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V     roku 2004 sa zo Strednej 
odbornej školy v Trebišove 

stala cirkevná škola, ktorej pat-
rónom je sv. Jozafát. Bolo treba 
vyriešiť, kde by bolo možno 
umiestniť školskú kaplnku. Du-
chovným útočiskom študentov, 
učiteľov a priateľov našej školy 
sa stal jeden z kabinetov, ktorý 
sa vďaka citlivému a estetic-
kému riešeniu premenil na 
kaplnku, v ktorej cítiť sakrálny 
charakter priestoru.

Zriaďovacím dekrétom z 21. 
septembra 2006 a následnou 
slávnostnou posviackou, ktorú 
vykonal vladyka Milan Chautur, 
košický epracha, začala kaplnka 
žiť svojím životom. Bohoslu-
žobnému priestoru dominuje 
prestol, za ktorým sa na stene 
nachádzajú nástenné maľby 
ikon dvoch anjelov držiacich 
šatku s tvárou Ježiša Krista, tzv. 
mandylion. Nástenné maľby sú 

dielom bývalého duchovného 
správcu školy otca Marka Ba-
didu. Pre veľkosť, resp. malosť 
priestoru nemožno uvažovať 
o ikonostase. Ale aj napriek 
minimalistickým rozmerom, 
keďže v kaplnke je len 16 miest 
na sedenie, môžeme pokojne 
povedať, že kaplnka Cirkevnej 
strednej odbornej školy sv. 
Jozafáta je srdcom tejto školy 
a mnohí prispievajú k tomu, že 
toto srdce je stále živé.

Povzbudzujúce je aj to, že na 
bohoslužbách sú vždy prítomní 
i veriaci v seniorskom veku, 
ktorí bývajú v blízkosti školy, 
a tak táto cirkevná škola je nie 
len ustanovizňou na výchovu  
a vzdelávanie mládeže, ale 
participuje aj na živote miestnej 
cirkvi. A tak nielen zamestnanci 
školy, budúci hoteliéri, obchod-
níci, autoopravári, kuchári, 
čašníci, kaderníčky, cukrári, 

krajčírky či strojári, ktorých 
škola pripravuje na ich budúce 
povolanie, ale aj veriaci trebi-
šovskej farnosti vnímajú školu 
ako svoju. Kaplnka sa stala 
miestom pokoja a stretnutia sa 
s Bohom pre všetkých, veď nie 
nadarmo je na drevenom kríži, 

ktorý stojí pred školou, nápis: 
„Poďte ku mne všetci, ktorí sa 
namáhate a ste preťažení, a ja 
vám dám odpočinúť“. n

Marcel Gecej 
snímka: autor

Školská kaplnka v CSOŠ  
sv. Jozafáta v Trebišove
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Kaplnka bl. P. P. Gojdiča sa 
nachádza v zariadení Gréc-

kokatolíckeho mládežníckeho 
centra Bárka v Juskovej Voli 
a slúži potrebám tohto centra. 
Vzhľadom na to, že budovu 

bývalej školy v prírode bolo 
treba pre potreby našej cirkvi 
rekonštruovať, myslelo sa aj na 
to, kde by sa mohla zriadiť ka-
plnka. Rekonštrukcia sa začala 
v roku 2007, keď sa dobudo-

vala aj kaplnka, ktorá vznikla 
ako nadstavba nad kotolňou 
a stala sa tak súčasťou druhého 
nadzemného podlažia. Vzhľa-
dom na to, že časť kaplnky je 
v rekonštruovanej časti a druhá 
časť je dostavbou, má kaplnka 
veľmi komplikovaný tvar a celá 
plocha podlahy nie je na jednej 
úrovni.

Stavbu kaplnky a rekonštruk-
ciu celej budovy financoval 
Arcibiskupský úrad v Prešove. 
Posviacku vykonal otec arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak SJ 
21. novembra 2008, na sviatok 
Vstupu Presvätej Bohorodičky 
do chrámu. Týmto dňom bola 
kaplnka oficiálne daná do uží-
vania. Kaplnka bola zasvätená 
blahoslavenému prešovskému 
biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdi-
čovi.

Kaplnku navrhovala spolu 
s celou rekonštrukciou zaria-
denia spoločnosť Stavopro-
jekt, s.r.o, Prešov. Aj napriek 
tomu, že nie je výnimočným 
architektonickým skvostom, je 
plne funkčná a využiteľná pre 
hostí – účastníkov duchovných 
cvičení, tematických či turistic-
kých víkendov a iných aktivít 
v centre. Kapacita kaplnky je asi 
120 miest. Interiér je skromný 
a pozostáva z prestola, žerve-
níka a dvoch ikon (ikona Krista 
a ikona Bohorodičky), ktoré slú-
žia dočasne namiesto ikonosta-
su. V lodi sú stoličky a lavice na 
sedenie. Kaplnka je ozvučená. 
V budúcnosti sa plánuje doplniť 
do interiéru ikonostas.  n

Michal Galmus 
snímka: autor

Kaplnka bl. Pavla Petra Gojdiča  
v GMC Bárka v Juskovej Voli
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Prvý tohtoročný úvodník začínam pria-
ním: Požehnaný nový rok 2010! Toto prianie 
sme už povedali možno aj tisíckrát. Ale čo 
presne želáme tomu druhému a aj sebe, 
často nechápeme.

Kto má žehnať nový rok? Ako ho má 
žehnať? A ako to bude fungovať? Na 
tieto otázky dáva odpoveď evanjeliová stať 
o zvestovaní Presvätej Bohorodičke. Alžbeta 
ju oslovuje: „Požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod tvojho života.“ (Lk 1, 
42b) A ak sa pozrieme vyššie len o pár riad-
kov, nájdeme odpoveď na naše otázky. Byť 
požehnaný znamená byť naplnený milosťa-
mi od Boha. On žehná a my sme prijímatelia 
alebo nástroje jeho žehnania. Vedieť prijať 
požehnanie od Boha je samo osebe veľkou 
milosťou. Zvlášť dnes. Diabol cez svet nao-
kolo nám ponúka toľko rôznych pôžitkov, 
ktoré môžeme zakúsiť, ba priam dotknúť sa 
ich. Boh však ponúka niečo viac, ale tento 
jeho dar nie je zabalený v škatuli a ani sa 
nedá reklamovať. Blahoslavení sú tí, ktorí 
uveria tomuto posolstvu: Boh ťa žehná!

My kresťania sme zvyknutí urobiť na 
svojom tele znak kríža, ak nás niekto žehná. 
V našej cirkvi ho robíme veľmi často, najmä 
keď vyslovujeme meno Najsvätejšej Trojice. 
Často to už robíme inštinktívne. Je to ako 
dýchanie. Keď sa dieťa narodí, jeho plač je 
známkou toho, že dýcha. A bude dýchať až 
do konca svojich dní. Môže sa snažiť zastaviť 
svoj dych, no len na pár sekúnd. A potom sa 
musí zhlboka nadýchnuť. Aj pre nás sa toto 
žehnanie stalo každodenným dýchaním. 
Neuvedomujeme si jeho význam rovnako, 
ako si dieťa neuvedomuje význam vlastného 
dýchania. Ak by sme ho pochopili, dokázali 
by sme z neho vyťažiť maximum.

Byť žehnaný Bohom a prežehnať sa je to-
tiž iba začiatok cesty. Cesty, ktorá znamená 
vstúpiť do Božej prítomnosti. Do prítom-
nosti celej božskej Trojice. Podobne, ako 

to bolo u Márie. V jej srdci sa zrodilo Božie 
Slovo. Na ňu zostúpil Svätý Duch a zatienila 
ju moc Boha Otca. Pre nás sú to dnes často 
len slová, ktoré počúvame v chráme. Vo 
svojom živote ich málokedy prežívame. Tu 
nás trápia iné starosti. Ale čo je dôležité? Čo 
je naozaj podstatné? Byť s Bohom!

Na to, aby sa Božie Slovo zrodilo v nás, ho 
musíme počúvať. Ak sa má zrodiť v hla-
ve, tak ušami. No ak sa má zrodiť hlbšie, 
v našom srdci, tak srdcom. Možno často ne-
chápeme ten rozdiel. Ak nás dieťa poprosí 
o jedlo, dáme mu ho, lebo inak by od hladu 
zomrelo. To je rozum. Ak mu ho dáš, lebo 
ho miluješ, tak to je srdce. A každý vie, že 
jedlo dávané od srdca, z lásky, je chutnejšie. 
Počuť srdcom znamená zamilovať sa a počuť 
láskou.

Nechať na seba zostúpiť Božieho Ducha 
znamená vedieť hovoriť s každým a ohla-
sovať mu Boha, ohlasovať mu tú najväčšiu 
Lásku. Znamená to nepoznať hranice, ktoré 
by mohli zabrániť tejto zvesti o láske šíriť 
sa svetom. Hranice, ktoré by Božie slovo 
dokázali zadržať a nepustiť ďalej. Tento istý 
Duch naplnil apoštolov a urobil ich schop-
ných hovoriť mnohým národom a v kon-
činách, o ktorých vtedy ešte ani nevedeli. 
Nechali sa ním viesť a on im ukazoval vždy 
správnu cestu. Cestu lásky.

A byť zatienený Božou mocou znamená 
obliecť si Boha. Zahaliť ním svoju vlastnú 
nedokonalosť, svoje slabosti. Prestať sa 
báť, že som slabý, nedokonalý. Toto nie je 
dôležité. Podstatné je to, že Boh je s nami, 
že konáme v ňom, žijeme v ňom a ním sme 
aj naplnení.

Juraj Gradoš, ThLic.
šéfredaktor
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n V Európskom parlamente (EP)
predložili petíciu za život podpí-
sanú pol miliónom ľudí. Predseda 
EP Jerzy Buzek ju prijal 16. decem-
bra od zástupcov hnutí pre život 
a rodinu zo 17 krajín, medzi nimi aj 
zástupcu zo Slovenska.
n Viac ako 6,1 milióna pútnikov 
na oslavách 478. výročia zjavení 
Panny Márie navštívilo 11. a 12. 
decembra baziliku v Guadalupe. Svä-
tyňa uchováva obraz Panny Márie, 
ktorý sa zázračne objavil na odeve 
chudobného Indiána Juana Diega na 
vrchu Tepeyac 12. decembra 1531.
n Konferencia v Rumunsku 
o úlohe duchovných hodnôt pri 
vzdorovaní totalite sa uskutočnila 
od 10. do 11. decembra sa v meste 
Iasi. S príspevkami vystúpili cirkevní 
predstavitelia z bývalých socialistic-
kých krajín.
n Kardinál Bertone v rozhovore 
pre televíziu Al Džazíra hovoril 
začiatkom decembra o vzťahoch me-
dzi arabským svetom a Katolíckou 
cirkvou, medzináboženskom dialógu 
a dodržiavaní práv menšín.
n Kongres talianskych katolí-
kov o mieste Boha v súčasnom 
svete sa začal 10. decembra v Ríme 
z iniciatívy výboru pre tzv. Kultúrny 
projekt Biskupskej konferencie Ta-
lianska. Počas troch dní sa účastníci 
stretnutia zaoberali otázkou Božej 
prítomnosti v oblastiach kultúry 
a života.
n Francúzsky filozof André 
Glucksmann prijal Cenu Jána 
Pavla II. Osvienčimského inšti-
tútu pre ľudské práva 9. decembra 
vo Vatikáne. Ocenenie je určené pre 
tých, ktorí sa zaslúžili o podporu 
a ochranu ľudských práv v súlade 
s učením a svedectvom Jána Pavla II.
n Milánska knižnica si pripome-
nula 400. výročie pontifikálnou 
svätou omšou za účasti vatikánskeho 
štátneho sekretára kardinála Tarcisia 
Bertoneho 8. decembra. Na oslavách 
bol prítomný aj taliansky prezident 
Giorgio Napolitano.
n Svätý Otec Benedikt XVI. prijal 
rezignáciu Mons. Donala Mur-
raya, biskupa Limericku, ktorý bol 
tvrdo kritizovaný v Správe Murphyho 
komisie za nezvládnutie prípadov 
pedofílie medzi kňazmi v Dublinskej 
diecéze, kde bol pomocným bisku-
pom. (všetky správy: TK KBS)

Mons. Cyril Vasiľ hovoril o zámeroch synody  
pre Blízky východ
Komisia pre prípravu špeciálnej 
synody biskupov pre Blízky 
východ v polovici decembra 
informovala o zdarnom postupe 
svojich prác. Vrcholí príprava 
dokumentu Lineamenta, ktorý 
vytýči smerovanie synodálnych 
prác. Medzi cieľmi synody bola 
spomenutá okrem iného otázka 
budovania spoločenstva v rámci 
jednotlivých patriarchálnych 
cirkví. Na otázku, ako sa zatiaľ 
črtali ciele blízkovýchodnej 
synody, odpovedal sekretár 
Kongregácie pre východné 
cirkvi Mons. Cyril Vasiľ SJ:

„Synoda ako taká nebude 
venovaná len východným 
patriarchálnym cirkvám, ale 
týka sa skôr celého územia 

Blízkeho východu, ktorý by 
sa dal ohraničiť od Egypta po 
Irán. Ide tu o zamyslenie sa nad 
súčasným stavom Katolíckej 
cirkvi na tomto širokom území, 
kde je prítomnosť Katolíckej 
cirkvi značne sťažená súčasnou 
sociálnou, politickou aj medzi-
náboženskou situáciou. Na tejto 
synode sa istotne bude Cirkev 
zaoberať jednak vzťahmi vnútri 
Cirkvi, spoluprácou jednotli-
vých patriarchálnych cirkví, ale 
súčasne aj otázkou vydávania 
svedectva o Kristovi, o cirkevnej 
jednote zoči-voči iným kresťan-
ským cirkvám, ktoré na tomto 
území existujú, ale súčasne voči 
iným veľkým náboženstvám, 
ako je islam a židovské nábo-

ženstvo.“
Mons. Cyril Vasiľ SJ hovoril 

aj o budovaní spoločenstva 
v rámci jednotlivých blízkový-
chodných patriarchátov: „Na 
Blízkom východe pracuje šesť 
východných patriarchálnych 
cirkví, sú to tri patriarchálne 
cirkvi antiochijskej tradície, 
Patriarchálna cirkev melchitská, 
maronitská a sýrska, potom je 
tu prítomná Arménska a Chal-
dejská cirkev a v Egypte je to 
Koptská patriarchálna cirkev. 
Okrem toho na tomto území 
pracuje aj Jeruzalemský latinský 
patriarchát – ide o iný typ cir-
kevnej štruktúry, ktorá sa viaže 
na inštitúcie latinskej cirkvi.“ 
(TK KBS)

Kňazskú vysviacku udelil 
adeptovi na kňazstvo Jáno-
vi Kočerhovi 14. novembra 
v Chráme Najsvätejšej Trojice 

v Prahe pražský exarcha Mons. 
Ladislav Hučko za prítomnosti 
emeritného biskupa Mons. Eu-
gena Kočiša, mnohých kňazov 

a veriacich z Čiech, Slovenska 
a Ukrajiny. Ján Kočerha sa 
narodil v roku 1973, pochádza 
zo Starého (okr. Michalovce). 

Teologické vzdelanie získal na 
Karlovej univerzite v Prahe. 
Doposiaľ pôsobil ako riaditeľ 
Gréckokatolíckej charity v Čes-

kej republike.
Primičnú svätú liturgiu slávil 

novokňaz v nedeľu 13. decem-
bra v gréckokatolíckom chráme 
v Strážskom. V slávnostnej 
homílii sa veriacim prihovoril 
rektor Vysokej školy medziná-
rodného podnikania v Prešove 
doc. Marek Pribula, ktorý 
primiciantovi pripomenul, že 
dnešný svet nemá rád tých, 
ktorí hovoria pravdu. Povzbudil 
ho preto slovami apoštola Pavla: 
„Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa 
naučil a čo ti je zverené. Hlásaj 
slovo, naliehaj vhod i nevhod...“ 
Ján Kočerha bol vyčlenený pre 
duchovnú a pastoračnú službu 
v nemocniciach a väzniciach 
na území Pražského vikariátu. 
(-bf)

Snímka z primičnej liturgie 
v Strážskom: J. Poprik

Vladyka Hučko vysvätil nového kňaza

4  |  spravodajstvo

Benedikt XVI. celebroval ráno 
17. decembra v kaplnke Redem-
ptoris Mater svätú omšu pri 
príležitosti 90-ročného život-
ného jubilea kardinála Tomáša 
Špidlíka, uznávaného odbor-
níka na východnú špiritualitu. 
Na Eucharistii sa zúčastnila aj 

rímska komunita Centra Aletti, 
ktorá združuje kresťanských 
vedcov a umelcov východnej, 
strednej i západnej Európy 
s cieľom vytvoriť príležitosť na 
ich vzájomné stretávanie.
Svätý Otec vo svojom príhovore 
vyzdvihol úsilie a zásluhu kardi-

nála Špidlíka pri vytvorení živej 
teologickej vízie, a to z pohľadu 
originálneho aspektu, v ktorom 
sa organicky dopĺňa východné 
a západné kresťanstvo, vzájom-
nou výmenou svojho bohatstva. 
(TK KBS)

Kardinál Špidlík oslávil 90-ročné životné jubileum
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n Novozámocká farnosť si 
pripomenula 20. výročie nežnej 
revolúcie spomienkovou sláv-
nosťou na 21 kňazov a biskupa 
Mons. Štefana Barnáša, spišského 
pomocného biskupa, ktorí boli väz-
není v Nových Zámkoch v rokoch 
1950 – 1951. 
Slávnosť sa začala 21. novembra 
2009 vo farskom kostole v Nových 
Zámkoch gréckokatolíckou sv. 
liturgiou. Hlavným celebrantom bol 
Mons. Peter Rusnák, bratislavský 
eparcha, kazateľom rektor Kato-
líckej univerzity v Ružomberku 
prof. Tadeus Zasępa. Po skončení 
svätej liturgie a prednášky program 
pokračoval pri pamätnej tabuli 
venovanej väzneným kňazom. 
V závere udelil primátor mesta 
Ing. Gejza Pischinger Mons. P. Rus-
nákovi a prof. T. Zasępovi pamätnú 
medailu. (Viktória Kuruczová)

n Fórum života spustilo v de-
cembri 2009 poradňu pre ženy 
a dievčatá s názvom Alexis. 
Ide o nový projekt zameraný na 
konkrétnu pomoc pre tehotné 
ženy. Cieľom projektu je ponúk-
nuť podporu a poradenskú pomoc 
dievčatám a ženám, ktoré zvažujú 
umelý potrat alebo sa nachádzajú 
v závažných situáciách súvisiacich 
s tehotenstvom. Mejl: poradna@
alexisporadna.sk (odborná porad-
kyňa odpovie do 24 hodín). Tel. 
číslo:  0911 350 200 (T-Mobile) 
a 0917 350 200 (Orange). (TK KBS)

n Pri príležitosti Dňa ľudských 
práv sa uskutočnilo spoločné za-
sadnutie rád a komisií KBS, ktoré 
sa zaoberajú sociálnou problemati-
kou a vzdelávaním súvisiacim so so-
ciálnou náukou Cirkvi. 9. decembra 
sa v Spišskej Kapitule stretli členovia 
komisií za účasti biskupov Mons. 
Andreja Imricha, Mons. Štefana 
Sečku a Mons. Petra Rusnáka. 
Témou stretnutia bola spoločná 
analýza procesu napĺňania zámerov 
a cieľov pastoračného plánu v živote 
Cirkvi na Slovensku. (TK KBS)

n V nedeľu 20. decembra 2009 
navštívil bratislavský eparcha 
Peter Rusnák gréckokatolícku 
farnosť Trnava. V uršulínskom 
Kostole svätej Anny slávil o 10.00 
hod. archijerejskú svätú liturgiu 
v cirkevnoslovanskom jazyku. 
Liturgiu okrem správcu farnosti 

(Bratislava, -s) V nedeľu 29. no-
vembra navštívil farnosť Zvolen 
vladyka Peter Rusnák, bratislav-
ský eparcha.

