
to knihe potvrdzuje status človeka a kňaza, 
ktorý cez problémy doby, médiá, prelínanie 
kultúr, dialóg vedy a viery nachádza cesty 
od „lacnej viery“ ku „kresťanstvu druhého 
dychu“, a predovšetkým prijatiu života so 
všetkými paradoxmi a tajomstvami. Noc 
spovedníka je knihou, ktorá napomáha 
odstraňovať zo života kresťana rýchle a pre-
svedčivé odpovede na otázky viery, rýchle 
a presvedčivé odsúdenia na margo iných 
kultúr. To všetko v podobe kritickej úvahy, 
humoru i meditácie.

Martina Poláková

FILM: THe pURsUIT 
oF HappINess 
(ŠťasTIe Na dosaH)

Chris Gardner je otec, kto-
rý sa zo všetkých síl snaží 
uživiť rodinu. Predáva 
podradné prístroje pre 
lekárov a nevie si nájsť stabilnú prácu. Život 
pritom berie vážne a nie je mu ľahostajný 
osud blížnych. Kríza života sa však prehlbuje 
a Chrisovi sa začne rúcať aj to málo, čo mal: 
opustí ho manželka, stratí bývanie. Jediné, 
čo mu ostalo, je jeho päťročný syn, ktorý je 
pre neho jedinou výzvou a posilou. Blúdi s 
ním po útulkoch, snaží sa chopiť životnej 
šance, no stojí ho to veľa síl. Film Šťastie na 
dosah zobrazuje bezhraničnú lásku otca 
k synovi, pre ktorého šťastný život je otec 
ochotný urobiť všetko. Táto dráma natočená 
podľa skutočných udalostí pootvorí dokorán 
priestor nevídaných možností rodičovskej 
lásky.

Lukáš Petruš

HUDBA:  
speakINg LoUdeR 
THaN BeFoRe

A je to tu! Prinášame vám 
čerstvú a horúcu novinku 
od hviezdy svetového gospelu Jeremyho 
Campa. Jeho nové CD Speaking Louder 
Than Before (Kričať hlasnejšie ako doteraz) 
sa snaží nadviazať na obrovský úspech pred-
chádzajúceho CD Beyond Measure (Nadmie-
ru) a treba povedať, že sa mu to darí. Sám 
Jeremy vraví o novom CD ako o jeho najhlb-
šom vyjadrení viery doteraz: „Nikdy predtým 
som necítil to, čo pri tvorbe tohto CD. Boh mi 
ukázal moje slabosti a dal mi svetlo, ktoré sa 
prenieslo do týchto piesní.“ A naozaj. Texty 
piesní sú myšlienkovo bohaté, vyjadrujú 
osobné prežívanie Boha a snažia sa pritom 
podať posolstvo. Jeremyho novinkou je 
občas zarážajúca, no príjemná zmena zaují-
mavých rytmov, ktoré robia piesne bohatšie 
na počúvanie a vnímanie.

Lukáš Petruš

Jozef Gača

ZamySlenIe nad IKonou

Návratmárnotratného syna
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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 
Effeta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka moja 
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 
Hudobný aperitív 13.00 Literárna 
kaviareň 14.00 Rozhlasová hra 15.00 
Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 
19.00 Duchovné svetielko 19.40 
Modlitba posvätného ruženca 20.00 
Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00 
Zamyslenie R 23.10 Pod vankúš 23.30 
Infolumen I. R
 31.01. (sobota)  20.30 Mesiac s pá-
pežom Benediktom
 01.02. (nedeľa)  14.00 Zo života 
do života – cyklus poslucháčskych 
príbehov 
04.02. (streda)  20.30 Lupa – Rímsko-
katolícka farnosť Poprad
 14.02. (sobota)  18.00 Emauzy – 
gréckokatolícka svätá liturgia zo 
Sečoviec

