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Zabudli ste si objednať časopis slovo?
To nič. Ešte stále to môžete urobiť.

Celoročný príspevok na vydávanie Slova a jeho distribúciu je 13 eur za kus a polročný 6,50 eura za kus.
Ponúkame vám aj nástenný kalendár Slova s motívom litmanovskej hory Zvir na rok 2010 za 1,50 eura. Príspevok môžete uhra-

diť poštovou poukážkou na adresu Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov alebo prevodom na č. účtu: 400 684 72 51/7500.

Potešte seba a svojich blízkych aj týmto vianočným darčekom, ktorý môže priniesť pohodu a porozumenie do vašej rodiny.

Rastislav Janičko

Hora Zvir sa nachádza v Ľu-
bovnianskej vrchovine, 

v nadmorskej výške 820 m. Na 
severe a východe hraničí s Poľ-
skom a na západe s chotárom 
obce Kamienka. Toto marián-
ske pútnické miesto Prešovskej 
archieparchie patrí do farnosti 
Litmanová v Staroľubovnian-
skom protopresbyteráte. Od obce 
je vzdialená 3,5 km. 

V novodobej histórii sa Litma-
nová dostala do povedomia 
hlavne v súvislosti s údajnými 
zjaveniami Panny Márie na hore 
Zvir (5. august 1990 – 6. august 
1995). Panna Mária sa zjavila 
dvom dievčatám v izbičke dre-
veného zrubu (majdánu), ktorý 
dodnes stojí na lúke obkolesenej 
lesom. Predstavila sa ako Nepo-
škvrnená Čistota. Želala si, aby 

obe dievčatá i ľudia prichádzali 
na toto miesto modliť sa. Keďže 
pútnici sem neustále prichádza-
jú modliť sa a hľadajú stratený 
pokoj duše, toto miesto sa ne-
ustále rozvíja. Najprv sa slúžili 
sväté liturgie v zrube, neskôr 
v drevenom liturgickom priesto-
re, ktorý sa k nemu pristavil. 

Keďže tieto priestory kapacitne 
nestačili, vznikla myšlienka 
postaviť nový liturgický priestor. 
V roku 2005 bola schválená 
definitívna podoba a projekt na 
výstavbu nového liturgického 
priestoru. Myšlienka sa začala 
realizovať v roku 2006 posväte-
ním základného kameňa.

Stavba liturgického priestoru 
sa nachádza mimo zastavaného 
územia obce Litmanová na hore 
Zvir (Zvor) v dolnej časti lúky, 
aby celý priestor čo najlepšie slú-
žil na bohoslužobné stretnutia 
pútnikov. Objekt je parafrázou 
tradičných drevených chrámov 
na kamenných základoch. Jeho 
pootočená veža a pozdĺžna os, 
ako aj smerom k lúke prírodného 
amfiteátra otvorená stena, chcú 
byť obrazom novej evanjelizácie 
pod plášťom Panny Márie.

Princíp hmotového riešenia 
spočíva v pôdorysnom tvare 

vlny s krovom kopírujúcim 
pôdorys. Spolu tvoria mäkký 
tvar pripomínajúci pahorok. 
Dominantou je veža týčiaca sa 
do výšky 25,4 m s podstavou 
suterénu 28,4 m. Stavba je reali-
zovaná z prírodných materiálov, 
ktoré sú charakteristické pre 
toto miesto. Stavba je riešená 

v dvoch podlažných úrovniach. 
Suterén obsahuje vstupné zá-
dverie, sakristiu, malý sklad, 
toaletu a malú miestnosť pre 
upratovačku. Poschodie tvorí 
schodisko vo veži, sprístupnený 
hlavný liturgický priestor, ktoré-
ho súčasťou je plocha vyhradená 
speváckemu zboru. Samostatná 
miestnosť s priamym prístupom 
z pódia je vyhradená ako eucha-
ristická. Príslušenstvo hlavného 
priestoru tvorí ešte miestnosť 
pre zvukára.

Na hlavnom liturgickom 
priestore sa nachádza kamen-
ný oltár, za ktorým je ikona 
Presvätej Bohorodičky, ktorá 
zobrazuje udalosti viažuce sa 
k zjaveniam na hore Zvir, a  
ikona Božieho milosrdenstva. 
Liturgický priestor má základný 
rad ikonostasu s ikonou sviatku 
Presvätej Bohorodičky – Nepo-
škvrnenej Čistoty.

Do budúcnosti sa plánuje 

okružný chodník okolo hory 
Zvir s osvetlením a ozvučením, 
zrubový dom s priestorom pre 
lekárku a stena na ďakovné 
tabuľky. 

Hlavným projektantom stavby 
je Ing. arch. Ladislav Friedmann, 
ktorý architektúru nového litur-
gického priestoru zladil s nád-
hernou prírodnou scenériou. 
Stavbu realizovali Bardejovské 
pozemné stavby (2006 – 2009) 
a bola financovaná zo zbierok, 
súkromných darov, príspevkov 
zahraničných nadácií a darov 
štedrých sponzorov. 

Slávnostná posviacka nové-
ho liturgického priestoru sa 
uskutočnila 7. septembra 2008 
vladykom Jánom Babjakom 
SJ, prešovským arcibiskupom 
a metropolitom. Pri tejto sláv-
nosti vladyka vyhlásil toto 
miesto modlitby za mariánske 
pútnické miesto Prešovskej gréc-
kokatolíckej archieparchie. n

Kaplnka Nepoškvrneného Počatia  
Presvätej Bohorodičky na hore Zvir

Sním
ka: Vasil Kindja
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Znova je tu čas radosti, veselosti. Áno, 
Vianoce prichádzajú každoročne a všetci ľudia 
môžu znova hlboko načrieť v žriedle Božej lásky, 
v srdci Božieho Syna.

Vnímame radostnú atmosféru Vianoc, ktorej 
dominuje pokoj, láska, porozumenie, darčeky, 
vzájomná ľudská blízkosť. Atmosféra Vianoc sa 
dotýka sŕdc mnohých ľudí, ale bohato napĺňa 
iba tých, ktorí prijmú toho, ktorý prišiel na svet 
z lásky k človekovi ako betlehemské Dieťa. Toto 
Dieťa je najväčším darom a pokladom Vianoc.

Vianoce bez Ježiša sa dajú prirovnať ku 
kolíske bez dieťaťa. Načo je kolíska, keď niet 
dieťaťa? Načo sú Vianoce, keď niet Ježiša Krista? 
Bolo by to hlboké nepochopenie týchto sviatkov 
a veľké nedorozumenie, ak by niekto chcel sláviť 
Vianoce bez Ježiša. Bola by to kontradikcia, číry 
nezmysel.

Vianoce sú pre všetkých ľudí dôkazom Božej 
dobroty a lásky. Liturgický rok nám ich kaž-
doročne pripomína preto, aby ľudia pookriali 
na duši, aby sa zastavili v tom nezmyselnom 
každodennom zhone za „hodnotami tohto 
sveta“ a objavili ten najväčší poklad – dar 
z neba, novonarodeného kráľa Ježiša Krista. 
Lebo ak ho neobjavíme a neprijmeme do srdca, 
náš život sa nemôže zmeniť. Zostane v nás žiť 
starý človek, ktorý bude ďalej blúdiť v prázdnom 
naháňaní času a v zhone za materiálnymi 
dobrami, ktoré nikoho nenasýtia šťastím, poko-
jom a milosťou.

Ba hrozí tu ešte väčšie nebezpečenstvo, že 
človek odvrátený od Boha sa odvráti aj od seba 
samého a nebude mu záležať už na ničom, ani 
na vlastnom živote.

Masmédiá nedávno priniesli správu z Afga-
nistanu o tom, že viacerí ľudia, najmä tamojšie 
ženy žijúce v beznádeji, domnelo riešia svoj 
život pokusom o samovraždu.

Na toto upozornil už v roku 2006 Svätý Otec 
Benedikt XVI., keď povedal, že svet zbavený 
Boha stráca svoj život a upadá do kultúry smrti. 
Toto nebezpečenstvo už naznačil aj pápež Ján 
Pavol II. vo svojej encyklike Evangelium Vitae.

Vianoce sú sviatkami Ježišovho príchodu na 
našu zem. Iba deti ich vedia naplno vychutnať. 
Znížme sa k nim aj my, aby sme mohli obja-
viť veľkosť Božej lásky. V pokore srdca viďme 
v betlehemskom dieťati Boha, pokloňme sa mu 
a prijmime ho do svojho života. Lebo zmysel 
týchto sviatkov je v tom, že Boh sa znížil k nám, 
aby vstúpil do ľudských sŕdc a duší a naplnil nás 
láskou.

Sviatky Božieho narodenia nás presviedčajú 
o tom, že Boh má záujem o človeka. Ide tu o ne-
pochopiteľné poníženie Boha, aby nás biednych 
ľudí mohol povýšiť a darovať nám večné šťastie 
– nebo. Toto je logika Božej lásky.

A aká je tá naša láska, tvoja i moja? Nevyho-
várajme sa, že sme doposiaľ nespoznali Božiu 
lásku. Môžeme ju spoznať aj počas týchto via-
nočných sviatkov a môžeme na ňu odpovedať 
svojou ľudskou láskou.

Skúsme odstrániť zo svojho života pýchu 
a povýšenectvo. Uprázdnené miesto ponúkni-
me Ježišovi Kristovi. On nás naplní láskou.

Všetkým čitateľom Slova vyprosujem po-
žehnané sviatky Božieho narodenia a zo srdca 
udeľujem arcipastierské požehnanie.

Christos raždajetsja!
Slavite jeho!

vladyka Ján Babjak SJ,  
prešovský arcibiskup a metropolita
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Vianoce – znova 
ponúknutá 
radosť
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Betlehem

Na mape Izraela nájdete dva Betle-
hemy: judejský a galilejský. Aj preto 
evanjelisti pri Ježišovom narodení 
geografický údaj spresňujú. Pozrime 
sa dnes v kontexte novozákonných 
udalostí aj na ďalšie miesta Starého 
zákona spojené s Betlehemom.

12

V jakubianskych vodách

Pán Michal Kundľa zrástol so 
svojou obcou. V Jakubanoch sa 
narodil pred vyše sedemdesiatimi 
rokmi. V tomto kúte Slovenska 
sa podarilo zachovať väčšiu 
časť autentického folklóru a aj 
prežívanie vianočného času tu 
stále dýcha minulosťou.

14 

Štedrovečerný stôl 

Sviatky Narodenia Pána si bez Štedrej 
večere snáď ani nevieme predstaviť. 
Avšak v každom kúte našej krajiny ju 
prežívame inak. Niekoľko receptov 
nám môže pomôcť spoznať aj iné 
obyčaje, na aké sme zvyknutí za tým 
naším stolom.

16



jednota  
s kristom
a v cirkviDrahí bratia a sestry,

tak ako uplynulú stredu i dnes budeme 
hovoriť o osobnostiach rodiacej sa Cirkvi. 
Minulý týždeň sme hovorili o pápežovi 
Klementovi I., treťom nástupcovi sv. Petra. 
Dnes budeme hovoriť o sv. Ignácovi, ktorý 
sa stal tretím biskupom Antiochie od roku 
70 do roku 107 – to je aj dátum jeho mu-
čeníctva. Rím, Alexandria a Antiochia boli 
v tých časoch tromi veľkými metropolami 
Rímskeho impéria. Nicejský koncil hovorí 
o troch primátoch, predovšetkým o pri-
máte Ríma, ale aj Alexandria a Antiochia 
sa v istom zmysle zúčastňujú na primáte. 
Sv. Ignác bol biskupom Antiochie, ktorá 
sa dnes nachádza v Turecku. V Antiochii, 
ako vieme zo Skutkov apoštolov, vznikla 
vzmáhajúca sa kresťanská komunita: 
podľa apoštolskej tradície jej prvým bis-
kupom bol apoštol Peter a tam „učeníkov 
prvý raz nazvali kresťanmi“(Sk 11, 26). 
Eusébius z Cézarey, historik zo 4. storo-
čia, venuje celú jednu kapitolu svojich 
Cirkevných dejín životu a literárnemu 
dielu Ignáca (3, 36). „Zo Sýrie,“ píše, 
„bol Ignác poslaný do Ríma, aby ho pre 
svedectvo, ktoré vydal Kristovi, hodili za 
pokrm šelmám. Počas svojej cesty Áziou, 
pod prísnym dohľadom stráží – ktoré 
vo svojom Liste Rimanom (5, 1) nazý-
va ,desať leopardov´ – ,v jednotlivých 
mestách, v ktorých sa zdržiaval, kázňami 
a napomenutiami posilňoval cirkvi.´ Pre-
dovšetkým ich so živým zápalom povzbu-
dzoval, aby sa chránili pred herézami, 
ktoré sa vtedy začínali vzmáhať, a odpo-
rúčal im, aby sa neodtŕhali od apoštolskej 
tradície.“ Prvou etapou Ignácovej cesty 
k mučeníctvu bolo mesto Smyrna, kde bol 
biskupom sv. Polykarp, žiak sv. Jána. Tu 
Ignác napísal štyri listy – cirkvám v Efeze, 
Magnézii, Trallii a Ríme. „Keď Ignác odi-
šiel zo Smyrny,“ pokračuje Eusébius, „pri-
šiel do Troady a odtiaľ poslal nové listy“ 
– dva cirkvám vo Filadelfii a v Smyrne, 

a jeden biskupovi Polykarpovi. Eusébius 
tak dopĺňa zoznam listov, ktoré zanechala 
Cirkev 1. storočia ako vzácny poklad. Keď 
čítame tieto texty, cítime sviežosť viery 
generácie, ktorá ešte poznala apoštolov. 
V týchto listoch cítime aj vrúcnu lásku 
svätca. Tento mučeník napokon dorazil 
do Ríma, kde ho vo Flaviovom amfiteátri 
hodili za pokrm divokým zvieratám.

Nijaký cirkevný otec nevyjadril tak silno 
ako Ignác túžbu po jednote s Kristom a po 
živote v ňom. Preto sme v úvode gene-
rálnej audiencie čítali evanjeliový úryvok 
o viniči, ktorým je podľa Jánovho evanje-
lia Ježiš. U Ignáca sa vlastne zlievajú dva 

duchovné „prúdy“: prvý je Pavlov – celý 
upriamený na jednotu s Kristom – a dru-
hý Jánov – sústredený na život v Kristovi. 
Tieto dva prúdy zase vyúsťujú do napo-
dobňovania Krista, ktorého Ignác viac-
krát vyhlasuje za „môjho“ alebo „nášho 
Boha“. Ignác naliehavo prosí rímskych 
kresťanov, aby nebránili jeho mučeníctvu, 
lebo netrpezlivo očakáva „spojenie sa 
s Ježišom Kristom“. A vysvetľuje: „Je pre 
mňa krajšie zomrieť na ceste v ústrety 
Ježišovi Kristovi, než vládnuť celej zemi. 
Hľadám toho, ktorý pre mňa zomrel, ch-
cem toho, ktorý pre nás vstal z mŕtvych... 
Nechajte ma napodobniť umučenie môjho 

SloVo SVätého otca

Ignác Antiochijský túžil 
po jednote s Kristom 
a v Cirkvi
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Boha!“ (List Rimanom 5 – 6). V týchto 
spaľujúcich vyznaniach lásky možno 
zreteľne vypozorovať typický kristologický 
„realizmus“ cirkvi v Antiochii, celkom 
sústredený na vtelenie Božieho Syna a na 
jeho pravú a konkrétnu ľudskosť. „Ježiš 
Kristus,“ píše Ignác Smyrňanom, „je 
skutočne z rodu Dávidovho“, „skutočne 
sa narodil z Panny“, „skutočne bol pribitý 
na kríž za nás“ (1, 1). 

Ignácovo nezadržateľné smerovanie 
k jednote s Kristom kladie základy 
skutočnej „mystiky jednoty“. On sám sa 
definuje ako „človek, ktorý chce urobiť pre 
jednotu všetko“ (Filadelfanom 8, 1). Pre 
Ignáca je jednota predovšetkým požiadav-
kou Boha, ktorý je absolútnou jednotou 
troch osôb. Často opakuje, že Boh je 
jednota a že iba v Bohu sa táto jednota 
nachádza v čistom a pôvodnom stave. 
Jednota, ktorú majú na tejto zemi do-
siahnuť kresťania, nie je ničím iným, ako 
čo najvernejším napodobením božského 
archetypu. Týmto spôsobom Ignác dospel 
k vypracovaniu takej vízie Cirkvi, ktorá 
zblízka pripomína niektoré vyjadrenia 
z Listu Korinťanom od Klementa Rím-
skeho. „Je pre vás dobré,“ píše napríklad 
kresťanom v Efeze, „postupovať v súlade 
s vôľou biskupa pri všetkom, čo robíte. 
Vaši kňazi, hodní svojho mena, žijú totiž 
v takej harmónii s biskupom ako struny 
na lýre. Svojou svornosťou a láskyplnou 
súhrou ospevujete Ježiša Krista. Nech sa 
každý z vás rad-radom začlení do chóru, 
aby ste naladení podľa Boha jednotne 
spievali symfóniu svornosti“ (4, 1 − 2). 
A po tom, ako odporučil Smyrňanom „nič 
z toho, čo sa týka Cirkvi, nepodnikať bez 
biskupa“ (8, 1), zveruje sa Polykarpovi: 
„Ponúkam svoj život za tých, ktorí sú 
zajedno s biskupom, kňazmi a diakonmi. 
Kiež mám s nimi podiel u Boha. Pracujte 
spolu jedni pre druhých, bojujte spolu, 
bežte spolu, trpte spolu, spite a bdejte 
spolu ako Boží správcovia, jeho prísediaci 
a sluhovia. Usilujte sa páčiť sa tomu, pre 
ktorého bojujete a od ktorého dostávate 
odmenu. Nech nikoho z vás neobvinia 
ako dezertéra. Váš krst nech je štítom, 
viera helmou, láska kopijou, trpezlivosť 
brnením“ (6, 1 – 2). 

Keď to zhrnieme, môžeme si v Ignáco-
vých listoch všimnúť akýsi druh trvalej 
a plodnej dialektiky medzi dvomi charak-
teristickými aspektmi kresťanského života 
– hierarchickou štruktúrou cirkevného 
spoločenstva na jednej strane a základ-
nou jednotou, ktorá spája medzi sebou 
navzájom všetkých veriacich v Kristovi, 
na strane druhej. Tieto roly si nemôžu 
odporovať. Naopak, vytrvalú vnútornú 
jednotu spoločenstva veriacich i jednotu 

s pastiermi opakovane zdôrazňujú veľa-
vravné obrazy a analógie: lýra, struny, 
intonácia, koncert, symfónia. Zrejmé 
pritom je, že biskupi, kňazi a diakoni 
majú pri budovaní spoločenstva osobitnú 
zodpovednosť. Platí to predovšetkým pre 
pozvanie k láske a k jednote: „Buďte jed-
no,“ píše Ignác Magnézijčanom, pričom 
pripomína Ježišovu veľkňazskú modlitbu 
pri Poslednej večeri, „jedna úpenlivá 
prosba, jedna myseľ, jedna nádej v láske... 
Ponáhľajte sa všetci k Ježišovi Kristovi 
– jedinému Božiemu chrámu, jedinému 
oltáru. On je jeden, pochádza od jediného 
Otca, je s ním jedno a do jednoty s ním sa 
vrátil“ (7, 1 – 2). 

Ignác ako prvý v kresťanskej literatúre 
pripisuje Cirkvi prívlastok katolícka, čiže 
všeobecná. „Kde je Ježiš Kristus,“ tvrdí, 
„tam je Cirkev katolícka.“ (Smyrňanom 
8, 2) A práve v službe jednoty Katolíc-
kej cirkvi zastáva kresťanská komunita 
v Ríme istý druh primátu v láske. „Cirkev 
v Ríme je hodná Boha, je ctihodná, prá-
vom sa nazýva blaženou... Bdie s dobro-
činnou láskou podľa Kristovho zákona 
a meno má od Otca.“ (Rimanom, prológ) 
Ako vidieť, Ignác je naozaj „učiteľom 
jednoty“: jednoty Boha a jednoty Krista 
– navzdory rozličným herézam, ktoré sa 
začínali šíriť a oddeľovali človeka a Boha 
v Kristovi – „jednoty Cirkvi, jednoty 
veriacich vo viere a v láske, nad ktoré 
niet nič vznešenejšie“ (Smyrňanom 6, 
1). Skrátka, Ignácov „realizmus“ pozýva 
niekdajších i súčasných veriacich, nás 
všetkých, k postupnému pripodobne-
niu sa Kristovi (k jednote s ním, životu 
v ňom) a k oddanosti jeho Cirkvi (k jed-
note s biskupom, k veľkodušnej službe 
spoločenstvu a svetu). Treba dospieť 
k syntéze medzi spoločenstvom Cirkvi 
v jej vlastnom vnútri a poslaním ohlaso-
vať evanjelium iným, až kým prostred-
níctvom jednej dimenzie prehovorí tá 
druhá a veriaci budú stále viac „ovládaní 
oným nerozdeleným duchom, ktorým je 
sám Ježiš Kristus“ (Magnézijčanom 15). 
Vyprosujúc od Pána túto „milosť jednoty“ 
a v presvedčení, že bdiem nad láskou 
celej Cirkvi (porov. Rimanom, prológ), 
obraciam sa na vás s tým istým želaním, 
ktorým Ignác zakončil svoj list kresťanom 
v Trallii: „Milujte jeden druhého s neroz-
deleným srdcom. Môj duch sa ponúka na 
obetu za vás, nielen teraz, ale aj keď príde 
k Bohu... V Kristovi vás môžu nájsť bez 
poškvrny“ (13). Modlime sa, aby nám Pán 
pomohol dosiahnuť túto jednotu a aby 
nás nakoniec našiel nepoškvrnených, lebo 
je láskou, ktorá očisťuje duše. n

preložila Mária Spišiaková

Vážený otec Juraj,
prosím o vysvetlenie pôstu v predvečer 
sviatku narodenia Pána a v predvečer 
sviatku Bohozjavenia. V tieto dni je priká-
zané zdržiavať sa mäsitých pokrmov a len 
trikrát za deň jesť. Z toho je dovolené iba 
raz sa dosýta najesť. 

moja otázka je, či sa treba v tieto dva 
dni zdržiavať aj vaječných a mliečnych 
pokrmov tak, ako je to v prvý deň Veľkého 
pôstu a na Veľký piatok, keď sa treba zdr-
žať mäsa, mlieka, vajec a výrobkov z nich.

Ďakujem.
čitateľka Slova

Milá čitateľka
vidieť, že vám pôstna disciplína nie je 
cudzia. naozaj, predvečer narodenia Pána 
i Bohozjavenia je zvláštny čas očakávania, 
ktorý cirkev prežíva pôstom. Pod pôs-
tom však striktne rozumieme iba spôsob 
jedla – teda jesť iba raz dosýta a dvakrát 
malé občerstvenie. okrem pôstu má 
však cirkevný rok aj dni, keď je prikázaná 
zdržanlivosť. najznámejšia je práve zdr-
žanlivosť od mäsitých jedál, ktorú mylne 
ľudovo nazývame pôstom. a v špecifické 
a dôležité dni existuje aj zdržanlivosť od 
vaječných a mliečnych jedál.

V dni, na ktoré sa pýtate, je však iba 
pôst a zdržanlivosť od mäsa. Pôst sa však 
zruší, ak predvečer pripadne na sobotu 
alebo nedeľu (zdržanlivosť však ostáva).

na tomto mieste však musím povedať, 
že hlavne mladí ľudia si často zamieňajú 
zdržanlivosť od mäsitých jedál so zdržan-
livosťou výlučne od mäsa. medzi mäsité 
jedlá totiž patria všetky jedlá, ktoré tým či 
oným spôsobom prichádzajú pri príprave 
do styku nielen s mäsom, ale aj s krvou či 
tukom. Ide teda o všetky mäsité výva-
ry (preto sa nemá dávať do vianočnej 
kapustnice pri príprave klobása a možno 
ju tam dať až nasledujúci deň, nemožno 
vyprážať rybu na bravčovom tuku a pod.).

rovnako pri zdržanlivosti od mliečnych 
a vaječných jedál nemožno jesť napríklad 
mliečnu čokoládu, maslo, jogurty, vianoč-
ku a pečivo, v ktorom je použité mlieko 
a maslo.

Preto je dôležité všímať si pri nákupe 
aj zloženie výrobkov. Výrobcovia neraz 
zavádzajú zákazníka názvami, pričom 
v zozname zloženia produktu sa dozviete, 
že napríklad zeleninová polievka je vyro-
bená aj so slepačím či hovädzím koncen-
trátom. to isté platí v reštauráciách.