V priestoroch Kaplnky 
svätého Štefana na Zvolenskom 
zámku sa o 10. hodine slávila 
archijerejská svätá liturgia. 
Vladyku Petra privítal miestny 
správca farnosti otec Ján Sabol 
ml. a vyjadril radosť nad vytvo-
rením spoločenstva modlitby 
a lásky. Na slávnosti sa zúčast-
nili aj bývalí kňazi pôsobiaci 
vo farnosti Zvolen: otec Peter 
Sabol, biskupský sekretár, a otec 
Ján Krupa, banskobystrický 
farár, otec miestneho správcu 
otec Ján Sabol st. a miestny rím-

skokatolícky kňaz otec Václav 
Kocian, pôsobiaci v združení 
a vydavateľstve JAS. Na liturgii 
sa okrem zvolenských grécko-
katolíkov zúčastnili aj veriaci 
z okolia Zvolena. V homílii 
vladyka Peter nadviazal na 
nedeľné evanjelium o boháčovi, 
ktorý mal veľkú úrodu. Pou-
kázal na dočasnosť bohatstva 
a nezmyselnosť túžby po jeho 
vlastnení. Na záver liturgie 
nasledovalo tradičné mnoholit-
stvije a poďakovanie.

Po liturgickej časti nasledoval 
spoločný obed s veriacimi far-
nosti, na ktorom sa zúčastnil aj 
otec Pavol Párničan, rímskoka-
tolícky dekan a farár vo Zvolene.

Snímka zo slávenia liturgie 
v Nových Zámkoch. 

Bratislavský eparcha Peter Rusnák  
navštívil gréckokatolícku farnosť Zvolen
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Najmladšie pútnické miesto na 
Slovensku – hora Zvir v Litma-
novej dostala na sviatok svätého 
Mikuláša 6. decembra neoby-
čajný darček v podobe knihy so 
zbierkou mariánskych básní, 
ktorej autorkou je staroľubov-
nianska poetka Monika Tan-
čáková, rodáčka z Krompách.  
Úvodné slovo k zbierke napísal 
prešovský vladyka Ján Babjak 
SJ. Po odpustovej svätej liturgii 
na hore Zvir knihe pod názvom 
Volanie litmanovskej hory na 
cestu k čitateľom požehnal 
správca litmanovskej gréckoka-
tolíckej farnosti otec Rastislav 
Janičko. Pilier zodpovednosti 
za knihu prevzali vicekancelár 
Gréckokatolíckeho arcibiskup-
stva v Prešove otec František 
Dancák a otec kanonik Štefan 
Kosturko z rímskokatolíckej 
farnosti Krompachy. V sláv-

nostnom programe uvedenia 
knihy účinkoval spevácky zbor 
Cantica Christiana z Krompách 

a husľový talent Janko Vislocký 
zo Základnej umeleckej školy 
v Starej Ľubovni. Svoje básne 
recitovala Monika Tančáková 

pred publikom pútnikov, ktoré 
svojou početnosťou pripomí-
nalo letnú návštevnosť hory. 

Program bol zavŕšený neoby-
čajne úspešnou autogramiádou 
pod horou Zvir.

Lucia Vlkolinská

Litmanovská hora má svoju zbierku básní

(Prešov, Slavomír Zahorjan) 
V rámci aktivity Týždeň Cirkvi 
pre mládež pripravilo GMC 
Bárka Prešovskej archieparchie 
v spolupráci s Komisiou pre 
mládež a rímskokatolíckym 
Univerzitným pastoračným 
centrom v Prešove veľký 
evanjelizačný koncert pod 

názvom Godzone tour (Godzo-
ne – Božia zóna, Božia prítom-
nosť). Koncert sa uskutočnil 19. 
novembra v Mestskej športovej 
hale v Prešove a zúčastnilo sa 
na ňom vyše 1 200 mladých 
ľudí. Účinkovali na ňom kapely 
CHRISTALLINUS, ESPÉ a ne-
chýbali ani hostia z Anglicka 

ako MIKESKILLS a DJG.
Na propagáciu tohto kon-

certu boli okrem klasických 
plagátov a letákov vytvorené 
aj misijné tímy, ktoré deň pred 
koncertom navštívili 10 prešov-
ských škôl a pozývali študentov, 
aby si našli čas a prišli do Božej 
zóny.

Godzone tour v Prešove
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spoluslúžili otec Peter Sabol, tajom-
ník vladyku, a otec Gabriel Dzvoňár, 
väzenský kaplán v Trnave-Hrnčia-
rovciach. Záver slávnostnej liturgie 
tvorilo tradičné mnoholitstvije, slová 
vďaky a nasledovalo agapé v priesto-
roch jezuitského domu na Štefániko-
vej ulici. (Ján Burda SJ)

n 11. decembra vyhlásili v Starej 
Ľubovni výsledky anketovej súťa-
že Žena roka 2009, ktorú 8. marca 
2009 vyhlásilo mesto Stará Ľubovňa 
a Únia žien Slovenska. Občania okre-
su prihlásili 145 žien . Ženou roka 
2009 v kategórii vlastná tvorba sa 
stala katolícka poetka a spisovateľka 
zo Starej Ľubovne Monika Tančá-
ková, ktorá má na konte 11 poetic-
kých a prozaických titulov. Autorka 
primátorovi mesta RNDr. Valentovi 
Jaržembovskému venovala svoju 
najnovšiu knihu Volanie litmanovskej 
hory. (-lv)

n Takmer 4 000 koledníkov Dob-
rej noviny požehnali slovenskí 
biskupi počas slávnostných svätých 
omší a svätých liturgií 12. a 13. decem-
bra v Bratislave, Trnave, Nitre, Prus-
kom, Námestove, Zvolene, Dolnej 
Strehovej, Ľubici, Prešove, Trebišove 
a Snine a vyslali ich ohlasovať počas 
Vianoc radostnú zvesť o narodení 
Krista. (TK KBS)

n Betlehemské svetlo prišlo 
na Slovensko 13. decembra, keď ho 
skauti slávnostne odovzdali prezi-
dentovi SR Ivanovi Gašparovičovi 
a jeho manželke Silvii. 
Prezident ocenil, že práve skauti 
roznášajú betlehemské svetlo po Slo-
vensku. 
Roznášanie betlehemského svetla 
má už 20-ročnú tradíciu. Rakúski 
skauti odovzdali betlehemské svetlo 
zástupcom slovenského skautingu 
12. decembra. Svetlo sa dostane cez 
Slovensko, Poľsko a pobaltské štáty 
až do Ruska a na Sibír, putuje aj 
na africký a severoamerický konti-
nent. (TASR)

n Sviečka za nenarodené deti 
2009 sa uskutočnila počas októbra 
a začiatkom novembra už po sied-
mykrát. Počas tohto roka sa rôzny-
mi formami do projektu zapojilo 
200 farností z 50 miest a 90 obcí, 
v ktorých výraznou mierou pomohlo 
asi 300 dobrovoľníkov. Projekt je 
spojený aj so zbierkou. Po celom 
Slovensku Fórum života rozdistribu-
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(Prešov, Ľubomír Petrík) Aj 
v gréckokatolíckej Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa 
v nedeľu 13. decembra stretlo 
viac ako 300 koledníkov Dobrej 
noviny z pätnástich farností 
Prešovskej archieparchie, aby 
tak začali jej 15. ročník. Požeh-
nanie im udelil vladyka Ján Bab-
jak SJ, ktorý spolu s vladykom 
Jánom Eugenom Kočišom slávil 
archijerejskú svätú liturgiu. 
V homílii vychádzajúc z evan-
jeliového podobenstva o veľkej 
večeri prešovský arcibiskup 
a metropolita povedal: „Deti 
budú koledovaním znova 
pozývať na hostinu s Ježišom 
Kristom, prebúdzať ľudí, ktorí 

zabudli na Pána, aby sa obrátili 
k Bohu, prebudili sa vo vzťahu 
k nemu. Budete vnášať radosť 
do sŕdc ľudí. Boh si vás, deti, 
chce použiť ako svoj nástroj, 
aby ste pozývali ľudí k nemu 
na hostinu Eucharistie a cez ňu 
na nebeskú hostinu, ktorú nám 
všetkým pripravil v nebi.“

Po liturgickom slávení po-
žehnal a rozposlal koledníkov 
do farností Prešovskej archie-
parchie, aby ľuďom priniesli 
radostnú zvesť o Kristovom 
narodení. Tu sa zapojili svojimi 
prosbami aj rómske deti z pas-
toračného Centra pre Rómov 
v Čičave. Program koledova-
nia vladykom predstavili deti 

z gréckokatolíckej farnosti 
Banské.

Koledníci priniesli listy, do 
ktorých zapísali staré vianočné 
recepty a tradície, ako im ich 
vyrozprávali ich starí rodičia. 
Tento originálny dar podarovali 
starým ľuďom v Hospici sv. 
Kozmu a Damiána v Prešove 
a prevzali ho pre nich rehoľná 
sestra Emanuela SNPM a zá-
stupkyňa obyvateľov hospicu 
pani Semanová. Vladyka Ján 
potom pozval deti s animátormi 
do priestorov Arcibiskupskej 
rezidencie, kde ich čakalo 
občerstvenie.

Vladyka Ján Babjak SJ požehnal koledníkov Dobrej noviny

(Stará Ľubovňa, Monika Tančá-
ková) 17. decembra sa v Dome 
smútku v Starej Ľubovni usku-
točnila spomienkovo-ďakovná 
slávnosť na prvú svätú liturgiu 
pri príležitosti 20. výročia zalo-
ženia gréckokatolíckej Farnosti 
Matky ustavičnej pomoci. Pred 
dvadsiatimi rokmi, tesne po 
nežnej revolúcii, bol práve tento 
priestor ponúknutý gréckoka-
tolíkom ako obradný vtedajším 
predsedom MsNV Petrom 
Štefančíkom.

Veľkému počtu veriacich sa 

prihovoril aj zakladateľ farnosti 
otec Peter Krenický, ktorý bol 
prvým kňazom tejto farnosti. 
V tom čase do Starej Ľubovne 
prišiel s jedinou ikonou Matky 
ustavičnej pomoci. Kvôli tejto 
spomienkovej slávnosti prices-
toval z Ukrajiny, kde pôsobí 
už mnoho rokov v neľahkých 
podmienkach.

Na prvej sv. liturgii v staro-
slovianskom jazyku sa pred 
dvadsiatimi rokmi zúčastnilo 
asi 40 domácich a 60 veriacich 
z okolitých dedín. Po dvadsia-

tich rokoch je v Starej Ľubovni 
vyše 3 000 gréckokatolíkov 
a v rozrastajúcom sa meste 
vznikla odčlenením nová 
Farnosť P. P. Gojdiča. Pri oltári 
sa teda stretli správcovia oboch 
farností. Spevom svätú liturgiu 
sprevádzal Zbor bl. Metoda 
Dominika Trčku z Farnosti 
Matky ustavičnej pomoci v Sta-
rej Ľubovni. Slávnosť zavŕšila 
Novéna k Matke ustavičnej 
pomoci, ktorú viedol otec Peter 
Krenický.

Pod ochranou Matky kráčali 20 rokov

V Mlynárovciach obnovili farský chrám
(Mlynárovce, Vojtech Hornyák) 
Vo farnosti Mlynárovce sa 21. 
novembra uskutočnila návšteva 

vladyku Jána Babjaka SJ, prešov-
ského arcibiskupa a metropoli-
tu, ktorý všetkých prítomných 

voviedol do obnoveného farské-
ho chrámu a tento deň spečatil 
posvätením nového prestola, 
žertveníka a celého interiéru. 
Obnova chrámu trvala 4 mesia-
ce, počas ktorých bol v chráme 
obnovený a pozlátený iko-
nostas, pokládla sa nová dlažba, 
upravila sa svätyňa a obnovila 
vnútorná maľba.

Vladyka Ján prijal pozvanie 
a navštívil farnosť v sprievode 
emeritného vladyku Pražského 
exarchátu Mons. Eugena Kočiša 
aj o dva týždne neskôr 6. de-
cembra, na sviatok sv. Mikuláša, 
aby požehnal opravenú strechu 
farského chrámu.
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ovalo 25 000 originálnych sviečok, 
20 000 letáčikov s modlitbou za 
úctu k životu a uskutočnilo stovky 
e-mailových, telefonických a osob-
ných kontaktov. 
K 14. decembru bol výnos zbierky 
26 500 eur, náklady na projekt boli 
10 000 eur. Výnos zbierky bude 
použitý na ďalšie projekty a činnosť 
Fóra života v oblasti ochrany života 
a rodiny. (TK KBS)

n 18. decembra oslávila rehoľná 
spoločnosť Saleziánov dona 
Bosca 150 rokov od svojho založe-
nia. Na Slovensku sa konali oslavy 
vo všetkých sedemnástich mestách, 
kde saleziáni pôsobia. Spoločnosť 
Saleziánov dona Bosca má dnes 
16 000 členov, ktorí pôsobia v 128 
národoch na všetkých kontinen-
toch. (TK KBS)

n Hľadanie súvislostí je názov 
knižného diela apoštolského ex-
archu v Českej republike Mons. 
Ladislava Hučka, ktoré v minulom 
roku vydalo Karmelitánske naklada-
teľstvo v Bratislave. Ide o rozsahom 
neveľkú zbierku úvah a myšlienok, 
ktoré sa však svojím posolstvom 
dotýkajú jadra kresťanskej zvesti 
a pozývajú čitateľa k meditácii nad 
nimi. Autor tlmočí svoj pohľad na 
tematické celky, ako sú láska, čnosti, 
modlitba, Cirkev, morálka atď. a ori-
ginálnym štýlom ich predstavuje 
a približuje. (Michal Hospodár)

  |  7

(Stará Ľubovňa, Monika Tančá-
ková) Chrám Matky ustavičnej 
pomoci v Starej Ľubovni  sa 13. 
decembra už po 15-krát stal 
veľkou koncertnou sieňou pre 
Okresnú prehliadku chrá-
mových zborov okresu Stará 
Ľubovňa. Hlavní organizátori – 
Ľubovnianske osvetové stredis-
ko s riaditeľkou Irinou Nováko-
vou a gréckokatolícka Farnosť 
Matky ustavičnej pomoci s jej 
správcom otcom Mariánom 

Andrejom Pacákom CSsR ne-
skrývali svoju radosť z počtu 
prihlásených zborov a z veľkého 
záujmu návštevníkov. Pre-
hliadku svojím spevom otvorila 
známa interpretka ľudových 
piesní Monika Kandráčová. 
Moderovala Darinka Belišová.

Počas prehliadky zazneli 
rusínske, šarišské, spišské, 
slovenské i nemecké piesne 
v podaní zborov zo Starej 
Ľubovne, Hniezdneho, Podo-

línca, nemeckej Chmelnice, 
rázovitých Jakubian, Kamienky, 
Plavča a Šarišského Jastrabia.

Program vyvrcholil piesňou 
Tichá noc v podaní Moniky 
Kandráčovej. Po poďakovaní 
a požehnaní otca Mariána Pacá-
ka CSsR sa účastníci stretli pri 
spoločnej večeri v pastoračných 
priestoroch pod chrámom.

Pätnásta prehliadka zborov ponúkla vianočnú atmosféru

Stolný tenis spojil mládež a kňazov
(Vojčice, Michal Hospodár) Farnosť 
Vojčice pri Trebišove sa v Košickej 
eparchii stala symbolom zanietenia 
pre stolný tenis. V tejto neveľkej obci 
sa v sobotu 12. decembra už po siedmy-
krát zišli vyznávači tohto športu, aby si 
v zdravom súťažení zmerali sily a vytvo-
rili vzájomné priateľské spoločenstvo. 
Samotnému podujatiu predchádzala 
sv. liturgia v miestnom chráme, ktorú 
slávil vladyka Milan Chautur s prítom-
nými kňazmi. V kázni vladyka poukázal 
na ohrozenie človeka, ktorý podľahne 
egoizmu a nedbá na to, že tým škodí 
sebe i druhým ľuďom. Ako liek na 
egoizmus odporúčal mladým premáha-
nie sa pri drobných obetách a modlitbu 
za vytrvanie v dobrom. Na príklade sv. 

Mikuláša, ktorý je patrónom podujatia, 
povzbudil všetkých k budovaniu pravej 
ľudskosti spočívajúcej v altruizme.

Po otvorení turnaja sa na deviatich 
pripravených stoloch rozohrali zá-
polenia, ktoré priniesli obraz nielen 
o hernej vyspelosti, ale aj o pevných 
nervoch hráčov. Potešiteľné bolo, že 
do aktívnej účasti sa zapojili aj dievča-
tá a príkladom išli aj prítomní kňazi. 
Vyše osemdesiat účastníkov nakoniec 
skončilo svoje zápolenie a najlepší si 
z rúk vladyku Milana prevzali skutočné 
medaily. Záverečné poďakovanie orga-
nizátora otca Ladislava Praščáka patrilo 
všetkým zúčastneným a sponzorom. 
Svoju ruku k zdarnému priebehu prilo-
žil aj starosta obce Ladislav Bodnár.

Fatimská sobota ako príprava na Vianoce
(Michalovce, Michal Hospodár) 
Na slávenie poslednej tohto-
ročnej fatimskej soboty (5. de-
cembra) sa veriaci zo Zemplína 
zhromaždili v Chráme Svätého 
Ducha v Michalovciach. Témou 
slávenia bola príprava na sviatky 
Narodenia Pána. V prednáške 
liturgista Marcel Gajdoš vy-
svetlil historický aspekt vzniku 
vianočných sviatkov a pozval 
veriacich k zodpovednému 

prežívaniu predvianočného 
času – Filipovky.

Archijerejskú liturgiu slávil 
vladyka Milan Chautur, košický 
eparcha, so štyridsiatimi kňaz-
mi. V kázni vladyka predstavil 
Máriu ako tú, ktorá sa najlepšie 
pripravila na narodenie svojho 
i Božieho Syna na svet. Ako 
prostriedky na hlbokú prípravu 
uviedol pôst, modlitbu a al-
mužnu.

V závere slávenia bol marián-
sky moleben so zasväcujúcou 
modlitbou. Svojím spevom 
ho obohatil Zbor sv. Jozefa 
z Michaloviec. Vladyka Milan 
srdečne pozdravil otca Štefana 
Ištvaníka CSsR pri príležitosti 
jeho požehnaného životného 
jubilea. Bodku za duchovne 
naplneným stretnutím dali 
tradičné tematické dialógy.

Okrem toho do projektu zaradili 
28 žien a pomohli a podporili 
ďalších 279. Cieľom projektu, 
ktorý organizuje o. z. Fórum 
života, je pomôcť tehotným 

ženám, matkám a ich deťom, 
ktoré sa ocitli v krajnej životnej 
núdzi a súčasne umožniť ľu-
ďom, ktorí sú ochotní pomôcť, 
zapojiť sa do projektu finančne, 

materiálne alebo inak. Centrál-
nym informačným miestom 
projektu je internetová stránka 
www.zachranmezivoty.sk. 
(TASR)

Za dva roky sa vďaka projektu Zachráňme životy  
narodilo 21 bábätiek
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Žijeme v dobe nebývalého 
technického pokroku, ktorý 

prenikol do všetkých oblastí 
spoločenského života a, samo-
zrejme, aj do oblasti komuniká-
cie. Naživo hovorené a klasické 

písané slovo nahradili nové 
spôsoby podávania informácií. 
Ich dosah má nevídané rozme-
ry. Vo väčšine domácností  je 
dnes telefón, televízia, rozhlas, 

tlačené médiá, internet. In-
formácie teda máme na dosah 
ruky. Stačí stlačiť správny gom-
bík. Masmédiá tak vstúpili do 
života každého človeka a majú 
veľkú výsadu ovplyvňovať živo-

ty ľudí, pre ktorých sa stávajú 
mnohokrát hlavným zdrojom 
informácií a vzdelávania. Aj keď 
si to možno neuvedomujeme, 
ponúkajú vzorové modely pre 

život, a tak ovplyvňujú správa-
nie sa v rodine i v spoločnosti.