 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

 02.02. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (14) 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 12.30 Generálna audiencia 
13.55 Poézia 14.15 Ranná káva 15.00 
UPéCé live 16.00 Bioetika (4) − Kmeňo-
vé bunky Å16.30 Lumen 2000 17.00 
Doma v rodine P 18.00 octava dies 
18.30 Starý zákon (5) å 19.00 Na 
kolesách do Ríma 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 kul-
túre 23.45 Správy
 03.02. (utorok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v rodine 10.00 Správy 10.20 U Pavla 
11.40 Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 
Ruženec 13.30 Škola Pavlovho slova (5) 
14.15 Ranná káva 15.00 Moja misia 
magazín – Anjeli Å 16.00 Gospel 
párty 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 
Bioetka (4) − Kmeňové bunky Å 
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (14) 19.00 
Katechéza 19.30 octava dies 20.00 
Správy P 20.15 Návratka 20.20 Prehľad 
katolíckych periodík 20.30 Nielen 
z chleba P 21.15 Traja králi – legenda 
alebo realita 22.00 Ranná káva 22.45 
Doma na dôchodku 23.45 Správy
 04.02. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Starý zákon (5) 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 
Ruženec 14.15 Ranná káva 15.00 
U Pavla 16.20 Rehoľná abeceda 16.30 
Centrum nápadov 17.00 Doma v za-
mestnaní P 18.00 Štúdio AHA! 18.30 
Svätý František (11) 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 
Na kolesách do Ríma 22.10 Ranná káva 
22.50 Doma v rodine 23.45 Správy
 05.02. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v zamestnaní 10.00 Správy 10.20 
Ruženec 11.15 Vlastná cesta 11.40 
Poézia 12.00 Anjel Pána 12.30 U Pav-
la 13.55 Rehoľná abeceda 14.05 
Prehľad katolíckych periodík 14.15 
Ranná káva 15.00 Gospel párty 16.00 
Retro blok 16.30 Na kolesách do Ríma 
17.00 Doma v kultúre P 18.00 Lumen 
2000 P18.30 Starý zákon (5) å 19.00 
Bioetika (4) − Kmeňové bunky Å 
19.30 Katechéza 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 Cirkvi 23.45 Správy
 06.02. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Svätý František (11) 09.00 
Doma v kultúre 10.00 Správy 10.15 
Na kolesách do Ríma 11.00 Nielen 
z chleba 11.40 Retro blok 12.05 Anjel 
Pána 12.30 Traja králi – legenda alebo 
realita 13.15 Ruženec 14.15 Ranná 
káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 
Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 
18.00 Poltón magazín 18.30 Kráľovstvo 
bez hraníc (14) 19.00 Štúdio AHA! 
19.30 Bioetika (5) − Prevencia proti 
AIDS P Å 20.00 Správy P 20.15 Ná-
vratka 20.25 Prehľad katolíckych perio-
dík 20.30 Moja misia magazín – Anjeli 
Å 21.30 Večerná univerzita P 22.00 

Ranná káva 23.00 Doma v zamestnaní
 07.02. (sobota)  07.00 Kráľovstvo 
bez hraníc (15) P 07.30 Starý zákon 
(6) P å 08.00 Klbko P 08.30 Poltón 
klub 09.30 Poltón magazín 10.00 
Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P 
11.30 Bioetika (5) − Prevencia proti 
AIDS Å  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 Návratka 18.25 
Prehľad katolíckych periodík 18.30 
Svätý František (11) 19.00 octava dies 
19.30 Luxáreň P 20.00 Správy 20.15 
Rehoľná abeceda 20.30 Na kolesách 
do Ríma 21.00 Tandem kvíz P 21.45 
Moja misia magazín – Anjeli Å 22.45 
Chvály 23.45 Správy
 08.02. (nedeľa)  07.00 Svätý František 
(11) 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 (6) å 13.20 U Pavla 14.45 
Tandem kvíz 15.30 Lumen 2000 16.00 
Moja misia magazín – Anjeli Å 17.00 
Štúdio AHA! 17.30 octava dies P 18.00 
Poltón hitparáda P 18.30 Kráľovstvo bez 
hraníc (15) 19.00 Katechéza P19.30 
Vlastná cesta 20.00 Správy 20.15 
Rehoľná abeceda P 20.30 Zápas a tri-
umf P 21.00 Luxáreň 21.30 Bioetika 
(5) − Prevencia proti AIDS Å 22.00 
Večerná univerzita 22.45 Poltón klub 
23.45 Správy
 09.02. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka P 07.45 Ranná káva P 
08.30 Kráľovstvo bez hraníc (15) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Správy 
10.20 Poltón hitparáda 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 (5) − Prevencia proti 
AIDS Å 16.30 Retro blok 17.00 Doma 
v rodine P 18.00 octava dies 18.30 
Starý zákon (6) å 19.00 Zápas a triumf 
19.40 Luxáreň 20.05 Správy 20.20 
Návratka 20.25 Prehľad katolíckych 
periodík 20.30 U Nikodéma P 21.50 
Rehoľná abeceda 22.00 Ranná káva 
22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy
 10.02. (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 magazín – Anjeli 
Å 16.00 Gospel párty 17.00 Doma 
v Cirkvi P 18.00 Bioetika (5) − Prevencia 
proti AIDS Å 18.30 Kráľovstvo bez hra-
níc (15) 19.00 Katechéza 19.30 octava 
dies 20.00 Správy P 20.15 Návratka 
20.25 Prehľad katolíckych periodík 
20.30 Nielen z chleba P 21.15 Tandem 
kvíz 22.05 Ranná káva 22.45 Doma na 
dôchodku 23.45 Správy
 11.02. (streda)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Bernadeta P 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 zamestnaní P 18.00 
Štúdio AHA! 18.30 Bernadeta 19.00 
Vlastná cesta 19.30 octava dies 20.00 
Správy 20.15 Návratka 20.25 UPéCé 
live 21.25 Prehľad katolíckych perio-
dík P 21.30 Zápas a triumf 22.00 