Žehná vám a milostiplné prežitie naro-
denia Pána praje

otec Juraj

lIStáreň
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n Európa tvár. V Berlíne 9. novem-
bra 1989 padol symbol neslobody 
– Berlínsky múr. Pri tejto príležitosti 
sa 9. novembra dopoludnia v ber-
línskom Getsemanskom chráme 
konala spomienková slávnosť, 
s ktorej iniciatívou prišla Konferen-
cia biskupov Nemecka a Evanjelic-
ká cirkev v Nemecku.

n V Minsku sa 9. – 11. novembra 
konalo stretnutie kresťanov so 
Židmi pod názvom Dialóg medzi 
kresťanstvom a židovstvom: nábo-
ženské hodnoty ako základ vzájom-
ného rešpektu.

n Medzinárodná konferencia 
o pastorácii mládeže v Maďarsku 
sa uskutočnila 12. – 14. novembra 
v meste Szombathely. Podujatie or-
ganizoval Stredoeurópsky medzi-
národný mládežnícky tím. Účast-
níkmi konferencie boli kňazi a laici 
zodpovední za pastoráciu mládeže 
z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, 
Slovinska, Maďarska, Českej repub-
liky, Poľska, Rakúska a Slovenska.

n Srbský pravoslávny patriarcha 
Pavol zomrel 15. novembra vo 
Vojensko-medicínskej akadémii 
v Belehrade. Srbsko vyhlásilo troj-
dňový smútok.

n Effata! – Nepočujúca osoba 
v živote Cirkvi bola téma 24. me-
dzinárodnej konferencie o nepoču-
júcich, ktorú usporiadala Pápežská 
rada pre apoštolát zdravotníkov 
19. – 21. novembra vo Vatikáne. 
Na konferencii sa zišlo asi 498 ľudí 
z takmer 70 krajín sveta, pričom 89 
z nich boli nepočujúci.

n Na protest proti trestu smrti sa 
30. novembra vyše tisíc miest na ce-
lom svete pripojilo k iniciatíve Ko-
munity sv. Egídia s názvom Žiadna 
spravodlivosť bez života osvetlením 
dôležitých monumentov mesta.

n Ruská pravoslávna cirkev vy-
dala knihu textov Benedikta XVI. 
o kultúre v Európe v talianskom 
a ruskom jazyku. Pod názvom Eu-
rópa, duchovná domovina prináša 
prejavy Svätého Otca z obdobia 
vyše jednej dekády. Jej prezentácia 
sa uskutočnila 2. decembra v Ríme 
v rámci debaty za okrúhlym stolom 
na tému Úloha cirkví v kultúrnej 
integrácii Európy. Ide o udalosť 
historického významu v dejinách 
Katolíckej cirkvi a Ruskej pravosláv-
nej cirkvi.
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Katolícka cirkev v Írsku sa otriasa v základoch
V Írsku bol 26. novembra publi-
kovaný 700-stranový dokument 
Vyšetrovacej komisie pre sexu-
álne zneužívanie detí kňazmi 
dublinskej arcidiecézy, ktorá 
od roku 2006 pracovala na pre-
skúmaní okolo 320 prípadov 
zneužívania. Prípad sa vzťahuje 
aj na štyroch arcibiskupov, ktorí 
dali prednosť obavám o repu-
táciu Cirkvi pred ochranou detí. 
Kardinál Sean Brady, arcibiskup 
armaghu a prímas celého Írska, 
reagoval na zverejnenie správy 
vyšetrovateľov vyhlásením:

„Som šokovaný a zahanbený 
pre zneužívanie detí opísané 
v správe Vyšetrovacej komisie 
pre sexuálne zneužívanie detí 

kňazmi dublinskej arcidiecézy, 
ktorá bola dnes publikovaná. 
Chcem sa ospravedlniť všetkým, 
ktorí boli zranení, a ich rodi-
nám. tiež sa chcem ospravedlniť 
všetkým ľuďom Írska, že sa toto 
zneužívanie zakrývalo a že sa 
dala prednosť reputácii Cirkvi 
pred bezpečnosťou a blahom 
detí. Je mi to hlboko ľúto a som 
zahanbený.“

Hlbokú bolesť nad ublíženiami 
nevinným obetiam vyjadril vo 
verejnom vyhlásení aj arcibiskup 
dublinu Mons. diarmuid Martin. 
ako pastier diecézy, v ktorej sa 
zločiny odohrali, povedal, že 
v tejto situácii „nijaké ospravedl-
nenie nemôže byť dostačujúce“. 

V rozhovore pre Vatikánsky roz-
hlas povedal: „dnes treba pove-
dať, že v Írsku sa v rámci Cirkvi 
urobil veľký pokrok v aplikovaní 
smerníc na ochranu detí.“

Na otázku o pokračovaní plne-
nia poslania Cirkvi v Írsku arcibis-
kup diarmuid Martin odpovedal: 
„Verím, že kňazi nadobudnú 
odvahu a silu od samotných far-
níkov a od laikov, aby si boli ve-
domí dôležitosti svojho poslania. 
Cirkev sa musí zmeniť a myslím 
si, že je pre nás lepšie, že sme 
túto kapitolu podstúpili až do 
najhlbších dôsledkov. Musíme 
byť veľmi pozorní pri formácii 
našich kňazov...“

Mesto Ľvov bolo od 29. 
novembra do 9. decem-
bra dejiskom každoroč-
nej synody ukrajinskej 
gréckokatolíckej cirkvi. 
Zhromaždeniu, ktoré si 
za prvoradú tému zvoli-
lo otázku evanjelizácie, 
predsedal vyšší arcibiskup 
Kyjeva a Haliče lubomyr 
Husar. tému si biskupi roz-
delili na tri časti: príprava 

na ohlasovanie evanjelia, 
spôsoby ohlasovania a pri-
jatie evanjelizačnej misie 
Cirkvi zo strany veriacich. 
Zo stretnutia 49 synodál-
nych otcov sa očakáva 
dokument, ktorý by mal 
pomôcť Cirkvi nielen na 
ukrajine, ale tiež epar-
chiám v diaspóre v iných 
častiach sveta.

Ukrajinská gréckokatolícka 
cirkev začala synodu 
o evanjelizácii
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Hudobné Cd s hlasom, príhovor-
mi a modlitbami Svätého Otca 
bolo pod názvom Alma Mater 
– Hudba z Vatikánu 10. novem-
bra predstavené verejnosti na 
tlačovej konferencii v priestoroch 
rímskeho Kapitolu.

Na tlačovej konferencii v Ríme 
30. novembra P. Federico lom-
bardi, riaditeľ tlačového strediska 
Svätého stolca, objasnil vznik no-
vého albumu, ktoré sa od tohto 
dňa predáva. Povolenie použiť 
hlas Svätého Otca na albume bol 
podľa neho daný preto, že pápež 
Benedikt XVI. rád hľadá nové 
cesty, ako tomuto svetu odo-
vzdať náboženské a duchovné 
posolstvá. „Hudba je efektívnym 
spôsobom komunikácie s mno-

hými mladými ľuďmi, a nielen 
s nimi,“ povedal P. lombardi 
a dodal: „tvorivá snaha o spoje-
nie tradičnej a modernej hudby 
s múdrym a duchovným textom 
si iste zaslúži povšimnutie.“

Svätý Otec na Cd spieva lore-
tánske litánie a niekoľko marián-
skych piesní v piatich jazykoch: 
latinčine, taliančine, portugalči-
ne, francúzštine a nemčine. Ide 
o prvý zvukový záznam pápeža 
Benedikta XVI. na Cd, všetky 
zvukové nahrávky poskytol Vati-
kánsky rozhlas. album s celkovou 
dĺžkou 49 minút dopĺňa osem 
skladieb súčasnej vážnej hudby 
v prevedení Kráľovského filhar-
monického orchestra a zboru 
filharmonickej akadémie v Ríme 

pod vedením Mons. Pabla Colina. 
Časť výťažku z predaja albumu 

bude použitá na financovanie 
hudobnej výchovy medzi chu-
dobnými deťmi vo svete. Projekt 
má aj svoju vlastnú webovú 
stránku www.musicfromtheva-
tican.com. (tK KBS, tS ČBK)

CD s pápežovým spevom sa začína predávať
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n 24. októbra 2009 vladyka 
Milan posvätil v Slavkovciach 
obnovený chrám, ktorý je zasvä-
tený Zoslaniu Svätého ducha. Po 
posviacke nasledovala posviacka 
novej Kaplnky sv. Panteleimona, 
ktorá bola zriadená na fare. Na 
čelnej strane farskej budovy potom 
vladyka Milan posvätil pamät-
nú tabuľu Ignácovi Roškovičovi 
(1854 – 1915), známemu maliarovi 
sakrálnych malieb, ktorého obrazy 
a fresky môžeme vidieť aj v pre-
šovskej katedrále a ktorý sa narodil 
na fare v Slavkovciach ako syn 
gréckokatolíckeho kňaza. Pamät-
nú tabuľu odhalila starostka obce 
p. Maria Brejdová a otec Petričko, 
farár v Slavkovciach. tato slávnosť 
bola veľkým duchovným zážitkom 
pre mnohých veriacich a veríme, 
že prinesie ďalšie ovocie Svätého 
ducha pre našu farnosť.

Ľ. Petričko

n 1. novembra sa rímskokato-
lícki a gréckokatolícki veriaci 
v Zemplínskom Hradišti zjedno-
tili počas pobožnosti na cintoríne 
pred hlavným krížom. Pôvodným 
zámerom každej z cirkví bolo sláviť 
Sviatok všetkých svätých a pri-
pomenúť si Pamiatku zosnulých 
osobitne, ale po vzájomnej dohode 
sa rozhodli pre spoločnú modlitbu 
za zosnulých. V úvodnej časti zíde-
ných veriacich privítal vdp. adrián 
Průša, kaplán Rímskokatolíckej 
cirkvi. Evanjelium i krátku homíliu 
predniesol farár Gréckokatolíckej 
cirkvi otec Ivan Molčányi.

Martina Bodnárová

n V náboženskom centre tre-
bišovských gréckokatolíkov sa 
6. novembra stretli maturitné 
ročníky Cirkevného gymnázia sv. 
Jána Krstiteľa a Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv. Jozafáta. Na 
slávnostnej sv. liturgii sa študentom 
prihovoril košický eparcha vladyka 
Milan Chautur

Marek Čižmár

n V gréckokatolíckom Chráme sv. 
archanjela Michala v Hrabovčíku 
(Svidnícky protopresbyterát) sa 
v nedeľu 8. novembra uskutočni-
la odpustová slávnosť. Modlitbou 
slávnostného ruženca mládeže sa 
začal program slávnosti. Kazateľom 
bol otec Stanislav Jalčák z farnosti 
andrejová. Priebeh slávnostnej sv. 
liturgie dopĺňali svojím spevom 
deti a mládež. Slávnosť sa ukončila 

(Košice, Michal Hospodár) V pre-
biehajúcom Roku kňazov sa 12. 
novembra stretli kňazi Košickej 
eparchie, aby spoločne for-
movali svoju kňazskú identitu. 
Program stretnutia v biskupskej 
rezidencii otvorila modlitba 
tretej hodinky časoslova. V prí-
hovore ku kňazom vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha, 
poukázal na potrebu vnútornej 
zmeny u každého kňaza. Za prí-
klad kňazom postavil sv. Jozáfáta 
Kunceviča, biskupa a mučeníka 
jednoty Cirkvi, ktorý mal práve 
v tento deň svoj sviatok.

Biblický pohľad na Kristovo 
kňazstvo prezentoval vo svo-
jej prednáške biblista Róbert 
Jáger. Vychádzal pritom z listu 
Hebrejom, kde je zachytený 
inšpirovaný pohľad na Krista 
Veľkňaza. Z biblickej exegézy 
vybraných miest listu vyvodil aj 
praktický dôsledok pre kňazov 
dneška. „tak ako sa Kristus iden-
tifikoval so svojimi bratmi vo 
všetkom okrem hriechu, aj kňaz 
sa má identifikovať s Kristom 
a so svojimi farníkmi.“ V druhej 
prednáške otec Mikuláš Ďurko-
vič predstavil pohľad niektorých 

autorov patristického obdobia 
na ustanovizeň kňazstva.

V druhej časti programu nasle-
dovala diskusia. Priestor na prak-
tické informácie využili riaditeľka 
Cirkevnej pedagogickej školy 
v Košiciach Kristína Horizralová 
a pracovníci Eparchiálnej kúrie 
otec Jozef Gočik a Mária Goldí-
rová. Kňazský formačný deň bol 
cenným príspevkom k rôznym 
aktivitám na podporu hlbšieho 
uvedomenia si vlastnej hodnoty 
kňazstva a jeho realizácie v pas-
toračnej praxi.

Kňazi Košickej eparchie formovali svoju kňazskú identitu

Otvorili oddychovo-náučný okruh Bučí laz
(Juskova Voľa, Erich Eštvan) 19. 
novembra sa v priestoroch Gréc-
kokatolíckeho mládežníckeho 
centra Bárka v Juskovej Voli ko-
nalo podujatie pri príležitosti 
otvorenia oddychovo-náučného 
turistického okruhu s názvom 
Bučí laz. dielo je vyvrcholením 
spolupráce medzi Cirkevnou 
školou v prírode a obcou Juskova 
Voľa.

Po úvodnom privítaní hostí 
otec Erich Eštvan, riaditeľ CŠvP, 
a starosta obce Pavol Kaňuch 
predstavili prítomným formou 
multimediálnej prezentácie zá-
kladné fakty o priebehu celej 
realizácie náučného chodníka. 
Zaujímavý bol príspevok Ing. Jána 
Mičovského, ktorý prítomným 
priblížil náučné chodníky, ktoré 
zrealizovali lesy SR, š.p. Následne 
absolvovali všetci prítomní ukáž-
ku vybraných častí chodníka pria-
mo v teréne. Celá akcia sa ukon-
čila slávnostným obedom. Na 
podujatí sa zúčastnili zástupcovia 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
v Prešove, nadácie Ekopolis, zá-
stupcovia lesov SR, š.p., predstavi-
telia verejnej správy a zástupcovia 
miestnych samospráv okolitých 

obcí, riaditelia škôl, zástupcovia 
Vlastivedného múzea Hanušovce 
nad topľou, médií, sponzori a iní 
vzácni hostia. Projekt v hodnote 
7 685 eur (231 518 Sk) bol pod-
porený z prostriedkov Nadácie 

Ekopolis a spoločnosti Slovnaft 
v rámci programu Zelené oázy. Na 
financovaní sa okrem Cirkevnej 
školy v prírode a obce Juskova 
Voľa výrazne podieľal aj Prešovský 
samosprávny kraj.

Zámerom projektu bolo vy-
budovať štvorkilometrovú od-
dychovo-náučnú zónu, ktorá 
by približovala rôzne historické, 
etnografické, náboženské, prí-
rodovedné a iné zaujímavosti 

v regióne. Na trase chodníka sa 
nachádza sedem demonštrač-
ných plôch vybavených tabuľami 
so základnými tematickými infor-
máciami. Jednou z ústredných 
tém projektu je priblížiť zašlú 

slávu lesnej železnice, ktorá bola 
uvedená do prevádzky v roku 
1906. Na železnici kedysi pre-
mávala parná lokomotíva, ktorá 
zvážala drevo z hôr, súprava bola 
v strmých úsekoch ťahaná kon-
skými záprahmi. doprava dreva 
prostredníctvom železničných 
vagónov sa definitívne skončila 
v roku 1957, keď bola nahradená 
nákladnou kolesovou lesníckou 
technikou.

(Inovce, Marek Badida) Staručký 
drevený chrám v Inovciach, ktorý 
je národnou kultúrnou pamiat-
kou, sa po mnohých rokoch 
zaplnil ľuďmi a rozozvučal spevmi 
božskej liturgie. Gréckokatolícki 
veriaci Podhorode a Beňatiny sa 
8. novembra vybrali do Inoviec 

na odpust, na ktorom sa zišlo 60 
– 70 ľudí. Na slávnosť zavítali aj 
hostia zo Sobraniec, Michaloviec 
a niekoľkí Inovčania.

Počas kázne sa napriek hmlis-
tému a mrholiacemu počasiu 
otcovi Michalovi Stuľakovi poda-
rilo rozjasniť atmosféru dobrou 

správou o tom, že všetci sa môžu 
stať anjelmi – poslanými, pretože 
Pán Boh má pre každého z nás 
plán. Slávnosť bola zakončená 
myrovaním a sprievodom okolo 
chrámu.

Inovecký chrám ožil
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myrovaním, pápežskou hymnou 
a mnoholitsvijem.

Mária Haľková

n Život v Kristovi bol ústrednou 
témou a názvom kurzu víkendu 
20. – 22. novembra v GMC Bárka 
v Juskovej Voli, ktorý bol v réžii tímu 
Petra liptáka z Košíc. Zúčastnilo 
sa na ňom 50 mladých ľudí nad 14 
rokov a 22 mladších detí z davi-
dova. Kurz je nadstavbou základ-
ného kurzu Filip a obsahuje témy 
o dôležitosti modlitby, o význame 
čítania Božieho slova, o tom, ako 
obstáť v duchovnom boji, ako byť 
vedený duchom a ako hovoriť iným 
o Kristovi.

Slavomír Zahorjan

n V nedeľu 22. novembra zavítal 
do farnosti Mikulášová otec 
Miroslav Čajka CSsR. V rámci Roka 
kňazov slávil spolu s miestnym 
správcom farnosti otcom Petrom 
tkáčom svätú liturgiu a mal jed-
nodňovú duchovnú obnovu.

Peter tkáč

n V gréckokatolíckom Chráme 
sv. veľkomučeníka Juraja v Slo-
vinkách bola 22. novembra 
vystavená ikona sv. Jána Máriu 
Vianneya s relikviami. táto uda-
losť bola príležitosťou pre miest-
nych veriacich aj pútnikov modliť 
sa v bezprostrednej prítomnosti 
sv. farára z arsu zvlášť za svojich 
kňazov. Ikona s relikviami bude 
vystavená do 11. júna 2010.

Vladimír Varga

n Mariánsku púť do Litmanovej 
podnikla vo štvrtok 26. novembra 
skupinka veriacich Šarišských 
Michalian v súčinnosti s klubom 
dôchodcov. Pri sv. liturgii, ktorú 
slúžil otec František Fedor, prosili 
Nepoškvrnenú Čistotu o ochranu 
svojich rodín a rodín celého sveta. 
Z úst otca Vasila Kindju, duchovné-
ho správcu hory Zvir, sa dozvedeli, 
že pravdepodobne sa vďaka vode 
z litmanovskej hory uzdravilo 3 
a pol ročné dievčatko. Práve v tom 
čase bol na tomto pútnickom mies-
te prítomný aj otec dievčatka.

František Fedor

n Duchovná obnova pre veria-
cich gréckokatolíckej farnosti 
Sečovce sa uskutočnila 27. – 29. 
novembra. Viedol ju otec Jozef 
Jurčenko CSsR, redemptorista 
z Michaloviec, ktorý prítomných 
pozval k stretnutiu sa s Kristom. Prí-

(trebišov, Klára Zorvanová) Histo-
ricky prvý metodický deň určený 
učiteľom cirkevných škôl a škol-
ských zariadení sa uskutočnil 
16. novembra v trebišove. Jeho 
poslaním bolo odborne vzdelá-
vať pedagógov pôsobiacich v cir-
kevných školách a v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Gréckokatolíckej 
eparchie v Košiciach, no pozvanie 
prijali i pedagógovia cirkevných 
škôl a školských zariadení Pre-

šovskej archieparchie. Úvodná 
slávnostná svätá liturgia prebie-
hala pod vedením vladyku Milana 
v gréckokatolíckom Chráme 
Nanebovzatia Bohorodičky v tre-
bišove. 200 účastníkov povzbudil 
do práce v náročnom povolaní 
pedagóga a aktuálne nadviazal 
na 20. výročie nežnej revolúcie, 
pričom vyzval prítomných, aby 
splatili dlh študentom za ich ini-
ciatívu, cez ktorú prišla sloboda. 
Povzbudivé slová i organizačné 

pokyny po skončení liturgie 
predniesol otec Peter Orenič, 
riaditeľ Školského úradu Košickej 
eparchie. Po nich sa účastníci 
presunuli do priestorov Cirkevnej 
strednej odbornej školy sv. Joza-
fáta v trebišove, kde si v rámci 16 
metodických sekcií pod vedením 
lektorov pozvaných z rôznych 
vzdelávacích inštitúcií vymieňali 
nielen odborné vedomosti, ale 
i skúsenosti z praxe.

Učitelia sa stretli na metodickom dni v Trebišove

Konferencia Kňazi kňazom v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) Gréc-
kokatolícki kňazi prežili v rámci 
Roka kňazov hodnotné dva dni 
na vedeckej konferencii s medzi-
národnou účasťou pod názvom 
Kňazi kňazom, ktorej cieľom bol 
ich dialóg v prospech prehĺbenia 
kňazskej identity. uskutočnila sa 
10. a 11. novembra a zorganizo-
vali ju Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univerzity (GtF 
Pu) v Prešove v spolupráci s Gréc-
kokatolíckym arcibiskupstvom 
v Prešove.

Obidva dni sa začali modlitbou 
tretieho času v prešovskej Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa. Konfe-
renciu otvoril jej vedecký garant 
dekan GtF Pu prof. Peter Šturák 
a s úvodným príhovorom vystúpil 
prešovský arcibiskup a metropo-
lita Ján Babjak SJ, ktorý hovoril 
o kvalite kňazského pôsobenia.

Prvý deň mal v katedrále hod-
notnú prednášku rektor Katolíckej 
univerzity v Prešove prof. tadeusz 
Zasępa. Bola na tému Komuniká-
cia kňazov s kandidátmi kňazstva. 
Zdôraznil v nej význam kňazskej 
služby a komunikácie s tými, 

ktorí cítia povolanie ku kňazstvu, 
ako aj konkrétne praktické kro-
ky pri takejto komunikácii. Po 
diskusii program pokračoval na 
pôde GtF Pu, kde kňazi praco-
vali v štyroch rôznych sekciách. 
V každej najprv zaznela úvodná 
prednáška, po ktorej nasledo-
vala diskusia. V sekcii cirkevných 
dejín a pastorálnej teológie mali 
vstupné prednášky prof. Peter 
Šturák a otec Michal Hospodár na 
témy Osobnosti Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku ako vzory pre 
súčasnú pastoráciu a Pastoračná 
dimenzia kňaza. druhú sekciu 
moderoval otec Jozef Maretta 
a zaznela v nej jeho prednáška 
na tému Odpoveď Cirkvi na okul-
tizmus v našom prostredí. Sekciu 
liturgiky viedol prof. Vojtech Bo-
háč s úvodnou prednáškou Kňaz 
a liturgia a sekciu homiletiky otec 
Ľubomír Petrík na tému Dôležitosť 
didaskálie, predovšetkým typolo-
gickej, v homílii.

Počas druhého dňa konferencie 
mal pre všetkých v katedrále 
prednášku otec damián Saraka. 
Venoval sa téme Kňazská rodina 

ako domáca cirkev a dôležitosť 
spoločenstva kňazských rodín. 
Zazneli v nej veľmi praktické rady 
pre život manželstiev a rodín 
gréckokatolíckych kňazov, pod-
porené Božím slovom a učením 
Cirkvi. Po diskusii sa kňazi opäť 
rozdelili do štyroch sekcií. Prvá 
sa venovala morálnej teológii 
a vstupnú prednášku na tému 
Aktuálne otázky spovednej praxe 
predniesol otec Marek Petro. 
Na dogmatickú teológiu bola 
zameraná práca ďalšej sekcie, 
v ktorej s prednáškou Základné 
piliere teológie katolíckeho kňaz-
stva vystúpil otec Štefan Paločko. 
Poslanie farára v predpisoch CCEO 
bolo témou prednášky otca Fran-
tiška Čitbaja v sekcii cirkevného 
práva. Spirituálnej teológii sa 
venoval otec Marcel Mojzeš, ktorý 
hovoril o Eucharistii ako prameni 
duchovného života kňaza.

Kňazi konštatovali, že konferen-
cia naplnila svoj cieľ a poukázala 
na dôležitosť takýchto interaktív-
nych kňazských stretnutí.

(Ruská Bystrá, -mh) Po dlhé roky 
bolo dobrou tradíciou, že sa 
veriaci obce Hlivištia zúčastňo-
vali na odpustových slávnostiach 
v neďalekej obci Ruská Bystrá. aj 
preto sa starostovia oboch obcí: J. 
Olexová, starostka obce Hlivištia, 
a Ján Sakulič, starosta obce Ruská 
Bystrá, v spolupráci s duchov-
nými správcami obcí rozhodli 
umožniť veriacim stretnutie pri 

spoločnej modlitbe i slávnost-
nom obede v obci Ruská Bystrá. 
Myšlienku sa podarilo zrealizovať 
25.októbra v rámci Mesiaca úcty 
k starším. Veriaci sa stretli pri spo-
ločnej svätej liturgii v drevenom 
chráme v Ruskej Bystrej, ktorú 
celebroval otec Jozef Kornecký, 
správca farnosti Ruský Hrabovec, 
po liturgii nasledoval Moleben 
k Presvätej Bohorodičke, ktorý sa 

s veriacimi pomodlil otec Marek 
Hreňo, správca farnosti Hlivištia. 
Po skončení duchovnej časti sa 
všetci veriaci spoločne presunuli 
do priestorov domu kultúry, kde 
ich obaja zástupcovia obcí pri-
vítali príhovormi a deti z Ruskej 
Bystrej pripravili pre prítomných 
krátky kultúrny program. Po ňom 
sa podával slávnostný obed.

Stretnutie veriacich v Ruskej Bystrej
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tomných prišiel povzbudiť svojím 
slovom aj protopresbyter Sečovské-
ho protopresbyterátu otec Miroslav 
Pohár. táto skúsenosť viery mala 
pomôcť veriacim pripraviť sa na 
sviatky Narodenia Pána.

tomáš Haburaj

n Kňaz očami mladého človeka 
bola téma víkendu v GMC Bárka 27. 
– 29. novembra, ktorý bol určený 
pre mládež Prešovskej archiepar-
chie. Na víkende sa zúčastnilo 69 
mladých zo Sninského a Vranovské-
ho protopresbyterátu. Hosťom bol 
otec Marek Kolesár, farár farnosti 
Prešov-Sídlisko III. Významný podiel 
na stretnutí mali aj animátori. Účast-
níci sa zamýšľali nad profilom kňaza.

Slavomír Zahorjan

n 1. ročník prehliadky detských 
a mládežníckych zborov Košické-
ho protopresbyterátu sa uskutoč-
nil v poslednú novembrovú nedeľu 
v Chráme sv. apoštolov Petra a Pav-
la v Košiciach-terase. Účinkujúcich 
privítal otec Jozef Miňo. V progra-
me sa predstavilo päť zborov 
z farnosti Košice-Ťahanovce, Košice-
Staré Mesto, Košice-terasa, Košický 
Klečenov a Belža. Každý zbor sa 
v úvode svojho účinkovania krátko 
predstavil a zaspieval tri mládežníc-
ke piesne. Podujatie moderátorsky 
viedol otec Peter Pacák.