Ako každý ľudský výtvor aj 
médiá však môžu byť človeku 
na vzostup aj pád, môžu jeho 
ducha pozdvihovať alebo degra-
dovať, napĺňať pokojom, alebo 
všetko spochybňovať, či dohnať 
až na hranicu nenávisti a zloby. 
Za to, aké posolstvo cez médiá 
prichádza, zodpovedajú ľudia, 
ktorí v nich pracujú. Treba si 
uvedomiť, že ich zodpoved-
nosť je o to väčšia, o čo väčší 
vplyv a záber majú informácie, 
ktoré ponúkajú. Iný dosah majú 
informácie uverejnené v miest-
nom alebo regionálnom médiu 
a iné v celosvetovom. Správne 
spracovať a ponúknuť infor-
mácie tak, aby boli objektívne 
a pravdivé, nie je jednoduché. 

Nie je ľahké ani odolávať tlakom 
komercie, sekularizačným ten-
denciám a liberálnym názorom. 
Pred pracovníkmi v médiách je 
teda neustála výzva hľadať prav-
du a vedieť si ju obhájiť. Dá sa 
to iba vtedy, ak človek po tejto 
objektivite a pravde túži.

Časopis Slovo vychádza už 
40 rokov. Má za sebou bohatú 
históriu a verím, že pred sebou 
aj bohatú budúcnosť. Stojí to 
však veľa úsilia a práce, aby 
obstálo pred Bohom aj pred 
týmto svetom. Aby nestratilo 
Boží lesk, ale zároveň držalo 

krok s dobou a využívalo všetky 
dostupné možnosti komuniká-
cie so svojím čitateľom.

Aj za týmto médiom však 
stáli a stoja krehkí ľudia. V rám-
ci možností spolu s rôznymi 
prispievateľmi sa čitateľom 
usilujú ohlasovať evanjelium, 
vierouku Katolíckej cirkvi, 
krásu východného obradu a po-
núknuť čo najlepšie informácie 
zo života všeobecnej i miest-
nej Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Nie je to ľahká 
úloha, preto v spolupráci s re-
dakciou časopisu Cesta (časopis 
Gréckokatolíckej arcidiecéznej 
charity v Prešove, ktorý distri-
buujú bezdomovci vo viacerých 
mestách na Slovensku) vznikla 
myšlienka modlitebnej podpory 
pre tieto dve periodiká, ktoré 
zastrešuje Gréckokatolícka cir-
kev na Slovensku. Po vzájomnej 
dohode šéfredaktorov oboch 
časopisov na sklonku roku 2009 
sme sa rozhodli vyzvať všetkých 
pravidelných i občasných čita-
teľov, aby modlitbou podporili 
ich tvorbu, vydávanie a distri-
búciu. Pre tých, ktorých oslovila 
táto myšlienka, sme v tomto 

prvom čísla nového ročníka 
uverejnili obrázok sv. apoštola 
Pavla s modlitbou na zadnej 
strane za tieto dva časopisy. 
Vyzývame teda jednotlivcov, 
modlitebné skupinky aj celé far-
ské spoločenstvá, aby sa spojili 
v modlitbe za tých, ktorí tvoria 
časopis Slovo a Cesta.

Pracovníci oboch redakcií 
vďaka týmto vašim modlitbám 
nebudú v zápase o pravdu sami, 
pretože za nimi bude stáť „zálo-
ha“, ktorá im „kryje chrbát“. n

Dada Kolesárová

Modlite sa za nás
Len nedávno sa v Cirkvi skončil Rok sv. apoštola Pavla a my sme sa 
mali možnosť zahĺbiť do tejto výnimočnej postavy ľudských dejín. 
Od počiatkov oslovuje tento svätec mnohých svojou horlivosťou a ne-
utíchajúcou energiou. Zodral množstvo topánok, aby mohol ohlásiť 
radostnú zvesť. Používal na to vlastný hlas a pero – médiá dostupné 
v tom čase.
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MODLITBA ZA MéDIá
Bože, ty si poslal na zem svojho jediného 

Syna Ježiša Krista, aby si nám zjavil svoju lás-
ku. Ustanovil si ho Učiteľom, Cestou, Pravdou 
a Životom pre celé ľudstvo.

Daj, nech sú oznamovacie prostriedky – tlač, 
rádio, televízia, film, internet, ďalšia najnovšia 
audiovizuálna technika a digitálne komuni-
kačné prostriedky používané na tvoju oslavu 
a pre dobro ľudí.

Vzbuď povolania pre tento mnohotvárny 
apoštolát a inšpiruj ľudí dobrej vôle k prispe-
niu prostredníctvom modlitby, práce a darov 
k tomu, aby Cirkev mohla týmito prostriedka-
mi hlásať evanjelium celému svetu.

Osobitne ťa v tejto chvíli prosím o požeh-
nanie pre médiá Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku, zvlášť časopisov Slovo a Cesta, ich 
redakcie a distributérov. Amen.

„Chceme používať možnosti počítačového veku tak, aby 
slúžili ľudskému a transcendentnému povolaniu človeka 

a tým uctievali Otca, od ktorého pochádzajú všetky 
dobré veci.“

(AETATIS NOVAE, Inštrukcia Pápežskej rady 
pre spoločenské komunikačné prostriedky)

„Cirkev by sa previnila pred svojím Pánom, keby 
nepoužívala tieto mocné prostriedky, ktoré ľudský rozum 

stále zdokonaľuje.“
(Evangelii nuntiandi)
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Začiatok polnočnej omše vo 
štvrtok vo Vatikáne narušila 

údajne psychicky narušená žena, 
ktorá prekonala bezpečnostné 
zábrany a Svätého Otca Benedikta 
XVI. kráčajúceho k oltáru zrazila 
na zem. V červenom zahalená žena 
preskočila drevenú zábranu a utekala 
smerom k pápežovi. Následne sa 
chytila pápežovho rúcha. Hneď po-
tom ju zrazila na zem ochranka. Pri 

páde strhla na zem aj Svätého Otca. 
Benedikt XVI. pri incidente neutrpel 
žiadne zranenia a omšu, ktorá sa 
tento rok pre jeho náročný program 
začala netradične o 22. hodine, 
v poriadku začal. Podľa agentúry AP 
to oznámil hovorca Vatikánu Ciro 
Benedettini.

„Pápež sa rýchlo postavil na nohy 
a pokojne pokračoval v chôdzi,“ 
dodal Benedettini. Pri oltári potom 
začal tradičné polnočné kázanie.

Ženu okamžite zadržala vatikán-
ska bezpečnosť. „Rovnako zrazila 
na zem 88-ročného kardinála Rogera 
Etchegaraya,“ dodal Benedettini. 
Kardinál bol následne prevezený do 
nemocnice na lekársku prehliadku.

„Stále som otrasená,“ povedala 
MaryBeth Burnsová z mesta Paris 
v Texase, ktorá stála v tesnej blízkosti 
„útočníčky“. „Bola som len asi dva 
metre od nej,“ spresnila. Burnsová 
prišla so svojou rodinou z USA do 
Talianska a Vatikánu pri príležitosti 
vianočných sviatkov.

Svätý Otec prišiel pri páde o mitru, 
obradnú pokrývku hlavy vysokých 
cirkevných hodnostárov, a ďalšie 
doplnky. Na zemi ležal niekoľko 
sekúnd, než sa za pomoci ostatných 
postavil opäť na nohy.

„Viva il papa (Nech žije pápež)!“ 
vykríkol dav potom, čo Benedikt 
XVI. vstal. Potom sa obklopený 
ochrankou vydal k hlavnému oltáru. 
Počas nasledujúceho kázania sa 
o incidente nezmienil.

K podobnému narušeniu bezpeč-
nosti došlo aj počas minuloročnej 
polnočnej omše. Na konci bohosluž-
by sa istá žena pokúsila preskočiť 
zábranu a dostať sa do tesnej blíz-
kosti Benedikta XVI. Na jej snahu ale 
rýchlo zareagovala ochranka, ktorá 
ju zrazila na zem. Aj táto žena bola 
oblečená v červenom. Podľa Bene-
dettiniho je zatiaľ nejasné, či ide o tú 
istú osobu, ktorá spôsobila štvrtkový 
rozruch. Na pápežovu bezpečnosť 
dohliada švajčiarska garda spoločne 
s talianskou a vatikánskou políciou. 
Od teroristických útokov na USA 11. 
septembra 2001 sprísnil Vatikán bez-
pečnostné podmienky. Teraz sa musí 
každý, kto chce vstúpiť na Námestie 
svätého Petra, podrobiť prehliadke 
detektorom kovov. 

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej 
stolice P. Federico Lombardi vydal 
k incidentu nasledujúci deň komu-
niké: „Včera večer počas vstupného 
sprievodu liturgickej slávnosti istá 
nevyvážená osoba, istá 25-ročná Su-
sanna Maiolová, ktorá má talianske 
a švajčiarske občianstvo, preskočila 
zábranu a napriek zásahu ochrannej 
služby sa jej podarilo dostať až k Svä-
tému Otcovi a zachytiť ho za pálium, 
v dôsledku čoho stratil rovnováhu 
a spadol. Pápežovi sa podarilo rýchlo 
zodvihnúť a pokračoval v procesii 
tak, že celá slávnosť prebehla bez 
ďalších problémov.

Žiaľ, v zmätku, ktorý sa vytvoril, 
kardinál Etchegaray spadol a zlomil 
si kŕčok stehennej kosti. Je hospita-
lizovaný na poliklinike Gemelli. Jeho 
stav je dobrý, i keď bude musieť byť 
v najbližších dňoch operovaný.

Maiolová, ktorá nebola ozbroje-
ná, ale prejavuje znaky psychickej 
nevyváženosti, bola hospitalizovaná 
v zdravotníckom zariadení, aby sa 
podrobila povinnej zdravotnej sta-
rostlivosti. Čo sa týka Svätého Otca, 
jeho dnešný program je potvrdený 
bezo zmeny.“ n

SITA, TK KBS

Rozhovor s prof. ThDr. 
Petrom Šturákom, 
PhD., dekanom GTF PU 
v Prešove

V našej akademic-
kej i neakademickej 
spoločnosti rezonovala 
v ostatnej dobe prob-
lematika komplexnej 
akreditácie vysokých 
škôl. Môžete vysvetliť, 
čo je to komplexná akreditácia a čo z nej 
vyplýva? 
Komplexná akreditácia je skutočne pojem, ktorý 
v ostatnom období intenzívne vyvoláva záujem 
médií a verejnosti. Je to periodické hodnotenie 
vysokých škôl na Slovensku v zmysle vysokoškol-
ského zákona. Hlavnou hodnotiacou inštitúciou 
je Akreditačná komisia, poradný orgán MŠ SR. 
Na základe hodnotenia podľa definovaných kri-
térií budú vysoké školy začlenené do kategórií: 
univerzita, vysoká škola alebo odborná škola.

Aké konkrétne činnosti boli hodnotené a čo 
bolo obsahom kritérií hodnotenia vysokých 
škôl? 
V rámci komplexnej akreditácie boli hodnotené 
akreditované študijné programy na fakultách 
a taktiež úroveň vedeckovýskumnej činnosti. 
Obsah spomínaných kritérií zahŕňal viacero as-
pektov ako napríklad publikačná činnosť, vedec-
ké granty, pomer učiteľov s PhD. na študentov, 
počet doktorandov a podobne. V prípade našej 
fakulty to boli bakalárske študijné programy: Bc. 
(animácia voľnočasových aktivít, katechetika, 
religionistika, učiteľstvo náboženskej výchovy 
v kombinácii), magisterské alebo spojené študij-
né programy: Mgr. (katolícka teológia, katecheti-
ka, religionistika, učiteľstvo náboženskej výcho-
vy v kombinácii, probačná a mediačná práca), 
ďalej doktorandské programy: PhD. (katolícka 
teológia a religionistika) a taktiež habilitačné 
(doc.) a vymenúvacie konania na profesorov 
(prof.)  v katolíckej teológii.

Aké  výsledky v rámci komplexnej akreditá-
cie dosiahla GTF PU? 
V procese komplexnej akreditácie GTF PU 
v Prešove dosiahla významný úspech. V hodno-
tení v oblasti poznania v humanitných vedách ju 
hodnotenie v číselnej podobe 3,30 a v písmen-
nom vyjadrení B+ zaradilo na 1. miesto medzi 
všetkými teologickými fakultami na Slovensku 
a v predmetnej oblasti poznania tiež na čelo 
medzi fakultami Prešovskej univerzity.  
Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie 
všetkým pedagógom a zamestnancom fakulty, 
ktorí sa svojou zodpovednou prácou podieľali na 
dosiahnutých výsledkoch.  

Jaroslav Coranič
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Edita Steinová v jednom 
zo svojich posledných 
listov napísala: „Azda ne-

existuje veriaci umelec, ktorého 
by nepovzbudzovalo zobraziť 
Krista na kríži alebo nesúceho 
kríž. Ale ten, ktorý niesol kríž, 
žiada od umelca viac než takýto 
obraz. Žiada od neho, rovna-
ko ako od každého človeka 
nasledovanie, aby sa sám stal 
obrazom nesúcim kríž Ukrižo-
vaného.“ (Karmel Echt 1941)

Kultúra a náboženstvo
Tradičné náboženstvá, ale aj 
primitívne spoločnosti a ich 
náboženstvá nepoznajú rozdiel 
medzi náboženskou, spoločen-
skou a kultúrnou činnosťou. 
Každá činnosť je prejavom ná-
boženského cítenia. Kresťanský 
stredovek chápal kultúru ako 
službu Božieho diela. Novovek 
chápe kultúru ako autonómnu 
tvorbu. Franc Rodé, významný 
predstaviteľ Pápežskej rady pre 
kultúru, tvrdí, že „je zrejmé, že 

kultúra, ktorá odmieta každú 
transcendenciu, sa zadusí vo 
vlastnej imanencii a sama sa 
sterilizuje“. Na druhej strane 
však „skutočnosti tohto sveta 
si uchovávajú vlastný 
význam, 
krásu a zá-
važnosť 
nezávisle 
od nábo-
ženstva. 
V sebe 
samých 

a skrze seba samých, s autonó-
miou, ktorú majú od Boha. To 
je hlavná zásada pre autentické 
umelecké dielo. Lebo len čo 
umelec stráca zmysel pre zem, 
len čo sa usiluje redukovať 
všetko na náboženské, všetko 
sakralizovať, jeho dielo stráca 
pôvab a zmysel, stáva sa bez-
krvným, bledým, nudným“.

Kultúra a etika
V kultúre a umeleckom diele 
teda ide o autentickosť a pra-
vosť. Rozlišujúcim kritériom 
pravého a falošného umenia 
je etika. Etický prvok do 
hĺbky presycuje umelec-
kú tvorbu a samotné diela. 
Prvou podmienkou etiky je 
– ako upozorňuje poľský kňaz 
a intelektuálny vodca Solida-
rity z čias totalitného systé-
mu Józef Tischner – sloboda 
a slobodná tvorba. Druhou je 
„tvorba podľa akýchsi hodnôt“. 
Týmito hodnotami, ako hovorí 
Tischner, sú „krása, pravda 
a dobro“. Autentická tvorba je 
teda slobodná a etická.

Pastorálna konštitúcia 

Nová šanca 
pre kultúru
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Tento rok je vyhlásený za Rok kresťanskej kultúry. Po doteraj-
šom ťažkopádnom, formálnom a hlavne rozpačitom prístupe 
slovenského cirkevného prostredia ku kultúre treba urobiť 
omnoho viac a konkrétneho, než to bolo v uplynulých rokoch, 
aby opäť napokon nezostalo iba pri zbožnom želaní. Jestvujúce 
a vznikajúce tvorby a aktivity na tomto poli sú totiž prirodze-
ným prejavom ľudí, ktorí takto cítia a konajú, a nie formálnym 
naplnením vytýčených úloh. 

Katolícky Kostol Brata Klausa v St. 
Gallen-Winkeln bol postavený v rokoch 
1958 až 1959. Architekti Ernst Brant-
schen a Alfons Weisser sa inšpirovali 
v Bazilei. Kvôli netypickej streche je 
chrám známy v širokom okolí.
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Druhého vatikánskeho koncilu 
Gaudium et spes to zdôrazňu-
je slovami: „Cirkev všetkým 
pripomína, že kultúra má viesť 
k celkovej dokonalosti ľudskej 
osobnosti, k dobru pospolitosti 
i celej ľudskej spoločnosti. Pre-
to treba vzdelávať ducha takým 
spôsobom, aby sa rozvíjala 
schopnosť obdivovať, pozná-
vať, kontemplovať, utvárať 
si osobný úsudok a pestovať 
náboženský, mravný a spo-
ločenský zmysel. Keďže však 
kultúra bezprostredne vyplýva 
z rozumnej a spoločenskej 
povahy človeka, aby sa mohla 
rozvíjať, neprestajne potrebuje 
spravodlivú slobodu a oprávne-
nú nezávislosť činnosti podľa 
vlastných princípov. Preto si 
právom vyžaduje rešpekt a teší 
sa určitej nedotknuteľnosti... 
Nepatrí do kompetencie verej-
nej moci určovať vlastný ráz 
kultúrnych foriem, ale zabez-
pečiť podmienky a prostriedky 
na povznesenie kultúrneho 
života všetkých, aj národnost-
ných menšín. Preto si treba 
dať záležať predovšetkým na 
tom, aby kultúra, odvrátená od 
svojho poslania, nebola nútená 
slúžiť politickej alebo hospo-
dárskej moci.“

Aby rástla
Ak sa slovo kultúra odvádza od 
latinského colere (pestovať), 
potom kultúra je prítomná 
všade tam, kde sa pestujú hod-
noty na rozvoj ducha a života. 

Tak jestvuje kultúra hmotná, 
duchovná a spoločenská. No 
kultúra prestáva byť kultúrou 
všade tam, kde sa stáva rutinou, 
a to práve preto, lebo kultúra 
– to je „pestovanie“. Nerobí sa 
sama, nerastie a neprichádza 
sama, ale treba ju pestovať, 
vytrvalo, cieľavedome, zod-
povedne sa o ňu starať. Aj keď 
sa výsledky nedostavia hneď. 
Kultúra a umenie sa stáva 
prostriedkom komunikácie, 
prostriedkom pozdvihnutia 
ducha a duše. Stáva sa neod-
deliteľnou súčasťou hodnot-
nejšieho života. Je tým, čo robí 
individuálny aj spoločenský 
život – náš svet – ľudskejším 
a čistejším. Je vyjadrením toho, 
čo sme, akí sme a akí by sme 
mohli, mali byť. Je vyjadrením 
toho, čím chceme, aby žili 
ďalšie generácie. Premosťuje 
ľudské hranice času a priestoru 
a je zjednocujúcim a komu-
nikačným prvkom generácií 
aj svetadielov. Popri otázke 
solidarity aj kultúra a umenie 
dnes môže dať zjednotenej 
Európe ducha a dušu, miazgu 
života, tak ako dvanásť hviezd 
na modrom poli európskej 
zástavy dáva tomuto spoločné-
mu domu vyšší rozmer a hlbší 
zmysel.