Ranná káva 22.45 Doma v rodine 
23.45 Správy
 12.02. (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 
abeceda 14.05 Prehľad katolíckych 
periodík 14.15 Ranná káva 15.00 
Gospel párty 16.00 Lumen 2000 16.30 
Zápas a triumf 17.00 Doma v kultúre P 
18.00 Retro blok P 18.30 Starý zákon 
(6) å 19.00 Bioetika (5) − Prevencia 
proti AIDS Å 19.30 Katechéza 20.00 
Správy 20.15 Návratka 20.25 Prehľad 
katolíckych periodík 20.30 Taizé P 
21.30 FILMiX Å 22.00 Ranná káva 
22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy
 13.02. (piatok)  07.00 Svätá omša P 
07.35 Návratka 07.45 Ranná káva P 
08.30 Svätý František (11) 09.00 Doma 
v kultúre 10.00 Správy 10.20 Zápas 
a triumf 11.00 Nielen z chleba 11.40 
Retro blok 12.00 Anjel Pána 12.30 
Tandem kvíz 13.20 Chvály 14.15 Ranná 
káva 15.00 Generálna audiencia 16.30 
Katechéza 17.00 Doma na dôchodku P 
18.00 Poltón hitparáda 18.30 Kráľov-
stvo bez hraníc (15) 19.00 Štúdio AHA! 
19.30 Legalizácia eutanázie P Å 
20.00 Správy P 20.15 Návratka 20.25 
Prehľad katolíckych periodík 20.30 Moja 
misia magazín – Madagaskar P 21.30 
Večerná univerzita P 22.10 Ranná káva 
22.55 Doma v zamestnaní
 14.02. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez 
hraníc (14) P 07.30 Starý zákon (7) P 
å 08.00 Centrum nápadov P 08.30 
UPéCé live 09.30 Poltón hitparáda 
10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel pár-
ty P 11.30 Legalizácia eutanázie Å 
12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.50 Centrum nápadov 
14.15 Večerná univerzita 15.00 Kate-
chéza 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 Svä-
tý František (11) 19.00 Vlastná cesta P 
19.30 octava dies 20.00 Správy 20.15 
Rehoľná abeceda 20.30 Zápas a triumf 
21.10 Tandem kvíz P 22.00 Moja misia 
magazín – Madagaskar Å 22.55 Taizé 
23.50 Správy
 15.02. (nedeľa)  07.00 Svätý František 
(12) P 07.30 Centrum nápadov 08.00 
Gospel párty 09.00 Taizé P 10.00 Svätá 
omša P 11.15 Nielen z chleba 12.00 
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 
Starý zákon (7) å 13.20 U Nikodéma 
14.45 Tandem kvíz 15.35 Retro blok 
16.00 Moja misia magazín – Mada-
gaskar Å 17.00 Štúdio AHA! 17.30 
octava dies P 18.00 Poltón hitparáda 
18.30 Kráľovstvo bez hraníc (16) 19.00 
Katechéza P 19.30 Luxáreň 20.00 Sprá-
vy 20.15 Rehoľná abeceda P 20.30 Po 
stopách evanjelia v Číne – Kristova láska 
nepozná hranice... P 21.00 Vlastná 
cesta 21.30 Legalizácia eutanázie Å 
22.00 Večerná univerzita 22.45 UPéCé 
live 23.45 Správy

Medzi nebom a zemou / Publicis-
tika Mariána Gavendu. Vždy stretáva 
zaujímavého človeka a prechádza 
spolu s ním dôležité medzníky, ktorými 
v živote prešiel.
U Nikodéma / Moderátor Jožko 
Kováčik a jeho hostia rozoberajú spolo-
čenské problémy v diskusnej relácii 
nazvanej podľa biblickej postavy 
Nikodéma, ktorý sa v túžbe po poznaní 
v noci vybral za Ježišom.