Martin Mikula

n Spoločnosť Orange zaradila 
TV LUX do programovej ponuky 
FiberTV od 1. decembra 2009. tV 
luX je dostupná pre užívateľské 
balíčky s názvom Klasik a Premium. 
abonenti FibertV sa tak môžu tešiť 
na spoločné Vianoce s kresťanskou 
televíziou.

n 10. decembra sa uskutočni-
lo predvianočné ekumenické 
stretnutie prešovských biskupov 
na Gréckokatolíckom arcibiskup-
skom úrade v Prešove. Zúčastnili sa 
na ňom prešovský gréckokatolícky 
arcibiskup a metropolita Mons. Ján 
Babjak SJ, pravoslávny arcibiskup 
prešovský a Slovenska Ján, rímsko-
katolícky pomocný biskup Košickej 
arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik 
a v zastúpení odcestovaného bisku-
pa Východného dištriktu Evanjelic-
kej cirkvi a. v. Slavomíra Sabola jeho 
tajomník a riaditeľ biskupského 
úradu. Zo stretnutia vydali otcovia 
biskupi Ekumenické vianočné posol-
stvo občanom mesta Prešov.

(Hanušovce nad topľou, Miro-
slav Iľko) 20. – 21. novembra 
sa vo farnosti Hanušovce nad 
topľou uskutočnili modlitbové 
dni Vzdávajme vďaky Pánovi! pri 
príležitosti 10. výročia praktizova-
nia byzantského obradu v tomto 
meste.

V piatok sa konala ekumenická 

pobožnosť, kde sa na spoločných 
modlitbách stretli zástupco-
via všetkých cirkví pôsobiacich 
v meste Hanušovce nad topľou. 
Po skončení pobožnosti sa všetci 
stretli na agapé, ktoré pripravili 
ženy farnosti a pri chutných kolá-
čoch si všetci prítomní vymieňali 
skúsenosti zo života viery i zo ži-

vota v  meste.
V sobotu pokračovali modlitbo-

vé dni slávnostnou svätou litur-
giou, ktorú slúžil otec Rastislav 
Višňovský z levoče, pôsobiaci 
v Hanušovciach n/t. v rokoch 
2001 – 2003. Slávnosť bola ukon-
čená myrovaním a Molebenom 
k Presvätej Bohorodičke.

V Hanušovciach nad Topľou ďakovali za 10 rokov existencie

(Šumiac, František takáč) V nede-
ľu 8. novembra 2009, na sviatok 
sv. archanjela Michala, sa vo 
farnosti Šumiac konala posviac-
ka Kaplnky sv. Jána Krstiteľa pri 
prameni teplica. Posvätenie vy-

konal otec František takáč, farár 
v Šumiaci.

tento prameň má svoje po-
menovanie podľa toho, že voda 
v ňom nikdy nezamŕza a tu sa kaž-
doročne koná svätenie vody na 

Bohozjavenie. Na záver slávnosti 
odznelo Mnoho rokov dobrodin-
com tohto diela a Večná pamiatka 
fundátorom.

Posviacka kaplnky pri prameni Teplica

(Važec, Eliška Madžová) V polovici 
novembra tohto roka sa uskutoč-
nila druhá tohtoročná duchovná 
obnova, ktorá bola určená pre-
važne pre ľudí s homosexuálnym 
cítením, ktorí prežívajú vo svojom 
živote zranenia v oblasti vzťahov 
a citov. Obnova prebiehala v rá-
zovitej podtatranskej obci na lip-
tove. Zišli sa na nej ľudia z celého 
Slovenska, spoločenstvo malo 
ekumenický charakter. Účastníci 
privítali aj hostí zo susednej 
ukrajiny. témou obnovy bolo 
Uzdravenie a nasledovanie Krista, 
inšpiráciou slová Svätého Písma: 
„Jeho cesty som videl, uzdravím 
ho, budem ho viesť a dám mu 
útechu... Pokoj, pokoj ďalekému 

i blízkemu – hovorí Pán – ja ho 
uzdravím“ (Iz 57, 18 – 19). Stret-
nutie zorganizovala Linka Valentín 
pôsobiaca pri Gréckokatolíckej 
cirkvi v Košiciach-Starom Meste 
a Občianske združenie Rieky 
z Bratislavy. Obnovu pripravil 
a viedol otec Vitalij a spoluslúžili 
gréckokatolícki kňazi otec Ma-
rek Kaľata a otec Michal Bučko. 
O pohodu účastníkov sa starala 
sr. Josifa OSBM. V programe ne-
chýbali také časti ako lectio divina, 
sv. liturgie a duchovné prednášky. 
Bol tu priestor na osobné zdieľa-
nie účastníkov. Psychológ daniel 
Ferkodič prispel prednáškou 
o tom, čo je psychológia, čo 
môže ponúknuť a o zraneniach, 

riešení vzťahov. V sobotu popo-
ludní nasledovala vychádzka do 
prírody a Važeckej jaskyne. V so-
botu podvečer všetkých prijala 
v miestnom evanjelickom chráme 
presbyterka. Predstavila minulosť 
aj súčasnosť chrámu, miestnu cir-
kev i obec. Potom sa prítomným 
prihovoril otec Vitalij, ktorý vy-
zdvihol ekumenické úsilie cirkví. 
Nakoniec zaspievali staroslovien-
sky Otče náš a rozlúčili sa. Potom 
sa premiestnili do miestneho 
rímskokatolíckeho kostola, kde sa 
uskutočnili modlitby za vnútorné 
uzdravenie. Večer tradične patril 
hebrejským tancom. V nedeľu 
program vyvrcholil slávnostnou 
sv. liturgiou s myrovaním.

Linka Valentín a združenie Rieky zorganizovali ďalšiu du-
chovnú obnovu

(Košice, Miroslava Záhorská) 
Pedagógovia Košickej eparchie 
prijali s veľkým nadšením a rados-
ťou myšlienku otca Petra Oreniča, 
riaditeľa Školského úradu Košic-
kej eparchie, zorganizovať púť 
do Svätej zeme pre pedagógov 
eparchie. Púť sa uskutočnila 27. 
októbra – 3. novembra. Hlavným 
organizátorom a zodpovedným 
za púť bol otec Peter Orenič 
a 45-člennú skupinu pútnikov 
sprevádzal gréckokatolícky kňaz 
otec R. Jáger. Účastníci púte nav-
štívili všetky významné miesta: 
Betlehem, Olivovú horu v Get-
semanskej záhrade, horu tábor, 
Sion, Chrám Božieho hrobu, pla-

vili sa po Genezaretskom jazere 
a v Múre nárekov si našli malý 

otvor a vložili doň svoje priania.

Púť do Svätej zeme
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neBeSKá HUDBa

Festival sa začal v piatok 13. 
novembra  archijerejskou svätou 
liturgiou v prešovskej katedrále, 

ktorú celebroval prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ. Katedrálny 
zbor svätého Jána Krstiteľa nielen sprevá-
dzal slávenie tejto liturgie, ale aj v sobotu 
otvoril festivalový koncert v katedrále. 
Zbor si v minulom roku pripomenul 40 
rokov od obnovenia svojej činnosti. Vďa-
ka svojej dlhoročnej skúsenosti sa mohol 
na festivale predstaviť aj menej známymi, 
no veľmi oslovujúcimi skladbami.

Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna, 
ktorého vystúpením koncert pokračoval, 
spestril paletu skladieb slovenskými 
piesňami. Tento zbor sa vymykal zvyklos-
tiam nielen repertoárom, ale aj svojím 
zložením – tvoria ho ľudia rozličných 
vierovyznaní. Vystúpením Chrámového 
zboru Presvätej Bohorodičky zo Svidníka 
sa tóny piesní znova vrátili do ľúbeznej 
cirkevnej slovančiny. Svojím vystúpením 
zbor ukázal krásu ovocia svojej desať-
ročnej činnosti. Najmladším zborom na 
tomto festivale bol Zbor blahoslaveného 
Metoda Dominika Trčku zo Starej Ľu-

bovne, ktorý dokázal, že vek zboru nie 
je prekážkou nádherného umeleckého 
a duchovného zážitku. Prvú časť koncertu 
ukončil Chrámový zbor Chrysostomos 
z Vranova nad Topľou, v repertoári ktoré-
ho nechýbali ani vianočné piesne.

Po prestávke sa na festivale predstavil 
jediný reprezentant z Košickej eparchie – 
Zbor archanjela Michala z Trebišova. Po 
jeho zanietenom podaní liturgických skla-
dieb nasledovalo vystúpenie Chrámového 
zboru blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča 
z Vranova nad Topľou-Čemerného, ktorý 
načrel aj do pokladnice vianočných 
skladieb. Bratislavskú eparchiu repre-
zentoval Gréckokatolícky katedrálny zbor 
Chrysostomos, ktorý ukázal, že bohatstvo 
duchovných piesní byzantského obradu je 
omnoho väčšie a pestrejšie. Ako posledný 
účinkujúci sa na festivale predstavil Zbor 
sv. Romana Sladkopevca. Tento mužský 
bohoslovecký zbor si vyslúžil dlhotrvajúci 
potlesk.

Záverečnou skladbou festivalového kon-
certu bola pieseň Budi imja Hospodne 
od Dmitrija Bortňackého, ktorú publiku 
zaspievali hromadne všetky zbory. Vla-

dyka Ján Babjak SJ sa v závere na adresu 
zborov vyjadril: „Aká to milosť pre nás, že 
máme takéto nádherné zbory.“ Zároveň 
poďakoval všetkým zborom, že prišli do 
prešovskej katedrály a vyslovil presvedče-
nie, že Božie požehnanie spočinie nielen 
na účinkujúcich, ale aj na ich rodinách.

Záverom sa prešovskou katedrálou 
niesla skladba Sotvori Hospodi ako jedna 
veľká modlitba pre požehnanie našej 
cirkvi. Zostáva len dúfať, že rovnako, ako 
hudba naplnila múry katedrály úžasnými 
tónmi, naplnila aj srdcia poslucháčov ne-
všedným zážitkom zo spoločnej modlitby.

Festival pokračoval aj v nedeľu, a to 
vystúpením Gréckokatolíckeho kated-
rálneho zboru Chrysosotomos z Brati-
slavy a Chrámového zboru pri Chráme 
svätých Cyrila a Metoda zo Stropkova 
počas hlavných bohoslužieb v prešovskej 
katedrále. Gréckokatolícke arcibiskupstvo, 
ako aj združenie Sakrálne spevy Východu 
tak pripravili nielen pre Prešovčanov tri 
úžasné dni, ktoré pomohli zabudnúť na 
pochmúrne počasie a vniesli do našich 
sŕdc svetlo modlitby na tónoch nebeskej 
hudby. n

Na tónoch nebeskej hudby
Juraj GRADoŠ

Druhá novembrová sobota sa v Prešove neniesla iba v rytme prebiehajúcich župných volieb, 
ale aj na vlnách liturgických piesní vrcholiaceho 18. ročníka Festivalu duchovných piesní 
byzantského obradu.
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medzinárodná vedecká konferencia 
s názvom Cyrilo-metodské kultúrne 

dedičstvo a národná identita sa usku-
točnila 11. – 13. novembra v Bratislave. 
Program konferencie tvorili referáty 30 
účastníkov zo 6 krajín, diskusné bloky 
a prezentácia zaujímavej publikácie. 
Účastníci prezentovali výsledky výsku-
mov, ktoré sa dotýkajú cyrilo-metodské-
ho kultúrneho dedičstva a jeho vzťahu 
k národnej identite medzi slovanskými 
národmi. Viaceré príspevky sa zamerali na 
pramene k cyrilo-metodskej histórii a úcte. 
Časť referentov sa venovala aj Joannikijovi 
Bazilovičovi OSBM a jeho dielu.

Súčasťou konferencie bola prezentácia 
publikácie Joannikija Baziloviča Tolko-
vanije svjaščennyja liturhiji / Explicatio 
sacrae liturgiae (Výklad svätej liturgie). 
Autorovi sa toto dielo napísané paralelne 
v cirkevnoslovanskom a latinskom jazyku 
nepodarilo vydať; tlačou vyšlo po prvý raz 
až po 194 rokoch zásluhou editorov P. Že-
ňucha a S. Zavarského zo Slavistického 
ústavu Jána Stanislava SAV. Publikácia vy-
šla v rámci medzinárodnej vedeckej edície 
Monumenta Byzantino-Slavica et Latina 
Slovaciae s finančným prispením Grego-
rian Foundation, Pápežského východného 
ústavu v Ríme, Slovenského komitétu 
slavistov a Spolku sv. Cyrila a Metoda. 
Vyše šesťstostranová kniha je význam-
ným príspevkom k poznaniu liturgického 
vývoja a situácie v byzantsko-slovanskom 
obrade na našom území. Prezentáciu 
sprevádzal koncert byzantskej chrámovej 
hudby v katedrálnom Chráme Povýšenia 
sv. Kríža, na ktorom vystúpili bratislavské 
zbory Chrysostomos a Kyrillomethodeon.

Joannikij Juraj Bazilovič OSBM sa naro-
dil 6. júna 1742 v roľníckej rodine v Hli-
vištiach (dnes okres Sobrance). Študoval 
v Užhorode, Košiciach a Krásnom Brode. 
V roku 1761 vstúpil do Rádu sv. Bazila 
Veľkého a prijal mníšske meno Joanni-
kij. Pôsobil ako učiteľ filozofie a teológie 
v Máriapocsi. V roku 1789 bol zvolený za 
protoigumena (predstaveného) podkarpat-
ských baziliánov. J. Bazilovič bol literárne 
veľmi činný, hoci mnohé jeho diela ostali 
iba v rukopisnej podobe. Jeho tvorbu mož-
no rozdeliť na asketické, historiografické 
a liturgicko-dogmatické spisy. Zomrel 18. 
októbra 1821 v monastieri na Černečej 
hore v Mukačeve.

Prvý deň sa konferencia uskutočnila 
v reprezentačných priestoroch Grécko-
katolíckeho biskupstva v Bratislave, 
druhý a tretí deň rokovania pokračovali 

v priestoroch Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV. Na slávnostnom otvorení 
konferencie sa zúčastnil sekretár Kongre-
gácie pre východné cirkvi v Ríme arcibis-
kup vladyka Cyril Vasiľ SJ a bratislavský 
gréckokatolícky eparcha vladyka Peter 
Rusnák, veľvyslanec Bulharskej republiky 
Ognian Garkov, predseda Matice sloven-
skej Jozef Markuš a predseda Spolku sv. 
Cyrila a Metoda otec Michal Hospodár.

Z viacerých príspevkov, ktoré sa týkali aj 
Gréckokatolíckej cirkvi, hodno spomenúť 
úvodný referát Petra Žeňucha na tému 
Liturgický jazyk a jazykové vedomie 
veriacich byzantsko-slovanského obradu 
na Slovensku. Vladyka Cyril Vasiľ SJ sa vo 
svojom príspevku venoval situácii v Mu-
kačevskej eparchii v druhej polovici 18. 
storočia a Viedenskej synode (1773), ktorá 
dala mnohé významné impulzy pre život 
gréckokatolíkov vo vtedajšej Rakúskej 
monarchii. Otec Milan Lach SJ predstavil 
mníšske pravidlá pre baziliánov Mukačev-
skej eparchie zostavené Joannikijom Ba-
zilovičom, ktoré vychádzali z tradičných 
východných mníšskych zásad, Svorad 
Zavarský analyzoval niektoré špecifiká 
v texte a výklade liturgie sv. Jána Zlato-
ústeho v prezentovanej publikácii. Mária 
Mrugová sa zaoberala Bazilovičovým 
historiografickým dielom Krátka správa 
o fundácii Teodora Koriatoviča, ktoré je 
dôležitým zdrojom informácií pre pozna-
nie dejín našej miestnej cirkvi. Príspevok 
otca Petra Borzu mapoval rozvoj cyrilo-
metodskej úcty v prvých rokoch existencie 
Spolku sv. Cyrila a Metoda (vtedy Jednota 
sv. Cyrila a Metoda).

Organizátorom podujatia bol Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV a Cyrilo-metod-
ské výskumné centrum Bulharskej akadé-
mie vied v Sofii v spolupráci s Pápežským 
východným ústavom v Ríme, Národným 
inštitútom slovenského jazyka a litera-
túry Matice slovenskej, Gréckokatolíckou 
eparchiou Bratislava a Bulharským kul-
túrnym inštitútom v Bratislave. Dôležitým 
momentom je fakt, že konferencia je plo-
dom spolupráce vedeckých a osvetových 
organizácií s Cirkvou.

Zborník príspevkov z konferencie vyjde 
v rámci edičnej série Kirilo-Metodievski 
studii vo vydavateľskej spolupráci Cyrilo-
metodského výskumného centra Bulhar-
skej akadémie vied v Sofii a Slavistického 
ústavu Jána Stanislava SAV. Podrobnejšie 
informácie o konferencii i prezentovanej 
publikácii možno získať na stránke www.
slavu.sav.sk. n                  Andrej Škoviera

rozhovor s koordinátorkou Dobrej noviny 
v Košickej eparchii Števkou Komendáto-
vou

Jednou z aktivít 
eRka je Dobrá 
novina. Čo je jej 
podstatou? 
Dobrá novina je 
koledovanie detí 
vo vianočnom 
období, ktoré je 
sprevádzané mla-
dými a dospelými 
kamarátmi. akcia 
je spojená so zbierkou na projekty pre afric-
ké krajiny. Dobrá novina už pätnásť rokov 
pomáha núdznym v treťom svete. minulý 
rok sa do koledovania zapojilo 20 732 
detí a 5 302 dobrovoľníkov. Bolo navštíve-
ných 78 747 rodín. Vykoledovalo sa spolu 
748 130,80 eur.

Akým spôsobom sa „naštartuje“ táto 
celoslovenská aktivita? 
aj tento rok od 12. – 20. decembra otcovia 
biskupi požehnajú koledníkov počas sv. 
liturgií v Prešove a v Sečovciach. Sv. omše 
budú ešte na 11-tich miestach Slovenska, 
kde otcovia biskupi vyšlú deti a mladých 
ako koledníkov Dobrej noviny ohlasovať 
radostnú zvesť o narodení Krista.

Aké projekty budú podporené touto 
zbierkou? 
Výťažok zbierky Dobrej noviny je určený 
ľudom v afrike, ktorí žijú v podmienkach 
extrémnej chudoby a nemajú prístup 
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej 
vode a iným základným potrebám. Spome-
niem dva projekty: podpora nemocnice sv. 
Františka z assisi v marial lou a centrum 
pre ženy euphrasia v nairobi.

Čo by ste chceli odkázať čitateľom Slova? 
Dobrou novinou sa celkom zmenilo moje 
prežívanie vianočného obdobia. Veľmi sa 
teším na chvíle, keď môžem zas a znova 
ohlasovať v rodinách na našom sídlisku 
radostnú zvesť „christos raždajetsja!“, na 
čas, keď aj k nám domov prídu koledníci so 
spevom, vinšami, básňami a prinesú požeh-
nanie. Veľkým potešením pre mňa je aj to, 
keď môžem finančne pomôcť ľudom v af-
rike a  keď viem, že v afrike sa za darcov, 
dobrovoľníkov a všetkých ľudí dobrej vôle 
modlia. Dobrej novine ďakujem za veľa: za 
nových priateľov z domova a z afriky, za iný 
pohľad na svet, za to, že otvorila v mojom 
srdci trinástu komnatu. Pozývam všetkých, 
ktorí to ešte neskúsili, aby sa do nej zapojili. 
Dajte vianočnému času ďalší rozmer. mať 
srdce štedré na dobré slovo i materiálnu 
pomoc sa naozaj oplatí.

Ľuboslava cupráková

na 5 mInút

konferencia o cyrilo-metodskom  
dedičstve a národnej identite
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betlehem
na mape Izraela nájdete dva 

Betlehemy: judejský a galilejský. 
Aj preto evanjelisti pri Ježišovom 

narodení geografický údaj spresňujú. 
Hebrejský názov Bejt Lechem sa prekladá 
ako Dom chleba, zatiaľ čo arabský ekvi-
valent Bet Lachm znamená Dom mäsa. 
Podľa tretej verzie ide o Bet Lachama, 
teda o chrám asýrskej bohyne Lachamy. 
Jej uctievanie sa však na území Izraela 
nedokázalo. Pre úplnosť uveďme aj his-
torický názov Efrata. Celkom prirodzene 
si ho spájame s miestom narodenia kráľa 
Dávida a jeho potomka Ježiša. Pozrime sa 
dnes v kontexte novozákonných udalostí 
aj na ďalšie miesta Starého zákona spoje-
né s Betlehemom.

Ráchel
V biblickom texte sa mesto po prvýkrát 

spomína v Knihe Genezis: „Ráchel teda 
zomrela a pochovali ju na ceste do Efraty, 
čiže Betlehema“ (35, 19 n). Ráchel je ako 
jedna z Jakubových manželiek považo-
vaná za pramatku vyvoleného národa. 
V rabínskych výkladoch tohto textu číta-
me, ako Jakub vysvetľuje Jozefovi, prečo 
ju nepochoval v jaskyni Makpela: „Som 
nútený pochovať ju v Betleheme, na 
križovatke ciest, lebo tak mi prikázal Pán. 

Keď v budúcnosti odvedie Nabuchodo-
nozor Rácheliných potomkov do zajatia, 
budú prechádzať popri jej hrobe a ona sa 
bude v tej chvíli prihovárať pred Bohom, 
aby bol milosrdný k jej deťom. A vtedy 
Pán vypočuje jej prosby“.

Jeremiáš
Rabínske komentáre ďalej uvádzajú 

Ráchelinu modlitbu za svojich potomkov, 
na ktorú Pán následne reagoval: „Za-
bráň svojmu hlasu plač a svojim očiam 
slzy, veď tvoja námaha dostane odmenu, 
hovorí Pán, vrátia sa z nepriateľskej kraji-
ny. Je nádej pre tvoju budúcnosť – hovorí 
Pán, synovia sa vrátia na svoje územie“ 
(Jer 31, 16 n). Je otázne, či Jeremiášo-
ve slová boli adresované skutočne jej. 
Isté však je, že ich hovorí práve v 31. 
kapitole, v ktorej hneď nato oznamuje 
ľudu „novú zmluvu“, ktorú Boh uzavrie 
s domom Júdu i s domom Izraela (Jer 31, 
31 – 34). Teda upokojujúce slová, napo-
hľad adresované Ráchel, sú v skutočnosti 
adresované celému ľudskému pokoleniu. 
Pretože dôvodom na upokojenie je práve 
„nová zmluva“ uzavretá krvou Pána Je-
žiša na kríži, lebo vďaka nej bolo zničené 
akékoľvek otroctvo a vyhnanstvo nielen 
pre Rácheliných potomkov, ale pre všetky 

národy. Nová zmluva uzavretá v Ježišovi 
garantuje každému dokonalú slobodu.

Matúš 
Nie je teda náhoda, že krátko po opise 

Ježišovho narodenia spomína Matúš pri 
opise vraždenia betlehemských nevi-
niatok Jeremiášove slová: „Čuj, v Ráme 
počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel 
narieka nad svojimi deťmi, nedá sa 
potešiť nad deťmi, pretože ich niet“ (Jer 
31, 15). Tieto slová si celkom prirodzene 
spájame s pozabíjanými deťmi. Vieme 
však, že Betlehem nebolo veľké mesto. 
Naopak, Micheáš hovorí o jeho bezvý-
znamnosti (porov. Mich 5, 1). Detí nebolo 
toľko, aby „vstúpili do dejín“ pre rozsah 
úmrtí (historici hovoria asi o dvadsia-
tich). Okrem toho, Herodes bol známy 
tým, že neraz dával príkazy na oveľa 
rozsiahlejšie zabíjanie. Medzi ľuďmi, 
ktorých dal Herodes zabiť, boli aj jeho 
synovia. Cisár Augustus toto počínanie 
komentoval slovami, že je lepšie byť 
Herodesovou sviňou (po grécky huos) ako 
jeho synom (po grécky huios), pričom išlo 
o výstižnú slovnú hračku. Herodes ako 
žid nejedol bravčové, a teda skôr by zabil 
svojho syna než zviera, ktoré bolo pre 
neho nečisté. 

Keď teda Matúš cituje Jeremiášovo pro-
roctvo o Ráchel, výstižne upriamuje našu 
pozornosť na čas naplnenia Jeremiášovho 
proroctva príchodom Mesiáša. Ten vyrieši 
podstatu všetkých historických zajatí, keď 
ponúkne dokonalú spásu každému, kto 
o ňu bude stáť. Vláda Nabuchodonozora, 
Herodesa a im podobných sa v duchov-
nom zmysle končí a zúfalý čin nezmy-
selného vraždenia je akousi „smrteľnou 
agóniou“ moci hriechu a smrti.

Rút
Naznačené prorocké paralely sú s veľ-

kou mierou obraznosti opísané v Knihe 
Rút, ktorá sa takmer celá odohráva 
v Betleheme či v jeho okolí. Hlavnými 
postavami príbehu sú židovka Noemi 
a pohanka, Moábčanka Rút. Aby sme 
pochopili podstatu knihy, všimnime si 
najprv posledný verš predchádzajúcej 
Knihy sudcov, kde stojí: „V tých dňoch 
nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo 
sa mu páčilo“ (21, 25). Hneď nato v Rút 
1, 1 čítame ďalej: „V čase, keď úrado-
vali sudcovia, nastal v krajine hlad“. 
Z kníh Pentateuchu (napr. Dt 28. kap.) 
vieme, že hlad, sucho, choroby a pod. 
boli Božím trestom za ignorovanie Boha 
a neposlušnosť. Aj v čase sudcov bol hlad 
dôsledkom odpadnutia od Boha. A tak sa 
Noemi a Elimelech sťahujú k pohanom, 
lebo hľadajú obživu. Ale v cudzine nájdu 

slovo na téMu

Betlehem
Valéria JuRíČKOVá
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všetci mužskí členovia rodiny smrť. 
A vtedy sa Noemi rozhodne vrátiť domov, 
„lebo sa na Moabskej rovine dopočula, 
že Pán milostivo navštívil svoj ľud a dal 
mu chlieb“ (Rút 1, 6). Kde bol jej domov? 
V Betleheme – v Dome chleba.