Výzva pre Slovensko
Napriek tomu, že náboženstvo 
je vo svojej podstate neodde-
liteľne spojené s niektorými 
zložkami hmotnej, duchovnej 

i spoločenskej kultúry, musí-
me si priznať, že na Slovensku 
umenie a kultúra dnes stoja na 
okraji nielen teológie a teolo-
gického záujmu, ale aj na okraji 
cirkevného a pastoračného 
záujmu. Ak však chce Cirkev 
brať vážne svoj vlastný hlas, po-
tom na Slovensku musí ukončiť 
svoju rozpačitosť vo vzťahu ku 
kultúre a umeniu.

Hlas Cirkvi o vzťahu ku 
kultúre je jasne definovaný 
a zároveň znamená veľkú 
výzvu, ktorá v našom geogra-
fickom priestore zatiaľ nebola 
dostatočne pochopená, prijatá 
a uskutočnená. Koncil upozor-
ňuje, že v tomto novom období 
ľudských dejín sa zveľaďovaniu 
a rozširovaniu kultúry otvárajú 
nové cesty (porov. GS 54) a my 
nesmieme zaznávať pozitívne 
hodnoty modernej kultúry 
(porov. GS 57). Gaudium et spes 
hovorí jasnou rečou: „Svojím 
spôsobom aj literatúra a ume-
nie majú veľký význam pre 
život Cirkvi. Usilujú sa totiž 
študovať vlastnú povahu člove-
ka, jeho problémy a jeho skú-
senosti, čo sa týka snáh poznať 
a zdokonaľovať seba samého 
i svet. Pokúšajú sa objaviť jeho 
miesto v histórii a vo vesmíre, 
vyniesť na svetlo jeho strasti, 
jeho potreby a schopnosti 
a načrtnúť lepší osud človeka. 
Tak majú možnosť povzniesť 
ľudský život mnohotvárne 
zobrazený podľa časových 
a miestnych okolností. Preto sa 

treba pričiniť, aby umelci cítili, 
že Cirkev má pochopenie pre 
ich činnosť a aby sa im uľahčili 
styky s kresťanskou pospolitos-
ťou v náležitej slobode. Nech 
má Cirkev porozumenie aj pre 
nové umelecké smery, ktoré 
sa prispôsobujú vkusu našich 
súčasníkov podľa povahy 
rozmanitých národov a kra-
jov. A nech sa pripustia aj do 
chrámu, ak vhodnosťou svojho 
prejavu a v zhode s požiadav-
kami liturgie povznášajú ducha 
k Bohu.“ (GS 62)

Nový Katechizmus Katolíckej 
cirkvi pripomína, že v záujme 
toho, aby sa čím viac ľudí za-
pojilo do spoločenského života, 
treba podporovať vznik takých 
spoločností a ustanovizní, ktoré 
budú vykonávať svoju činnosť 
napr. v oblasti kultúry (porov. 
KKC, 1882). Pripomína tiež, že 
biskupi sami alebo prostred-
níctvom poverených osôb majú 
podporovať každý prejav sta-
rého aj nového náboženského 
umenia (porov. KKC, 2503).

Rok kresťanskej kultúry je 
teda veľkou šancou pre Kato-
lícku cirkev na Slovensku, aby 
hlbšie reflektovala svoj vlastný 
hlas. Môže to byť ďalší krok 
k lepšiemu pochopeniu seba 
samej, ako aj k porozumeniu 
vlastnej živej prítomnosti a po-
slaniu adekvátnemu dnešnej 
dobe. n

Ján K. Balázs
snímka: de.academic.ru
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Nielen pre čitateľov Slova – oficiálneho 
časopisu Gréckokatolíckej cirkvi na Slo-

vensku je určený elektronický portál www.
slovo.grkatpo.sk. Už na prvý pohľad dizaj-
nové riešenie  ozrejmuje, akú funkciu má 
plniť táto stránka – informovať čitateľov, 
ale aj oboznámiť náhodných návštevníkov 
stránky so samotným časopisom.

V úvode stránky sa návštevníkovi pred-
stavuje obálka aktuálneho čísla. V prie-
činku Archív môžu prípadní záujemcovia 
nahliadnuť do jednotlivých čísel starších 
ročníkov, ktoré sa priebežne dopĺňajú. Za 
zmienku stojí krátky náčrt histórie časopi-
su, ktorý je na poli cirkevných periodík už 
štyri desaťročia. Tu sa návštevníkovi ponú-
ka galéria šéfredaktorov, ktorí viedli redak-
ciu časopisu, a ozrejmuje funkcia časopisu, 

ktorú od svojho vzniku až po dnešok plnil.  
Ďalšou zaujímavou časťou domény Slova je 
blok venovaný Cene Emila Korbu, ktorá je 
udeľovaná redakciou v rôznych oblastiach 
dotýkajúcich sa mediálnej činnosti v našej 
cirkvi. Rady a kontakty pre prispievateľov 
sú akýmsi manuálom pre spolupracovní-
kov a tých, ktorí majú záujem o spoluprácu 
s redakciou. Komerčnú časť tvoria kontakty 
a podmienky inzercie. Príjemným spestre-
ním je interaktívne hlasovanie v anketách, 
ktoré reagujú na rubriku Slovo v rodine.

Veríme, že každý, kto navštívi túto inter-
netovú stránku nášho časopisu, tam nájde 
presne to, čo hľadá.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY
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Drahí bratia a sestry,
Simeon, Nový teológ, sa narodil 
v roku 949 vo vznešenej rodine 
v Galate v Paflagónii (Malej 
Ázii). Ešte ako mladík odišiel 
do Konštantínopola, aby tam 
študoval a slúžil cisárovi. No 
svetská kariéra, ktorá sa mu 
otvárala, ho veľmi nepriťaho-
vala, a pod vplyvom zakuso-
vaných vnútorných osvietení 
začal hľadať osobu, ktorá by ho 
v týchto životných okamihoch 
plných pochybností a rozpa-
kov usmernila a pomohla mu 
napredovať na ceste zjednotenia 
sa s Bohom. Simeon takého-
to duchovného vodcu našiel 
v Piovi (Eulabes), jednoduchom 
mníchovi z kláštora Studios 
v Konštantínopole, ktorý mu 
dal čítať traktát Duchovný zá-
kon od Marka Mnícha. V tomto 
texte Simeon, Nový teológ, 
našiel učenie, ktoré naňho 
urobilo veľký dojem: „Ak hľadáš 
duchovné uzdravenie,“ čítal 
tam, „buď pozorný k svojmu 
svedomiu. Rob všetko, čo ti 
hovorí, a nájdeš, čo je pre teba 
osožné.“ Od tej chvíle, ako sám 
spomína, si nikdy neľahol spať 
bez toho, aby sa nespýtal svojho 
svedomia, či mu niečo nevyčíta.

Simeon vstúpil do kláštora 
studitov, kde mu však jeho 
mystické skúsenosti a mimo-
riadna úcta k otcovi špiritu-
álovi spôsobovali ťažkosti. 
Presťahoval sa teda do malého 
Kláštora sv. Mamasa, taktiež 
v Konštantínopole, kde sa stal 
po troch rokoch predstaveným 
(igumenom). Intenzívne sa tam 
venoval hľadaniu duchovného 
zjednotenia s Kristom, čo mu 
získalo veľkú autoritu. Je zaují-

mavé všimnúť si, že prívlastok 
Nový teológ dostal aj napriek 
tomu, že tradícia vyhradila titul 
Teológ dvom osobám: evanjelis-
tovi Jánovi a Gregorovi Nazián-
skemu.

Simeon, Nový teológ, však 
musel znášať aj nepochopenie, 
ba dokonca podstúpiť vyhnan-
stvo, ale konštantínopolský 
patriarcha Sergej II. ho reha-
bilitoval. Poslednú časť svojho 
života Simeon prežil v Kláštore 
Panny Márie (Santa Marina), 
kde napísal veľkú časť svojich 
diel a pre svoje učenie a zázraky 
bol čoraz známejší. Zomrel 12. 
marca 1022.

Tento svätý východný mních 
nás všetkých vyzýva, aby sme 
venovali pozornosť duchovné-
mu životu, skrytej prítomnosti 
Boha v nás, úprimnosti sve-
domia a očisteniu, obráteniu 
srdca, aby bol tak Duch Svätý 
skutočne prítomný v nás a vie-
dol nás. Ak sa totiž opodstatne-
ne staráme o náš fyzický, ľudský 
a intelektuálny rast, o to dôleži-
tejšie je nezabúdať na vnútorný 
rast, ktorý spočíva v poznáva-
ní Boha, v jeho opravdivom 
poznávaní – nie iba prebratom 
z kníh, ale vnútornom – a tiež 
v spoločenstve s Bohom, aby 
sme v každom okamihu a za 
každých okolností zakusovali 
jeho pomoc. Teda v zásade 
ide o to, čo opisuje Simeon, 
hovoriac o vlastnej mystickej 
skúsenosti.

Simeon už ako mladík, prv 
než vstúpil do kláštora, jednej 
noci zotrvával v modlitbe a vzý-
val Božiu pomoc v boji proti 
pokušeniam, keď tu zazrel, ako 
sa miestnosť zaplnila svetlom. 

Neskôr vstúpil do kláštora, kde 
mu dali k dispozícii na štúdium 
duchovné knihy, ich čítanie 
mu však neprinieslo hľadaný 
pokoj. Vravel, že sa cítil ako 
úbohý vtáčik bez krídel. No 
pokorne prijal túto situáciu 
a nebúril sa, a vtedy sa znova 
začali objavovať videnia svetla. 
Keďže Simeon sa chcel uistiť 
o ich autentickosti, obrátil 
sa priamo na Krista: „Pane, 
skutočne si tu ty sám?“ A v srdci 
pocítil odozvu kladnej odpove-
de, ktorá mu priniesla vrcholnú 
útechu. „To bolo, Pane,“ napísal 
neskôr, „po prvý raz, čo si mňa, 
márnotratného syna, uznal za 
hodného počuť tvoj hlas.“ Ani 
toto zjavenie ho však úplne ne-
uspokojilo. Ba pýtal sa, či práve 
túto skúsenosť nemá považovať 
za ilúziu.

Jedného dňa sa konečne 
udialo niečo, čo bolo pre jeho 
mystickú skúsenosť zásadné. 
Zrazu sa cítil ako „chudák, 
ktorý miluje bratov“ (ptochós 
philadelphos). Videl okolo seba 
toľkých nepriateľov, ktorí mu 
strojili úklady a robili zle, no 
napriek tomu v sebe spozo-
roval intenzívny hnutie lásky 
k nim. Ako si to vysvetliť? Bolo 
zrejmé, že táto láska nemohla 
pochádzať od neho samého, 

ale musela prameniť z iného 
zdroja. Simeon pochopil, že 
pochádza od Krista prítomného 
v ňom, a všetko mu bolo zrazu 
jasné: mal bezpečný dôkaz, 
že zdrojom lásky v ňom bola 
Kristova prítomnosť a že mať 
v sebe lásku, ktorá presahuje 
moje zámery, značí, že je vo 
mne zdroj tejto lásky. Môžeme 
tak na jednej strane povedať, že 
bez istej otvorenosti voči láske 
Kristus do nás nevstúpi, no na 
druhej strane sa Kristus stáva 
zdrojom lásky a premieňa nás.

Na záver môžeme učenie 
a mystickú skúsenosť Simeona, 
Nového teológa, zhrnúť takto: 
vo svojom neprestajnom hľada-
ní Boha – napriek ťažkostiam, 
ktoré ho postretli a kritikám, 
ktorých terčom sa stal – sa 
nechal viesť láskou. Dokázal 
prežívať skutočnosť – a viedol 
k tomu aj svojich mníchov –, že 
pre každého Ježišovho učeníka 
je podstatné rásť v láske. Tým 
rastieme v poznávaní samotné-
ho Krista, aby sme so sv. Pavlom 
mohli povedať: „Už nežijem ja, 
ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 
20). n

preložila Mária Spišiaková 
ilustračná snímka:  

picasaweb.google.com
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Osobne nie som pre-
svedčený o mrhaní 
priestorom. Možno 

celý ten neuveriteľný svet čaká 
na človeka tak ako kedysi (pre 
prvých ľudí obrovská) Zem. 
Ak by však bol niekde život 
a ten život bol inteligentný, 
tak sa spolu s Jiřím Grygarom, 
významným českým astrofyzi-
kom, pýtam: „Prečo nás doteraz 
nekontaktovali?“ Odpovede sú 
dve. Buď taký život nie je, alebo 
je natoľko vyspelý, že nechce 
zasahovať do nášho vývoja.

Napriek tomu existuje mož-
nosť života v tej či onej podobe 
aj mimo Zeme. Ako sa má 
k tomu postaviť človek, ktorý si 
hovorí kresťan? V prvom rade 
pozitívne. My predsa veríme aj 
v život mimo Zeme. Dokonca 
mimo tohto časopriestoru. Veď 
čo je nebo, čo sú anjeli? Nie sú 
to živé bytosti?

Ale ako hľadieť na život 
podobný či nepodobný nášmu, 
no v našom časopriestore? Ne-
naruší to vieru človeka v Boha? 
Biblia nikde nehovorí, že Boh 
stvoril život iba na Zemi. A Ježiš 
Kristus prišiel spasiť v prvom 
rade človeka z tejto planéty. 
Tu Boh nadviazal kontakt 
s človekom ako inteligentnou 
bytosťou. Na otázku mimozem-
skej inteligencie Biblia priamo 
neodpovedá, no dejiny spásy 
áno. Lebo tak, ako ľudstvo na 
Zemi je ohraničené vo svojom 
priestore, bol kedysi ohraničený 
aj Izrael. A Pán, náš Boh, bol 
Bohom Izraela. Sväté písmo 
bolo posvätnou knihou tohto 
národa. A až apoštolátom 
prvých kresťanov a predtým aj 
židov sa viera v jediného Boha 
rozniesla po celej Zemi. Prečo 
by to nemohlo takto fungovať 
ďalej?

Ako sa však k tomu stavia 
Cirkev? Možno neviete, ale 
niekoľko desaťročí vlastnil Va-
tikán jeden z najvýkonnejších 
vesmírnych teleskopov. Páter 
Jose Gabriel Funes SJ, riaditeľ 
vatikánskeho observatória, po-
vedal: „Vesmír je taký obrovský, 
že je možné, že niekde inde 
mimo Zeme by mohli existovať 
aj iné formy života, možno aj 
inteligentného života.“ Dokonca 
v novembri minulého roka sa vo 
Vatikáne uskutočnil takzvaný 
Týždeň štúdií venovaný astrobi-
ológii. Organizuje ho Pápežská 
akadémia vied a jeho téma 
korešponduje s minuloroč-
ným medzinárodným Rokom 
astronómie 2009. Odborníci 
z Európy aj USA sa na stret-
nutí zaoberali aj témami ako 
vzťah medzi životom na Zemi 
a zvyškom kozmu, ďalej pôvo-
dom života a jeho predchádza-

júcich matérií, vývojom života 
na Zemi a jeho budúcnosťou, 
životom na iných planétach 
a pod.

Kým v minulosti sme mohli 
o planétach pri iných hviezdach 
iba polemizovať, tak od roku 
1995, keď bola objavená prvá 
planéta, ich bolo objavených 
už viac než štyristo. Dokon-
ca nedávno objavili planétu, 
ktorá má preukázateľne oceány 
vody. Nachádza sa v súhvezdí 
Hadonosa, je asi šesťkrát ťažšia 
ako naša planéta, veľká je však 
asi ako devätnásť Zemí. Z dosiaľ 
objavených planét sa najviac 
podobá na našu Zem. A možno 
práve na nej žijú inteligentné 
bytosti. 

Podľa riaditeľa vatikánskeho 
observatória však tak skoro 
nebude objavený inteligentný 
život mimo Zeme. Ale, ako 
sám v roku 2008 vyhlásil, je 
možné, že takýto život existuje 
a dokonca, že bytosti, ktoré 
nájdeme, žijú naďalej v prvot-
nej blaženosti, ktorú zažíval 
Adam s Evou. Naša viera tak 
nie je nezlučiteľná s vedeckými 
dôkazmi o živote mimo Zeme. 
Skôr naopak, cez vieru môže-
me skôr pochopiť úžasný plán 
Božieho stvorenstva a Božej 
lásky, ktorá sa neobmedzila iba 
na človeka a túto malú planétu 
na okraji Mliečnej cesty.  n

Juraj Gradoš
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Otec Juraj, 
bol by som rád , keby ste v niektorom 
čísle Slova vysvetlili novú nomenklatúru 
kňazov, a to počnúc diakonom (akolytom) 
až po pápeža. V časopise sa totiž stretávam 
s novými názvami ako presbyter, pro-
topresbyter ...

Vladimír

Vážený čitateľ, 
to, čo nazývate novou nomenklatúrou 
kňazov, nie je v skutočnosti nič nové. 
Ide iba o obnovenie starých pomenovaní 
platných pre našu cirkev. V skutočnosti sa 
nič nemení. Po roku 1968 vyvrcholil u nás 
proces, keď mnohí veriaci a kňazi prinášali 

do svojej materskej cirkvi rôzne pomeno-
vania a zvyky z Rímskokatolíckej cirkvi. 
Niektoré sa neuchytili hneď na počiatku – 
napr. svätá omša. Iné sa časom udomácnili, 
aby sa zmazal rozdiel medzi Rímskoka-
tolíckou a Gréckokatolíckou cirkvou. Išlo 
práve o pomenovania súvisiace s cirkevnou 
štruktúrou.

Ak mám začať od hlavy, tak v sekulár-
nych médiách sa často používa označenie 
pápež. Toto označenie sa používa v cirkvi 
latinského, ako aj byzantského obradu. 
Ale u nás na Slovensku dávame prednosť 
označeniu Svätý Otec. U biskupov a arci-
biskupov používame označenie eparcha, 
archieparcha. Teda aj u diecéz (biskup-

stiev) označenie eparchia, resp. archiepar-
chia. Na označenie celej Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku používame označenie 
metropolia (podobne ako v Rímskokatolíc-
kej cirkvi).

Doterajšie dekanáty dostali starobylé 
pomenovania patriace našej cirkvi – pro-
topresbyteriát. Toto pomenovanie vychá-
dza z pomenovania kňaza – presbytera. 
Dekan je prvý medzi presbytermi, teda 
protopresbyter. Ostatné pomenovania ako 
diakoni, subdiakoni, akolyti ... boli v našej 
cirkvi nepretržite.

otec Juraj

liStÁREň

Človek sa často pozerá na hviezdy a snaží sa ich spočítať. Vraj je to je-
den z najlepších spôsobov, ako zaspať. Dan Brown v jednej zo svojich 
kníh napísal: „Ak by sme boli vo vesmíre sami, tak by to bolo mrhanie 
priestorom.“

Viera a život  
mimo Zeme
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Ako literárny vedec iste „oce-
níš“ snahu každého niekam 
zaradiť, a teda aj moju snahu 
zaradiť niekam teba. Ktorý 
z uvedených prívlastkov z pe-
rexu ti je najvlastnejší?