DVOJKA
 01.02. (nedeľa)  10.00 Služby Božie 
z Dolného Kubína – 160.výročie na-
rodenia P. o. Hviezdoslava – priamy 
prenos 16.05 Slovo 16.10 orientácie 
23.00 orientácie R 23.25 Slovo R 
23.30 Poltón R
 02.02. (pondelok)  13.30 orientá cie R

04.02. (streda)  20.55 Dokument 
malý  – Island, pútnici a cudzinci – 
slovenskí kapucíni na Islande
 07.02. (sobota)  17.40 Poltón
 08.02. (nedeľa)  17.55 Slovo 18.00 
orientácie 22.30 orientácie R 22.55 
Slovo R 23.00 Poltón R

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)
 01.02.  Rímskokatolícka sv. omša 
z Kos tola sv. Antona Paduánskeho 
v Košiciach

 08.02.  Rímskokatolícka sv. omša 
z Kos tola Sv. rodiny v Bratislave-Pe-
tržalke
 15.02.  Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-
Petržalke
 Cesty (NE 21.05 – Rádio Slovensko; ST 
21.00, So 20.00 – Rádio Regina)
 07.02.  Náboženské spektrum 
 14.02.  Náboženské spektrum
Slovo pre veriacich i neveriacich 
(NE 15.30 – Rádio Devín)
 01.02.  P.Gabriš/Martin Šefranko: Moc 
Pánova pri nás
 08.02.  P.Gabriš/páter Jozef Garaj: 
Zdravý život v Bohu
Z duše (NE 07.55 – Rádio Regina)
 01.02.  Daniel Dian: obetovanie Pána
 07.02.  Terézia Lenczová: Svetlo nádeje 
pre súčasnú kultúru
 08.02.  Terézia Lenczová: Svetlo nádeje 
pre súčasnú kultúru
 14.02.  Eva Bachledová: Solúnsky 
brat

 t e l e v í z i a  n o e  (ČeSKá)
05.02. (štvrtok)  12.05 Chella, Abu 
Mena, Byzantské Moldavsko 12.50 
Boh v Tibete – katolícka oblasť Yanjing 
v budhistickom Tibete
 06.02. (piatok)  19.25 Malé sestry 
Ježišove – krátký dokument predsta-
vuje život fraternity Malých sestier 
Ježišových v Brezne
 10.02. (utorok)  20.05 Pápežské 

misijné diela v Poľsku 21.10 Po stopách 
Ježiša Krista (1) – desaťdielny cyklus 
z produkcie Paulínok
 13.02. (piatok)  19.25 Svätý Páter 
Pio z Pietrelciny – zamyslenie nad 
životným poslaním a duchovným 
odkazom Pátra Pia
 14.02. (sobota)  20.05 Po stopách 
Ježiša Krista (2)
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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 chu-
dobným sa hlása evanjelium“.

Stretnutia podnikateľov a živnostníkov
26.02. 17.00 hod. Prešov – opál

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
05.02. 17.00 hod. Sabinov – múzeum
12.02. 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.
19.02. 17.00 hod.  Večer pre mladých.

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

 SpOlOk SV. CyRIlA A mETOdA

Oznam
Pri príležitosti 1140. výročia blaženého skonu sv. Kon-
štantína Filozofa plánuje Spolok sv. Cyrila a Metoda dve 
podujatia. Prvé sa uskutoční 13. februára v Chráme sv. 
Petra a Pavla v Košiciach-Terase, kde bude o 16.30 hod. 
slávnostná spomienková liturgia. V sobotu 14. februára 
o 15.00 hod. bude v Nacinej Vsi slávnostné zasadnutie 
výboru spolku na obecnom úrade a o 17.00 hod. sv. 
liturgia v miestnom cyrilo-metodskom chráme.