V čase pred príchodom Ježiša Krista 
bola situácia v Izraeli obdobná ako v čase 
sudcov. V jeruzalemskom chráme už 
dávno nespočívala Božia prítomnosť, 
pretože archa zmluvy bola ukrytá od čias 
Jeremiáša. Svätyňa svätých bola prázdna 
a ja netuším, čo tam robil veľkňaz na 
sviatok Jom Kipur, kam vylieval krv zmie-
renia, keď nebolo zľutovnice. Nehovoriac 
o skorumpovanosti mnohých z Áronovej 
triedy. Historické vykopávky dosvedčili 
existenciu množstva rituálnych kúpeľov, 
ktoré boli zdrojom príjmov. A aby tieto 
príjmy rástli, boli príkazy o nevyhnutnos-
ti rituálnej očisty umelo pridávané. Toto 
obdobie je podobné obdobiu sudcov, keď 
si „každý robil, čo sa mu páčilo“. A pres-
ne ako v Knihe Rút, aj v tomto čase Boh 
navštívi svoj ľud a do Domu chleba, do 
Betlehema, posiela svojho Syna – Chlieb 
života. 

Bolesť, zničenie, horkosť
Vráťme sa k Noemi, ktorá v cudzine 

porodila dvoch synov. Vieme, že biblické 
mená vždy reagovali na konkrétnu skúse-
nosť rodičov. Meno prvého syna Machlona 
pochádza od slova machala, čo znamená 
bolesť. Kiljon je zase od slova killa, teda 
zničenie. Tušíme teda, že život na moáb-
skych stráňach nebol ľahký. Okrem toho 
po príchode do Betlehema vraví Noemi 
miestnym: „Nehovorte mi už Noemi, ale 
volajte ma Mara, lebo veľkú trpkosť mi 
dal skúsiť Všemohúci“ (1, 20). Pozrime sa 
teda na skúsenosť Noemi a Rút v kon-
texte týchto mien. To, čo ich obklopovalo 
v cudzine i v čase návratu, bola horkosť, 
bolesť, zničenie. Ale dopočuli sa, že Boh 
navštívil svoj ľud. Ako veľmi je ubolená 
Noemi podobná pramatke Ráchel, ktorá 
plače nad svojimi deťmi! 
najbližší príbuzný a vykupiteľ Bóz

Ďalšie udalosti poznáme. Rút sa zozná-
mi s Bózom. Ten si ju chce vziať, pričom 
chce uplatniť tzv. levirátny zákon o zacho-
vaní mena po zosnulom. Ale je tu prob-
lém. Existuje ešte jeden bližší príbuzný. 
Keď mu teda Bóz navrhuje, aby vykúpil 
majetok Noemi, tento príbuzný prejavu-
je ochotu. Ale keď ho Bóz upozorní na 
povinnosť zobrať si aj Rút, vyhlasuje: 
„Odkúp si ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo 
ja ho kúpiť nemôžem“ (4, 6). Všimnite si, 
že nepovedal „nechcem“, ale „nemôžem“. 
Rabínske výklady hovoria, že ak pri nie-
kom v Biblii nie je uvedené meno, treba 

tam doplniť slovo tov, čo znamená dobrý. 
Pozrime sa, čo hovorí Pavol v Rim 7,12: 
„Tak teda zákon je svätý, aj prikázanie 
je sväté, spravodlivé a dobré“. Zákon je 
tov − dobrý. A Pavol ďalej hovorí (Rim 8, 
3): „Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť 
ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, 
keď pre hriech poslal svojho Syna ... 
a v tele odsúdil hriech.“ Najbližší príbuz-
ný symbolicky predstavuje zákon, ktorý 
napriek prísnym morálnym požiadavkám 
nemohol vykúpiť nikoho od hriechu, 
presne ako príbuzný nemohol vykúpiť 
Rút. Spraviť to mohol jedine Ježiš Kristus, 
ktorého predobrazom je práve Bóz. Jeho 
meno sa prekladá ako „vznešený muž“, 
ale aj „v ňom je sila“ a vám iste napadne 
paralela z Iz 9,6, ktorá vymenováva tituly 
Mesiáša, kde zaznie aj to, že je El Gibor 
− Mocný Boh. Jedine Bóz mohol vykúpiť 
nielen celý majetok Noemi (židovky), ale 
priniesť útechu aj pre pohanku Rút. A tak 
sa stal predobrazom Ježiša Krista, ktorý 
spasil všetkých bez rozdielu. 

V 21. verši záverečnej kapitoly Rút číta-
me, že „Bóz bol Obedovým otcom“. Podľa 
levirátneho zákona mal byť ako otec 
uvádzaný zosnulý manžel Rút. Ale Obed 
nie je pomenovaný ako ben Machlon (syn 
Bolesti), ale ako ben Bóz (syn vznešené-
ho muža, ktorého silou je Pán). Noemi 
a Elimelech kedysi opustili Boha a vybrali 
sa hľadať prameň obživy medzi pohan-
mi. Tam splodili synov, ktorých mená 
vyjadrovali dôsledky ich nerešpektovania 
Božieho zákona. Ale teraz po ich bolesti 
a hriechu neostáva žiadna stopa. V pro-
rockom zmysle tak neostane žiadna stopa 
po hriechu kohokoľvek, kto sa nechá vy-
kúpiť potomkom Bóza, Ježišom Kristom.

Sviatok Narodenia Ježiša Krista ohla-
suje každému, že Boh navštívil svoj ľud, 
keď do Domu chleba poslal Chlieb života, 
ktorý je k dispozícii pre mňa a pre teba. 
Ak človek hľadá nasýtenie mimo Boha, 
na moábskych stráňach, zažije bolesť, 
horkosť, neslobodu. V Betleheme sa roz-
dáva nádej. n
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V jakubianskych 
vodách

RozhovoR

Pán Michal Kundľa zrástol so svojou 
obcou. V Jakubanoch sa narodil pred vyše 
sedemdesiatimi rokmi. Vrátil sa tam ako 
učiteľ matematiky a výtvarnej výchovy. 
Popritom mu učaril spev detí, a tak neodolal. 
V roku 1962 sa začal venovať folklóru a toto 
príjemné jarmo s jakubianskym súborom 
Kečera ťahal 30 rokov. Aj vďaka tomu sa 
podarilo v Jakubanoch zachovať väčšiu 
časť autentického folklóru a aj prežívanie 
vianočného času tu stále dýcha minulosťou.

n Ako si spomínate na staré časy, na 
obdobie svojho detstva?

Pochádzam z chudobnej rodiny, kde bolo 
dvanásť detí. Boli to ťažké časy, otec cho-
dil po  robotách, zarábal, mama pracovala 
na gazdovstve, trápila sa s nami. Často 
sme nemali čo do úst. Spomínam si, že 
raz ma mama poslala k istej bohatšej tete 
a povedala mi, aby som poprosil o trocha 
múky a masla. Keď som tam prišiel, teta 
mi to s veľkou ochotou dala a povedala: 
„Povidž mami, že toto ša nevertat. Toto 
vam davam z lasky ku vam. Mama naj 
vam navarit, že by ste ša mali dobri.“ 
Keď bol sviatočný obed, mama uvarila 
krúpy, do krúp dala kúsok mäsa. To 
rozdelila na taniere a k tomu bol chlieb. 
Ale necítil som krivdu. Bol som šťastný. 
No teším sa aj terajšej prítomnosti, že má 
Pán Boh drží pri zdraví a že mi dal nádej 
na večnú spásu a večný život. To ma stále 
potešuje.

n Patríte medzi ľudí, ktorých zaujíma mi-

nulosť tohto ľudu – 
obyčaje, myslenie, 
kultúra. Venovali 
ste sa oživovaniu 
tradícií. Čo vás 
očarilo najviac?

Boli to naše 
piesne. Keď som začal učiť, očaril ma spev 
detí. Deti boli vtedy vyspievané. Chodili 
po poli, pásli kravy a spievali krásne, 
dvojhlasne. Keď som učil hudobnú vý-
chovu a mal som naučiť niektorú pieseň 
jednohlasne, bol to problém, lebo všetko 
sa tu spievalo dvojhlasne. A bol to čistý 
dvojhlas. Pre jakubiansky spev je typická 
malá sekunda na konci, ktorá znie akoby 
nečisto. Niektorí nám vyčítali, že je to 
disharmonické. No práve vďaka tomu sme 
v roku 1965 na celoslovenskej prehliadke 
v Myjave získali mimoriadnu cenu televí-
zie a prvé miesto.

Ale k založeniu súboru ma viedli aj sa-
motné tanečné prvky a zvyky – svadobné, 
krstinové, fašiangové...

n Otvorme dvere chudobných chalúp 
v tejto dedine počas zimných večerov. 
Ako vyzerali zvyky a prípravy na sviatky 
Božieho narodenia?

V pôstnom čase sa život sústreďoval 
na večierky. Tvorili ich skupinky dievčat 

jednotlivých vekových kategórií, ktoré sa 
stretávali po domoch. Väčšinou priadli. 
U nás nebolo vyšívanie a páranie peria. 
Aby si spríjemnili tieto chvíle, spievali 
piesne, v tom čase výlučne vianočné. 
Iné sa ani neodvážili spievať. Podobne 
sa stretávali aj dospelí. A my deti sme 
sa práve zásluhou týchto žien priúčali 
piesňam, ktoré sme chceli použiť pri vin-
šovaní. Na stretnutia chodili aj muži, ale 
boli to pokojné chvíle, museli sa správať 
slušne a často sa aj oni pridávali k spevu. 
Pred pôstom sa na večierkach aj tancova-
lo, počas pôstu už nie.

n Štedrý deň bol výnimočným dňom. 
Čo čakalo v tento deň na gazdinú a čo na 
hlavu rodiny?

Ženy od samého rána piekli v peciach 
chlieb, makovníky a bobaľky. Dopoludnia 
sa pieklo a popoludní sa začínalo s vare-
ním. Varili sa pirohy, kapusta a hrach.

Gazda zase robil väčšinou okolo gaz-
dovstva. Snažil sa, aby mali kravy na celý 
čas dosť narezanej sečky. A zamestnával 
aj deti. Tak sme stále ručne rezali slamu, 
krájali pre dobytok zemiaky, repu, aby 
sa už cez sviatky nemuselo nič robiť. Na-
chystalo sa dosť na celý týždeň, vrátane 
Nového roka. A potom sme s otcom rúbali 
drevo, aby ho tiež bolo dosť.
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Gazda potom kŕmil dobytok a snažil 
sa to stihnúť do večere. Keď sa večera 
začínala okolo štvrtej, tak okolo tretej 
už začínal kŕmiť. Nakoniec si gazda ešte 
pripravil snopok ovsenej slamy, s ktorým 
vošiel pred večerou do domu a začal vin-
šovať celej rodine:

„Vinčuju vam na zdravia, na ščešča, 
na toto Bože narodžeňa, žeby sa vam 
dal Boh dočekati druhoho Božoho na-
rodžeňa, vo ščešču, vo zdraviu, hojnijše 
prežiti  roky, od Hospoda Boha lasku 
a dobrych ľudi prijest.

Slava Isusu Christu!“
To bol vstup pred samotnou Štedrou 

večerou. Ešte sa nezdravilo Christos 
raždajetsja.

n Ako prebiehala samotná Štedrá 
večera?

Gazda rozložil slamu na lavice, takže 
každý potom sedel na slame. A keď bolo 
slamy navyše, položila sa aj pod stôl. 
Všetci si kľakli a pomodlili sa Otče náš 
a Bohorodice Ďivo.

Potom prišla na rad gazdiná. Symbolic-
ky pozývala na večeru všetkých, ktorí už 
v rodine zomreli. Gazda potom začínal 
s prípravou občerstvenia, pohárikov pre 
dospelých, do štamperlíkov nalial troška 
pálenky, väčšinou to bolo hriate. Pripra-
vovalo sa z horúcej pálenky s troškou 
medu a skaramelizovaného cukru. Potom 
poprial všetko najlepšie celej rodine. 
Gazdiná prežehnala biely okrúhly chlieb 
a rozkrojila ho na polovicu. Z polovice 
nakrájala kúsky a dala ich na misku. 
Chlieb sa potom jedol s cesnakom. To 
bolo prvé jedlo. Ešte kým sa začalo ve-
čerať, gazda odobral z každého jedla do 
žochtárika (drevenej nádoby) pre kravy 
a zaniesol ho na druhý deň do stajne. 
Hovorilo sa, že keď s tým jedlom zájde do 
maštale, tak rozumie, čo kravy hovoria. 
Potom sa dali na stôl misy s bobaľkami, 
pirohami, kapustou a hrachom a posú-
vali sa dookola. Nejedlo sa z tanierov, ale 
každý si naberal rovno z misy. A keď nás 
bolo dvanásť, tak sme sa snažili dostať 
k tomu, čo sme mali radi.

Bobaľky sa u nás robievali len s ma-
kom a boli veľké asi ako šišky. Kapusta 
a hrach sa robili na pôstno, bez masti 
alebo masla. Doteraz ich pripravujeme 
takto. Je zaujímavé, že aj keď sú urobené 
bez masti alebo masla, len s koreninami 
a soľou, sú veľmi chutné. Dievčatá si z ve-
čere odkladali kôstky zo sliviek. Po večeri 
išli k studni a hrýzli tie kôstky. Verili, že 
z ktorej strany vtedy zabreše pes, tam sa 
vydajú.

Po večeri nasledovala spoločná modlit-
ba. V tom čase sa Sväté písmo nečítalo, 

lebo v rodinách ani nebolo. Teraz je to už 
iné. My máme vo zvyku čítať z Evanjelia 
podľa sv. Lukáša druhú kapitolu.

n Aj v týchto končinách sa rozvinul zvyk 
zdobenia stromčekov?

Stromčeky tu boli dvojaké. Najchudob-
nejšie rodiny mali stromčeky zo slamy. 
Celá konštrukcia stromčeka bola drôtená 
a obalená slamou tak, aby mala podobu 
stromčeka. Potom sa tento asi metrový 
stromček zavesil nad stôl. Ozdoboval 
sa jednoduchými figúrkami zo slamy. 
Niektoré rodiny mali jedličku. Ako deti 
sme mali veľmi radi, keď sme mohli 
stromčekom zatočiť a obzerať si ho. 
Ozdoby na stromček sme nemali také ako 
dnes. Používali sa pečené medovníčky 
alebo koláčiky, jablká a cukríky.

Stromčeky sa zdobili na Štedrý deň. 
A robilo sa to často až po večeri. Veľké 
stromčeky mali iba boháči. To bolo veľmi 
výnimočné.

Po celý vianočný čas sme vyrábali domá-
ce sladkosti, ale namiesto cukríkov sme 
dovnútra dávali len kocku repy.

n A čo darčeky?
Darčeky sa nedávali pod stromček. 

Dospelí nedostávali žiadne darčeky. Do-
stávali ich len deti od tých členov rodiny, 
ktorí boli zárobkovo činní. Niekomu 
kúpili košieľku, niekomu svetrík a dali im 
to, keď prišli pred Štedrým dňom domov. 
A keď niekto dostal k tomu ešte aj nejaký 
cukrík, tak bol bohatý.

n V niektorých dedinách bol zvyk chodiť 
po dedine a spievať za dverami. Ako to 
bolo v Jakubanoch?

Aj tu sa chodilo štedrovať. Štedráci 
začínali chodiť už od tretej. Snažili sme 
sa nenechať sa vyrušovať počas jedla, ale 
to sa vždy nedalo, lebo dvere sa nemali 
zamykať. Niekedy prišli aj počas večere. 
Gazdiná im potom dala, čo si vybrali. 
Spýtala sa ich: „Chcete bobaľky, chcete 
kus chľiba abo zerna?“

Naši sa doma tešili aj zo zrna, lebo za 
celý večer som niekedy nazbieral aj pol 
mecha zrna. To sme potom mali na múku. 
Koruniek veľa nebolo. Dávali sa iba halie-
re a keď niekto nazbieral za celý večer 10 
korún, bolo to dobré.

Pri štedrovaní sa veľmi bohato spievalo. 
Z každého domu sa ozýval spev až do 
polnoci. Chlapci štedráci nosili so sebou 
drevené betlehemy s vyrezávanými figúr-
kami. Po dedine chodili aj dospelí chlapi 
s klapačom (maska s rohami a dekou zo 
súkna). Pamätám si, že ako dieťa som sa 
klapača veľmi bál.

Dnes sa na štedrovanie chodí až po 

večeri a vytvárajú sa aj skupiny starších 
dievčat, ktoré spolu chodia koledovať 
svojim krstňatám.

O polnoci bol zasa zvyk ísť naberať 
vodu zo studne. Touto vodou, do ktorej 
sa dávali štedrácke peniaze, sa potom na 
druhý deň ráno umývalo. V tento deň sa 
už nikde nechodilo.

n Boli vianočné sviatky v Jakubanoch 
niečím výnimočné?

V tom čase sa ešte chodilo do chrámu 
v kroji. Chlapi v súkenných chološniach, 
brušľakoch, bielej košeli. Ženy mali na 
hlave biele šapurky (šatky). Sukne na 
Štedrý deň boli farebné. Až na Prvý svia-
tok vianočný si žena mohla obliecť bielu 
sukňu – po domácky tkanú, tzv. kabat 
so štrejchom. Tento kabat so štrejchom 
nosili iba na výnimočné sviatky: na Veľkú 
noc, Vianoce, na Turíce, na odpust a na 
Bohozjavenie.

Snažíme sa tieto zvyky aspoň trocha 
udržiavať aj vďaka súboru. V každom 
dome je dodnes plná truhlica ženských 
krojov, len ich už nemá kto nosiť. Niekto-
ré ženy ešte aj teraz prídu do chrámu 
v kroji. Dievčatá už chodia v krojoch, 
len keď je nejaký dôvod, napr. keď ich 
duchovný otec vyzve, aby sa do krojov 
obliekli na Bohozjavenie (Jordáňvodu), 
keď idú s obrazmi, ako my tu hovoríme – 
s trojcami.

n S vianočnými sviatkami úzko súvisí 
ďalší veľký sviatok – Bohozjavenie. 
V tento sviatok sa posväcuje voda. Tu 
v Jakubanoch sa okolo tohto posväco-
vania zachoval veľmi pekný zvyk. Ako to 
teda prebieha?

Je to skutočne veľká slávnosť. Každý 
sa teší dobrej, treskúcej zime. Pri potoku 
Jakubianka, ktorá pramení pod vrchom 
Ihla, máme urobený ľadový kríž. Predtým 
sme ho vyrezávali priamo z ľadu. Teraz 
máme železnú kostru, ktorá sa oblepí 
mokrým snehom. Keď stvrdne, tak sa 
polieva vodou. Hotový vyzerá, akoby bol 
vytesaný z ľadu. Stojí tam potom aj dva 
týždne, kým sa nerozpustí.

Na svätenie vody ide celá obec. Už týž-
deň pred Bohozjavením je zákaz robiť na 
potoku nejaké práce, aby voda bola čistá. 
Po posvätení sa každý napije, poumýva 
a naberie si vodu domov. Tak ako týždeň 
predtým sa nesmela voda znehodnotiť, 
týždeň po posvätení sa počíta za posvä-
tenú. V ostatnom čase je na posväco-
vaní prítomná asi štvrtina „cudzincov“, 
pretože takýmto spôsobom sa tento obrad 
nikde inde nerobí.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
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Ilustračná sním
ka: sXC.hu

štedrovečerný 
stôl

Recept z Borše

Orechový a makový závin
0,5 kg polohrubej múky, 25 dkg masla 

alebo margarínu, 2 celé vajcia, 5 dkg 
droždia, 2 dl mlieka, štipka soli

30 dkg pomletých orechov, 20 dkg práš-
kového cukru, 10 dkg strúhanky, citróno-
vá kôra, 10 dkg hrozienok

30 dkg mletého maku, 20 dkg cukru, 
3 dl mlieka, 1 balíček vanilkového cukru, 
5 dkg múky

Príprava: Droždie necháme napučať 
v teplom mlieku, do ktorého sme pri-
dali cukor. Maslo spracujeme s múkou, 
pridáme dobre vyšľahané celé vajíčka, 
droždie, práškový cukor, soľ a mlieko. 
Vymiešame a prikryté necháme odležať 2 
hodiny. Cesto rozdelíme na 2 väčšie alebo 
4 menšie bochníky a všetky vyvaľkáme na 
hrúbku 0,5 cm. Potrieme plnkou 2 cm od 
okrajov a zvinieme tak, aby koniec ostal 
na spodnej časti závinu. Dáme na plech, 
vrch natrieme celým vajíčkom a necháme 
vykysnúť na teplom mieste 1 hodinu. Po-
tom vrch potrieme bielkom a pol hodiny 
necháme odležať na chladnom mieste. 
Keď cesto vychladne, dostane krásnu 
mramorovú farbu. Pred pečením boky 
prepichneme vidličkou a v horúcej rúre 
pečieme 25 – 30 minút.

Orechová plnka: Z 3 dl vody a cukru 
uvaríme hustý sirup, do ktorého nasype-
me orechy, strúhanku a zvyšné suroviny.

Maková plnka: Mlieko necháme zovrieť, 
prisypeme mletý mak, múku, cukor a hro-
zienka.

László Szakál

Recepty z Ďačova

Bobaľky s makom
1 kg hrubej múky, 2 kocky droždia, 

štipka soli, cukor podľa chuti, mlieko na 
zamiesenie cesta (tiež podľa potreby).

Príprava: Cesto dobre vymiesime, 
necháme vykysnúť. Z pripraveného cesta 
urobíme šúľance, ktoré pokrájame na 
malé kúsky – bobaľky a dáme piecť do 
dobre vyhriatej rúry doružova. Upečené 
necháme odstáť v plátennom vrecúšku.

Bobaľky dáme do väčšej nádoby a za-
lejeme vriacou vodou. Necháme ich 

prikryté, kým nezostanú mäkké. Potom 
zlejeme prebytočnú vodu a pridáme mletý 
mak, práškový cukor a polejeme väčším 
množstvom praženého masla. Dobre 
premiešame.

slovo v RodIne
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štedrovečerný 
stôl Bobaľky s mliekom

Príprava: Príprava cesta je rovnaká, 
rozdiel je len pri pečení. Tieto bobaľky 
nekrájame, ale necháme upiecť celé 
„vrkoče“.

Mlieko prevaríme spolu s makom 
a cukrom. Pripravenou hmotou zalejeme 
až teraz pokrájané „vrkoče“. Všetko spolu 
dobre premiešame a podávame.

Podbitá kapusta
Príprava: Kyslú kapustu dobre premyje-

me studenou vodou a dáme do hrnca va-
riť. Počas varenia si pripravíme zápražku, 

na ktorú potrebujeme kocku masla, ktoré 
upražíme na ostrom plameni, pridáme 
hladkú múku, štipku červenej papriky 
a soli. Po opražení zalejeme studenou vo-
dou a necháme zovrieť, potom vlejeme do 
uvarenej kapusty a dochutíme korením.

Juška
Príprava: Vo veľkom hrnci uvaríme 

doma pripravené lečky (cestovina v tvare 
štvorcov). Po uvarení zlejeme vodu do 
pripravenej nádoby, do ktorej pridáme 
osobitne uvarené huby a tiež osobitne 
uvarenú fazuľu a prevarenú jušku z kyslej 
kapusty. Na panvici urobíme zápražku 

z masla, múky, soli a červenej papriky 
(všetko podľa chuti). Vodu s cestovinami, 
huby, fazuľu, jušku a zápražku spolu 
zmiešame a podľa chuti dokoreníme so-
ľou, vegetou a čiernym korením.

Mária Cupráková

Recepty z trebišova

Kyslá hubová polievka
Príprava: Vopred namočené huby 

scedíme, pokrájame a dáme variť na pol 
hodiny do vody. Vody a húb dáme podľa 
potreby. Potom pridáme šťavu z kyslej 
kapusty, každý podľa svojej chuti, aby to 
nebolo veľmi kyslé. Osolíme, okoreníme, 
krátko povaríme a odstavíme. Do polievky 
pridáme uvarenú, premytú a odkvapkanú 
ryžu (v minulosti sa do polievky dávali 
geršle – hrubé jačmenné krúpy, ktoré 
sa predtým uvarili). Polievku zapražíme 
prepraženým maslom, do ktorého po 
odstavení pridáme trocha mletej červenej 
papriky. K polievke podávame vianočku – 
kračúnik.

Kračúnik
1 kg polohrubej múky, 7 dcl teplého 

mlieka, 1 droždie, pol balíčka prášku do 
pečiva, 5 dkg práškového cukru, 5 dkg 
bravčovej masti, 1 žĺtok, nakoniec sa do 
cesta pridá sneh z jedného bielka.

Príprava: Postup spracovania je ako 
pri klasickom miesení – urobíme kvások 
z teplého mlieka a droždia a vlejeme 
ho do múky, kde sme pridali prášok do 
pečiva, masť a žĺtok. Potom cesto vymie-
sime, ale tesne pred dokončením pridáme 
sneh z jedného bielka. Kedysi sa z tohto 
základného receptu robili všetky kysnuté 
jedlá – bobaľky, langoše...

Mária Nalepovičová

Recept z telgártu

Lokša – telgártsky domáci sviatočný 
chlebík z opekancového cesta

1 kg hrubej múky, 0,5 kg kryštálového 
cukru, 1 balíček droždia

Príprava: V mise pripravíme  múku, 
cukor a droždie. Pripravíme si 4 dcl vody 
s cukrom, aby bola sladká, necháme ju 
trocha zohriať a potom ju vylejeme do 

misy. Miesime ručne trištvrte hodiny. 
Potom necháme vykysnúť. Z vykysnutého 
cesta sa robí lokša aj opekance. Cesto vlo-
žíme na hladkou múkou vysypaný plech 
(nemastíme ničím). Cesto sa tiež ničím 
nepotiera a pečie sa vo vopred vyhriatej 
rúre.