Najistejšie sa cítim v pozícii 
pedagóga, je to aj moje zamest-
nanie a mám za neho plnú 
zodpovednosť. Vedecká práca 
je jednou zo súčastí môjho 
pôsobenia na vysokej škole. 
Vedecký výskum je dosť odlišná 
forma činnosti ako vyučovanie, 
takže ide nielen o spestrenie 
zamestnania, ale aj o tlak na 
iné schopnosti a zručnosti. 
Poézia sa u mňa začína pozor-
ným sledovaním, nazvime si to 
napríklad „novým videním“, čo 
si niekedy nájde cestu k slovám 
a zavŕši sa básňou. Inokedy 
to ostane ako pocit, ako sen. 
Asi sám seba môžem označiť 
aj za básnika. Dôležité však 
bude, či som len súkromným 
básnikom, alebo aj básnikom 
pre iných. Mám veľmi rád aj 
prekladanie textov. Preklad je 
niekde uprostred medzi voľnou 
tvorbou a tvrdou prácou – po-
trebuje inšpiráciu, ale má oporu 
vo východiskovom texte. Všetky 
činnosti sú vo vzácnej symbióze 
a mňa môže len tešiť, že mi 
pomáhajú profesijne a zároveň 
sú mojím koníčkom.

Ako by si farebne vyjadril tvoj 
profesijný život: pruhovaný 
kontrastný obraz, mazanica 
alebo harmonické farebné 
spektrum?

Ako bielu vzdušnú čiaru za 
lietadlom, ktoré stúpa. V pozadí 
vidieť krásnu modrú oblohu...

Čo by ostalo z Jána Gavu-
ru, pedagóga a vedca, keby 
nepracoval v odbore, Jána 
Gavuru, literáta, keby nepí-
sal, a Jána Gavura, manžela 
a otca troch detí, keby sa 
nebol oženil? Kým si vo svojej 
podstate a čo by si vedel robiť 
okrem toho, čo robíš?

Možno by sa zmenilo to, čo 
robím, ale asi by sa nezmenilo 
to, ako to robím. Nemám rád 
veci urobené len na polovicu, 
akosi nedokončené. Ako dieťaťu 
mi síce často hovorili, že nič 
nedokončím, teraz nie som 
spokojný, kým to nedosiahne 
maximum svojich možností.

Prečo tvoje kroky po skonče-
ní filológie viedli k teológii?

Filológia a jazyková prípra-
va sú len menšou čiastkou, 
omnoho dôležitejšie pre mňa vo 
vzdelaní bola príprava „vidieť“ 
veci, rozoznávať pravdu a ísť za 
veci, ktoré nás obklopujú. To je 
náplňou umenia. Na škole som 

teda študoval hlavne umenie. 
Má vzácnu schopnosť hovoriť 
o človeku intímnym spôsobom, 
spája v sebe psychológiu, teo-
lógiu a filozofiu. V tomto svetle 
je spojivo štúdia na filozofickej 
fakulte a teologickom inštitúte 
omnoho zrozumiteľnejšie.

Pre teológiu som sa rozhodol, 
pretože ma zlostilo, že nerozu-
miem mnohým veciam z nábo-
ženského života. Teológiu som 
však potreboval i ako vedu pri 
vedeckom výskume. Aj napriek 
mnohým informáciám, ktoré 
som mal, bol som pred štú-
diom teológie úplný analfabet. 
Predstava o tom, čo to vlastne je 
kresťanstvo a Cirkev, bola neu-
veriteľne naivná a som nesmier-
ne šťastný, že som sa tak veľa na 
teologickom inštitúte naučil. 
Bez preháňania – zachránil 
som si život. Tento pozemský, 
ale hlavne večný. Odvtedy mo-
jím heslom nie je „ži a nechaj 
žiť“, ale „spása ľudskej duše je 
najvyšším zákonom“.

Čo viedlo mladého muža 
k tomu, že sa začal venovať 
práve poézii?

Najjednoduchšia odpoveď 
by bola – radosť. Mal som 
radosť, keď som čítal dobrú 
knihu a túto radosť som chcel 
sprostredkovať aj ja. Neskôr 

sa k tomu pridružila schop-
nosť poézie vypovedať presne 
alebo s citom veci, ktoré sa inak 
povedať nedajú. Dodnes ma 
fascinuje, ako presne vie báseň 
hovoriť o svojom tvorcovi. 
Mnohé moje básne prekvapujú 
aj mňa samého.

Neodpustím si jedno klišé, 
a predsa sa spýtam: ako vzni-
ká báseň (v tvojom vydaní) 
a prečo vôbec vzniká?

Báseň často vzniká z ne-
vyhnutnosti hovoriť. Človek 
zasiahnutý hlbokým zážitkom 
nemôže nepísať, najmä ak zažil 
prekvapenie, ako presne ho vie 
poézia opísať. Báseň vzniká ako 
supernova – výbuchom a krúže-
ním okolo žeravého jadra.

Gréckokatolícka verejnosť ťa 
zaregistrovala ako jedného 
z textárov na hudobnom 
albume Petra Milenkyho. Ako 
tento projekt vznikol?

Niekto pozná niekoho, kto 
pozná niekoho, kto kedysi 
skúsil písať básne... Chcem po-
vedať, že kto hľadá, nájde. Peter 
potreboval dokončiť dve piesne, 
tak nás ľudia, ktorí poznali Pet-
ra i mňa, skontaktovali a potom 
už sme sa usilovali dielo dotiah-
nuť k všeobecnej spokojnosti. 
Pre mňa to bola výzva.

Stretnutie ľudskosti 
a umenia
Po odkliknutí mena Mgr. Ján Gavura, PhD., v internetovom 
vyhľadávači sa dozviete, že ide o slovenského literárneho 
vedca, prekladateľa, básnika, textára piesní, vysokoškol-
ského pedagóga... Len málokto vie, že po ukončení filologic-
kého vzdelania (angličtina – slovenčina) vyštudoval exter-
ne teológiu. Dnes pôsobí na Katedre slovenskej literatúry 
FF PU v Prešove.
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A čo básnický preklad? 
Ovplyvňujú tvoju vlastnú 
tvorbu autori, ktorých diela 
si prekladal? Čo hovoríš na 
problém: autenticita vlastné-
ho nápadu verzus (tvorivá) 
inšpirácia poetikou iných 
básnikov? Kde sú hranice – 
a sú vôbec?

Vplyvu sa určite nedá 
zabrániť, ale samotný vplyv je 
iný ako predstava, že dochádza 
ku kopírovaniu témy alebo 
umeleckej metódy. Myslím, 
že môj vlastný básnický hlas 
sa už ustálil a cudzie elementy 
ho zasahujú skôr zvonka, ako 
podnet a inšpirácia. „Vystave-
nie“ sa vanutiu nových myšlie-
nok treba považovať za dôležitú 
súčasť ľudského a odvodene aj 
umeleckého rastu. Inšpirácia je 
podľa mňa dôležitá, problema-
tická sa stáva, keď sa mechanic-
ky prenesie do iného diela, kde 
sa netvorivo recykluje. Tomu sa 
už hovorí epigónstvo. Hranica 
je tenká, ale skúsenejší čitateľ ju 
vie bezpečne vycítiť.

Ktorí autori sú teda tvoji 
top? Čím si ťa získali?

Je mnoho autorov, ktorých 
si čítam rád a venujem sa ich 
umeleckej tvorbe. Určite sú 
to básnici Ján Buzássy, Milan 
Rúfus, Ivan Laučík, Ján Ondruš, 
Lýdia Vadkerti-Gavorníková, 
Dana Podracká, Janko Silan 
a pokračovať by som mohol 
dlho. Som veľmi rád, že sa mi 
podarí slovenskej verejnosti 

predstaviť knihu írskeho spiso-
vateľa Roberta Welcha Princi-
piálny román, ktorú považujem 
za jednu z najmúdrejších kníh 
o ľudskom živote. U všetkých 
som našiel otvorenosť, pokoru, 
ale aj silu, vzdor, výborné prí-
klady ľudskosti. Keď sa k tomu 
pridružil literárny talent, stali 
sa neodolateľnými.

Viem, že si členom niekoľ-
kých posudzovacích komisií 
a porôt literárnych súťaží. 
V čom robia začínajúci auto-
ri najviac chýb?

Ten hlavný problém je 
spoločný. Nedostatok dob-
rých nápadov. Mnoho sa píše 
akoby bezdôvodne a z textu to 
strašne kričí. Aj druhý a tretí 
nedostatok je spoločný. Mnohí 
začínajúci spisovatelia takmer 
vôbec nečítajú – Ameriku obja-
vili hádam už po stýkrát. Tým 
tretím nedostatkom je malá 
trpezlivosť. Autori si myslia, 
že dopísaním poslednej vety je 
dielo hotové. Ani zďaleka nie. 
Končí sa len jedna fáza, tou 
ďalšou totiž je dôsledné obruso-
vanie, kým nie je všetko tak, ako 
má byť. Mali by si uvedomovať, 
že vstupujú do určitého literár-
neho priestoru, slovenskej lite-
ratúry a mali by ju aspoň trocha 
poznať. Nikto predsa nevstúpi 
do rieky, keď nevie, čo sa skrýva 
pod hladinou.

V náboženskej tvorbe sa 
neraz stretávame s nadbytoč-

ným páto-
som, archaic-
kým štýlom, 
inverziami 
a pod. Čo 
čakáš od 
náboženskej 
tvorby ty ako 
čitateľ?

Pátos je 
v tom nevin-
ne... Jestvuje 
len jedna 
tvorba, mala 
by byť moder-
ná, pracovať 
štandardnými 
umeleckými 
postupmi. 

Takto vybavený básnik si potom 
vyberá tému, a tá môže byť aj 
náboženská. Zvyčajne je to však 
úplne inak. Umelecká príprava 
sa preskočí a všetko sa zmení 
len na zveršovanie nejakej, 
napríklad aj náboženskej, témy. 
Mnoho náboženskej tvorby 
vychádza z nepochopenia. Dá 
sa to prirovnať k futbalu v hoke-
jovom výstroji, len skúste behať 
v korčuliach po mäkkej tráve 
a streliť gól. Nemali by sme brá-
niť potrebe vyjadrovať zbožné 
myšlienky veršami, i keď nie sú 
hneď básňami, majú pre svojich 
tvorcov význam. Nemali by sa 
však vydávať za niečo, čím nie 
sú.

Zrejme nie sme jediná 
náboženská redakcia, ktorá 
zápasí s absenciou kvalit-
ných umeleckých textov, kde 
by bolo biblické posolstvo ob-
lečené v príťažlivej modernej 
forme, ktorá spĺňa odborné 
kritériá. Takže najťažšia 
otázka – vieš načrtnúť spôso-
by boja s týmto nedostatkom 
„technickej zručnosti“?

Najväčšou výzvou kresťanstva 
je spasiť čo najviac ľudí. Je ľahké 
dosiahnuť cieľ, keď pracujete 
so špičkovými odborníkmi, no 
v našom „mužstve“ je množstvo 
„hráčov“, ktorí hrajú slabo, mož-
no po prvýkrát, mnohí z nich 
nevedia ani chodiť. Chcem 
povedať, že Cirkev má mnoho 
pologramotných a negramot-
ných údov, že má strašne, ale 
strašne široké náručie a prichy-
ľuje rovnako všetkých. Je ťažké 
uspokojiť takých rozdielnych 
ľudí umením, kde každý má 
svoj vkus a každému vyhovuje 
čosi iné. Možno by sa nema-
lo prizerať len na to, či je to 
„biblicky kóšer“, ale aj na to, či 
je v umeleckom diele statočný 
zápas človeka so životom. Som 
presvedčený, že by sa našlo 
dosť príspevkov, ktoré by boli 
zrozumiteľné a blízke väčšine 
čitateľov aj náboženského 
periodika.

za rozhovor ďakuje  
Valéria Juríčková 

snímky: archív Jána Gavuru
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Rok kresťanskej 
kultúry
Rok 2010 bol vyhlásený za 
Rok kresťanskej kultúry 
na Slovensku. V spoluprá-
ci s Ekumenickou radou 
cirkví, Ministerstvom kul-
túry SR, so samosprávou, 
médiami a s farnosťami sa 
Slovensko chce rozličnými 
podujatiami kresťanskej 
kultúry pripravovať na slá-
venie 1 150. výročia prícho-
du svätých Cyrila a Metoda, 
ktoré pripadne na rok 2013.

Kultúra sa neoddeliteľne 
spája so životom človeka 
a stala sa aj neoddeliteľnou 
súčasťou života kresťa-
nov, prostriedkom, ktorý 
pomáha šíreniu Božieho 
kráľovstva. Toto môže, má 
a musí kresťanská kultúra 
ponúknuť svetu. A to je 
výnimočné poslanie.

Keď sa povie kultúra, 
každému napadne niečo 
iné. Niekto si predstaví 
špičkový orchester alebo 
majstrovsky vymodelovanú 
sochu, no môžeme hovoriť 
aj o kultúre jazyka, bývania, 
stravovania... Dôležitejšie, 
ako definovať kultúru, 
je však odpovedať si na 
otázku, čo prináša a aký má 
význam pre nás aj pre tých 
ostatných.

Otvárame túto novú 
rubriku, ktorá bude mo-
zaikou podujatí, nápadov, 
zamyslení na tému kultúra. 
Veríme, že sa nám aj cez ňu 
podarí otvoriť dvere kráse, 
ktorá hovorí o sláve Boha.

-red
ilustračná snímka:  

www.architecturelist.com
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Božie slovo v SZ hovorí, 
že všetko má svoj čas. Je 
čas dozretia, poznania, 

skúšky, oprávnenia a potom 
používania auta. Podobne je to 
vzťahu: je čas zoznámenia, spo-
znávania sa, dozretia a nako-
niec čas rozhodnutia. Správne 
rozhodnutie a úspech záleží od 
toho, ako dobre a dôkladne sme 
prežili čas predtým a čo sme do 
neho vložili.

„Muž a žena, ako by si tí dvaja 
mohli rozumieť. Veď obaja chcú 
niečo iné. Muž ženu a žena 
muža.“ Spisovateľ Karinthy 
týmto vyjadril veľkú pravdu. Aj 
napriek tomu, že sme boli stvo-
rení jeden pre druhého, predsa 
máme problém byť jedným pre 
druhého.

Láska a bojové pole
Niečo, čo nás rozdeľuje a zá-

roveň spája. Čím viac po sebe 
túžime, tým viac sa míňame 
spoločnej túžbe...

Láska. Inšpirácia básnikov 
a skladateľov. Príčina veľkých 
skutkov, ale aj veľkých pádov. 
Motivácia hrdinských vojno-
vých ťažení, ale aj zbabelých 
intríg. Áno, tá túžba, ktorá 
tak často píše dejiny. Ako však 
správne pojať tento fenomén, 
ktorý je tu od čias Adama?

Asi všetci by sme sa zhodli 
na tom, že túžbu po láske a po 
druhej osobe má vo svojom 
srdci každý z nás. Veď „nie je 
dobré človeku samotnému“ 
(Gn 2, 18). Vidíme však aj Boží 
zámer, ktorý má s našou túžbou 
milovať a byť milovaným?

Chcem vám ponúknuť 
zaujímavý obraz manželstva – 
bojové pole. V Knihe prísloví 
stojí: „Plány sa daria, len keď 
predchádzala porada, preto sa 
púšťaj do vojny len po rozum-
ných úvahách.“ (Prísl 20, 18) 
Manželstvo tou vojnou naozaj 
je. Nie však medzi manželmi 
navzájom (škoda, že sa to takto 

často končí), ale je to vypoveda-
nie vojny medzi dobrom a zlom, 
manželmi a zlým, otcom každej 
lži.

Faktom je, že okrem tohto 
sveta, ktorý vnímame našimi 
zmyslami, je tu ešte aj svet 
duchovný. A nie všetky veci 
a skutočnosti sú také, akými 
sa na prvý pohľad zdajú. Aj tí 
najšťastnejší mladomanželia 
plní spoločných očakávaní, snov 
túžob a ideálov, ktorí vykročia 
ruka v ruke na svadobnú cestu, 
zároveň vyrážajú na vojnový 
chodník, ktorý ich privádza na 
bojisko. Ocitajú sa v prvej línii, 
kde sa odohráva boj dobra so 
zlom.

Mnohí z nich sú síce vyzbro-
jení (sviatostným manželstvom 
dostávajú plnosť požehnania), 
ale často nepripravení a ne-
schopní použiť zbrane, ktoré 
im boli dané. Prečo? Prečo to 
zrazu nefunguje, prečo je to iné, 
ako sme o tom snívali? Najčas-

tejšou príčinou je, že čas na 
prípravu, ktorý mali k dispozícii 
pred manželstvom, investovali 
nesprávnym spôsobom a často 
do nesprávnych vecí. Vzájomné 
spoznávanie záujmov, záľuby, 
kultúry toho druhého, rodiny, 
prostredia výchovy, zvykov, 
zdravia, charakteru, duchov-
nosti, predstáv o budúcnosti, 
túžob ... sú často konfrontované 
a zastavené zámenou za dnes 
veľmi často ponúkané plytké 
vonkajšie poznanie skrze krátke 
potešenie tela, len vonkajšiu 
krásu, hmotné zabezpečenie, 
postavenie v spoločnosti, karié-
ru. Nespoznať hlbinu, vnútro, 
ale len povrch nás často uvedie 
do omylu.

Pohľad na hlbinu
Nedávno som mal takú-

to skúsenosť. Kúpil som 
si 100-percentný džús bez 
konzervačných látok. Obal bol 
super. Videl som naň dokonca 
reklamu. Keďže mal perfektnú 
chuť, ešte som si dal. No zostal 
som prekvapený, keď som po 
krátkej dobe dostal alergiu na 
istú chemickú zložku, ktorú 
obsahoval.

Máte radi čokoládu? Ja áno. 
Môžeme vnímať krásny obal čo-
kolády, tešiť sa z neho, privoňať 
si a keď zahryzneme, zistíme, 
že je to tá najlepšia čokoláda, 
akú sme v živote jedli. Stačí 
sa však pozrieť na jej zloženie 
a zistím, že tá úžasná čokoláda 
je vlastne z 80 percent umelá. 
Možno z unáhlenia, nedočka-
vosti, neopatrnosti, nevedo-

Už máte vodičský preukaz? Nie? Tak možno po ňom aspoň túžite. Keď 
som mal sedemnásť, nevedel som sa dočkať chvíle, keď už budem 
môcť oficiálne šoférovať auto. V tom čase sme auto nemali a bola to 
skôr výnimka, že som sa k šoférovaniu dostal, no stále som sa tešil. 
Dnes žijeme v dobe, keď má auto skoro každý. Možno ho máte aj vy 
alebo ho majú vaši rodičia. Iste mi ale dáte za pravdu, že je omnoho 
dôležitejšie vedieť, ako sa auto šoféruje, ako sa oň starať, čo potrebu-
je a kedy a ako ho správne používať v súlade s predpismi. Pri cesto-
vaní ide nielen o nás a našich spolucestujúcich, ale zároveň aj o ostat-
ných účastníkov premávky. Môžem síce perfektne ovládať jazdu 
autom, no keď nepoznám dopravné značky a predpisy, budem veľmi 
nezodpovedný k sebe a k iným. 

Príprava na 
manželstvo  
trocha inak
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mosti, túžby sme do svojho 
organizmu prijali chemické 
látky, ktoré vôbec neprospejú 
nášmu zdraviu, skôr naopak. 
Len skutočný pohľad do jej 
hĺbky nám ukázal pravdu.

Tak je to aj v poznávaní, vo 
vzťahoch. Slabá príprava na 
manželstvo, každá nesprávna 
investícia do poznávania vo 
vzťahu sa vráti s ohromnou 
negatívnou silou, ktorej mnoho 
manželstiev nakoniec podľah-
ne. A ani si neuvedomia, prečo 
k tomu došlo. A krásny vzťah, 
vysnívané dni pre manželov, 
ich deti a okolie sa premení na 
nočnú moru. Prísť na bojisko 
nepripravený a nevyzbrojený je 
chybou, ktorá sa nevypláca.