Srdečne pozývame!
výbor spolku

 blAhOžElANIA

Náš duchovný otec a správca gréckokatolíckej farnosti 
v Žiline o. Emil Turiak, titulárny kanonik, oslávil 7. 
januára 2009 svoje 50. narodeniny.
Drahý náš duchovný otec,
pri tejto príležitosti vám k vášmu jubileu srdečne bla-
hoželáme a úprimne vám ďakujeme za úsilie, námahu 
a obetavosť, ktorú vynakladáte v našej farnosti na 
šírenie Božieho slova. Sme vám hlboko povďační za 
povzbudivé kázne, v ktorých premyslene poukazujete 
na podstatu problémov, pred ktorými my veriaci v na-
šom každodennom živote stojíme, a naznačujete nám 
cestu k ich zodpovednému riešeniu.
Ďakujeme vám za príkladnú starostlivosť o Boží chrám 
a jeho zveľaďovanie od začiatku vášho pôsobenia v na-
šej farnosti. Je naším úprimným želaním, aby ste nás aj 
naďalej viedli ako dobrý pastier na ceste k spáse.
Do ďalších rokov vám v kňazskom aj osobnom živote 
vyprosujeme hojnosť Božích milostí, darov Svätého 
Ducha a ochranu Panny Márie.
Drahý duchovný otče, želáme vám aj celej vašej rodine 
Božie požehnanie, pokoj a dobré zdravie na mnohaja 
i blahaja lita.

vďační veriaci zo Žiliny

Naša mamka Alžbeta Andrejčínová sa dožíva 80 
rokov života. Je to krásny vek, do ktorého sa už vmestí 
veľa spomienok. Je to radosť a šťastie, ale aj smútok, 
bolesť a žiaľ.

Želáme vám, mamka naša, aby ste ešte dlho boli medzi 
nami, aby vám Pán Boh požehnal a doprial vám dobré 
zdravie.

vaše deti Helenka, Jozef a Maňka s rodinami

Za dar prežitých 80 rokov po-
ďakoval Bohu 21. januára 2009 
bývalý kurátor z farnosti Hu-
menné-Pod Sokolejom pán Ján 
Kaššai.
Pri svätej liturgii sa kňaz modlí 
aj za „šľachetných a nezabud-

nuteľných zakladateľov tohto svätého chrámu“. 
Ďakujeme vám za obetavosť,  starostlivosť, modlitbu 
a vyprosujeme vám veľa Božieho požehnania, dobré 
zdravie a ochranu Presvätej Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita!
o. Anton s kurátormi + foto

Manželia Mária a Bartolomej Serafínovci z Ka-
mennej Poruby oslavujú 31. januára 50. výročie 
spoločného života.
Pri tejto príležitosti im synovia a dcéry s rodinami 
ďakujú za to, čo pre nich urobili a stále robia. Do ďalších 
rokov spoločného života im prajú dobré zdravie, veľa 
Božieho požehnania, lásky a šťastia.

14. februára oslávi požehnaných 50 rokov života náš 
milovaný duchovný otec Stanislav Diheneščík. 
Srdečne mu blahoželáme a prajeme mu pevné zdravie, 
mnoho trpezlivosti a veľa Božích milostí. Ďakujeme 
vám za vašu obetavú prácu pastiera duší v našej far-
nosti. Vyprosujeme vám od našej Bohorodičky, aby aj 
naďalej nad vami držala svoj ochranný plášť.

Mnohaja i blahaja lita! 
veriaci farnosti Bratislava

JubIlEá kňAZOV

Michal Vasiľ ml., protopresbyter Vranovsko-čemer-
nianskeho protopresbyterátu, 1. február 1959 – 50 
rokov života; Kamil Dráb CSsR, duchovný rehoľného 
rádu pre monastyr v Stropkove, 3. február 1969 – 40 
rokov života; František Dancák, titulárny kanonik, 
vicekancelár kúrie Prešovskej gréckokatolíckej ar-
chieparchie a člen Redakčnej rady časopisu Slovo, 9. 
február 1939 – 70 rokov života; Mons. Jozef Tóth, 
čestný dekan GBF UPJŠ, titulárny kanonik, na odpo-
činku, 23. február 1969 – 40 rokov kňazstva; prof. 
Peter Šturák, dekan GTF PU v Prešove, 25. február 
1964 – 45 rokov života 

Dôstojným otcom úprimne blahoželáme  
a zo srdca prajeme Mnohaja lita!