Lokša (uôkša) sa podávala ako úplne prvé 
jedno na štedrovečernom stole – gazdiná ju 
lámala rukami a podávala ostatným. Jedla 
sa so strúčikom cesnaku.

Anna Berová

Recepty z Jakubian
Hrach
Príprava: Štepený (suchý, polený) hrach 

namočíme a uvaríme. Pridáme cesnak, 
podľa chuti čierne korenie, soľ a nakoniec 
uvarené a roztlačené zemiaky. Ak je hrach 
hustý, rozriedime ho prevarenou vodou.

Kapusta
Príprava: Kyslú, 2 – 3-krát studenou 

vodou premytú kapustu (podľa toho, kto 
má akú rád, kyslejšiu alebo menej kyslú) 
dobre uvaríme. Potom pridáme troška už 
hotového ochuteného hrachu so zemiak-
mi, posolíme, okoreníme čiernym mletým 
korením, pridáme troška cesnaku. Ak je 
veľmi hustá, môžeme ju rozriediť pre-
varenou vodou, ak je riedka, možno ju 
zahustiť pridaním hrachu a zemiakov.

Slivky
Príprava: Sušené slivky uvaríme a zale-

jem zátrepkou. Zátrepku pripravíme tak, 
že v studenej vode rozmiešame polohru-

bú výberovú múku, ktorú vlejeme do 
uvarených sliviek. Potom slivky necháme 
troška zovrieť. Nakoniec pridáme cukor 
podľa chuti. Ak by boli veľmi husté, roz-
riedime ich prevarenou vodou.

Bobaľky
Príprava: Bobaľky sa robia z klasického 

kysnutého cesta. Vykrajujeme ich 2 dcl 
pohárom (veľké asi ako šišky). Upeče-
né zalejeme horúcou sladenou vodou, 
necháme ich troška odstáť a nakoniec ich 
posypeme pomletým makom zmiešaným 
s práškovým cukrom.

Anna Vargová
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svedectvo

Hoci bolo už prakticky po letných prázdninách, mala 
som veľkú chuť niekam sa v septembri vybrať. 
A tiež som mala tichú túžbu opäť zájsť do Medžu-

goria, ktoré v ostatnom čase akosi častejšie prichádzalo na 
pretras v mojich rozhovoroch so známymi.

V to slnečné ráno, keď mi pred nosom ušiel autobus a ja 
som sa vybrala mierne znechutená väčší kúsok peši, som 
náhodne-nenáhodne na jednej rušnej križovatke stretla 
známu a po krátkom rozhovore bolo o mojom septembro-
vom výlete rozhodnuté... „Toto nie je výlet, toto je púť. 
A bude veľa vecí, ktoré sa vám možno nebudú páčiť a bu-
dete ich musieť prijať, lebo nejdeme na výlet, ale na púť...“ 
bola jedna z prvých viet otca Vladimíra Sekeru v autobuse, 
ktorá tak trocha schladila moje výletnícke ambície. Veď 
nejdem na púť po prvýkrát, to sa mňa netýka, napadlo mi, 
ale predsa každý deň (tak ako v bežnom živote) prinášal 
neľahké veci, ktoré som ako pravý pútnik pripájala k svojej 
pútnickej duchovnej batožine.

Už od prvej návštevy Medžugoria mi bolo jasné, že je 
to neobyčajne silné miesto, kde sa oplatí vracať. A moja 
septembrová návšteva to len potvrdila. Čo robí toto miesto 
takým podmanivým? Ťažko vtesnať do slov dojmy, zážitky, 
spomienky tak, aby to nezostalo akési sucho okresané... 
Spojenie čarovnej, pre našinca troška exotickej krajiny, 
slnka, ktoré svieti akosi ináč, a predovšetkým atmosféry 
plnej až hmatateľného pokoja, ktorým dýcha celé Medžugo-
rie. Predovšetkým pokoj si plným priehrštím odnáša každý 
pútnik, ktorý má čo len trošičku otvorené srdce. Vecou, 
ktorá mi zvlášť utkvela v pamäti, boli kamene cestou na 
kopec zjavenia – Podbrdo. Vyšúchané, zaoblené, hladučké 
od miliónov krokov miliónov pútnikov z rôznych kútov 
sveta. Každý si prináša svoj príbeh, a predsa sme si všetci 
podobní. Všetci sme na ceste, všetci potrebujeme obrúsiť 
hrany svojho srdca. Oslovujúce boli tiež viaceré svedectvá 
mladých, ktorí práve v Medžugorí zažili svoje obrátenie. Bý-
valí narkomani a alkoholici svedčili o tom, že ich niekdajšia 

závislosť bola len 
dôsledkom niečoho 
ešte horšieho – samo-
ty, prázdnoty, točenia 
sa okolo seba, neschop-
nosti otvoriť sa smerom 
k iným, rozprávať o sebe. 
Aké prekvapujúco blízke aj 
nám zdravým! A samozrejme, 
hovoriť či písať o Medžugorí, 
a nespomenúť modlitbu... takú 
obyčajnú, každodennú, modlit-
bu s dôverou... Možno pre tých, 
ktorých samotné zjavenia až tak 
nezaujímajú či nefascinujú, zostáva 
nepopierateľným faktom, že takmer 
tri desaťročia denno-denných modlitieb 
množstva ľudí urobili z tejto zapadnutej 
dedinky jedno z najviac premodlených 
miest na svete. Je ešte veľa pekných vecí, 
ktoré sa o tomto mieste stretnutia dajú pove-
dať, je tam na čo pozerať a čo počúvať. Najlep-
šie však zažiť na vlastnej koži.

Pár dní ubehlo ako voda a prišiel čas návra-
tu. Nevyspatosť po celom týždni, únava z cesty 
a náročného programu... a doma čakajú tie isté 
starosti a problémy. Alebo nie? Musí byť všetko super? 
Musí byť všetko podľa mojich predstáv? Prečo v kríze 
namiesto smútku a skleslosti nezobrať do ruky napríklad 
ruženec? Prečo nehľadám za prúdom udalostí dňa Božiu 
ruku? Oplatí sa toľko stresovať, prečo niektoré veci jedno-
ducho nevypustím z hlavy a nenechám na Božiu prozreteľ-
nosť? Skúsim sa občas pomodliť aj za nepríjemných ľudí? 
Napadajú mi tieto i mnohé ďalšie myšlienky. Verím, že da-
rovaný čas pútnika prinesie ovocie i posilu v ďalšom období 
a získané milosti pretavíme do všedného života. n

MEDŽUGORIE
Lenka Pirová

Rýchlejší ako orol, udatnejší než lev

meno Jonatán (Boh dal) je v Biblii jedným z najpoužívanej-
ších mužských mien.  Najznámejším mužom tohto mena 

je najstarší syn prvého izraelského kráľa Saula. Jeho matkou bola 
Achinoam, dcéra Achimása. Pravdepodobne mal štyroch bratov: 
Ješuu, Melchisuu, Abinadaba a Esbála a dve sestry: Merob a Michol. 
Jeho rodokmeň je zapísaný v Prvej knihe Samuelovej a v Prvej knihe 
kroník.

Jonatán sa preslávil ako statočný vojvodca a vynikajúci lukostre-
lec. V biblickom zápise sa Jonatán niekoľkokrát objavuje ako víťaz 
nad Filištíncami. Jeho odvaha, vernosť a prirodzené vodcovské 
schopnosti sa prejavili pri útoku na filištínsky tábor (1 Sam 14). 
Jonatánov čin nebol obyčajným prepadom nepriateľskej hliadky, 
ale zničením kultovému objektu Filištíncov, posvätného miesta. 
Preto prepadli zmätku a Jonatánovi spolubojovníci mohli označiť 
jeho čin za „veľké víťazstvo“. Konal síce bez otcovho vedomia, ale 

nepočínal si svojhlavo a unáhlene, ale vyčkával na Božie znamenie. 
V celom Jonatánovom živote vidieť, že bol závislý od Boha a dokázal 
druhých posmeľovať vo viere.

Predstavuje vzor tých, ktorí zostávajú verní pravde a priateľstvu 
a prinášajú zmierenie. Bol najlepším priateľom, akého kedy Dávid 
mal. Hoci si ako prvorodený kráľovský syn mohol robiť dedičný 
nárok na trón, nepresadzoval svoj osobný prospech na úkor tých, 
ktorých miloval. Uzavrel s Dávidom zmluvu, daroval mu svoj odev 
a výzbroj, čo symbolicky vyjadrovalo, že jeden druhému je oddaný 
na život a na smrť. Padol v bitke s Filištíncami na vrchu Gelboe (1 
Sam 31, 8) a bol pochovaný v Kisovom hrobe v Sele. Zachoval sa 
žalospev nad stratou priateľa, ktorý sa pripisuje Dávidovi (2 Sam 1, 
21 – 27).

M. Kipikašová

Ilu
st

ra
čn

á 
sn

ím
ka

: S
Xc

.h
u

18 slovo   26|2009



POnDeLOK 21. december
Mučenica Juliána
Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 21, zač. 33
A nepamätáte sa už, koľko košov ste naplnili odrobinami, 
keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom? (Mk 8, 18b – 19a)
Sú chvíle, keď zabúdame na to dobré, čo pre nás iní urobili. Vtedy 
možno súdime týchto ľudí iba podľa toho, že nám teraz nepomohli 
a neurobili, o čo sme ich požiadali. Ježiš pripomína učeníkom to, čo pre 
nich kedysi urobil, aby vedeli, že ako Boh to môže urobiť znova. Neza-
búdajme a buďme vďační za všetky dobrá Bohu a ľuďom.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. tropár, Sláva, I teraz kon-
dák predprazdenstva. Ostatné z pondelka – s. 323, 154 (270, 191)

UTOROK 22. december
Veľkomučenica Anastázia
Čítania: Hebr 9, 8 – 10; 15 – 23, zač. 321; Mk 8, 22 – 26, zač. 34
Potom mu znova položil ruky na oči. Tu začal vidieť i celkom 
ozdravel a všetko videl zreteľne. (Mk 8, 25) 
Niekedy sa práca, ktorú robíme, podarí na prvýkrát, čo nás teší a po-
vzbudzuje. Inokedy tých pokusov a opakovaní je viac. Je to náročné, no 
keď sa dostaví úspech z vykonanej práce, všetko sa akoby človeku vráti. 
Slepý tiež potreboval viac času, aby sa jeho viera po uzdravení upevni-
la. Aj nás majú naše neúspechy priviesť k pevnej a stálej viere. 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. tropár, Sláva, I teraz 
kondák predprazdenstva. Ostatné z utorka – s. 323, 155 (270, 191)

STReDa 23. december
Desať krétskych mučeníkov
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 34, zač. 36 
Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť...“ 
(Mk 8, 31a) 
Je prirodzené, že sa bojíme bolesti, preto na ňu nemyslíme a chráni-
me sa jej. Berieme lieky, vyhýbame sa úrazom, chorobám, liečime sa, 
zdravo sa stravujeme atď.
Ako reagoval na bolesť a utrpenie Ježiš? Hovoril o ňom, nevyhýbal 
sa mu a podstúpil ho. Prečo? Pre našu spásu a preto, aby sme sa ani 
my nebáli bolesti a utrpenia každodenného života. To je cesta, ktorou 
máme kráčať za Ježišom. Je to cesta, ktorej cieľom je zmŕtvychvstanie – 
život bez bolesti a utrpenia. Vykročme na ňu s Ježišom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. tropár, Sláva, I teraz 
kondák predprazdenstva. Ostatné zo stredy – s. 323, 156 (270, 192)

ŠTVRTOK 24. december
Mučenica Eugénia. Predvečer Narodenia Pána
Čítania na Kráľovských hodinkách:
na prvej: Mich 5, 1 – 3; Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mt 1, 18 – 25, zač. 2
na tretej: Bar 3, 36 – 4, 4; Gal 3, 23 – 29 zač. 208; lk 2, 1 – 20, zač. 5 
na šiestej: Iz 7, 10 – 16; 8, 1 – 4. 9 – 10; Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mt 
2, 1 – 12, zač. 3 
na deviatej: Iz 9, 5 – 6; Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4
Čítania na liturgii: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; lk 2, 1 – 20, zač. 5
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom. (lk 2, 10b)
Všetci máme radi správy, ktoré nás potešia. Smutným sa vyhýbame, 
odďaľujeme poznanie ich obsahu. anjel zvestuje radostnú zvesť 
narodenia Božieho syna – radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. 
ale nie všetko, čo poteší jedného, poteší aj druhého. Herodesa naro-
denie Ježiša nepotešilo. Nepochopil, že neprichádza, aby ho obral 
o kráľovstvo, ale aby nám daroval pravé bohatstvo večného života.
Liturgia: liturgia sv. Bazila Veľkého. Menlivé časti z Predvečera Kris-
tovho narodenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. 
Zdržanlivosť od mäsa s pôstom – s. 324 (271)

PIaTOK 25. december 
Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Mt 2, 1 – 12, zač. 3
Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem 
s ním. (Mt 2, 1 – 3)
Z času na čas nás niečo rozruší. Môže to byť správa, ktorú sme nečakali. 
Správa o smrti blízkeho, o chorobe, o strate zamestnania, o nových 
ťažkých povinnostiach, o nečakanom príchode hosťa... 
Čo rozrušilo Herodesa? Narodenie malého dieťaťa – Ježiša, židovského 
kráľa. Bál sa o svoju moc a postavenie, hoci zbytočne, pretože Ježiš 
neprišiel, aby prevzal jeho kráľovstvo, ale aby daroval všetkým pravé 
Božie kráľovstvo lásky, pokoja a večnosti. 
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Narodenia. Prikázaný sviatok. 
Myrovanie. Voľnica – s. 325 (272)

SOBOTa 26. december
Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke. Sobota po Kristovom nar.
Čítania: 1 tim 6, 11b – 16, zač. 288; Mt 8, 15b – 21, zač. 46b (sob. po 
Narodení); Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (Zhrom.)
Budú ho volať Nazaretský. (Mt 2, 23b)
Každý z nás má nejaký domov. Rozlišujeme dokonca trvalé a prechod-
né bydlisko, no vždy je to o tom, kde žijeme. Ľudia nás tak poznajú aj 
podľa miesta nášho bydliska.
Jozef sa s Máriou a Ježišom usadil v Nazarete. Aj preto nazvali Ježiša 
Nazaretský. Na tom však až tak nezáleží. No záleží na tom, aby každý 
z nás sa dostal do neba, pravého a trvalého domova, a tak získal 
oslovenie Nebeský.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z Na-
rodenia a Bohorodičke. Spieva sa Svätý Bože. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos. Prikázaný sviatok – s. 328 (275)

neDeĽa 27. december
Nedeľa po Kristovom narodení. Apoštol, prvomučeník a ar-
chidiakon Štefan. Pamiatka svätých Jozefa Snúbenca, kráľa 
Dávida a Jakuba, Pánovho brata
Čítania: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 
V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel opla-
káva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. (Mt 2, 18) 
Nemám rád pohreby detí. Srdcervúci plač matky nedokážu utíšiť 
žiadne slová. Počas svojej kňazskej služby som pochovával dve deti: 
päťročné a sedemročné, no zdá sa mi, ako by ich bolo dvadsať, také to 
boli náročné pohreby. Pri pohreboch detí sa ľudia často pýtajú: Prečo 
to Boh dopustil? Prečo muselo zomrieť malé dieťa? Možno sa to aj nám 
zdá nespravodlivé, aj my možno v tej chvíli zapochybujeme, či Boh 
naozaj existuje, či je láska. Nemohol zasiahnuť?
Pred pohrebom päťročného dievčatka som sa pýtal Boha, čo mám 
povedať rodičom. Vtedy som pocítil, že im mám povedať: „Boh si ju vzal 
z tohto sveta preto, aby ste aj vy prišli tam, kde je ona – do neba. Ak ju 
milujete, urobte všetko pre to, aby ste sa s ňou v nebi stretli. Nestraťte 
vieru v Boha, lebo tak stratíte možnosť stretnúť sa s vašou milovanou 
dcérou. Buďte silní, nepoddávajte sa, majte pevnú vieru. Diabol bude 
spochybňovať vašu vieru. Nedovoľte mu to!“ 
A oni naozaj nedovolili. Po roku sa im narodila dcérka, ktorú sme opäť 
pokrstili. Bol to znak, že vieru nestratili. Nezlomilo ich to. Vytrvali, preto-
že sa túžia stretnúť so svojou dcérkou v nebi.
No predsa len, Pane Ježišu, nedopusť, aby takéto pohreby pribúdali. 
Daj, aby rodičia túžili po nebi večného života aj bez toho, aby si musel 
takto zasiahnuť do ich života.
Liturgia: Hlas 5. Evanj. na utierni ôsme. Predobr. antifóny a blažen-
stvá. tropár 5. hlasu, Narod. a svätým. Sláva, kondák svätým, I teraz, 
kondák Narodenia. Ostatné z Nedele po Narodení. Namiesto Dôstoj-
né je sa spieva Zvelebuj a 9. irmos – s. 148, 330, 332 (187, 277, 276)

Na Každý dEň – 52. týždEň
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POndelOk 28. december
20 000 nikomédskych mučeníkov
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329; Mk 9, 42 – 10, 1, zač. 42
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, 
čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský 
kameň na krk a hodili ho do mora. (Mk 9, 42)
Istá pani spomínala: „Moja sesternica sa začala topiť. Hneď som jej 
utekala na pomoc. V šoku ma schytila okolo krku. Jej zovretie bolo sil-
né. Nemohla som dýchať a myslela som na najhoršie. Bolo to hrozné. 
Podarilo sa mi však dostať k brehu a vynoriť sa.“
Ježiš hovorí o sile pohoršenia maličkých. Je to horšie, ako keby človek 
mal na krku mlynský kameň a bol hodený do mora. Pohoršenie totiž 
zabíja v deťoch Boží život.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z na-
rodenia – s. 326 (274)

utOROk 29. december
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme
Čítania: Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25, zač. 333, Mk 10, 2 – 12, zač. 43 
(rad.); 2 Kor 5, 15 – 21, zač. 180; Mt 2, 13 – 23, zač. 4 (deťom)
Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. (Mk 10, 9) 
Štatistiky rozvodov stúpajú.
V príprave na manželstvo sa pýtame snúbencov, či si sú vedomí toho, 
že platne uzatvorené manželstvo nemožno rozviesť. Odpovedajú áno, 
no akosi rýchlo na to zabúdajú. Ak by na to mysleli počas manželstva, 
nedali by vychladnúť svojej láske. Nebolo by to krásne? Šťastní manže-
lia, šťastné deti, šťastné rodiny...
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. vchod: Poďte... 
z Panny narodený... tropár z narodenia a deťom, Sláva, kondák de-
ťom, I teraz, z narodenia. ostatné z narodenia a deťom. namiesto 
Dôstojné je sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos – s. 334 (274, 240)

stReda 30. december
Mučenica Anýzia
Čítania: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16, zač. 44 
Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. (Mk 10, 13a)
Pri príprave na prvé sväté prijímanie som dal podmienku, že deti pôjdu 
na prvé sväté prijímanie iba vtedy, ak aspoň jeden z rodičov s nimi 
bude v nedeľu chodiť do chrámu. Ohlasy boli rôzne. V časoch Ježiša 
rodičia sami prinášali svoje deti, aby sa ich Ježiš dotkol a požehnal 
ich. Cítili, že to potrebujú pre svoj život. Nedovoľme, aby deti v nedeľu 
vychovávala televízia, internet, počítač... Priveďme ich k Ježišovi.
Liturgia: Menlivé časti ako 28.12.

ŠtVRtOk 31. december 
Zakončenie sviatku Narodenia Pána. Prepodobná Melánia Rímska
Čítania: Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk 10, 17 – 27, zač. 45
Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? 
(Mk 10, 17b) 
Ak chce človek niečo dosiahnuť, musí vedieť ako na to. Vedieť nezna-
mená dosiahnuť cieľ. No človek je už blízko, lebo pozná spôsob. Ježiš 
nám dnes dáva návod, ako získať večný život. Pýtajúci sa z evanjelia 
spoznal spôsob, no zdalo sa mu to nemožné. Zachovávať Božie priká-
zania znamená milovať Boha a blížneho. Cestu poznáme. Nebojme sa 
jej. Čo nie je možné ľuďom, je možné Bohu. 
Liturgia: Menlivé časti ako 28.12.

PIatOk 1. január
Obrezanie Pána. Arcibiskup Bazil Veľký
Čítania: Kol 2, 8 – 12, zač. 254; lk 2, 20 – 21. 40 – 52, zač. 6 (obreza-
niu) Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (Bazilovi)
Po troch dňoch ho našli v chráme... (lk 2, 46a)

Je veľa vecí, ktoré v živote 
hľadáme – lásku, pokoj, 
priateľov, zamestnanie... 
Môžeme hľadať to, čo 
nemáme, i to, čo sme stratili. 
Jozef a Mária stratili Ježiša. 
Čo asi ako rodičia preží-
vali? Evanjelium opisuje 
ich úzkosť, keď ho hľadali. 
Našťastie sa Ježiš našiel 
– v chráme. Tam sa s ním 
môžeme stretnúť aj my – 
v evanjeliu, v Eucharistii, 
v blížnych. 
Liturgia: Predob. antifóny 
a blaženstvá. Každodenný 
vchod. tropár obrezaniu 
a Bazilovi, Sláva, kondák 
Bazilovi, I teraz, obrezaniu. ostatné obrezaniu a Bazilovi. namiesto 
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná. Myrovanie. Prikázaný svia-
tok. voľnica – s. 336 (278)

sObOta 2. január 
Predprazdenstvo Bohozjavenia. Sobota pred Bohozjavením. 
Rímsky pápež Silvester
Čítania: 1 tim 3, 14 – 4, 5, zač. 284; Mt 3, 1 – 11, zač. 5 
A každý strom, ktorý neprináša ovocie, vytnú a hodia do 
ohňa. (Mt 3, 10b)
Každý má rád dobré, čerstvé, chutné ovocie. Strom, ktorý také ovocie 
neprináša, nemá význam ani pre hospodára, ani pre ľudí. Ak strom 
prináša dobré ovocie, je ošetrovaný, aby sa jeho ovocie zachovalo.
Úlohou kresťanov je, aby konali dobré, užitočné, prospešné skutky. 
Preto žime tak, aby strom nášho života bol za svoju dobrú úrodu tu na 
zemi raz presadený do rajskej záhrady. 
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. tropár, Sláva, I teraz, 
kondák predprazdenstva. ostatné zo soboty – s. 339, 160 (280, 196)

nedeĽA 3. január
Nedeľa pred Bohozjavením. Prorok Malachiáš
Čítania: 2 tim 4, 5 – 8, zač. 298; Mk 1, 1 – 8, zač. 1 
A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.“ (Mk 1, 7a)
Pri športoch si ľudia dokazujú svoje schopností: kto je lepší, rýchlejší, 
šikovnejší, mocnejší. Každý sa snaží o to, aby to bol práve on. Nikto 
nechce byť najhorší, najpomalší, nešikovný, najslabší... Rovnako to 
však platí aj v živote. Priznať, že iní sú lepší ako ja, nie je jednoduché. 
Ján Krstiteľ to však urobil: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. 
“ Uznáva Kristovu moc a silu. Robí to, čo by mal robiť každý z nás. 
Apoštol Pavol vraví : „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 
4, 13) Bol si vedomý sily, ktorú mu v ťažkých chvíľach jeho života 
dával Kristus. V dnešnom svete sa mnohí spoliehajú na seba, na svoje 
schopnosti, zručnosť, peniaze, protekciu... V tomto vidia svoju silu. 
Pritom sám Ježiš vraví: „Bezo mňa nič nemôžete urobiť.“ (Jn 15, 5b) Tak 
ako diabol oklamal prvých ľudí v raji, tak ich klame aj dnes v tom, že si 
vystačia sami, že Boha nepotrebujú. Často potom dochádza u týchto 
ľudí k vyčerpaniu, presileniu, nezvládnutiu dôležitých častí života, ba aj 
k smrti. Na kríži sa zdalo, že Boh je naozaj slabý, bezmocný, neschopný. 
Pri zmŕtvychvstaní však dokázal, že to tak nie je. 
Liturgia: Hlas 6. evanjelium na utierni deviate. Predobrazujúce 
antifóny a blaženstvá. tropár šiesteho hlasu a predprazdenstva Bo-
hozjavenia. Sláva, kondák hlasu, I teraz, predprazdenstva. ostatné 
z nedele pred Bohozjavením – s. 149, 339, 338 (188, 280)

anton uhrín

na Každý deň – 53. týždeň
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Z    oblakov sa sypal mäkký sneh 
a spolu s okennou výzdobou dotvá-
ral vianočnú atmosféru. V  meste 

pomaly utíchal zhon. Kalendár ukazoval 
dvadsiaty štvrtý december. Čaro Vianoc sa  
ponáhľalo vstúpiť do našich rodín. Čaka-
nie na zvláštneho hosťa. V trblietajúcom  
snehu už počuť jeho kroky a jemné klo-
panie na dvere našich domovov. Počuješ?  
Do rodín prichádza nezvyčajný hosť. Bude 
prijatý alebo odmietnutý?  

Nákupná horúčka. Vianočná výzdo-
ba a reklama sprevádzaná sviatočnými 
piesňami trvá už niekoľko týždňov. 
Nevnímame to ako niečo zvláštne. Svoju 
cenu stratili aj evanjeliové slová: „Dnes sa 
nám v meste Davidovom narodil Spasiteľ 
a Pán“. Akoby sa aj tie stali len súčasťou 
vianočnej dekorácie. Istá rodina sa však 
mala presvedčiť, že veci nie sú také, ako 
sa na prvý pohľad zdajú. Poďme nazrieť 
do ich domova.

Kuchyňa rozvoniava dobrotami. Jožko sa 
vrátil z trhu. Bol dokúpiť posledné veci na 
vianočný stôl. V noci sa vrátil zo služobnej 
cesty, je unavený. Treba toho veľa stihnúť. 
Poobede prídu rodičia. Mamka si v kuchy-
ni na chvíľu vydýchla a konečne mohla 

vyhlásiť: „Môžeme prestierať na stôl!“
Jožko dokončil výzdobu stromčeka. Ško-

láci Miško a Tomáško pomáhali, ale viacej 
boli pri televízii. 