Nové možnosti
Cirkev si uvedomuje túto 

skutočnosť, preto ponúka práve 
tento čas, o ktorom hovorí 
Kniha prísloví – čas na prípravu, 
poradu a rozumné úvahy.

Príprava je dôležitá hlavne 
vtedy, ak ide o záväzok na celý 
život. Mladí ľudia, ktorí sa 
pripravujú na manželstvo, ale aj 
tí, ktorí chcú spolu s partnerom 
prežiť lepšie a plnohodnotnejšie 
spoločný čas pred manžel-
stvom, si môžu vybrať z rôznych 
možností príprav. Na mnohých 
miestach na Slovensku i v za-
hraničí sa stala forma kurzov 
osvedčeným spôsobom prípravy 

na manželstvo, zvlášť akcepto-
vaným zo strany snúbencov.

Metodika týchto kurzov 
je vypracovaná v rámci projektu 
Pastoračného plánu Katolíckej 
cirkvi na Slovensku na roky 
2007 – 2013 predloženého Kon-
ferenciou biskupov Slovenska 
a inšpirovaná dokumentom 
Pápežskej rady pre rodinu 
Príprava na sviatosť manželstva 
(1996), ako aj mnohými domá-
cimi i zahraničnými materiálmi 
a skúsenosťami.

Realizáciou tohto projektu 
bola Konferenciou biskupov 
Slovenska poverená Rada pre 
rodinu pri KBS v rámci imple-
mentácie pastoračného plánu 
na roky 2007 – 2013. Rada pre 
tento projekt vytvorila osobitnú 
pracovnú skupinu, ktorá na 
pravidelných mesačných stret-
nutiach inšpirovaná domácimi 
i zahraničnými skúsenosťami 
tvorila know-how kurzy. Pracov-
ná skupina oslovila k spolupráci 
ďalších kňazov, manželské 
páry a odborníkov a ponúkla 
im následnú formáciu. Mnohí 
z nich majú v tejto oblasti už dl-
horočné skúsenosti, čo zvyšuje 
kvalitu kurzov.

Tím, ktorý kurz vedie, tvoria 
kňaz a animátorský manželský 
pár, ktorí sú prítomní na kaž-
dom zo stretnutí. Na niektoré 
špecifické témy si tím prizýva 
ďalšie manželské páry alebo 

odborníkov (psychológ, lekár, 
pedagóg). Ak je skupina väčšia, 
sú k dispozícii ďalšie manželské 
animátorské páry.

Kurz sa ponúka v troch for-
mách: večernej, celodennej 
a víkendovej.

Z týchto si môžu nájsť tú svo-
ju študenti, zamestnaní i žijúci 
v zahraničí. Všetky stretnutia 
pozostávajú z 9 tematických 
vstupov. Tieto sa delia na pre-
zentačnú (prednáškovú) a ko-
munikačnú časť (vyhradenú pre 
aktivity v pároch a diskusiu). 
Okrem samotných tém je vy-
hradený priestor i pre spoločné 
stravovanie, osobný čas, sv. 
liturgiu, spoveď, rozhovory.

Každá forma kurzu má svoje 
špecifiká.

Večerný kurz prebieha vo 
väčších mestách zväčša v pra-
covné dni vo večerných hodi-
nách. Kurz tvorí 9 večerov po 
1,5 – 2 hod. Stretnutia sa konajú 
po pracovnej dobe. Je vhodný 
pre páry, ktoré študujú alebo 
pracujú v meste, kde sa kurz 
organizuje, pre tých, ktorí majú 
voľný niektorý večer v týždni 
a chcú prípravu absolvovať voľ-
ným tempom počas deviatich 
dopredu známych termínov.

Celodenný kurz sa koná v tri 
po sebe idúce soboty alebo 
nedele od rána do podvečera. 
Môže byť vhodnou formou pre 

tých, ktorí sú cez týždeň zava-
lení povinnosťami alebo tých, 
ktorí sú z väčšej vzdialenosti od 
miesta konania kurzu.

Víkendový kurz zaberá jeden 
predĺžený víkend od piatka 
rána do nedele obeda (alebo 
od štvrtka večera do nedele 
poobedia – tu je viac času na 
prežitie tém). Preto treba, aby 
ste si zabezpečili piatok voľný. 
Koná sa zväčša na miestach, 
kde je vhodné ubytovacie zaria-
denie. Je príležitosťou pre lepšie 
nadviazanie kontaktov počas 
neformálnych častí programu 
a javí sa ako veľmi vhodná for-
ma pre tých, ktorí pracujú alebo 
študujú v zahraničí a pre tých, 
ktorých partneri pochádzajú 
z inej krajiny.

V našej archieparchii sme vy-
tvorili jeden tím, ktorý pracuje 
pri našom Centre pre rodinu na 
Sigorde.

Termíny kurzov
13., 20., 27. február 2010 – 

farský Chrám Božej múdrosti vo 
Svidníku (celodenný)

18. – 21. marec 2010 – Cen-
trum pre rodinu na Sigorde pri 
Prešove (víkendový – od štvrtka 
do nedele)  n

Pavol Vrabeľ a kol. 
ilustračná snímka: sxc.hu
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Žijeme v dobe, ktorá je poznamenaná kon-
fliktami medzi národmi. Od druhej sve-
tovej vojny svet nezažil jediný rok mieru. 
Vždy na niektorom mieste sveta prebiehal 
aspoň jeden krvavý konflikt. Ale je naším 
ozajstným nepriateľom človek?

V Liste Efezanom apoštol Pavol vyhlasu-
je zaujímavú pravdu: „...nás nečaká zápas 
s krvou a telom, ale s kniežatstvami a moc-
nosťami, s vládcami tohto temného sveta, 
so zloduchmi v nebeských sférach“ (6, 12).

Božie slovo jasne odhaľuje, že existuje 
nepriateľ. Niekto, kto mi vyhlásil vojnu 
a veľmi precízne a bez prestania ju voči 
mne vedie. Tým nepriateľom je diabol.

Jeho taktika je premyslená, snaží sa ma 

presvedčiť, že za každým mojím prob-
lémom sa skrýva nejaký človek – sused, 
predstavený, vedúci v práci, manžel, man-
želka, kolegovia, moslimovia... Geniálnym 
spôsobom presmeruje moju pozornosť 
na človeka v mojej blízkosti tak, aby som 
nevnímal duchovný boj, v pozadí ktoré-
ho stojí on. A tak bojujeme medzi sebou 
navzájom. Je preto nutné odhaliť túto 
diablovu taktiku.

Je zaujímavé, že len čo Ježiš začína ohla-
sovať v moci evanjelium, zbavuje diabla 
jeho kamufláže a on sa okamžite ukazuje 
v pravom svetle. Pri prvom ohlasovaní 
v kafarnaumskej synagóge sa Ježiš stretáva 
s démonom, ktorý sa ho pýta: „Čo ťa do 

nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahu-
biť?“ (Mk 1, 24)

Ježiš prišiel ako Boží dobyvateľ, aby 
zahubil diabla a oslobodil človeka pre 
večný život. Ježišova služba sa vyznačovala 
neustálym bojom s démonmi. Tak sa presa-
dzovala Božia vláda na zemi.

V tejto rubrike nahliadneme do rôz-
nych oblastí života, ktorými diabol môže 
vstupovať do nášho srdca. Demaskujeme 
jeho pôsobenie a budeme sa učiť, ako 
bojovať proti nemu a v Ježišovi stále nad 
ním víťaziť.

Damián Saraka

VaROVaniE

Duchovná vojna
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Gréckokatolícka cir-
kev na Slovensku sa 
otvorila mladým vo 

všetkých vekových kategóriách. 
A to nehovorím iba o jednom 
podujatí, ale o množstve väčších 
či menších aktivít zameraných 
na mládež. Mysľou mi prele-
tia najmä stretnutia mládeže 
v Juskovej Voli a Bystrej. Na obe 
mám krásne spomienky. Nejde 
v nich o prírodu, ale o mladých 
ľudí, ktorí dokázali na chvíľku 
prestať by iba členmi vlastnej 
rodiny a zapojili sa do oveľa 
väčšej komunity mladých. Ten 
entuziazmus, horlivosť, odušev-
nenie, jednoduchosť boli také 
nákazlivé, že ma vtiahli do seba.

Takéto stretnutia ukazujú 
nádej. Nádej nielen pre Cirkev, 

ale práve pre týchto mladých 
ľudí a ich rodičov. Často po-
čujem slová „my nie sme zlí“. 
Možno niekedy bezradní, no 
ak nás budete správne viesť, 
ak nám ukážete príklad hodný 
nasledovania, pôjdeme za ním. 
Nie z poslušnosti, povinnosti 
alebo donútenia. Ale pre vlastné 
dobro, šťastie, pre vlastnú nádej 
na lepší život.

Príklad. Často pod týmto 
slovom rozumieme Ježiša Krista 
– Boha a človeka. Pre malé 
dieťa i mladého človeka však 
často nedosiahnuteľná méta. 
Potrebuje nejakého predsko-
kana, niekoho, kto ho pripraví 
na stretnutie s Kristom, kto 
ho privedie k poznaniu tohto 
najväčšieho človeka. Ale kto 

má byť tým príkladom? Na túto 
otázku si odpovedá každé dieťa, 
každý mladý človek po svojom. 
Výsledok je však rovnaký. Tento 
príklad očakáva od svojho otca, 
od svojej matky, rodiny, kňaza, 
veriacich...

Vy mladí, hovorte nám o tom. 
Hovorte nám, akí máme byť. 
Hovorte nám, že v nás veríte. 
Potrebujeme vašej ubezpeče-
nie, že sme dôležití vo vašich 
životoch. Potrebujeme cítiť, 
že niekto sa o nás opiera. Inak 
nezapustíme hlboké korene 
a hocijaký slabý vánok nás 
vyvráti.

A čo my starší? My, čo máme 
byť tým príkladom? Mali by 
sme byť prísni. Áno, prísni, ale 
na seba. Mali by sme od seba 

chcieť 200% toho, čo chceme od 
svojich detí. Mali by sme im ísť 
príkladom, teda vpredu, a nie 
hnať ich bičmi zozadu. Mali 
by sme naplniť slová o nádeji 
v našich deťoch skutkami, inak 
budú prázdne a naše deti budú 
v nás vidieť príklad klamstva 
a povrchnosti.

A tak aj my znova otvárame 
Slovo mladým. Ich potrebám, 
ich nádeji. Aj našej. Znova 
sa pokúsime dýchať vašimi 
pľúcami, myslieť vaším rozu-
mom a vidieť svet vašimi očami. 
Pokúsime sa vám ukázať príklad 
v nás samých, dať nádej, že vo 
svojich ťažkých situáciách ne-
budete nikdy sami. Ukázať vám 
svetlo a cestu z tmavých jaskýň 
tohto sveta. Ukázať konkrétne 
riešenia vašich problémov. 
Píšte nám o nich. Chceme ich 
riešiť. Viem, verím, že to od nás 
očakávate. A tak sme tu pre vás. 
Mám nádej, že vám pomôžeme. 
Prijmite nás do svojho života. n

Juraj Gradoš

Často sa hovorí, že rodina a mládež sú našou budúcnosťou. Je úplne 
jedno, či to vzťahujeme na spoločnosť, štát, národ, či Cirkev. Niekedy 
sú to však iba prázdne slová, ktorým chýba náplň. Skutky a slová sa 
rozchádzajú. V našej cirkvi to však neplatí.

Slovo sa znova 
otvára mladým

Škola pre animátorov – komplexný 
výchovný, vzdelávací a tréningový 
program na prípravu animátorov 
kresťanských, najmä mládežníckych, 
skupín a spoločenstiev. Cieľom je 
vychovať mladého človeka – animátora 
schopného viesť spoločenstvo mladých, 
svojou aktivitou a rozvíjaním talentov 
pomáhať kňazovi vo farnosti a podieľať 
sa na príprave akcií pre mladých.

• 2003 – prvý ročník Archiepar-
chiálnej animátorskej školy (AepAŠ) 
v Lúčke-Potokoch pri Lipanoch. Trvala 
pol roka. Tu sa rozbehla každodenná 
modlitba mladých o 21.00 hod. za ani-
mátorskú školu, pastoráciu mládeže 
v Prešovskej eparchii, za pastoračné 

centrum mladých a kňazov, ktorí by 
boli vyčlenení na túto pastoráciu.

• 2003 – 2005 – tento ročník bol 
už rozdelený na dva roky a doplnený 
o viaceré víkendy.

• 2004 – 2006 – tento ročník zažil 
milosť mať školu vo vlastných priesto-
roch pastoračného centra v Juskovej 
Voli. Boh vyslyšal naše modlitby.

• 2005 – 2007 a 2006 – 2008 sa otvo-
rili ďalšie ročníky školy. V roku 2007 sa 
animátorská škola neotvorila.

• 2008 – 2010 (prebiehajúca) – 
novinkou je akreditovaný systém, na 
ktorý sme nastúpili v roku 2009.

Doteraz túto animátorskú školu 
absolvovalo takmer 90 účastníkov.

História AepAŠ v skratke
animO šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Ulica Hurbanistov 3

Káva 1+1 zadarmo

Internet a WIFI 

zadarmo
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Narodila som sa v nor-
málnej kresťanskej 
rodine a mám 20 rokov. 

Už odmala sme chodili do 
chrámu. Moja mama ma vždy 
do všetkého zapájala. Vystupo-
vanie na Vianoce, Veľký piatok, 
večeradlá či krížové cesty. 
Dalo by sa povedať, že to bol 

„príkladný“ život viery. A pred-
sa, v mojich trinástich nastal 
obrat. Ešte v máji som chystala 
deti na prvé sväté prijímanie 
a v júni sprevádzala nášho 
primicianta v kroji na jeho prvú 
svätú liturgiu, ale už v auguste 
po prvej nedeli sa toho veľa 
zmenilo. Možno tým, čo sa 

stalo, a možno 
len tak z ničoho 
nič. Diskotéky, 
cigaretka, občas 
vodka... Bar či 
chodenie poza 
školu.

Vtedy som 
tých hlúpostí 
narobila dosť. 
Mama bola 
šťastná, že as-
poň občas idem 
do chrámu. 
Vravela mi: 
„Keď nepôjdeš, 
vyhodím ťa 
z domu!“ Ech, 
ale toho bolo...

V chráme sa 
menili kňazi. Je-
den za druhým 
a ja som sa vždy 
smiala: „Nikto 
s vami dlho 
nevydrží!“ Vtedy 

som sa smiala, no dnes viem, že 
každý z týchto kňazov mi dal 
niečo do života. Až raz...

Preradili k nám iného. Samo-
zrejme, prvé, čo som urobila, 
bolo, že som si hneď vytvorila 
svoj názor. Neznášala som ho, 
ale on ma zmenil. Nič o mne 
nevedel, ale nesúdil. Vynadala 
som mu a on mi odpustil. 
Nebol u nás ani rok a stihol viac 
ako iný za 8 rokov. Nikdy u nás 
nebol, ale navždy ostane v mo-
jom srdci. Skrze jeho konanie si 
v mojom živote nanovo našiel 
miesto Kristus. Rozprával náuč-
né príbehy a pravdivé veci a od 
neho to nikdy nebolelo. Zmenil 
môj život, pomohol mi odpus-
tiť sebe i zmieriť sa s Bohom. 

Požehnanie na cestu, jeho slová 
v knihách...

Na tie posledné na rozlúčku 
nikdy nezabudnem. Navždy 
ostanú vryté v mojom srdci. To 
je môj príbeh, moje svedectvo. 
Mňa zmenil Kristus skrze kňa-
za, vlastne skrze otca, pastiera 
Bohom mu zvereného stáda. 
Niektorí ľudia vstúpia do nášho 
života a rýchlo z neho zasa 
odídu. Niektorí v ňom nejakú 
dobu zostanú a zanechajú 
stopy hlboko v našich srdciach 
a my už potom nikdy nebude-
me rovnakí. n

 Maja
ilustračná snímka: sxc.hu

Môj príbeh

Kráľovský dar

Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi 
kujný kov. Vďaka tomu sa stalo veľmi 

vhodným materiálom už pre človeka 
z doby kamennej. Nachádzalo sa najmä 
v naplaveninách v egyptskej púšti. Starý 
zákon sa zmieňuje o náleziskách zlata 
v Arábii a v Taršiši.

Zlatonosný kameň sa najskôr pálil 
ohňom, aby sa stal krehkým. Potom sa 
rozbíjal na drobnejšie kúsky a rozomieľal 
žulovými mlynskými kameňmi. Prášok 
bol premývaný na naklonených doskách. 
Starostlivo vybrané kúsky boli s prísadami 
uzatvorené na 5 dní v hlinených nádobách 

a potom niekoľkokrát tavené. Vyskúšaná 
viera je omnoho vzácnejšia ako pominu-
teľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom. 
(1 Pt 1, 7)

Zlato sa stalo cenným predmetom 
obchodu. Najprv vo forme prútov, tyčiniek 
a prsteňov. Mince sa bežne používali od 
doby Alexandra Veľkého.

Zo zlata bolo zhotovené zariadenie 
svätostánku za Mojžiša a Šalamúnovho 
chrámu. Zlatníci vyrábali koruny, prstene, 
reťaze, šperky, zlaté príbory, nádoby a nite 
do drahých látok. šperky zo zlata pred-
stavovali vhodný dar (Gn 24, 53) a stali sa 

dôležitou súčasťou vojnovej koristi. Zlato 
sa však používalo aj pri modloslužbe.

Zlato môže byť obrazom niečoho 
drahocenného a rýdzeho, toho, čo má 
trvalejšiu hodnotu než zlato samotné. Ako 
najušľachtilejší kov bolo darované Spasi-
teľovi mudrcmi od Východu. Symbolizuje 
nielen bohatstvo, ale aj čistotu. Boh sám je 
prirovnávaný k najčistejšiemu zlatu. (Jób 
22, 25) Zlato pretrvá veky, preto sa stalo 
symbolom večnosti.

 
Marica Kipikašová
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SlOVO O BiBlii

Svetloslav Veigl

Boží dar

Láska je Boží dar, dych svieži,
kvet nebeského plameňa.
Jak keď na polia ticho sneží,
láskou je duša zmámená.

Za dušou duša večne beží
prečistou láskou zranená.
Láska je Boží dar, dych svieži,
kvet nebeského plameňa.

V snoch čistých čistá radosť leží.
Sen čistý šťastie znamená –
to vašu lásku žehná Ježiš.

Láska je Boží dar, dych svieži,
kvet nebeského plameňa.

(zo zbierky Rodinné rondely)
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Zvonilo. Chodby školy 
naplnila riava študen-
tov, ktorí mali jediný 

cieľ – opustiť školu cez školskú 
bránu. Sem-tam sa vytvárali 
hlúčiky, ktoré živo gestikulovali. 
Veď bolo o čom. Sedemdesiate 
roky boli rokmi veľkých zmien 
a udalostí. Jakub vyšiel vonku 
a kráčal ku chodníku. Pred 
školou stálo zaparkované poli-
cajné auto. Vedel prečo. Malého 
Lukáša z neďalekej školy niekto 
pred pár dňami znásilnil. Ne-
chápal. Veď mal iba 9 rokov.

Lukáša poznal dávnejšie. 
Odkedy sa mohli bieli a čierni 
Američania aj na Floride stre-
távať a neboli od seba oddelení, 
tak sa videli počas cesty domov. 
Chlapcovi rodičia neboli bohatí. 
A to mu jeho kamaráti z bielej 
štvrte dávali jasne najavo. On sa 
ho párkrát zastal. Jeho neveľká 
postava by v skupine rovesníkov 
nebudila rešpekt, ale už mal 18 
rokov, a to malých, ani nie de-
saťročných chlapcov dostatočne 
motivovalo, aby si dávali pozor. 
Niekedy nezabudli podotknúť, 
že je neger. Ale to prejde. Svet sa 
aj okolo Jakuba a Lukáša menil. 
Splýval do jedného celku.