 OZNAmy

Príď, tvoje kráľovstvo 
– nové CD gospelovej kapely Bazilea
Chcete sa o kapele dozvedieť viac? Chcete si vypočuť 
ukážky piesní? Stačí kliknúť na www.bazilea.sk.
Ak máte o CD záujem, objednajte si ho na www.bazilea.
sk alebo na tel. 0949 18 42 31. (-s)

  NA SlOVO dAROVAlI

Ľubica Bačová, Poprad, 6 eur; Mária Balabasová, Ľubi-
ca, 6,30 eur; Mária Bobancová, Záhor, 6,63 eur; Jozef 
Bratko, Humenné, 9,62 eur; Ján Ďurka, Michalovce, 6 
eur; Gréckokatolícky farský úrad, Spišská Nová Ves, 
5 eur; Gréckokatolícky farský úrad, Banské, 5,64 
eur; Gréckokatolícky farský úrad, Drienov, 6,63 eur; 
Gréckokatolícky farský úrad, Prešov, 7 eur

Všetkým darcom vyslovujeme úprimné  
Pán Boh zaplať!

 INZERCIA

Ponúkam prácu živnostníkom – maliarom a natiera-
čom – po celý rok 2009. Volať medzi 19. a 20. hod. na 
035 / 659 31 39.

TEPElNá iZOláCiA SySTéMOM FúKANEJ Mi
NE RálNEJ VlNy MAGMARElAX vám prinesie 
okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu. 
Zatepľujeme trámové stropy, pultové strechy, steny 
s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie, 
zameranie a optimálny návrh ZDARMA.
Kačeňák Rastislav, technicko-obchodný poradca
Pre čitateľov Slova ZĽAVA 5%.    Mobil: 0915 042 522

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

Ahoj! Hľadám možno teba. Ak si príjemné, úprimné 
dievča do každého počasia od 26 do 32 rokov, tak si to 
možno ty, koho hľadám. Som 177 cm vysoký a mám 36 
rokov. Ak si z východného Slovenska, čakám na tvoju 
odpoveď na mejlovej adrese: migapa@azet.sk.

 CENNÍk INZERCIE

občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 centov a fo-
tografia alebo rámček 2 eurá. Meno zvýrazňujeme 
zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie: 
051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu (od 40 rokov 
života a od 20 rokov kňazstva) v normálnom rozsahu 
je za dobrovoľný príspevok.
Cenník firemnej inzercie nájdete na slovo.grkatpo.sk.

oZnamy a InZercIa

IKONOPISECKÁ DIELŇA 
ARCHANJELA RAFAELA

LADISLAV NÉMETH
MARTINČEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK

TEL.: 0905 993 988

IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OČI, ALE I DUŠU
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výroky apoštola Pavla

Pomôcky: 
eo ipso, 

Tante
Cestovný 
doklad

2. časť 
tajničky Zúria

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

Anglický 
šľachtický 

titul

Skratka 
súhvezdia 

orion
Nemecká 
predložka

Urobte 
posudok

4. časť 
tajničky Skupina

Predsunuté 
veliteľské 

stanovište, 
skratka

Práve preto, 
po latinsky

Nemocničné 
oddelenie

Mužské 
meno

Zvýšený 
tón „e“

Ryvali
Súdne 

konanie

Škrtia

slovo
Vážil Statný

Venoval 
sa hre

Finančný 
ústav

Výlučok pri 
zápale

1. časť 
tajničky TMalý potkan

Matka 
zakladateľov 

Ríma

obraz

Teta, po ne-
mecky

Cytoslovce 
povzdychu

Ponára sa
5. časť 

tajničky ohorok
Piesčina

Plochá kosť 
na chrbte

Predložka

Rímske číslo 
101

slovo Šaty
Vládca Inkov Citoslovce 

pádu
3. časť 

tajničky opäť

Ženské meno
Ženské meno

Ján, 
v Londýne

Potláčania
otravné 

látky, skr.
Rieka pri 
omsku

ozvena Trvajúci 
v čase

obal Ten, kto trpí 
anémiou

n Pýta sa hosť hlavného čašníka:
„Prečo sa vaša reštaurácia nazýva Prekvapené oči?“
Čašník odpovedá:
„to zistíte potom, keď vám prinesiem účet.“

n „oci, je atrament veľmi drahý?“
„nie, prečo sa pýtaš?“
„ale, mama strašne zúri, že som troška vylial na 
gauč.“

n Po hokejovom zápase.
„Pán tréner, prečo ste dnes hrali tak katastrofálne?“
„hm, neverili by ste, ako sa na tom ľade príšerne 
šmýka!“

n Príde učiteľka do triedy a hovorí žiakom: 
„dnes budeme počítať s kalkulačkami.“ 
deti sa začnú tešiť a učiteľka ďalej hovorí: 
„Koľko je 590 kalkulačiek a 790 kalkulačiek? “

n Inzerát: Predám auto s koženými sedadlami, v hr-
dzavej farbe, s priestranným kufrom, značky trabant. 