„Treba ísť vyvenčiť Roxyho. Kto pôjde?“ 
ozvala sa nepríjemná otázka.

„Ale ocko, vidíš, aké je  počasie. Sneh sa 
sype ako z vreca.“

Zazvonil mobil. Starkí sa ospravedlňujú, 
že neprídu. Dedkovi sa priťažilo. Bol pri 
ňom lekár, vraj chrípka. Treba vyležať. 
Prosia teda, aby ich deti navštívili na-
sledujúci deň. Manželka zaprotestovala: 
„Zajtra nie, sme pozvaní na návštevu ku 
kolegyni z práce. A u vašich by sme okrem 
toho museli ísť do chrámu.“

„Lenže otec je chorý,“ nedá sa Jožko.
„No a čo? Však neumiera!“  
Konečne je všetko pripravené. Po večeri 

začal mladší  Miško rozdávať darčeky. 
Len na chvíľku sa potešil novej super hre. 
Troška sa pohral, a potom sa nečakane 
spýtal: „Ocko, prečo sa slávia Vianoce?“

Ocko ostal ako obarený, takúto otázku 
nečakal. 

„To už nemáš niečo zaujímavejšie?“
„Nechaj ocka na pokoji. Potrebuje si 

konečne odpočinúť,“ ozvala sa mamka.

Otec sa však nechcel zahanbiť a pokúsil 
sa: „No vieš, to je taký zvyk, tradícia, keď 
je rodina spolu. Sviatok rodiny.“ 

Ale Miška táto odpoveď neuspokojila. 
„A prečo sa dávajú darčeky?“ 
Ocko sa zamyslí. On, stavebný inžinier, 

má chabé vedomosti z náboženstva. 
„Vieš, chlapci, ktorí chodia na nábožen-

stvo, hovoria, že Vianoce sú o narodení 
Ježiša Krista.“  

„Majú pravdu,“ potvrdzoval otec a po-
myslel si: Áno, keď prichádzame k našim 
na dedinu, ideme predsa do chrámu. 
A akoby na ospravedlnenie nahlas dodal: 
„Ale tu, veď vieš, že som pohltený prácou. 
Nemám čas na také veci.“

„Ale dnes si, ocko, doma.  Rozprávaj, 
ako si prežíval Vianoce, keď si bol malý. 
Nebolo to predsa až tak dávno.“ 

Troška si zaspomínal a unavení chlapci 
popritom zaspali. Dom zrazu stíchol. Hla-
vou mu vírili zvedavé Miškove otázky.

Prečo sa na tieto veci pýtal? Znova odha-
lil zabudnuté dvere svojho bezstarostného 
detstva, plného šantenia. Sánkovačka, 
guľovačky. A potom úchvatná atmosfé-
ra v chráme. Raz s kamarátom Miškom 
v prvý vianočný deň tajne zobrali z veľké-
ho Betlehema v chráme malého Ježiška. 
Celé poobede sa s ním sánkovali. Aj keď 
boli potom vyhrešení, prežívali krásne 
chvíle. Potom koledovanie po dedine. Cel-
kom iná príchuť Vianoc a zvláštny pokoj 
vyžarujúci z rodičovského domu...

Nadránom zazvonil telefón. Otcov 
zdravotný stav sa náhle skomplikoval 
a už ich nepočkal. A oni  sa hádali, kam 
zajtra pôjdu. Pomaly sa mu začalo brieždiť 
aj v duši. Žiara betlehemskej hviezdy sa 
zastavila aj nad ich domom. Možno cez 
túto bolestnú udalosť budú všetky ďalšie 
Vianoce sláviť inak. n

Malá Evička nakupovala so svojou 
mamkou. Zrazu zbadala krásnu bielučkú 
plyšovú mačičku. Rozsvietili sa jej očká. 
Bola uchvátená. Presne po takej vždy túži-
la. Už si predstavovala, ako sa s ňou bude 
hrať, čo všetko budú spolu vystrájať. Po-
zrela sa na mamku a skromne poprosila 
o darček. A potom čakala, čo sa bude diať. 
Mamka sa pozrela na cenovku a nadých-
la sa. Keď zistila, koľko stojí jej mačička, 

odmietavo zavrtela hlavou. Evičke zaliali 
oči slzy. Mama ostala v rozpakoch. Chcela 
jej urobiť radosť, preto sa rozhodla, že jej 
kúpi aspoň malú peňaženku. No Evička 
odmietla. Túžila po veľkej bielej mačičke, 
nie po malej peňaženke. 

Boh nám ponúka veľké veci. Prečo siahaš 
po tých najmenších?

Helena Krenická

Darček

Príbehy do života

Brieždenie
Ján KaraS
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keď sme sa minule vžívali do stavu 
starozákonného Izraelitu, pod-
statným problémom bola neistota 

úspechu našej námahy. Človek nevedel, 
či bude spasený, alebo nie. Po Golgote už 
túto starosť mať nemusíš. V tom spočíva 
podstata „istoty spasenia“. Ba po Golgote 
a po všetkom, čo Ježiš povedal a spravil, 
už niet pochýb o Božej láske (ak pozeráš 
naňho a nie na svoje rozmary). V tom je 
obrovská posila, pretože už vieš, že ak 
vynaložíš námahu na život vo svätosti, 
dosiahneš, o čo sa snažíš.

Tvoja námaha v novozmluvnej dobe ne-
spočíva v nejakých úkonoch, ale v postoji 
srdca, v jeho úmysloch, ktoré následne 
určujú tvoje konanie. A teda záleží aj 
na skutkoch, ale tie nemajú absolútne 
žiadnu cenu, ak za nimi stoja nesprávne 
motívy. V tom je to bremeno ťažšie, lebo 
život vydaný Kristovi si vyžaduje zmenu 
zvnútra. Ak sa človek snaží len o dodr-
žiavanie prikázaní, dobré skutky, „lebo 
tak treba“, modlitby, „lebo tak sa to má“, 
začlenenie do spoločenstva, „lebo tak má 
žiť kresťan“... dosiahne málo osohu, zato 
si vyrobí mnoho starostí, s ktorými Ježiš 
nepomôže.

Zmena zvnútra je pokáním, obrátením. 
Pri obrátení nejde len o odvrátenie sa od 
hriechu či starého myslenia a spôsobu 
života. Ide o obrátenie sa tvárou tvár 
k Bohu a prijatie tohto postoja ako život-
ného štýlu. A teda pokánie, ktoré máme 
denne konať, je neustále dbanie o to, aby 
sme všetko, čo robíme, robili spolu s Ježi-
šom, pred jeho tvárou. K tomu bol Izrael 
učený zložitým systémom príkazov Tóry. 
Peter v Sk 3, 19 vyzýva: „Robte pokánie 
a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy 
a aby nadišli časy odpočinutia od Pána.“ 
Pred Božou tvárou spoznáš, že Pán je dob-
rý. Keď ho necháš žiť vedľa seba, keď sa 
budeš s ním rozhodovať, tešiť, smútiť, Boh 
bude žehnať tomuto vášmu vzťahu. Tvoj 

život nebude kŕčovitým striehnutím na to, 
či si všetko spravil správne. Jednoducho 
budeš žiť s ním. A keď zlyháš, prídeš opäť 
len jednoducho za ním. Bremeno skutoč-
ného vzťahu s Bohom je ľahké. Toto je 
odpočinok, ktorý Pán dáva svojim, a ten je 
nevyhnutne spojený s pokojom, ktorý ťa 
bude charakterizovať.

V liturgickej výzve sa hovorí o pokoji 
zhora. Z predchádzajúcich riadkov je zjav-
né, že je dôsledkom „hľadania toho, čo je 
hore“. Túto výzvu adresoval Pavol Kolo-
sanom (3, 1) a po nej vymenoval podobné 
princípy života kresťana (3, 5 – 17), ako 
sú uvedené v knihách Tóry. Žiaľ, my sa 
často namiesto pohľadu hore „obzeráme 
vystrašene okolo seba“ (Iz 41, 10) alebo sa 
obzeráme späť ako Lótova žena. Skutoč-
ný pokoj budeme zažívať len pri pohľade 
hore.

V centre liturgie je sprítomnenie Kristovej 
obety ako vrcholu dejín spásy. V tvojej 
účasti na liturgickom slávení (nielen 
kvantitatívnom, ale aj kvalitatívnom) sa 
veľmi jasne prejaví, či je pre teba dôležitá 
tvoja spása, alebo je podstatnejšia práca, 
pohodlie, ty sám... Pretože dôvody, prečo 
si v chráme, môžu byť rôzne. Môžeš tam 
ísť zahnať nudu alebo z pocitu osamelos-
ti, alebo rutiny, či zo strachu pred Božím 
hnevom, alebo aby si mal zo seba zbožný 
pocit... „Lenže čo osoží človeku, keby celý 
svet získal a samého seba by stratil?“ (Lk 
9, 25) A tak môžeš ísť na liturgiu aj z túž-
by po Božej blízkosti. Z potreby prilepiť 
sa na Krista „ako kliešť“ a nepustiť sa ho. 
Z ľútosti, že sa ti nedarí žiť svätý život a si 
už unavený zo svojich zlyhaní. Si smädný 
a hladný a potrebuješ sa posilniť. A preto 
na prosbu „za pokoj zhora a spásu našich 
duší“ povieš jedno úprimné a priame 
„Pane, zmiluj sa“. A Pán ocení tvoju snahu 
po spáse, ak pramení zvnútra, z nového 
srdca, nie zo sterilnej potreby, že tak je to 
správne. n

2
V minulom čísle sme hovorili, že spása je síce zadarmo, ale Boh nezrušil 
požiadavku osobnej svätosti. Tá si vyžaduje nekompromisné oddelenie sa 
od všetkého, čo je mimo Božích požiadaviek. Lenže takýto život je vyčerpá-
vajúci. Ježiš však sľúbil posilu a odpočinutie. Jeho bremeno totiž už nie je 
bremenom Sinaja, bremenom Zákona. Ale podľa ďalších Ježišových vyjadre-
ní o dôležitosti túžob a motívov to na ľahšie bremeno nevyzerá. 

Prepodobný otec a vyznávač 
Teodor Popísaný    

Česká hudobná skupina c&K Vocal 
spieva v jednej zo svojich skladieb 

zaujímavú vetu: „Farbou svojich rokov 
nám svet kreslí na tvár portrét“. chce 
tým povedať, že to, čo zažijeme, sa 
nejakým spôsobom odráža na našej 
tvári.

trocha to súvisí aj s prepodobným 
otcom a vyznávačom teodorom 
Popísaným, ktorý patrí v našej krajine 
medzi menej známych svätcov. Je to 
zaiste dané tým, že jeho liturgická 
pamiatka sa slávi spolu so svätým 
apoštolom, prvomučeníkom a archi-
diakonom štefanom.

ako vidíme, tento svätec má zvlášt-
ny prívlastok. Dôvodom sú udalosti 
z jeho života. Svätý teodor bol veľkým 
ctiteľom svätých ikon a tiež dôležitým 
obrancom ich úcty. V čase, keď žil, t. 
j. počas 8. a 9. storočia, to však bolo 
veľmi nebezpečné, lebo cisári ostro, 
kruto a nekompromisne presadzovali 
ikonoborectvo, ničenie svätých ikon. 
Keďže svätý teodor nebol ochotný 
vzdať sa úcty svätých ikon, nepriatelia 
ho chytili a počas mučenia mu okrem 
iného horúcimi ihlami popísali tvár. 
môžeme teda povedať, že teodorova 
úcta k ikonám sa doslovne prejavila na 
jeho tvári.

aj naše životné príbehy sa určitým 
spôsobom zapisujú do našej tváre. 
mnohí preto hovoria, že tvár veľa pre-
zrádza o človekovi samotnom. nech 
naša tvár odráža čo najviac ľudskej 
dobroty a kresťanskej svätosti. nech ju 
nepopisuje iba tento svet svojimi trá-
peniami, ale najmä Boží Duch svojou 
svätosťou.

marcel Gajdoš

Zo ŽIVota SVätých

Za pokoj zhora 
a spásu našich duší   

chrám Božej múdrosti v nicei, dnes Iznik v tu-
recku, náznakovito pripomína bohatú históriu 
tohto mesta. Práve tu sa stal biskupom brat pre-
podobného teodora Popísaného teofan, ktorého 
si východné cirkvi pripomínajú v rovnaký deň, 
teda 27. decembra.

Snímka: 1.bp.blogspot.com

valéria JuRíčková
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Svätyne a pútnické miesta sa podľa 
starobylej tradície spájali s prame-
ňom vody. Z viacerých pohľadov 

to tvorí symbolickú jednotu. A tak aj 
prítomnosť mariánskej svätyne v blízkosti 
prameňa podnecovala hlavne vo východ-
nej cirkvi mnohé myšlienky týkajúce sa 
tajomstva Márie.

Pri Zlatej bráne v Konštantínopole, 
na východ za mestskými hradbami 
pri prameni stála v Justiniánovej dobe 
nádherná mariánska svätyňa. Volala sa 
Svätyňa Bohorodičky – Prameňa života. 
Bola veľmi navštevovaným pútnickým 
miestom. V tom čase tam chodilo mnoho 
pútnikov, aby si uctili Pannu Máriu, napili 
sa vody a umyli sa v nej. Hymnograf 
Nikefor zložil v 14. storočí aj liturgické 
texty na Bohorodičku – Prameň života. 
Ospevuje ju ako tú, ktorá od Boha prijíma 
život, ktorým je Kristus, a ako tú, ktorá 
dáva život ľuďom. 

Aj ikona, na ktorú hľadí teraz naše oko, 
sa nazýva Prameň života. Ikonopisecký 
typ tejto ikony ostal prakticky celé storo-
čia nezmenený s maličkými výnimkami. 
Dionýz z Furny ho vo svojej príručke 
maliarstva opisuje takto: „...pozlátená 
nádoba v podobe čaše s vytekajúcimi 
prúdmi vody, uprostred ktorej je Boho-

rodička(Theotokos) s rukami pozdvih-
nutými k nebu a na hrudi má Ježiša, 
ktorý žehná. Spasiteľ prináša evanjelium 
slovami: ,Ja som živá voda’(porov. Jn 4, 
13nn). Nad Bohorodičkou sú dvaja anjeli 
a prinášajú nápisy: ,Raduj sa, čistý Pra-
meň, ktorý dáva život ’ a ,Raduj sa, čistá 
Studňa, ktorá dáva Boha’. Pod nádobou je 
rybník s vodou a tromi rybami. Po pravej 
strane cisár, patriarcha, kniežatá,  kňaž-
né a chorí, ktorí sa umývajú a pijú túto 
vodu. Ďalej je tam človek posadnutý zlým 
duchom a vzkriesenie muža zo Solúna“. 

Ako naznačujú liturgické texty, symbol 
prameňa môžeme vysvetľovať v dvoch 
významoch. Sama Mária je vodou alebo 
naopak – vodou je Kristus a Mária je 
prameňom, zemou, z ktorej pramení 
voda. Táto voda robí zem úrodnou a dáva 
vzrast všetkým rastlinám, aby ju skráš-
lili a boli potravou pre všetko živé. Vo 4. 
storočí bol napísaný kresťanský román 
s názvom Exegésis tón prachthenton 
en Persidi. Pripomína podobnosť mena 
Mária s morom, z ktorého žije celá zem. 
Jej pravé meno je Myria, lebo na svojich 
prsiach ako na mori nosí nádobu, ktorá je 
veľmi ťažká. Volá sa Pégé – Prameň a ob-
sahuje len jedinú rybu chytenú na udicu 
božstva. Táto ryba svojím telom sýti celý 

svet, ktorý ďalej žije akoby v mori. V Kni-
he ceremónií od Konštantína Porfirogené-
ta môžeme nájsť text o obradoch, ktoré sa 
konali pri konštantínopolskej svätyni na 
chválu  Bohorodičky: „Ó, rieka, v ktorej 
tečie život bez konca, svätý Prameň nášho 
Boha, našli sme ťa samú, presvätá Matka 
nášho Boha. Uctievame si ťa ako Bohoro-
dičku, úpenlivo ťa žiadame ústami, ktoré 
nikdy nemôžu mlčať. Prikry nás až do 
našej smrti, ó, Pani naša, Prameň života, 
krídlami svojej ochrany.“

Mária prijala Život  do svojho lona 
a tento Život – Ježiša Krista v betlehem-
skej jaskyni dala celému svetu. Život 
s veľkým Ž. n

KNIHA:  
Božena Čahojová-
Bernátová – 
Cesta za MalýM 
prinCoM

Kto by nepoznal knihu 
Malý princ od spisovateľa 
Antoina de Saint-Exupéryho! Málokto však 
vie, že táto nádherná knižočka má aj svojho 
pokračovateľa v inom autorskom prevedení. 
Kniha je o Dúhovej princeznej, ktorá prežíva 
niekoľko príbehov. Táto knižočka má podobný 
charakter ako jej knižný „otcovský spolubrat“. Je 
ozdobená mnohými ilustráciami a jej myšlien-
kové posolstvá sú nadčasové. Taktiež ponúka 
poučenia a príbehy nielen pre deti a mladých, 
ale aj pre dospelých, čo z nej robí špecifickú 
knihu pre všetky vekové kategórie. Kniha nemá 
jednotný dej, jej myšlienkou je poukázať na 
miesto lásky v ľudskom svete a ľudskom srdci. 
Je to príjemné čítanie pre deti a obohatenie pre 
dospelého človeka.

Lukáš Petruš

FILM: 
Five Minutes oF 
heaven – päť Minút 
v neBi

Tento film ma naozaj dosť 
potrápil. Päť minút v nebi 
je psychologickou drámou, 
ktorá poriadne zaťaží divácke mysle. Aj keď film 
vyznieva dosť nezrozumiteľne, jeho myšlienka 
je v závere jasne a zreteľne vyjadrená. Alistair 
Littl a Joe Griffin sú spojení hrozným a neza-
budnuteľným putom, ktoré trápi ich mysle, 
dušu a celý život. Alistair v roku 1975 (v čase 
bojov za osamostatnenie Severného Írska od 
Veľkej Británie) chladnokrvne zabil brata Joea 
a následne 30 rokov prežíval obviňovanie seba 
samého, ale aj blízkych z vraždy brata. Snaha 
televízneho štábu o zmierenie pred kamerami 
sa nevydarila, a tak ostáva iba pomsta. Tá 
však, zdá sa, nie je jediným riešením. Dokáže 
tridsaťročná nenávisť odísť alebo stačí človeku 
len pár slov?

Lukáš Petruš

HUDBA:  
rieka života – 
neopustíš

Misijné spoločenstvo Rie-
ka života, ktoré je zlože-
né z laikov, kňazov aj zasvätených pri kláštore 
redemptoristov v Podolínci nahralo po pred-
chádzajúcich ďalšie CD s názvom Neopustíš. 
To, čo skutočne žijú, vložili aj do svojich piesní, 
ktorými oslavujú nekonečnosť Najvyššieho. 
Nájdeme tu dvanásť piesní zvelebenia. Každá 
pieseň pomáha priblížiť nekonečnú lásku, 
vernosť a vytrvalosť Boha k nám ľuďom. Po-
ukazuje na to, že aj napriek našim hriechom 
Boh zostáva stále pri nás a miluje nás svojou 
nekonečnou láskou. Toto CD je ďalším dôka-
zom toho, že Boha možno velebiť aj takýmto 
spôsobom. Samotné piesne sa dotknú srdca 
každého poslucháča. Po vypočutí si budete 
určite pospevovať aj vy. Bonusom je spevník 
s textami piesní a akordmi.

Lucia Šarišská

Jozef Gača

zamyslenIe naD Ikonou

Prameň života
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 21.12. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Ná-
vratka P 07.45 Pri káve P 08.30 Sme katolíci 
(6) – Panna Mária 09.00 Doma na dôchodku 
(BB) 10.00 Spravodajský súhrn 10.30 Doku-
ment – maďarský 11.00 Poltón klub 12.00 
Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 13.50 
Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom 
a zemou 15.45 Kvapka v oceáne 16.20 Sme 
katolíci (6) 17.00 Doma v rodine P 18.00 
Putovanie po Svätej zemi 18.05 Môj názor P 
18.15 Čarotajné príbehy 18.25 Adventný 
kalendár P 18.30 Rozprávočka P 18.45 
Z prameňa P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 
20.00 Správy P 20.10 Mikrodokument P 
20.15 Návratka 20.30 U Pavla P 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 22.12. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Kráľovstvo bez 
hraníc (8) 09.00 Doma v rodine 10.00 
Správy 10.10 Mikrodokument 10.30 U Pavla 
12.00 Anjel Pána 12.30 Orientácie 13.05 
Dokument – maďarský 13.35 Octava dies 
14.15 Pri káve (BB) 15.00 Naše zasvätenie 
15.30 Poltón 16.00 Rehoľná abeceda 16.20 
Kráľovstvo bez hraníc (8) 17.00 Doma 
v Cirkvi P 18.00 Putovanie po Svätej zemi 
18.05 Mestečko nádeje 18.25 Adventný 
kalendár P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Čarotajné príbehy 18.50 Z prameňa P 19.00 
Večerná univerzita 20.00 Správy P 20.10 
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 
Stretnutia s Ježišom (Ježiš a Zachej, Lk 19, 
1 – 10) 21.15 Tandem kvíz špeciál R 22.00 
Pri káve 22.45 Doma na dôchodku (BB) 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 23.12. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Mestečko nádeje 
09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.10 
Mikrodokument 10.30 Generálna audien-
cia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 
13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín 
13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel 
párty 15.55 Kniha 16.20 Klbko 17.00 Doma 
v histórii (PO) P 18.00 Putovanie po Svätej 
zemi 18.05 Ichtis – antivírus pre deti 18.25 
Adventný kalendár P 18.30 Rozprávočka P 
18.40 Čarotajné príbehy 18.50 Z prameňa P 
19.05 Tandem kvíz špeciál 20.00 Správy P 
20.10 Mikrodokument P 20.15 Návratka 
20.30 Poltón klub P 21.30 Prehľad kato-
líckych periodík P 21.40 Rehoľná abeceda 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 24.12. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Nájdete Dieťatko P 11.30 Spomienky 
spod stromčeka P 12.00 Betlehemské 
mystérium – Betlehemy Európy a Ázie P 
12.30 Správy 12.45 Vianočná poézia P 
13.00 Hviezda nad Betlehemom P 13.30 
Návratka 13.35 Vianoce s Križovankou P 
14.00 Skutočný príbeh o láske P 14.20 
Vianoce kade-tade P 15.20 15 rokov Dobrej 
noviny P 16.50 Rozprávanie o Vianociach 
– páter Šebastián Labo P 17.05 Adventný 
koncert Cirkevného konzervatória Opava P 
18.00 Adventný kalendár P 18.05 Euroko-
ledy P 18.50 Rozprávočka P 19.00 Vianočné 
prianie P 19.05 Katechéza P 19.30 Vianočná 
poézia 19.45 Čarotajné príbehy P 20.00 
Správy P 20.10 V dobrom aj zlom P 21.45 
Adoremus. Čas radosti, veselosti – Vianoce P 
22.00 Polnočná svätá omša z Vatikánu P
 25.12. (piatok)  06.45 Prehľad programov 
TV LUX P 07.00 Kráľovstvo bez hraníc P 
07.30 Rozprávanie mlynára Jána P 07.35 
Návratka 08.00 Klbko – vianočné P 08.15 
Elektrické Vianoce 08.45 Ichtis – antivírus 
pre deti P 09.00 Principálov vianočný darček 
10.00 Katechéza 10.30 Svätá omša P 12.00 
Urbi et orbi P 13.00 Vianočná poézia 13.15 
15 rokov Dobrej noviny 14.45 Taký obyčajný 
príbeh P 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 
Jasličková pobožnosť z Terchovej P 16.40 
Tandem kvíz špeciál 17.20 Bonifác a zázračný 
anjel P 18.00 Moja misia – Anjeli P 18.30 