Ak chcel prejsť bránkou školy, 
musel prejsť okolo policajta. 
Zrazu začul svoje meno: „Jakub 
Bain?“ „Áno,“ odvetil. 

„Pôjdete s nami,“ povedal 
policajt. 

Poslušne nasadol do policaj-
ného auta a cez sklo videl pre-
kvapené tváre spolužiakov. Sám 
bol prekvapený. Už vypovedal. 
Cesta bola krátka. Na polícii sa 
začalo nové vypočúvanie. Cítil 
však akúsi nenávisť zhmotnenú 
v pohľadoch ľudí okolo seba. 
Vtedy počul vetu: „Ste obvi-
nený...“ Nechápal. On? Prečo? 
Ako? Začal ako gramofón opa-
kovať vetu: „Som nevinný!“

Prešlo zopár mesiacov. školu 
vymenil za väznicu a svoju izbu 
doma za celu. Tu oslávil svoje 
19. narodeniny. Bola to čudná 
oslava. Mama prišla a doniesla 
mu kúsok koláča. Dozorcovia 
z neho urobili „rizoto“. Slzy jej 
kvapkali z ubolenej tváre na 
dosku stola.

„Neplač,“ povedal jej. „Len 

mi ver, to mi stačí. Pravda vyjde 
na povrch. Boh sa o to postará,“ 
potešoval ju.

No všetko dopadlo inak, ako 
dúfal. Na súde mal proti sebe 
svedkov, ktorí hovorili, ako sa 
chlapca dotýkal, ako vstupoval 
do skupinky iných detí jeho 
veku. 

„Bolo to tak?“ znela otázka 
obžaloby. Vybavil si situácie, 
keď sa malého Lukáša zastal. 

„Áno,“ odpovedal. „Ale...“ 
„To nás nezaujíma,“ odpove-

dal obžalobca. 
Dúfal, že sa ho Lukáš zastane. 

Chlapec bol však v takom kŕči 
a strachu, že odpovedal iba áno 
a nie. Dokonca sa na Jakuba ani 
nepozrel. Posledné Lukášovo 
áno znelo na otázku: „Znásilnil 
vás tu prítomný obžalovaný 
Jakub Bain?“ 

Vtedy si uvedomil, že ho 
Boh opustil. Jeho svet sa zrútil. 
Strácal pôdu pod nohami. 

„Priznávate svoju vinu?“ 

zaznela otázka sudkyne. 
„Som nevinný,“ zopakoval. 
Táto veta ho postavila na 

nohy. Boh verných neopúš-
ťa! A hoci jeho mlyny melú 
pomaly, melú isto. Bol nevinný 
a Boh to vedel. Napriek tomu 
ho odsúdili na doživotie.

Nová väznica bola po-
chmúrna. Spoluväzni odme-
raní a nepriateľskí. Tu prežíval 
utrpenie mladého Lukáša vo 
svete, kde panovala sila a moc 
oveľa intenzívnejšie. Našťastie 
nik naň nepoložil ruky a nedo-

nútil ho prežiť Lukášovu nočnú 
moru – znásilnenie na vlastnej 
koži. No museli prejsť roky, 
kým si ostatní väzni uvedomi-
li, že to nemohol urobiť. Keď 
mal štyridsať, bol už váženým 
„občanom“ väznice. Už sa ho 
nik nepýtal na jeho minulosť. 
Všetci ho poznali. O pár rokov 
sa znova, už ani nevedel po 
koľkýkrát, pokúsil otvoriť svoj 
prípad. Zrazu prišiel čas Boha. 
Cítil to.

Genetika a DNA jasne 
dokázali, že malého Lukáša 
neznásilnil. Sudkyňa vynies-
la oslobodzujúci rozsudok. 
Konečne mohol zavolať mame. 
Bol to jeho prvý telefonický 
hovor počas dlhého 54-ročného 
života. 35 rokov za mrežami ho 
nepodlomilo, ale zocelilo.

Reportéri stáli okolo dverí 
súdu, keď Jakub vychádzal von-
ku ako slobodný. Jeho právnik 
odpovedal na jednu z otázok: 
„Nič nemôže nahradiť všetky tie 
roky, ktoré Jakub stratil.“ 

On ani nemusel nič hovoriť. 
Mal na sebe tričko, na ktorom 
sa skvelo jednoduché, ale 
výstižné slovo, ktoré si predtým 
opakoval viac než tisíckrát: 
Nevinný.

Blesky fotoaparátov, mik-
rofóny a množstvo otázok 
naraz obklopili zrelého muža. 
Z množstva otázok si vybral len 
niekoľko. „Nie som nahnevaný,“ 
povedal. „Prečo? Pretože mám 
Boha,“ dodal. Teraz už chce byť 
iba doma a teší sa na pečeného 
moriaka, ktorého zapije kolou. 
A jeho plány? Vrátiť sa do 
školy. n

Na základe skutočnej udalosti 
spracoval Jeremy.

ilustračná snímka: sxc.hu
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Každému z nás sa prihodí 
väčší či menší trapas. Najrad-
šej by sme sa vtedy niekam 
skryli, utiekli. Po čase nám je 
z toho smiešne a dokážeme sa 
na tom dobre zabaviť, hlavne 
ak je to na účet toho druhého.

Ale príde čas, keď sa po-

zrieme z tváre do tváre tomu, 
ktorý nás pozná najlepšie. 
Zrazu nebude, čo zakrývať, 
odhodíme masky a príde 
ozajstná realita. Na kom sa 
potom budeme baviť?

Helena Krenická

Pred zrkadlom

Božie mlyny
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A     tak sme opäť pri téme 
Božieho kráľovstva. 
Tentoraz prosíme, aby 

na svete zavládol poriadok, 
aký nám Boh ústami prorokov 
sľúbil po príchode Mesiáša. 
Napríklad Izaiáš hovorí o vláde 
pokoja a spravodlivosti, svete 
bez násilia, kde bude Boh v noci 
žiariť ako plamenný oheň, bude 
tieňom v horúčave a útočis-
kom pred víchricou, vtedy vlk 
bude hosť baránka, leopard si 
odpočinie pri kozľati, nikde ne-
bude robiť nikto zle, lebo zem 
sa naplní poznaním Pána (11. 
6 – 9). Vieme, že toto všetko sa 
v plnej miere udeje po druhom 
príchode Ježiša na zem. Lenže 
ak by to bola len záležitosť 
druhého príchodu Pána, prečo 
by sme ju spomínali v každej 
liturgii, ba dokonca o príchod 
kráľovstva prosili niekoľkokrát 
denne v Otčenáši? Je v tom iste 
niečo viac.

Pre žida nie je Božie kráľov-
stvo filozofický jav, ale reálna 

vláda Boha na zemi. Je smutné, 
že sme si z kresťanstva spravili 
len akúsi teóriu, súbor pekných 
myšlienok, pocitov, zdroj chvíľ-
kového potešenia, povzbudenia 
a pod. Lenže kresťanstvo je viac 
ako teória. Viac ako niečo ab-
straktné. Rozmýšľajte so mnou. 
Ak človek hreší, nepochybuje-
me, že sa stáva reálne otrokom 
hriechu. Klamár jednoducho 
„musí“ klamať, alkoholik si 
„musí“ vypiť, podvodník „musí“ 
škodiť okoliu. Ak toto otroctvo 
vnímame ako reálny fakt, prečo 
potom pochybujeme, že nás 
napríklad pravda môže urobiť 
reálne slobodnými (hoci to 
Písmo jasne vraví)? Ježiš predsa 
nepovedal, že nám pošle Ducha 
Pravdy, ktorý nás teoreticky 
oslobodí. Pri týchto mojich 
úvahách som si všimla, ako sa 
napríklad v liturgii často žehná 
slovami „pokoj všetkým“. Keď 
Ježiš povedal „svoj pokoj vám 
dávam“, tak to predsa zna-
mená, že nám ho naozaj dal, 

rovnako, ako nám ho dáva (!) 
pri kňazskom žehnaní. Keď ku 
mne príde niekto s ponukou, že 
mi dáva kilo jabĺk, má ich iste 
so sebou, dá mi ich a ja si s nimi 
môžem spraviť, čo chcem. Ježiš 
nehovorí, že nám dáva podnet 
na zamyslenie sa nad tým, že on 
nám pokoj môže dať, aby sme 
pouvažovali, čo by sme s ním te-
oreticky mohli spraviť. Nie. On 
nám pokoj dal a stále dáva! Teda 
je jasné, že Božie kráľovstvo je 
niečo veľmi konkrétne, reálne 
a praktické. A presne tak znie aj 
podmienka života v ňom.

Keď som uvažovala o tejto 
jekténii a hľadala odpoveď, 
prečo sú v nej spojené práve tie 
tri skutočnosti: pokoj Božieho 
kráľovstva, blaho cirkví a jed-
nota všetkých, nachádzala som 
len jedinú vec, ktorá ich všetky 
spája a zároveň podmieňuje 
– život v pravde! Písmo nazý-
va Božieho Ducha Duchom 
Pravdy. Ježiš o sebe hovorí, že je 
Pravda. Stará zmluva obsahuje 

kopu textov o tom, že v Bohu 
niet lži a jeho cesty sú pravdivé 
a priame. Život občana Božieho 
kráľovstva je teda praktickým 
životom toho, kým je Boh a aký 
je – a teda „pravdivým životom 
v pravde“. To nie je o vedomos-
tiach. Apoštol Ján v treťom liste 
píše: „Nemám väčšej radosti, 
ako keď počujem, že moje deti 
žijú v pravde.“ Je jedna vec prav-
du poznať a iná vec žiť v nej. Ak 
zlyhávame v tejto oblasti, ak sa 
naše konanie, vystupovanie, 
slová a skutky nezhodujú s tým, 
čo je naozaj v srdci a už vôbec 
nie s tým, čo je v Písme a čo ako 
teóriu poznáme, potom sa ne-
čudujme, že nie sme slobodní, 
nie sme spokojní, naše spolo-
čenstvá neprospievajú a vo vzťa-
hoch nezažívame jednotu, ale 
napätie, súperenie a zranenia. 
Sme ako ochrnutý pri rybníku 
Siloe. Vedel veľmi dobre, čo má 
urobiť, keď sa zvíri voda. Ale 
nebol schopný pohnúť sa. Aj 
my teoreticky poznáme všetky 
pravdivé veci o Bohu, o tom, 
ako žiť naše vzťahy, akými by 
sme mali byť a pod., ale nie sme 
schopní túto pravdu žiť v praxi.

O východisku z tohto nášho 
ochrnutia, o tom, ako zbadať 
našu nemohúcnosť a čo si s ňou 
počať, si prečítate nabudúce.  n

Valéria Juríčková

Keď som začala uvažovať o tejto jekténii, neodbytne sa mi natískali 
do mysle predstavy holubíc mieru, transparentov a sprievodov. Prí-
padne novodobé klišé „svetového mieru“. Ale táto jekténia nehovorí 
o mieri ako politickej situácii, v ktorej absentujú vojny. O toto prosí-
me o kúsok neskôr. Tu prosíme o mier ako stav pokoja v mesiášskom 
kráľovstve, o ktorom tak hojne hovoria proroci. A aj keď si jeho dobrá 
budeme v plnosti užívať až po Ježišovom druhom príchode, toto krá-
ľovstvo vďaka Ježišovmu víťazstvu „je medzi nami“ už teraz.

Za mier na celom svete...

Svätý Gregor, nysský biskup 

Narodil sa v kapadóckej Cézarei v roku 
335 ako brat svätého Bazila Veľkého. 

Bol mimoriadne talentovaný, dostal vyni-
kajúce vzdelanie a pripravoval sa na kariéru 
svetského rečníka.

Raz matka zvolala celú rodinu na celo-
nočné bdenie. Gregor prišiel neochotne 
a bohoslužby počúval jedným uchom. Keď 
si však ľahol spať, mal zvláštny sen: chcel 
vojsť do záhrady, no akísi žiariví vojaci mu 
to nedovolili. Gregor pod vplyvom tejto 
udalosti zmenil svoj život, začal sa venovať 
čítaniu Svätého písma a prijal prvé nižšie 

svätenie. Istý čas sa venoval aj rétorike, no 
potom celkom opustil svet, odišiel na púšť 
a tam žil spolu so svojím bratom Bazilom 
v jednom z monastierov.

V roku 372 bol vysvätený za biskupa 
mesta Nyssa, kde úspešne bránil pravú vie-
ru proti ariánskemu bludu. Hoci sa preto 
dostal do vyhnanstva, nezostal pasívny. 
Neskôr sa vrátil na biskupskú katedru 
a horlivo spravoval zverený ľud.

Na sneme v Antiochii v roku 379 ho 
kolegovia vybrali na cestu do Palestíny 
a Arábie kvôli napraveniu dvoch heréz: 

antikomariánov (neuznávali trvalé panen-
stvo Presvätej Bohorodičky) a kolliridiánov 
(uctievali Bohorodičku ako božstvo). Bol 
tiež účastníkom Prvého konštantínopol-
ského snemu z roku 381, kde bolo práve na 
jeho podnet vyznanie viery doplneného 
o slová ohľadom Svätého Ducha, Cirkvi, 
krstu a vzkriesenia mŕtvych.

Zomrel vo vysokom veku a zanechal po 
sebe množstvo významných teologických 
diel. V jednej zo stichír večierne sa dokonca 
nazýva zakladateľom teológie ako vedy.

Marcel Gajdoš

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 4. január
Zbor sedemdesiatich apoštolov 
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 – 
52, zač. 48
Mnohí ho okríkali, aby mlčal; ale on ešte 
väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa 
nado mnou!“ (Mk 10, 48)
Bartimej kričí na Ježiša. Zdá sa, akoby ho 
Ježiš ignoroval. No on ešte hlasnejšie volá, 
až ho mnohí okrikujú. A tu sa Ježiš zasta-
vuje. Aj my často vo svojich modlitbách pro-
síme. Zdá sa, akoby Ježiš neodpovedal. Ale 
Ježišovo mlčanie neznamená nie, len chce 
od nás vytrvalosť a vieru, či budeme volať, 
aj keď sa nič nedeje, aj keď vravia, že nemá 
zmysel modliť sa. Ak by Bartimej podľahol 
tlaku okolia, nikdy by nebol uzdravený.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák 
predprazdenstva. Ostatné z pondelka – s. 
339, 154 (280, 191)

UTOROK 5. január
Mučeníci Teopempt a Teonas. Predve-
čer Bohozjavenia
Čítania: 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143a; Lk 3, 
1 – 18, zač. 9
Prinášajte teda ovocie hodno pokánia. 
(Lk 3, 8a)
Ján učí a káže o krste a obrátení (metano-
ia). Metanoia – to nie je uplakaná a smutná 
tvár, ale zmena vnútri. Mnohí ľudia kľačia 
zbožne pri oltári alebo večer pri posteli, 
ale vnútri stoja ako pyšný faraón. Dnes 
potrebujeme hlavne vieru, ale aj metanoiu. 
Keď sa obraciaš ku Kristovi, súčasne sa od 
niečoho odvraciaš!
Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého 
s večierňou. Menlivé časti z Predvečera Bo-
hozjavenia. Zdržanlivosť od mäsa a prísny 
pôst – s. 339 (280)

STREDA 6. január
Sväté Bohozjavenie
Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt 
3, 13 – 17, zač. 6
Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by 
som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty pri-
chádzaš ku mne?“ (Mt 3, 14)
Pre Jána bol šok, keď videl Krista v rade. Je-
žiš ako Boží Syn nepotreboval krst. Keď stál 
vo vode ako hriešnik, niesol všetky hriechy 
sveta. Vtedy v tej vode sme tam stáli ty a ja. 
Krst bol určený nám. Ale Ježiš s tým nemal 
problém. Koľkí dnes majú problém postaviť 
sa do radu na spoveď? A koľkí hovoria, že 

nemajú hriechy? Koľkí prichádzajú k spove-
di a neuznávajú svoju hriešnosť?
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Bohozja-
venia. Myrovanie. Svätenie vody. Prikáza-
ný sviatok – s. 341, 344 (281)

ŠTVRTOK 7. január
Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi
Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34, 
zač. 3
Keď na druhý deň videl, ako k nemu pri-
chádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, 
ktorý sníma hriech sveta.“ (Jn 1, 29)
V tomto verši Ján identifikuje Ježiša: to je 
ten Spasiteľ. Nie je iba Mesiáš, je aj Spasiteľ. 
Je kompletným Spasiteľom, pretože berie na 
seba hriech. Je mocným Spasiteľom, pretože 
berie na seba hriech celého sveta. Je večným 
Spasiteľom, pretože výraz „berie na seba“ je 
v prítomnom čase. Včera, dnes, zajtra. Ke-
dykoľvek k nemu prídeš, môžeš byť spasený.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Po vchode Poďte... Ján ťa pokrstil 
v Jordáne... Tropár Bohozjavenia a Jánovi, 
Sláva, kondák Jánovi, I teraz, kondák 
Bohozjavenia. Ostatné zo sviatku a Jánovi. 
Spieva sa Svätý Bože. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne 
sviatku – s. 341, 347 (281, 284)

PIATOK 8. január
Prepodobný Juraj Chozebita
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10, zač. 
58; Mk 12, 1 – 12, zač. 53
Nečítali ste v Písme: „Kameň, čo stavite-
lia zavrhli, stal sa kameňom uholným.“ 
(Mk 12, 10)
„Kameň, čo stavitelia zavrhli...“ Kristus 
bol ten „kameň úrazu“ a urážka pre 
náboženských vodcov. Ale mnoho ľudí sa 
k nemu obrátilo a pre tých sa stal kame-
ňom základným. A tak je to aj dnes. Buď 
je pre teba Kristus kameň úrazu, ak nie si 
obrátený, alebo ak sa obrátiš na neho, stane 
sa ti kameňom uholným. Buduj na Kristovi! 
Nesklame ťa, uvidíš!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Po vchode Poďte... Ján ťa pokrstil 
v Jordáne... Ostatné zo sviatku Bohoz-
javenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku. 
Zdržanlivosť od mäsa – s. 341 (281)

SOBOTA 9. január
Mučeník Polyeukt. Sobota po Bohoz-
javení

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11, 
zač. 7
On odvetil: „Napísané je: ,Nielen z chle-
ba žije človek, ale z každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst.‘“ (Mt 4, 4)
Ježiš sa so satanom nedohaduje, kto má 
pravdu a kto nie. Zakaždým používa frázu 
„napísané je“. Keď pre Krista platí ako ko-
nečná odpoveď Biblia, čo potom pre nás? 
Prečo toľko kresťanov má problémy žiť 
kresťanským životom? Pretože nepoznajú 
Bibliu! Ja verím, že Božie slovo má odpoveď 
na každý môj problém. Ježiš neodpovedá: 
„Myslím si, možno to bude tak alebo tak.“ 
Nie! Napísané je! A aj diabol prijal tieto 
odpovede za konečné.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Po vchode Poďte... Ján ťa pokrstil 
v Jordáne... Ostatné zo sviatku Bohoz-
javenia. Namiesto Dôstojné je sa spieva 
Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku 
– s. 341 (281)