 Ľ B d e B o m o v e n h h m l I F

 J e e e d c B Ó K B o t a n I K a

 P r I a t e Ľ S t v o F a r m á r

 a l r c a S l o o a a l e h a d d

 ch h n Č o t c e l n m S e r u I n

 r á a I m o r h n š h l a S a e t

 a B Z h n v I a o e h o o K t á n

 S á r I a I m r m r c a o á d I J

 K n I h a n v o I e n n n J o e l

 Z v o n r y J e v Ž n I K e r J I

 r I r n I a ch e I o a t n I m a S

 a š u d c a ch a l l l l ch a n d t

 K r a B I S K u P d a o m š a ú o

legenda: anJel, archa, atÓm, atrament, árIa, BISKuP, BoleStI, 
BotanIKa, ceStovIny, cIeĽ,  delenec, dIaKon, duša, etán, 
Farmár, FIlm, hlaS, hnev, hornIna, hrad, hrach, hrIech, 
hrom, chlIeB, Ihla, InrI, IZáK, JerIcho, Joel, KaIn, KnIha, 
KraB, KvaS, lISt, manna, nInIve, oBed, ocot, odmena, oFera, 
oKtán, olovo, omša, oSud, PrIateĽStvo, tIara, údaJe, únIK, 
ZraK, Zvon, Žalm, ŽIaK, Žold.

tajničku osemsmerovky tvorí 20 nevyškrtaných písmen. autor: 
marek Pataky.
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 1: krížovka: (pozri rim 1, 16); osemsmerovka: 
evanjelium je darom pravdy. VýhERCA Z ČíSLA 1: terézia delimanová, mi-
chalovce. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Drevené chrámy 
– Bardejov, ktorú venovala predajňa pETRA v prešove. riešenia zasielajte 
na adresu: Slovo, P.o.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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9 6 5

1 7 9 3

8 2 3 1 6

9 7 1 3

5 9 7 1

6 8 9 2

4 9 2 8 5

6 8 5 9

5 6 3

1 4 5 9 3 6 2 8 7
8 2 9 7 1 5 3 4 6
3 6 7 8 2 4 9 1 5
9 1 4 2 5 8 6 7 3
2 7 3 6 9 1 8 5 4
6 5 8 4 7 3 1 2 9
7 3 2 1 4 9 5 6 8
5 8 1 3 6 7 4 9 2
4 9 6 5 8 2 7 3 1

Ježiš rozpráva niekoľko podobenstiev o Božom kráľovstve. Ktoré z nich je 
nakreslené na obrázku? Úloha: Nájdi správny dielik, ktorý chýba na obrázku.
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nezisková organizácia Petra
vám ponúka

Knihy obsahujú odborný  
popis a množstvo plnofarebných fotografií.

cena každého dielu je 9 eur + poštovné.
Mimoriadna ponuka do 28. februára 2009: 

pri objednaní všetkých titulov   
POŠTOVNé NEhRADíTE!

Schematizmus obsahuje 
údaje o každej gréckokatolíc-

kej farnosti a kňazovi  
na Slovensku a je obohatený 
o farebné fotografie z pový-

šenia našej cirkvi.
cena je 28,50 eur.

Do 28. februára 2009 
POŠTOVNé NEhRADíTE!

Knihy zasielame na dobierku alebo za úhradu vopred.
knihy si môžete zakúpiť aj v našej predajni  

na hlavnej 1 v prešove.
viac informácii na tel. čísle 051 / 756 26 26.

Drevené 
gréckokatolícke chrámy
na východnom
Slovensku

Humenné, okolie a iné

ISBN 978-80-8099-032-9 

Edícia Drevené gréckokatolícke chrámy 
na východnom Slovensku

obsahuje tieto diely:
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