Rozprávočka P 18.40 Klbko – vianočné 
19.00 Vianočný príhovor P 19.10 Cesta 
do Betlehema P 20.00 Na vrchol P 20.10 
Mikrodokument P 21.30 Narodil sa Kristus 
Pán – Třebechovický betlehem P 22.00 Moja 
misia – magazín P 23.00 Adventný koncert 
Cirkevného konzervatória v Opave
 26.12. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(9) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 
Sme katolíci (7) – Vianoce P 08.00 Centrum 
nápadov P 08.40 Spravodajský súhrn P 
09.00 Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! P 
10.30 Svätá omša P 11.45 Vianočná poézia 
12.00 Betlehemské mystérium – Betlehemy 
Ameriky a Afriky P 12.20 Prehľad katolíckych 
periodík 12.40 ...myslím, že sa nevrátim P 
14.00 Nájdete Dieťatko 17.30 FILMiX P å 
18.00 Luxáreň – vianočné vydanie P 18.30 
Rozprávočka – Ako sa makový mužíček učil 
lietať P 18.40 Čarotajné príbehy 19.00 
Vianočný príhovor P 19.10 Malokarpatský 
betlehem P 19.20 Vianoce s Križovankou P 
19.45 Božie dieťa P Û 20.00 Spravodajský 
súhrn 20.15 Tandem kvíz – finále P 21.00 
Filip Neri (1) P 22.15 Poltón klub 23.15 
Medzi nebom a zemou
 27.12. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(9) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme 
katolíci (7) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 
08.25 Tandem kvíz – finále 09.05 Katechéza 
09.30 Luxáreň 10.00 Betlehemské mysté-
rium – Slovenské betlehemy 10.30 Svätá 
omša z Katedrály sv. Martina P 11.30 Narodil 
sa Kristus Pán – Třebechovický betlehem 
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 
U Pavla 14.15 Štúdio AHA! 14.45 Mestečko 
nádeje 15.00 Animátor roka 2009 P 16.30 
Rodina – kolíska života a lásky P 17.30 
Octava dies P 18.00 Vianoce P 18.30 Roz-
právočka P 18.40 Mediálna výchova P 18.45 
Katechéza P 19.15 Vlastná cesta 19.45 Spo-
mienky spod stromčeka 20.00 Spravodajský 
súhrn 20.15 Božie dieťa Û 20.25 Návratka 
20.30 Cesty Ježiša P 21.00 Filip Neri (2) P 
22.20 Večerná univerzita P 23.00 Čaviareň 
live 23.45 Spravodajský súhrn
 28.12. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.35 Návrat-
ka P 07.45 Pri káve P 08.30 Sme katolíci (7) 
09.00 Doma v histórii (PO) 10.00 Spravodaj-
ský súhrn 10.30 Povedz im Siyabonga 11.00 
Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Gene-
rálna audiencia 13.50 Poézia 14.15 Pri káve 
15.00 Stretnutia s Ježišom (Ježiš a Zachej, 
Lk 10,1 – 19) 15.45 Cesty Ježiša 16.20 Sme 
katolíci (7) 17.00 Doma v rodine P 18.00 
Putovanie kalváriami P 18.05 Môj názor P 
18.30 Rozprávočka P 18.45 Z prameňa P 
19.00 Dieťa je dar P 19.45 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 U Nikodéma P 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 29.12. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Kráľovstvo bez 
hraníc (9) 09.00 Doma v rodine 10.00 Správy 
10.10 Mikrodokument 10.30 U Nikodéma 
12.00 Anjel Pána 12.30 Orientácie 13.05 
Povedz im Siyabonga 13.35 Octava dies 
14.15 Pri káve 15.00 Veľké témy kresťan-
ského humanizmu 1 15.30 Poltón 16.00 Re-
hoľná abeceda 16.20 Kráľovstvo bez hraníc 
(9) 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Putovanie 
kalváriami 18.05 Mestečko nádeje 18.30 
Rozprávočka P 18.50 Z prameňa P 19.00 
Večerná univerzita 20.00 Správy P 20.10 
Mikrodokument P 20.15 Návratka 20.30 
Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz 
– finále 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii 
23.45 Správy 00.00 Z prameňa
 30.12. (streda)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Mestečko nádeje 
09.00 Doma v Cirkvi 10.00 Správy 10.10 
Mikrodokument 10.30 Generálna audien-
cia P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 
13.05 Môj názor 13.20 Saleziánsky magazín 
13.50 Poézia 14.15 Pri káve 15.00 Gospel 

párty 15.55 Kniha P 16.20 Klbko – via-
nočné 17.00 Doma v histórii (BB) P 18.00 
Putovanie kalváriami 18.05 Ichtis – antivírus 
pre deti 18.30 Rozprávočka P 18.50 Z pra-
meňa P 19.05 Tandem kvíz – finále 20.00 
Správy P 20.10 Mikrodokument P 20.15 
Návratka 20.30 Vianoce kade-tade 21.30 
Prehľad katolíckych periodík P 21.40 Re-
hoľná abeceda P 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v rodine 23.45 Správy 00.00 Z prameňa
 31.12. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 
07.45 Pri káve P 08.30 Ichtis – antivírus pre 
deti 09.00 Doma v histórii (BB) 10.00 Na vr-
chol 11.30 Rozprávanie mlynára Jána 12.00 
Anjel Pána 12.20 Elektrické Vianoce 13.00 
Ozveny srdca – reč duše P 13.40 Vlastná 
cesta 14.15 Extra káva P 15.00 V dobrom aj 
zlom 16.30 DE JA VU 2009 P 17.00 Doma je 
doma (PO) P 18.00 Slávnostné vešpery a Te 
Deum P 19.15 Tandem kvíz špeciál P 20.00 
Správy P 20.10 Čo sme pre Vás navarili P 
20.30 UPéCé live P 21.30 FILMiX špeciál P 
å 22.00 Ozveny srdca – reč duše – 2. 
časť P 22.30 The Fun of TV LUX 2009 P 23.00 
Bedlite a modlite sa P
 01.01. (piatok)  07.00 Kráľovstvo bez 
hraníc P 07.25 Každý deň so svätými P 
07.26 Matka Terézia P 09.00 Principá-
lov vianočný darček 10.00 Svätá omša P 
12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.45 
Bonifác a zázračný anjel 13.30 Elektrické 
Vianoce 14.15 Eurokoledy 15.00 Božie 
milosrdenstvo P 15.20 Jasličková pobožnosť 
z Terchovej 16.40 Tandem kvíz špeciál 17.30 
Cesty Ježiša P 18.00 Čo sme pre vás navarili 
18.20 Čarotajné príbehy 18.30 Rozprávoč-
ka P 18.40 Vianoce s Križovankou 19.00 
Vianočný príhovor P 19.10 Narodil sa Kristus 
Pán – Třebechovický betlehem 19.40 Poézia 
20.00 Správy P 20.10 dokument Stella 
Maris P 21.00 Stella Maris P 22.00 Extra 
káva 23.15 Doma je doma (PO)
 02.01. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(10) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 
Sme katolíci – Zmysel utrpenia P 08.00 
Centrum nápadov P 08.40 Správy 08.55 
Putovanie kalváriami 09.00 Čaviareň live 
10.00 Štúdio AHA! 10.30 Gospel párty P 
11.30 Poltón 12.00 Anjel Pána 12.25 Pre-
hľad katolíckych periodík 12.30 Mariánska 
sobota 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 
Moja misia – magazín P å 15.15 Návratka 
15.30 Večerná univerzita 16.15 Rehoľná 
abeceda 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 
16.50 Putovanie kalváriami 17.00 Cesty Je-
žiša 17.30 FILMiX å 18.00 Luxáreň 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Klbko – vianočné 
19.00 Orientácie P 19.30 Katechéza 20.00 
Spravodajský súhrn P 20.20 Prehľad kato-
líckych periodík 20.25 Mikrodokument P 
20.30 Tandem kvíz špeciál 21.15 Kríž a pol-
mesiac P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Veľké 
témy kresťanského humanizmu 2 P 22.45 
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
 03.01. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez 
hraníc (10) 07.30 Každý deň so svätými P 
07.31 Sme katolíci – Zmysel utrpenia 08.00 
Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem 
kvíz špeciál 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 
10.00 Svätá omša P 11.15 Rehoľná abeceda 
11.30 Kríž a polmesiac 12.00 Anjel Pána P 
12.30 Poézia P 12.50 U Nikodéma 14.15 
Štúdio AHA! 14.45 Mestečko nádeje 15.00 
Kráľovstvo bez hraníc 15.30 Sme katolíci 
– Zmysel utrpenia 15.55 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.15 Moja misia – magazín å 
17.20 Mikrodokument 17.30 Octava dies P 
18.00 Vianoce 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Katechéza P 19.10 Vlastná cesta P 19.40 
Putovanie kalváriami 19.45 Návratka 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Môj názor 20.30 
Cesty Ježiša P 21.00 Večerná univerzita P 
21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 
23.45 Spravodajský súhrn
Nielen z chleba – diskusné posedenie 
skupinky ľudí, ktorí cez vzájomné rozhovory 
každý týždeň hľadajú cestu stále plnšieho 
nasledovania Boha.

 t v  L U X  –  d o m a  j e  d o m a
 19.12. (sobota)  20.30 Predvia-
nočná rozhlasová duchovná obnova 
s arcibiskupom Róbertom Bezákom 
s motttom Betlehemská cesta
 20.12. (nedeľa)  11.00 Tradičné 
ľudové remeslá, výroba vianoč-
ných ozdôb R 13.00 Básnik Martin 
Paradajka v predvianočnej nálade 
14.00 Cena za vernosť (sv. Flavián 
a sv. Bibiána) 15.00 Organizácia 
Červený nos – clowndoctors 21.00 
Konferencia v Liptovskom Mikuláši 
– MUDr. Pavol Strauss
 22.12. (utorok)  20.30 Biblická 
teológia – Narodenie Ježiša Krista, 
biblista František Trstenský
 23.12. (streda)  22.00 S hudbou 
a o hudbe Pavla Kršku
 24.12. (štvrtok)  12.00 Biskupské 
zamyslenie – Mons. S.Zvolenský 
17.45 Príbeh k štedrej večeri – 
biblický príbeh o narodení Ježiša 
Krista 24.00 Polnočná svätá omša 
z Banskej Bystrice (Mons. Rudolf 
Baláž)
 25.12. (piatok)  12.00 Urbi et 
Orbi – vianočné požehnanie Svä-
tého Otca 14.00 Z Egypta som ho 
povolal – príbeh o úteku sv. rodiny 
do Egypta
 26.12. (sobota)  10.00 Vianočná 
hviezda – rozprávanie s hvezdárom 
a opátom o Vianociach 14.00 Anjeli 

zleteli – príbeh o Tichej noci
 27.12. (nedeľa)  11.00 Sviatočné 
chvíle R 14.00 Z rodu kráľovského 
– betlehemský príbeh
 29.12. (utorok)  20.30 Funda-
mentálna teológia – Apoštolské 
vyznanie viery 
 30.12. (streda)  20.30 Gréckoka-
tolícka farnosť Bratislava-Petr-
žalka 22.00 Schola Gregoriana Pra-
gensis – výber z repertoáru súboru 
stredovekej duchovnej hudby
 31.12. (štvrtok)  14.00 Koniec 
a začiatok – príbeh o sv. Silvestrovi
 01.01. (piatok)  06.00 Akatist 
k Presvätej Bohorodičke 14.00 
Abrahám – biblický príbeh
 03.01. (nedeľa)  14.00 Hľa, aká 
to hviezda – vianočný trojkráľový 
príbeh
 06.01. (streda)  11.00 Fujarôčka 
moja – pásmo trojkráľových zvy-
kov a koledníckych piesní 12.00 
Modlitba Anjel Pána s biskup-
ským zamyslením Mons. Jána 
Babjaka SJ 13.00 Hľa aká to 
hviezda – rozhlasová hra 14.00 
Sviatok v Gréckokatolíckej cirkvi 
15.00 Hudobný výber z tvorby 
speváckeho zboru sv. Romana 
Sladkopevca... 15.30 Božie mi-
losrdenstvo - záchrana pre človeka 
– reportáž zo Smižian

 r á d i o  L U m e n

Rádio Slovensko
PO – PI 05.21 Zamyslenie na 
dnešný deň; ST 19.20 Ekuména – 
spravodajstvo zo sveta ekumény; 
ŠT 19.20 Rádio Vatikán; PI 02.45 
Rádio Vatikán R; SO 02.45 Rádio 
Vatikán R; NE 09.30 Kresťanská 
nedeľa; 21.05 Cesty R
 21.12. (nedeľa)  09.30 Rímskoka-
tolícka svätá omša z Kostola Svätej 
rodiny v Bratislave-Petržalke
 24.12. (štvrtok)  20.00 Vianoce 
kedysi a dnes (Š. Chrappa)
 25.12. (piatok)  10.13 Vianoce 
– čas aj na spomienky (P. Gabriš) 
11.50 Urbi et orbi – Pozdrav pá-
peža mestu a svetu – priamy prenos 
z Vatikánu 00.00 Polnočná svätá 
omša z Katedrály sv. Františka 
Xaverského v Banskej Bystrici
 26.12. (sobota)  12.10 Vianoce 
s Milanom Rúfusom (N. Lúčan-
ská) 18.15 Kameňovanie Štefana 
(P.Gabriš)
 27.12. (nedeľa)  09.30 Evanjelické 
služby Božie z Opinej
 06.01. (streda)  09.30 Gréckoka-
tolícka svätá liturgia na sviatok 
Bohozjavenia z Bratislavy, slúži 
vladyka Peter
Rádio Regina Košice
ST 21.00 Cesty R; NE 07.00 Liturgia 
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa 
– GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program) 
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 
Frekvencia M
 24.12. (štvrtok)  11.50 Z duše 
– Štedrodenná úvaha s M. Kláti-
kom, generálnym biskupom ECAV 
17.00 Evanjelické služby Božie 
z Cinobane
 01.01. (piatok)  09.30 Novoročná 
rímskokatolícka svätá omša 
z Košíc 11.50 Z duše – arcibiskup 
Alojz Tkáč: Na prahu roka
Rádio Regina – Bratislava, Ban-
ská Bystrica
ST 21.00 Cesty R; SO 14.45 Z duše R 

(iba Bratislava) 21.00 Cesty; NE 
07.55 Z duše (nedeľná úvaha) 
09.30 Kresťanská nedeľa 17.10 
Frekvencia M
 20.12. (nedeľa)  07.55 Z duše – 
Pred Vianocami
 25.12. (piatok)  09.30 Sviatočná 
svätá omša z Katedrály sv. Fran-
tiška Xaverského v Banskej Bystrici 
12.40 Z duše – Čo je Urbi et orbi, 
rozhovor s Jozefom Haľkom 
 26.12. (sobota)  12.05 Ces-
ty – špeciál: Vianočný magazín 
o rôznorodosti vnímania tohto 
sviatku v jednotlivých konfesiách 
(P. Gabriš)
Rádio Devín
NE 07.00 Musica sacra 13.00 
Kresťanská hudba 15.30 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
 24.12. (štvrtok)  07.00 Nábožen-
ské pásmo: Gabriela Marettová 
– Nový album vianočných piesní 
(B. Medelský/N. Lúčanská)
 25.12. (piatok)  07.00 Nábožen-
ské pásmo: Hĺbkomer duše 13.00 
Tajomstvo vianočnej jedle 13.30 
Vianoce – ako sme ich vnímali 
ako deti
 26.12. (sobota)  07.00 Štefa-
nova láska vyjadrená skutkom 
13.00 Deň spoločenstva ľudí 
pod hviezdami 18.30 Netradičné 
vianočné piesne Spirituál kvintetu 
22.00 Vianoce môjho detstva
 27.12. (nedeľa)  07.00 Nábožen-
ské pásmo: Slovo stalo sa telom
 28.12. (pondelok)  07.00 Na 
konci je počiatok
 29.12. (utorok)  07.00 Nábožen-
ské pásmo
 30.12. (streda)  07.00 Kráľ Dávid 
a žalmy
 31.12. (štvrtok)  07.00 Keď sa 
svätec smeje
 01.01. (piatok)  07.00 Rozmery 
času

 s L o v e n s k ý  r o z h L a s
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 Spolok SV. CyRIlA A mETodA

Naši jubilanti
V januári si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Mária Krakovská, Drienov; Jarmila Siksová, 
Sečovce; Helena Svatová, Janov, Mária Škurlová, Vyšná 
Olšava; Emília Veľková, Stanča
60 rokov: Michal Hrivňák, Snina; Štefan Kocan, Cabov; 
Valentín Lucák, Košice; Mária Malinčáková, Čertižné; 
Magda Mihalčiková, Kysta; Mária Pirščová, Svidník; 
Jozef Sedlák, Ďurďoš
70 rokov: Magdaléna Anderková, Okružná; MUDr. Mi-
ron Babják, Humenné; Anna Brindzová, Mlynárovce; 
Mária Čičváková, Humenné; Milan Demko, Pozdišovce; 
Mária Jurková, Nový Ruskov; Helena Migaľová, Dlhé 
Klčovo; MUDr. Ján Slobodník, Levoča; Mária Tomčková, 
Poša; Štefan Zubala, Kuzmice
75 rokov: Helena Horváthová, Sečovce; Margita 
Matvijová, Milpoš; Andrej Petričko, Sečovská Polianka; 

Helena Romanová, Vislava
80 rokov: Jozef Bartko, Šamudovce; Mária Bednárová, 
Košice; Bernardína Berilová, Lesné; Zuzana Dlužaninová, 
Kusín; Pavol Fecko, Žatkovce; Helena Gajdošová, Ruská 
Nová Ves; Anna Hrehová, Krásnovce; Helena Hudačková, 
Varhaňovce; Anna Chílová, Sečovce; Katarína Kaščáková, 
Levoča; Ján Kolcun, Milpoš; Mária Mojzešová, Červená 
Voda; Michal Palovčík, Sliepkovce; Anna Petrová, Mal-
čice; Ján Seman, Dúbravka; Mária Urbanová, Sečovská 
Polianka
85 rokov: Michal Mackulin, Vyšné Remety; Štefan 
Sapara, Dlhé Klčovo
90 rokov: Ján Hossu, Vysoká n. Uhom; Demeter Korba, 
Chmeľová; Alžbeta Stanková, Humenné

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

Pokyny k distribúcii podielov SSCM
V týchto dňoch sa dokončuje distribúcia podielov 
(kalendára a podielovej knihy) pre členov Spolku sv. 

Cyrila a Metoda.
Dovoľujeme si informovať správcov farností (fa-

rárov), čo je nevyhnutné pre jej zdarný priebeh:
– odovzdať knižné podiely členom čo najskôr 
a odviesť členské na účet Spolku – č. účtu: 
470004207/3100 Volksbank; nenechávať na 
neskôr, aby sa na to nezabudlo!
– členské sa vyberá vo výške 3 eurá za osobu na 
rok 2010 – vždy zhodne s rokom distribuovaného 
kalendára
– po úmrtí člena pre preberajúceho vyplniť pri-
hlášku a podpísanú novým členom zaslať spolu 
so zoznamom na adresu spolku do Michaloviec;
– v prípade odhlásenia alebo úmrtia člena 
a neodovzdaní podielov tieto knihy taktiež 
vrátiť spolu s kópiou zoznamu na adresu spolku 
do Michaloviec.
Ďakujeme všetkým našim spolupracovníkom, 
distributérom, dôverníkom a kňazom, ktorí nám 
nezištne pomáhajú v našej spolkovej práci pre 
dobro veriacich.
Pripomíname „zábudlivcom“, ktorí nám dlhujú 
členské za rok 2009, aby tento dlh vyrovnali 
spolu s úhradou za rok 2010. Ak sa tak nestane do 
konca roka 2009, v novom roku budeme nútení 
zverejniť tieto farské úrady a ich duchovných 
správcov v časopise Slovo.
výbor Spolku SCM

 koINoNIA SV. JáNA kRSTITEľA
Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch s modlit-
bami za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu 
a uzdravenie vzťahov v rodinách, z ktorých sme 
vyšli všetci.

Večer chvál mladých
17.12. 17.00 hod. Prešov – Opál

Dom modlitby pre mladých
Prešov – každý piatok o 18.00 hod. kaviareň 
Smajlík
Čemerné – každý utorok  o 17.00 hod.
Vinné – každá streda o 17.00 hod.

Kontakty: 0905 382 260,  koinonia.presov@orangemail.
sk, sek@koinonia-presov.sk, www.koinonia-presov.sk.

 dARy NA SloVo
Spolok ruženca, Sečovská Polianka – 35 eur; Spolok ru-
ženca, Falkušovce – 60 eur; bohuznámy darca – 15 eur; 
Arcibratstvo ruženca, Nacina Ves – 30 eur; Krajná Bystrá 
– 3 eurá; Jozef Mikula, Kúty – 6,25 eur; Spolok ruženca, 
Jastrabie nad Topľou – 30 eur; F. Soták, Jastrabie nad 
Topľou – 2,50 eur; čitatelia z Dargova – 25 eur

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme  
a zahŕňame ich do modlitieb pri liturgiách.

 JubIlEá kňAZoV
Peter Horňák, farár vo farnosti Cestice – 1. január 
1950 – 60 rokov života; Pavol Kompér, na odpočinku 
v Košiciach – 23. január 1930 – 80 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

 blAhožElámE
Ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu za nášho duchovné-
ho otca Petra Milenkyho, ktorý 24. novembra oslávil 
svoje 36. narodeniny.
Pri tejto príležitosti vám, drahý náš duchovný otec, 
želáme, aby sila prameniaca z Najsvätejšej Eucharistie, 
bola vašou posilou. Nech milostivý Boh riadi vaše kroky, 
aby ste boli pravdivým Ježišovým učeníkom a viedli vám 
zverený ľud k nebeskému Otcovi. Nech vás dobrotivý 
Boh naplní milosťami a darmi Svätého Ducha, aby ste 
verne vytrvali v tejto službe. V modlitbách vás i celú 
rodinu zverujeme pod ochranu Presvätej Bohorodičky.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
vďační veriaci z Davidova

Duchovný otec Pavol Nižník, s úctou vám blahoželáme 
k vašim 45-tym narodeninám, ktorých ste sa dožili 
29. novembra 2009. Už nie ste v našej farnosti, ale je 
tu veľké dielo – nový chrám, ktorý bol vo výstavbe 
a posvätený (september 2008) počas vášho pôsobenia 
v Kežmarku a do ktorého ste vložili spolu s niektorými 
farníkmi veľa úsilia.
Vďaka za každodenné homílie, ktoré prenikali do našich 
sŕdc, za vaše rady, povzbudenia, za vašu všímavosť 
a príhovory k nám.
Do vášho rodinného života i kňazskej služby vám 
prajeme, aby vás Božia milosť a pomoc sprevádzali vo 
všetkom, čo robíte.

za veriacich z Kežmarku Beáta Jakubová

Pri príležitosti životného jubilea 40 rokov, ktoré oslávil 
16. decembra, prajú veriaci obce Miklušovce duchov-
nému správcovi otcovi Jurajovi Popovičovi veľa 
Božieho požehnania, hojnosť milostí a zdravie. Ďakujú 
za všetko, čo počas pôsobenia urobil pre duchovnú 
obnovu veriacich a za to, že sa zaslúžil o úplnú obnovu 
Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky.

Mnohaja blahaja lita!

Životného jubilea 60 rokov sa 
17.decembra 2009 dožila Mag-
daléna Hlohinová z Michalo-
viec. Týmto jej chceme popriať 
pevné zdravie, hojnosť Božích 
milostí a ochranu Presvätej Bo-

horodičky. Zo srdca praje manžel Matej, deti a vnučka.

oznaMy a InzeRCIa

JeDNOtKA
 25.12. (piatok)  05.55 Príbeh 
Vianoc – animovaný vianočný 
príbeh plný prekvapení a zázrakov 
11.55 Urbi et orbi – priamy prenos 
vianočného požehnania z Vatikánu 
12.40 Adoremus – vianočné koledy 
v podaní Slovenského speváckeho 
zboru ADOREMUS
DVOJKA
 20.12. (nedeľa)  12.05 Slovo – 
Príhovor otca Rastislava Čížika, 
farára gréckokatolíckej farnosti 
v Bratislave 12.10 Orientácie – 
náboženský magazín 23.15 Poltón 
– magazín o gospelovej hudbe 
23.45 Slovo R
 21.12. (pondelok)  10.30 Orientá-
cie – náboženský magazín R
 22.12. (utorok)  14.10 Evanjelium 
podľa Matúša 15.15 Vinšovníci 
tety Katky 
 23.12. (streda)  20.00 Ach, tie 
Vianoce. Ako prežívame Vianoce? 
22.00 Desatoro – dokumentárna 
filmová esej – obrazové svedectvá 
zo súčasného života o jednotlivých 
prikázaniach Desatora 22.50 Quo 
vadis, 20. storočie?
 24.12. (štvrtok)  11.40 Tajom-
stvo Vianoc – televízny dokument 
o zmysle, veľkosti a hĺbke via-
nočného tajomstva – inkarnácie 
Boha 12.30 Zďaleka ideme, novinu 
nesieme – štedrovečerné pásmo 
hier ľudového divadla z rôznych 
oblastí Slovenska 13.15 Evanjelium 
podľa Matúša 14.25 Príbeh veľkej 
lásky – príležitostný dokumentárny 
program k oslave narodenia Božieho 
Syna tak, ako ho prežívajú ľudia na 
zasneženej Orave 16.45 Sláva Bohu 
na výsosti... – televízny film Martina 
Slivku o duchovnom dedičstve vo 
vianočnom zvykosloví v oblasti 
Spišskej Magury 17.15 Vinšujeme 
vám tieto sviatky – folklórne pásmo 
o vianočnom zvykosloví v tatranskej 
Štrbe 17.45 Chvíľka poézie – Čas 
krásnych snov 18.15 Vianoce na 
Honte – národopisný dokumen-
tárny film 19.25 Sviatočné slovo 
– štedrovečerný príhovor bratislav-
ského arcibiskupa Mons. Stanislava 
Zvolenského 19.30 Chvíľka poézie 
– Nové modlitbičky
 25.12. (piatok)  07.55 Terchovský 
Betlehem – dokument 08.05 Via-

noce 1999 v Európe – dokument 
10.00 Slávnostné služby Božie 
na 1. sviatok vianočný – priamy 
prenos z Evanjelického a. v. kostola 
v Púchove. Slávnostný kazateľ: 
Miloš Klátik, generálny biskup 
11.40 Slávenie príchodu Spasiteľa 
– dokument venovaný slovenskej 
umeleckej tradícii zhotovovania 
betlehemov a ich tvorcom 12.05 
Boli v tom kraji pastieri – Vianoce 
v okolí Banskej Bystrice 13.30 
Dobrá novina, šťastná hodina – 
dokumentárny film o uctievaní Bo-
žieho narodenia v Terchovej 13.55 
Evanjelium podľa Matúša – filmové 
spracovanie života Ježiša Krista 
podľa Matúšovho evanjelia.15.05 
Klenotnica – Vianoce na Gemeri 
17.15 Betlehemské mystérium 
– Slovenské betlehemy 17.40 Via-
nočné čaro v údolí Pielach (1) 19.55 
Sviatočné slovo – príhovor Miloša 
Klátika, generálneho biskupa ECAV 
na Slovensku 20.00 Chvíľka poézie 
– Spasiteľ 20.10 Evanjelium o Márii 
– prevzaté predstavenie rockovej 
opery z Novej scény v Bratislave 
23.00 Vianočný koncert z Hronse-
ku – komorná hudba renesancie 
a baroka z dreveného artikulárneho 
kostola v Hronseku
 26.12. (sobota)  08.00 Vianočné 
čaro (1) R 10.00 Služby Božie 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
sviatok sv. Štefana 12.00 Keď sa 
Kristus narodil – poézia Vianoc so 
súborom Chorus angelorum 12.25 
Dobrá novina –umelecký dokument 
o deťoch – koledníkoch z dobročin-
nej akcie Dobrá novina, zameranej 
na pomoc a podporu detí z afrických 
krajín 13.35 A v tom kraji boli 
pastieri – vianočné zvyky vo filme 
Martina Slivku 15.35 Betlehemské 
mystérium – české a moravské bet-
lehemy 17.40 Vianočné čaro v údolí 
Pielach (2) 18.25 Mosty Gesharim 
2009 – záznam koncertného cyklu. 
Gesharim po hebrejsky zname-
ná mosty. Mosty, ktoré spájajú 
všetkých ľudí dobrej vôle.
 27.12. (nedeľa)  08.25 Vianočné 
čaro (2) R 17.50 Vianočné čaro 
v údolí Pielach (3) 18.25 Stromček 
prianí –vianočný benefičný koncert 
na podporu detských domovov 
20.00 Chvíľka poézie – vianočné 
verše
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výroky apoštola Pavla
Pomôcky: 
Bier, Bitik, 
Keration, 

Kato
Rozhodca 1. časť 

tajničky
Pivo,  

po nemecky slovo Post 
scriptum, 

skratka
Nanášať 

olovo
Kazašské 

mesto Zvlášť 3. časť 
tajničky

Zrnko 
svätojánske-

ho chleba

Severský 
paroháč

Bozk, 
básnicky
Znížený 
tón „e“

Zvládli sme

V dnešný  
deň

Diera

Pokrývka 
tela zvierat

Ruský 
panovník

Sviečka

Pokladňa

Rímsky 
peniaz

Ker Ono, 
po anglicky

Zmätok Kôrovec

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

Súčasť 
kostola

Krém Počítačová 
inštrukcia

2. časť 
tajničky

Zaznačoval 
notami

Správa
Prací prášok

Remíza 
v šachu

Zavýjala
Inštrukcia

Liter v Ho-
landsku

Otília, 
po domácky

Japonský 
gymnasta Severská 

dĺžková 
jednotka

Potreba 
kovboja

Obal na spisy

EČV Nitry
Robil 

matným

Stará zbraň

Geometrické 
teleso

Luxusný dom

Národný 
park

Úder v šerme Predostri

Morský vták Nedobre

 B P M Ó t a R t a K H o P l o d s

 t R R M C e n d v a n o Í K I C t

 H t Ó s s e v a t B t o R v d s M

 v R I M v e s R o o y a M e e Ô t

 CH ž I d C e e t K d ž M a t B d e

 v e a e F I t M a u d R a y o I o

 CH e n e CH a Ť a R CH a t a l e C v

 Á a z o l R a M d I P t Á G a a o

 d n R M CH t n o t I s y o R e CH M

 Á e u I l R B n B I e l I d l o o

 o d K a z o v a Č e F l e a d a M

 R o s a R M ž o l d t n P l a z Š

 v e n H n I a Ľ e I C a e ž I l a

legenda: adaM, advent, aGÁt, aRCHa, atest, atlas, atÓM, 
BIelIdlo, BRÓM, Cela, Cena, Cesta, CIeĽ, deKan, eden, eFez, 
enoCH, GolF, Hnev, HoReB, HRIeCH, HRoB, CHaRIzMa, CHlaP, 
CHRÓM, CHudoBa, Kotva, Kvas, Kvety, lIst, MaMona, oBed, 
oBeta, oCot, oČIsta, odev, odKazovaČ, oMŠa, oReCH, Plaz, 
Plod, PotoK, Rosa, Ruža, sMIeCH, svetadIel, talMud, tIaRa, 
žIla, žold.

tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen.  
autor: Marek Pataky
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SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 23: krížovka: (pozri 2 Kor 5, 14a); osemsmerovka: 
spoločné pochopenie právd viery umocňuje prax lásky. VýHERcA: Jana Pa-
tarajčáková z uličského Krivého. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa 
knihy Drevené chrámy – Bardejov. Riešenia zasielajte na adresu: slovo, 
P.o.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 INZERCIA
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, reštaurovanie 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

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád kostolov, fár 
a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk

Výroba zvonov osvedčenou zvonárskou techno-
lógiou, oprava poškodených zvonov, elektrifiká-
cia. Kontakt: Michal Trvalec, Zvonex Žarnovica, 
mob. 0905 233 451, tel.045/681 2143, www.
vyrobazvonov.sk

3 2

1 4 8

2 5

7 1 2

6 3 8

4 1

3 6

5 7 9

8 3

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

Úloha: Vystrihni jednotlivé časti a prilep ich na správne 
miesto na stole. Obrázok domaľuj.
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Zvonárska dielňa Albína IVÁKA  
ponúka komplexné riešenia pre chrámy:
automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu na zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom 
snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou jednotkou. 
Osvedčená novinka! Pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické spojenie pohonu so 
zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov, ako aj 
elektrických pohonov. V roku 2008 sme elektrifikovali 75 zvonov.

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

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

odlievanie zvonov
Odlievame nové zvony do váhy 1000 kg a gongy na 
hodinové odbíjanie. Konečný zvon má rýdzočistý presný 
tón s vysokou povrchovou kvalitou vďaka 200 rokov starej 
technológii.

ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž prestížnej zvukovej aparatú-
ry, kde zosilňovač obsahuje eliminátor spätnej väzby spolu 
s 21 pásmovým grafickým ekvalizérom a parametrickým 
korektorom v celom zvukovom pásme s reguláciou –20 až 
0dB. Každý vstup má samostatné nastavenie citlivosti, basov, výšok, 100Hz filtra a phan-
tómového napájania. Vďaka týmto parametrom je docielené najvernejšie ozvučenie chrámu.

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

zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

kúrenie do chrámu – tepelné žiariče, lavicové kúrenie

Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými infražiaričmi nemeckej výroby, ktoré 
neohrievajú vzduch, ale priestor pred nimi s okamžitým teplom zabraňujúcim tvorbe plesní 
a baktérií. Taktiež ponúkame lavicové kúrenie.

svetelná tabuľa
Komunikácia s veriacimi na prahu 21. storočia – slúži na 
zobrazenie piesní, veršov, žalmov uložených na SD karte, 
komunikácia tabule s obslužným zariadením je bezdrôto-
vá. Rozmer svetelnej tabule 1100 mm x 1200 mm.

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

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

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

Elmont Albín IVÁK Tel.: Ing. Patrik IVÁK 0905/518 786
Stredná Roveň 1267/10 Ing. Bystrík IVÁK 0905/941 321 
Liptovské Sliače 034 84

http://www.ivakzvony.sk

A ja vam vinčujem na totu svatu viliju, žebi 

sce še do tej druhej mohli dožic: zdravši, 

vešelši, hojnejši, s menšima hrichami, s väč-

šu radoscu, s božsku miloscu, od ľudzi prijac 

lasku, od Krista Pana korunu anjelsku a po 

šmerci slavu nebesku. Christos raždajetsja!

Vinčujem vam šicko dobre, co od Pána Boha 

požadace. Ščesce, zdrave, hojne božske po-

žehnane. Žebi vas tak Pan Buh požehnal, jak 

svata rosa z neba leci. Christos raždajetsja!

Vinše z Ďačova

Vinšujem vam, vinšujem, na toto Bože naro-

dzene, žeby sce ho mohli prežic. Ľepšeho še 

dožic. Hojnejši, spokojnejši. Na poľu urodu, 

v stodolu prichodu. A kec vas budze Pan Boh 

z teho šveta brac, žeby sce mohli na hlave an-

helsku korunu utrimac. To vam žičím a vin-

šujem z caleho šerdca. Christos raždajetsja!

Vinš z Malcova

Milostiplné sviatky vám praje redakcia Slova.

Animátorský ples 2010 
Srdečne Vás pozývame na 4. ročník animátorského plesu, ktorý 
sa uskutoční 09.01.2009 v Gréckokatolíckom mládežníckom 
centre Bárka v Juskovej Voli.
Ples začíname o 17.00 sv. liturgiou.
Cena vstupenky je 12 eur – živá hudba, večera, prípitok a mož-
nosť ubytovania v centre zdarma.

INFO: Nahlásiť sa možno e-mailom na: skolacentrum@centrum.
sk, zaslať peniaze na č. ú.: 2463401555/0200; variabilný symbol: 
0912010; správa pre prijímateľa: priezvisko + počet lístkov

Prihlasovať sa môžete do 31.12.2009.
Prihlásenie je akceptované až vtedy, keď budú doručené pe-
niaze na účet. Každý prihlásený dostane potvrdenie vo forme 
e-mailovej odpovede, že jeho prihláška a suma za vstupenku 
nám boli doručené. Pri nahlásení sa e-mailom treba uviesť aj 
to, či budete v GMC Bárka spať (v nedeľu sv. liturgia pre tých, čo 
ostanú spať  o 11.00), či chcete raňajky (raňajky – 1 euro – platí 
sa na mieste).
Cena tombolového lístka je 1 euro.
tešíme sa na Vás

organizačný tím



 spolok sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti
V januári si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo 
naši členovia:
50 rokov: Mária Krakovská, Drienov; Jarmila Siksová, 
Sečovce; Helena Svatová, Janov, Mária Škurlová, Vyšná 
Olšava; Emília Veľková, Stanča
60 rokov: Michal Hrivňák, Snina; Štefan Kocan, Cabov; 
Valentín Lucák, Košice; Mária Malinčáková, Čertižné; 
Magda Mihalčiková, Kysta; Mária Pirščová, Svidník; 
Jozef Sedlák, Ďurďoš
70 rokov: Magdaléna Anderková, Okružná; MUDr. Mi-
ron Babják, Humenné; Anna Brindzová, Mlynárovce; 
Mária Čičváková, Humenné; Milan Demko, Pozdišovce; 
Mária Jurková, Nový Ruskov; Helena Migaľová, Dlhé 
Klčovo; MUDr. Ján Slobodník, Levoča; Mária Tomčková, 
Poša; Štefan Zubala, Kuzmice
75 rokov: Helena Horváthová, Sečovce; Margita 
Matvijová, Milpoš; Andrej Petričko, Sečovská Polianka; 

Helena Romanová, Vislava
80 rokov: Jozef Bartko, Šamudovce; Mária Bednárová, 
Košice; Bernardína Berilová, Lesné; Zuzana Dlužaninová, 
Kusín; Pavol Fecko, Žatkovce; Helena Gajdošová, Ruská 
Nová Ves; Anna Hrehová, Krásnovce; Helena Hudačková, 
Varhaňovce; Anna Chílová, Sečovce; Katarína Kaščáková, 
Levoča; Ján Kolcun, Milpoš; Mária Mojzešová, Červená 
Voda; Michal Palovčík, Sliepkovce; Anna Petrová, Mal-
čice; Ján Seman, Dúbravka; Mária Urbanová, Sečovská 
Polianka
85 rokov: Michal Mackulin, Vyšné Remety; Štefan 
Sapara, Dlhé Klčovo
90 rokov: Ján Hossu, Vysoká n. Uhom; Demeter Korba, 
Chmeľová; Alžbeta Stanková, Humenné

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

Pokyny k distribúcii podielov SSCM
V týchto dňoch sa dokončuje distribúcia podielov 
(kalendára a podielovej knihy) pre členov Spolku sv. 

Cyrila a Metoda.
Dovoľujeme si informovať správcov farností (fa-

rárov), čo je nevyhnutné pre jej zdarný priebeh:
– odovzdať knižné podiely členom čo najskôr 
a odviesť členské na účet Spolku – č. účtu: 
470004207/3100 Volksbank; nenechávať na 
neskôr, aby sa na to nezabudlo!
– členské sa vyberá vo výške 3 eurá za osobu na 
rok 2010 – vždy zhodne s rokom distribuovaného 
kalendára
– po úmrtí člena pre preberajúceho vyplniť pri-
hlášku a podpísanú novým členom zaslať spolu 
so zoznamom na adresu spolku do Michaloviec;
– v prípade odhlásenia alebo úmrtia člena 
a neodovzdaní podielov tieto knihy taktiež 
vrátiť spolu s kópiou zoznamu na adresu spolku 
do Michaloviec.
Ďakujeme všetkým našim spolupracovníkom, 
distributérom, dôverníkom a kňazom, ktorí nám 
nezištne pomáhajú v našej spolkovej práci pre 
dobro veriacich.
Pripomíname „zábudlivcom“, ktorí nám dlhujú 
členské za rok 2009, aby tento dlh vyrovnali 
spolu s úhradou za rok 2010. Ak sa tak nestane do 
konca roka 2009, v novom roku budeme nútení 
zverejniť tieto farské úrady a ich duchovných 
správcov v časopise Slovo.
výbor Spolku SCM

 koinonia sv. jána krstiteľa
Sväté liturgie v gréckokatolíckych chrámoch s modlit-
bami za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu 
a uzdravenie vzťahov v rodinách, z ktorých sme 
vyšli všetci.

Večer chvál mladých
17.12. 17.00 hod. Prešov – Opál

Dom modlitby pre mladých
Prešov – každý piatok o 18.00 hod. kaviareň 
Smajlík
Čemerné – každý utorok  o 17.00 hod.
Vinné – každá streda o 17.00 hod.

Kontakty: 0905 382 260,  koinonia.presov@orangemail.
sk, sek@koinonia-presov.sk, www.koinonia-presov.sk.

 dary na slovo
Spolok ruženca, Sečovská Polianka – 35 eur; Spolok ru-
ženca, Falkušovce – 60 eur; bohuznámy darca – 15 eur; 
Arcibratstvo ruženca, Nacina Ves – 30 eur; Krajná Bystrá 
– 3 eurá; Jozef Mikula, Kúty – 6,25 eur; Spolok ruženca, 
Jastrabie nad Topľou – 30 eur; F. Soták, Jastrabie nad 
Topľou – 2,50 eur; čitatelia z Dargova – 25 eur

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme  
a zahŕňame ich do modlitieb pri liturgiách.

 jubileá kňazov
Peter Horňák, farár vo farnosti Cestice – 1. január 
1950 – 60 rokov života; Pavol Kompér, na odpočinku 
v Košiciach – 23. január 1930 – 80 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

 blahoželáme
Ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu za nášho duchovné-
ho otca Petra Milenkyho, ktorý 24. novembra oslávil 
svoje 36. narodeniny.
Pri tejto príležitosti vám, drahý náš duchovný otec, 
želáme, aby sila prameniaca z Najsvätejšej Eucharistie, 
bola vašou posilou. Nech milostivý Boh riadi vaše kroky, 
aby ste boli pravdivým Ježišovým učeníkom a viedli vám 
zverený ľud k nebeskému Otcovi. Nech vás dobrotivý 
Boh naplní milosťami a darmi Svätého Ducha, aby ste 
verne vytrvali v tejto službe. V modlitbách vás i celú 
rodinu zverujeme pod ochranu Presvätej Bohorodičky.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
vďační veriaci z Davidova

Duchovný otec Pavol Nižník, s úctou vám blahoželáme 
k vašim 45-tym narodeninám, ktorých ste sa dožili 
29. novembra 2009. Už nie ste v našej farnosti, ale je 
tu veľké dielo – nový chrám, ktorý bol vo výstavbe 
a posvätený (september 2008) počas vášho pôsobenia 
v Kežmarku a do ktorého ste vložili spolu s niektorými 
farníkmi veľa úsilia.
Vďaka za každodenné homílie, ktoré prenikali do našich 
sŕdc, za vaše rady, povzbudenia, za vašu všímavosť 
a príhovory k nám.
Do vášho rodinného života i kňazskej služby vám 
prajeme, aby vás Božia milosť a pomoc sprevádzali vo 
všetkom, čo robíte.

za veriacich z Kežmarku Beáta Jakubová

Pri príležitosti životného jubilea 40 rokov, ktoré oslávil 
16. decembra, prajú veriaci obce Miklušovce duchov-
nému správcovi otcovi Jurajovi Popovičovi veľa 
Božieho požehnania, hojnosť milostí a zdravie. Ďakujú 
za všetko, čo počas pôsobenia urobil pre duchovnú 
obnovu veriacich a za to, že sa zaslúžil o úplnú obnovu 
Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky.

Mnohaja blahaja lita!

Životného jubilea 60 rokov sa 
17.decembra 2009 dožila Mag-
daléna Hlohinová z Michalo-
viec. Týmto jej chceme popriať 
pevné zdravie, hojnosť Božích 
milostí a ochranu Presvätej Bo-

horodičky. Zo srdca praje manžel Matej, deti a vnučka.

OZNaMy a INZERCIa

JeDNOtKA
 25.12. (piatok)  05.55 Príbeh 
Vianoc – animovaný vianočný 
príbeh plný prekvapení a zázrakov 
11.55 Urbi et orbi – priamy prenos 
vianočného požehnania z Vatikánu 
12.40 Adoremus – vianočné koledy 
v podaní Slovenského speváckeho 
zboru ADOREMUS
DVOJKA
 20.12. (nedeľa)  12.05 Slovo – 
Príhovor otca Rastislava Čížika, 
farára gréckokatolíckej farnosti 
v Bratislave 12.10 Orientácie – 
náboženský magazín 23.15 Poltón 
– magazín o gospelovej hudbe 
23.45 Slovo R
 21.12. (pondelok)  10.30 Orientá-
cie – náboženský magazín R
 22.12. (utorok)  14.10 Evanjelium 
podľa Matúša 15.15 Vinšovníci 
tety Katky 
 23.12. (streda)  20.00 Ach, tie 
Vianoce. Ako prežívame Vianoce? 
22.00 Desatoro – dokumentárna 
filmová esej – obrazové svedectvá 
zo súčasného života o jednotlivých 
prikázaniach Desatora 22.50 Quo 
vadis, 20. storočie?
 24.12. (štvrtok)  11.40 Tajom-
stvo Vianoc – televízny dokument 
o zmysle, veľkosti a hĺbke via-
nočného tajomstva – inkarnácie 
Boha 12.30 Zďaleka ideme, novinu 
nesieme – štedrovečerné pásmo 
hier ľudového divadla z rôznych 
oblastí Slovenska 13.15 Evanjelium 
podľa Matúša 14.25 Príbeh veľkej 
lásky – príležitostný dokumentárny 
program k oslave narodenia Božieho 
Syna tak, ako ho prežívajú ľudia na 
zasneženej Orave 16.45 Sláva Bohu 
na výsosti... – televízny film Martina 
Slivku o duchovnom dedičstve vo 
vianočnom zvykosloví v oblasti 
Spišskej Magury 17.15 Vinšujeme 
vám tieto sviatky – folklórne pásmo 
o vianočnom zvykosloví v tatranskej 
Štrbe 17.45 Chvíľka poézie – Čas 
krásnych snov 18.15 Vianoce na 
Honte – národopisný dokumen-
tárny film 19.25 Sviatočné slovo 
– štedrovečerný príhovor bratislav-
ského arcibiskupa Mons. Stanislava 
Zvolenského 19.30 Chvíľka poézie 
– Nové modlitbičky
 25.12. (piatok)  07.55 Terchovský 
Betlehem – dokument 08.05 Via-

noce 1999 v Európe – dokument 
10.00 Slávnostné služby Božie 
na 1. sviatok vianočný – priamy 
prenos z Evanjelického a. v. kostola 
v Púchove. Slávnostný kazateľ: 
Miloš Klátik, generálny biskup 
11.40 Slávenie príchodu Spasiteľa 
– dokument venovaný slovenskej 
umeleckej tradícii zhotovovania 
betlehemov a ich tvorcom 12.05 
Boli v tom kraji pastieri – Vianoce 
v okolí Banskej Bystrice 13.30 
Dobrá novina, šťastná hodina – 
dokumentárny film o uctievaní Bo-
žieho narodenia v Terchovej 13.55 
Evanjelium podľa Matúša – filmové 
spracovanie života Ježiša Krista 
podľa Matúšovho evanjelia.15.05 
Klenotnica – Vianoce na Gemeri 
17.15 Betlehemské mystérium 
– Slovenské betlehemy 17.40 Via-
nočné čaro v údolí Pielach (1) 19.55 
Sviatočné slovo – príhovor Miloša 
Klátika, generálneho biskupa ECAV 
na Slovensku 20.00 Chvíľka poézie 
– Spasiteľ 20.10 Evanjelium o Márii 
– prevzaté predstavenie rockovej 
opery z Novej scény v Bratislave 
23.00 Vianočný koncert z Hronse-
ku – komorná hudba renesancie 
a baroka z dreveného artikulárneho 
kostola v Hronseku
 26.12. (sobota)  08.00 Vianočné 
čaro (1) R 10.00 Služby Božie 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na 
sviatok sv. Štefana 12.00 Keď sa 
Kristus narodil – poézia Vianoc so 
súborom Chorus angelorum 12.25 
Dobrá novina –umelecký dokument 
o deťoch – koledníkoch z dobročin-
nej akcie Dobrá novina, zameranej 
na pomoc a podporu detí z afrických 
krajín 13.35 A v tom kraji boli 
pastieri – vianočné zvyky vo filme 
Martina Slivku 15.35 Betlehemské 
mystérium – české a moravské bet-
lehemy 17.40 Vianočné čaro v údolí 
Pielach (2) 18.25 Mosty Gesharim 
2009 – záznam koncertného cyklu. 
Gesharim po hebrejsky zname-
ná mosty. Mosty, ktoré spájajú 
všetkých ľudí dobrej vôle.
 27.12. (nedeľa)  08.25 Vianočné 
čaro (2) R 17.50 Vianočné čaro 
v údolí Pielach (3) 18.25 Stromček 
prianí –vianočný benefičný koncert 
na podporu detských domovov 
20.00 Chvíľka poézie – vianočné 
verše
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výroky apoštola Pavla
Pomôcky: 
Bier, Bitik, 
Keration, 

Kato
Rozhodca 1. časť 

tajničky
Pivo,  

po nemecky slovo Post 
scriptum, 

skratka
Nanášať 

olovo
Kazašské 

mesto Zvlášť 3. časť 
tajničky

Zrnko 
svätojánske-

ho chleba

Severský 
paroháč

Bozk, 
básnicky
Znížený 
tón „e“

Zvládli sme

V dnešný  
deň

Diera

Pokrývka 
tela zvierat

Ruský 
panovník

Sviečka

Pokladňa

Rímsky 
peniaz

Ker Ono, 
po anglicky

Zmätok Kôrovec

Autor:
 V. Koma-

nický, 
Humenné

Súčasť 
kostola

Krém Počítačová 
inštrukcia

2. časť 
tajničky

Zaznačoval 
notami

Správa
Prací prášok

Remíza 
v šachu

Zavýjala
Inštrukcia

Liter v Ho-
landsku

Otília, 
po domácky

Japonský 
gymnasta Severská 

dĺžková 
jednotka

Potreba 
kovboja

Obal na spisy

EČV Nitry
Robil 

matným

Stará zbraň

Geometrické 
teleso

Luxusný dom

Národný 
park

Úder v šerme Predostri

Morský vták Nedobre

 B P M Ó t a R t a K H O P l O d S

 t R R M C E N d V a N O Í K I C t

 H t Ó S S E V a t B t O R V d S M

 V R I M V E S R O O y a M E E Ô t

 CH ž I d C E E t K d ž M a t B d E

 V E a E F I t M a u d R a y O I O

 CH E N E CH a Ť a R CH a t a l E C V

 Á a Z O l R a M d I P t Á G a a O

 d N R M CH t N O t I S y O R E CH M

 Á E u I l R B N B I E l I d l O O

 O d K a Z O V a Č E F l E a d a M

 R O S a R M ž O l d t N P l a Z Š

 V E N H N I a Ľ E I C a E ž I l a

legenda: adaM, adVENt, aGÁt, aRCHa, atESt, atlaS, atÓM, 
BIElIdlO, BRÓM, CEla, CENa, CESta, CIEĽ, dEKaN, EdEN, EFEZ, 
ENOCH, GOlF, HNEV, HOREB, HRIECH, HROB, CHaRIZMa, CHlaP, 
CHRÓM, CHudOBa, KOtVa, KVaS, KVEty, lISt, MaMONa, OBEd, 
OBEta, OCOt, OČISta, OdEV, OdKaZOVaČ, OMŠa, ORECH, PlaZ, 
PlOd, POtOK, ROSa, Ruža, SMIECH, SVEtadIEl, talMud, tIaRa, 
žIla, žOld.

tajničku osemsmerovky tvorí 46 nevyškrtaných písmen.  
autor: Marek Pataky

do
 p

rá
zd

ny
ch

 p
ol

íčo
k 

vp
íšt

e 
čís

la
 1

 a
ž 9

 ta
k,

 a
by

 k
až

dý
 

ria
do

k,
 st

ĺp
ec

 i b
ox

 o
bs

ah
ov

al
 vš

et
ky

 čí
sla

 o
d 

1 
po

 9
.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 23: krížovka: (pozri 2 Kor 5, 14a); osemsmerovka: 
Spoločné pochopenie právd viery umocňuje prax lásky. VýHERCA: Jana Pa-
tarajčáková z uličského Krivého. zo správnych riešení vylosujeme držiteľa 
knihy Drevené chrámy – Bardejov. Riešenia zasielajte na adresu: SlOVO, 
P.O.Box 204, 080 01 Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 inzercia
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, reštaurovanie 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

Práce vo výškach, maľovanie a nátery striech a fasád kostolov, fár 
a kláštorov, zrezávanie stromov. Tel.fax.: 056 / 64 32 778. Mobil: 
0905 467 937. Mail: zakmichalovce@stonline.sk

Výroba zvonov osvedčenou zvonárskou techno-
lógiou, oprava poškodených zvonov, elektrifiká-
cia. Kontakt: Michal Trvalec, Zvonex Žarnovica, 
mob. 0905 233 451, tel.045/681 2143, www.
vyrobazvonov.sk

3 2

1 4 8

2 5

7 1 2

6 3 8

4 1

3 6

5 7 9

8 3

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

Úloha: Vystrihni jednotlivé časti a prilep ich na správne 
miesto na stole. Obrázok domaľuj.

27 slovo   26|2009