NEDEĽA 10. január
Nedeľa po Bohozjavení. Biskup Gregor 
Nysský
Čítania: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 – 
17, zač. 8 
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte 
pokánie, lebo sa priblížilo nebeské krá-
ľovstvo.“ (Mt 4, 17)
Uspôsobiť sa pokáním na prijatie Božieho 
kráľovstva znamenalo v reči Ježiša podpí-
sať Bohu „bianco šek“. Podpísať čistý hárok 
a nechať si naň nadiktovať čokoľvek. Zna-
menalo to vzdať sa všetkého, čím sa človek 
púta ešte k brehu a bez váhania nasadnúť 
na jeho loď, ktorá ho povezie tam, kam on 
bude chcieť. Ale kto z nás môže povedať, 
že sa takto odovzdal Bohu? Aj ja cítim, 
ako tejto Kristovej výzve protirečia moje 
túžby a plány, ktoré sa vo mne ozývajú, keď 
som sám i medzi ľuďmi, keď som doma 
v rodine, ale i v zamestnaní, pri stole, pri 
zábavách alebo na cestách... Toto Božie 
slovo nás vyzýva konečne pochopiť, že 
Boh vždy nekonečne viac dáva, ako berie. 
Hovorí o tom, aby sme sa nebáli otvoriť 
sa mu a dovoliť mu kraľovať nad sebou. 
Pane, ty buď kráľom môjho života. Buď 
kráľom aj mojej rodiny! Tebe dávam kľúče 
od všetkých dverí môjho hradu, v ktorom 
som zabarikádovaný. Vstúp, Pane, a celého 
ma zajmi!
Liturgia: Hlas 7. Evanjelium na utierni 
desiate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Nedeľný vchod, tropár hlasu a sviatku 
Bohozjavenia, Sláva, kondák hlasu, I teraz, 
kondák sviatku Bohozjavenia. Ostatné 
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z nedele po Bohozjavení . Namiesto Dôs-
tojné je sa spieva Zvelebuj a irmos z utierne 
sviatku – s. 150, 342, 345 (189, 281, 285)

PONDELOK 11. január
Prepodobný Teodóz
Čítania: 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 27 
– 33, zač. 43 (Teod.)
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate 
a ste preťažení, a ja vás posilním. (Mt 
11, 28)
Tým preťažením má Kristus na mysli váhu 
hriechu. Priateľu, hriech je príliš ťažký na 
to, aby si ho mohol niesť sám! Mohol by si 
dostať pruh. Jediné miesto, kde môžeš svoje 
hriechy odložiť, je spovednica. Viem z vlast-
nej skúsenosti, že potom existuje zvláštny 
pokoj a odpočinutie, ktoré môže dať len 
Kristus. Len ten môže byť posilnený, kto 
príde ku Kristovi.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Vchod sviatku Bohozjavenia, 
tropár sviatku a Teodózovi. Sláva, kon-
dák Teodózovi, I teraz, kondák sviatku 
Bohozjavenia. Ostatné sviatku Bohozjave-
nia a Teodózovi. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne 
sviatku – s. 349 (281)

UTOROK 12. január
Mučenica Tatiana
Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60
Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte 
čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je 
plné lúpeže a neprávosti.“ (Lk 11, 39)
Farizeji dbali na to, čo si cenia ľudia, nie na 
to, čo si cení Boh. A to je aj náš prípad. Čo 
povedia ľudia, keď zistia, že som kradol? 
Ale čo povie Boh, to nám až také vážne 
nepripadá. A pritom ťa nebudú súdiť ľudia, 
ale Boh. A tu je ten paradox. Väčší dôraz 
dávame na mienku tých, čo v konečnom 
dôsledku vôbec nerozhodujú, ako na toho, 
ktorý má moc nás odsúdiť.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára – s. 
341 (281)

STREDA 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 
46, zač. 61
No beda vám, farizeji, lebo dávate de-
siatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, 
ale spravodlivosť a Božiu lásku obchá-
dzate! Toto bolo treba robiť a tamto 

nezanedbávať! (Lk 11, 42)
Pravé kresťanstvo nie je záležitosť formy, 
rutiny. Kresťanstvo – ako to vidím ja – je 
záležitosť srdca. Tí muži mali falošné hod-
noty. On im nevraví, že je nesprávne dávať 
desiatky, ale že je zlé to, na čo zabudli. Áno, 
priateľu, to, že dávaš, ťa ešte automaticky 
nerobí kresťanom, ale len čo sa kresťanom 
staneš, dávanie bude sprevádzať tvoj život.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára – s. 
341 (281)

ŠTVRTOK 14. január
Prepodobní mučeníci zo Sinaja a Raity. 
Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Čítania: 1 Sol 5, 1 – 8, zač. 271; Lk 11, 47 – 
12, 1, zač. 62
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč 
poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo 
chceli vojsť, ste zabránili. (Lk 11, 52)
Vina spočívala v tom, že sa farizeji utápali 
vo formálnych maličkostiach. Naďalej boli 
neúprimní, stále pridávali drobné naria-
denia, ale sami ich neplnili. Práve tak je to 
aj dnes: najväčšou prekážkou rozšírenia 
kresťanstva v dnešnej dobe je nominálny 
kresťan. Je veriacim iba v slovách – v srdci 
je prázdno a chlad. Jeho príklad odradí 
mnohých, ktorí by možno záujem mali.
Liturgia: Menlivé časti ako 9. januára –  s. 
341 (281)

PIATOK 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrč-
ník
Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13; 24 – 28, zač. 272; Lk 
12, 2 – 12, zač. 63 (z 24. týž.)
Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná 
pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred 
Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred 
ľuďmi, bude zapretý pred Božími anjel-
mi. (Lk 12, 8 – 9)
Vieš, v otázkach spásy ľudskej duše a več-
ného života s Bohom si musíš byť istý. Istý 
v tom, že máš v rukách ten správny „re-
cept“. Totiž jed na krysy tvorí z 95% dobré 
jedlo a z 5% jed! Preto je dôležité sadnúť si 
a prečítať si, ako ten môj Spasiteľ vyzerá, 
čo sa mu páči a čo nie, ako sa k nemu 
dostať. Si sám za seba zodpovedný. Musíš 
poznať Božie slovo, a potom rozoznáš jed 
okamžite!
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa – s. 
159 (195)

SOBOTA 16. január
Poklona reťaziam apoštola Petra
Čítania: Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Jn 21, 15 – 25, 
zač. 67 (apoštolovi)
Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišo-
vi: „Pane, a čo bude s týmto?“ (Jn 21, 21)
Ježiš vraví Petrovi, že raz zaňho zomrie. 
Kedysi Peter vyhlásil, že by zaň položil 
život – a to aj spraví. Ale teraz sa zachová 
ako každý z nás. „Keď mám zomrieť, čo 
sa stane s Jánom?“ Nie je to typické? Ježiš 
odpovedá: „Peter, povedal som to, čo urobíš 
pre mňa. Čo sa stane s Jánom, nie je tvoja 
záležitosť. Ty choď a pas moje ovce.“ Ako 
často robíme podobne. Kristus nás volá 
a my ukazujeme na iného.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti Petrovi – s. 351 (194 – zo štvrtka)

NEDEĽA 17. január
32. nedeľa po Päťdesiatnici. Prepodob-
ný Anton Veľký
Čítania: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19, 
1 – 10, zač. 94
Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: 
„Pane, polovicu svojho majetku dám 
chudobným a ak som niekoho oklamal, 
vrátim štvornásobne.“ (Lk 19, 8)
Uvedomme si, že v čase tejto udalosti je Je-
žiš na ceste do Jeruzalema – na ceste, ktorá 
sa končí smrťou na kríži. A on to vie. Ces-
tou prechádza cez Jericho a dá sa povedať, 
že ide trocha „mimo kurzu“. Prečo? Pretože 
v Jerichu je jeden hriešnik, ochotný zmeniť 
sa. On sám to síce ešte nevie, ale Ježiš áno. 
V časoch nášho Spasiteľa bolo Jericho niečo 
ako Las Vegas v USA. Bývalo tam mnoho 
publikánov, ktorí boli ako dnešná mafia. 
A Zachej bol jeden z hlavných. Nevieme, čo 
sa odohralo medzi Ježišom a Zachejom, ale 
výsledok vidíme vo verši 8. Svet stále niečo 
hľadá a Zachej to v ten večer našiel. Ježiš 
s ním povečeral a on sa navždy zmenil. 
Ježiš prechádza mestá a dediny a chcel by 
s niekým povečerať – chce sa rozprávať 
s ľuďmi, ktorí ho nepoznajú. Chcel by sa 
rozprávať o tvojej duši a o tvojej budúcnos-
ti. Možno, že stojí práve pri tvojich dverách. 
Otvoríš mu?
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni 
jedenáste. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár hlasu a Antonovi, kondák 
hlasu, Sláva, kondák Antonovi, I teraz 
podľa predpisu. Ostatné z hlasu – s. 152, 
352 (190)

Vladimír Mikluš-Sekera 
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Keď človek vstúpi do 
východného chrámu, 
zvlášť byzantského, oci-

tá sa akoby vo vyššom, vzneše-
nom svete. Je obklopený nebes-
kými bytosťami zobrazenými 
prostredníctvom ikon nielen 
na ikonostase, ale aj v kupolách, 
klenbách a na stenách chrámu. 
Táto vizuálna prítomnosť neba 
– nebeský svet v zástupe svätých 
na čele so Spasiteľom a jeho 
matkou Presvätou Bohorodič-
kou v nás vzbudzuje túžbu žiť 
podobne ako tí, ktorí sa k nám 
prostredníctvom ikon skláňajú 
– v pravde a kráse.

Takto je ikona pre kresťana 
prostredníkom medzi hma-
tateľným, zmyslovým svetom 
a svetom nedostupným pre 
každodenné prijatie, svetom, 
ktorý sa poznáva iba očami 
viery. Preto ikona nemôže byť 
len ilustráciou Biblie či umelec-
kým stvárnením historických 
udalostí, ba ani portrétom 
zobrazených svätých, ako si to 
niektorí mylne myslia. Ikona je 
povolaná zjavovať krásu budú-

ceho a premeneného sveta a na-
pomáhať nám stať sa tým, čím 
máme byť podľa večného plánu, 
ktorý Boh naznačil o každom 
človeku. Týmto plánom je, „aby 
všetci ľudia boli spasení a prišli 
k poznaniu pravdy“ (1 Tim 2, 4). 
Ikona tak nie je len obrazom, 
ktorý vyjadruje výstup človeka 
k Bohu, ale podľa slov L. Us-
penského „...zostúpenie Boha 
k nám, formu, v ktorej nastane 
stretnutie Boha s človekom, mi-
losti s prirodzenosťou, večnosti 
s časom“. A preto ikona pred-
stavuje nového človeka, človeka 
bez hriechu, premeneného 
Božou milosťou a láskou.

Ikona nezobrazuje pozem-
skú krásu, ktorá je telesná, ako 
to zobrazuje portrét či socha, 
ale telo premenené, ožiarené 
nestvoreným božským svetlom, 
ktoré je vyjadrené nimbom 
(svätožiarou). To je krása 
a sláva vytvorená materiálnymi 
prostriedkami, viditeľná navo-
nok. Preto všetko to, čo pripo-
mína pominuteľné telo človeka, 
je opakom samotnej prirodze-

nosti ikony. Postava zobrazená 
na ikone (či už zmyslové orgány 
ako príliš tenký nos, malé pery, 
veľké oči pozbavené lesku, ako 
aj ostatné detaily – vrásky, vlasy, 
šaty) poukazuje modliacemu sa 
na to, že telo je premenené, pre-
žiarené Božou milosťou v per-
spektíve vzkriesenia. V súlade 
s týmto pretvoreným telesným 
stavom zobrazeného svätca na 
ikone sa všetko telesné a pomi-
nuteľné oduchovňuje a vovádza 
do stavu najdokonalejšej har-
mónie, ktorá je opakom chaosu, 
nepokoja a hriechu vládnucom 
v tomto pominuteľnom svete. 
Na to, že ikona sprítomňuje 
duchovný svet a vovádza nás do 

večnosti, poukazuje aj vnútor-
né, vlastné svetlo ikony, ktorého 
poslanie objasňuje L. Uspenský 
v diele Teológia ikony: „Božie 
svetlo preniká všetko, a preto 
nejestvuje žiaden zdroj svetla 
ožarujúci zobrazenie na ikone 
z tej či onej strany, predme-
ty nevrhajú tieň, pretože sa 
v Božom kráľovstve nenachá-
dza, naopak všetko je zaliate 
svetlom, ľudia negestikulujú, 
ich pohyby nie sú chaotické 
a náhodné, oslavujú Boha, 
pričom každý ich pohyb má 
posvätný a liturgický charak-
ter.“ Naopak, západní barokoví 
umelci nechávali zostupovať 
svetlo na tváre svätcov zhora.

Ikona nevyjadruje telesné, 
ale duchovné, a to vlastným iko-
nickým jazykom. Jej hlavným 
poslaním je poukázať na realitu 
duchovného sveta a voviesť 
človeka do dialógu s Bohom.

Práve v tejto rubrike sa v jed-
notlivých kapitolách pokúsime 
spoločne poodhaliť tajomstvo 
ikony. n

Milan Gábor 
snímka (detail ikony Krista 

vo Veľkých Kapušanoch):  
Mikuláš Ďurkovič

KNIHA: Theodule Rey-Mer-
met – Chlapec, ktorý sa hral 
s Bohom

Kniha zachytáva život svä-
tého Gerarda – svätca, ktorý 
sa hral s Bohom a s ktorým 
sa hral Boh. Po prečítaní 
knihy pochopíme veľkosť 
svätca a dostaneme tiež 
odpoveď na otázku, prečo práve takýto názov 
knihy. Užasneme nad tým, s akou láskou 
prijíma svätý Gerard utrpenie a nariadenia. 
Prejavuje svoju veľkú oddanosť Bohu, a preto 
sa ho snaží nasledovať vo všetkom.
Kniha je spracovaná zaujímavým spôso-
bom. Prelínajú sa v nej výpovede ľudí, ktorí 
videli Gerardov život, ale tiež akoby v istých 
častiach rozprával príbeh samotný svätec. 
Možno ostáva otázkou, prečo má kniha 
podtitul Ochranca matiek. Aj na túto otázku 
dáva dielo odpoveď.

Lucia Šarišská

FILM: 2012

Človeka vždy zaujímalo, 
ako bude vyzerať koniec 
sveta. Tvorcovia filmu 
2012 stvárnili túto tému 
v novom apokalyptickom 
filme. Film vyobrazuje 
jednu z mnohých pred-
stáv o konci sveta, ktorú 
v skutočnosti archeoló-
govia objavili v spisoch Mayov. Film má slabú 
dejovú líniu, ale zaujme najmä kvalitnými 
efektmi, ktoré boli vo filme použité. Čo je 
však na škodu filmu, je jeho umelé predlžo-
vanie v záverečnej časti. Film nemá hlbokú 
myšlienku, ide o klasický komerčný trhák, 
ktorý je skôr vhodný na relax. Skúsený divák 
sa však zamyslí nad konečnosťou všetkého 
a uvedomí si jednu otázku: „Čo by som uro-
bil, keby som zistil, že mi ostávajú len dve 
hodiny života?“

Lukáš Petruš

HUDBA: Planer Shakers – 
Never Stop

Dnešné CD je z radu kla-
sických chvál. Skupina 
Planet Shakers (Hýbači 
planéty) je v gospelových 
kruhoch známa. V ostatných mesiacoch 
rezonuje ich nové CD Never Stop (Nikdy 
nezastaviť), ktoré je typickým štúdiovým 
albumom tejto skupiny. Tak ako vždy využili 
v maximálnej možnej miere rôzne zvukové 
skrášlenia, ktoré robia ich piesne nesmierne 
pestrými. Aj keď táto skupina vydala už 22 
albumov (vo väčšine ide o live nahrávky 
chvál), toto nové CD je špecifické väčšou 
muzikálnosťou a melodickosťou. Planet 
Shakers sa nebáli použiť rockovejší zvuk, 
ktorý veľmi vhodne skombinovali s ich hu-
dobným vyjadrením a prejavom. K tomuto 
CD si možno zakúpiť aj DVD s koncertným 
vystúpením ich najväčších hitov. 

Lukáš Petruš

Jazyk ikony
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 koinonia 
 sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej 
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, 
kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť 
Božieho slova: „Slepí vidia, chromí cho-
dia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, 
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása 
evanjelium“.

Večer chvál  
s modlitbou za uzdravenie
14.01. 17.00 hod. Prešov – Opál
21.01. 17.00 hod. Sečovská Polianka

Večer chvál  
s modlitbami za rozličné potreby
21.01. 19.00 hod. Humenné-Dubník

Stretnutie mladých
28.01. 17.00 hod. Prešov – Opál

Dom modlitby pre mladých
Prešov – každý piatok o 18.00 hod. – ka-
viareň Smajlík (Nataša Mikolajová)
Čemerné – každý utorok o 17.00 hod. 
(Andrea Chanáthová)

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

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

 blahoželáme
Ďakujeme dobrotivému Pánu Bohu za 
nášho duchovného otca Blažeja Rebja-
ka, ktorý 2. januára 2010 oslávil krásne 
životné jubileum – 35 rokov života.
Hoci u nás pôsobíte len 3 roky, svojím 
životom, láskou a dobrotou ste pre nás 
veľkým príkladom. Chceme sa poďakovať 
za prácu vo farnosti, za prekrásne kázne, 
ktoré prenikajú do srdca každého človeka. 
Svojím ľudským prístupom ste si získali 
našu priazeň a vďačnosť. Taktiež sa vám 
chceme poďakovať za prácu pri výstavbe 
novej farskej budovy, za formovanie 
našich detí, ako aj za povzbudivé slová 
vyslovené pri každodenných liturgiách.
Nech Pán žehná vaše kroky na mnohé 
a blahé roky.

To vám zo srdca vyprosujú veriaci 
z farnosti Šarišský Štiavnik.

 darovali na slovo

Gréckokatolícka farnosť Helcmanovce – 
37,50 eura; Helena Dadová, Humenné 
– 34,75 eura; Spolok sv. ruženca, Jastrabie 
nad Topľou – 30 eur; Gréckokatolícka 
farnosť Slovinky – 30 eur; Gréckokato-
lícka farnosť Levoča – 23 eur; Ľubomír 
Porhinčák, Bratislava – 22,50 eura; Gréc-
kokatolícka farnosť Drienov – 21 eur; Ján 
Smolnický, Sokoľ – 21 eur; Ján Regenda, 
Horňa – 20,25 eura; Gréckokatolícka 
farnosť Ľubica – 17 eur; Gréckokatolícka 
farnosť Klokočov – 16,50 eura; Anna 
Chytilová, Košice – 16,25 eura; Gréckoka-
tolícka farnosť Hanušovce nad Topľou – 15 

eur; Gréckokatolícka farnosť Nový Ruskov 
– 14,50 eura; Gréckokatolícka farnosť 
Šumiac – 14,25 eura; Viera Tereková, 
Košice 13,25 eura; Čitatelia z Dargova – 13 
eur; Bohuznámy, Košice – 11,25 eura; Ján 
Ďurka, Michalovce – 10,25 eura; Michal 
Dorič, Vranov nad Topľou – 10,25 eura; 
Gustáv Čorej – 10 eur; Gréckokatolícka 
farnosť Iňačovce – 10 eur; Gréckokatolícka 
farnosť Ubľa – 9 eur; Anna Beluchová, 
Prešov – 7,92 eura; Bohuznámy, Košice 
– 7 eur; Anna Polaščíková, Mrázovce – 7 
eur; Eva Strivinská, Trebišov – 7 eur; Mária 
Schifferová, Košice – 7 eur; Janka Fugedi-
ová, Košice – 6,25 eura; Gréckokatolícka 
farnosť Streda nad Bodrogom – 6,25 
eura; Anna Kmeťová, Humenné – 6,25 
eura; Anna Knutová, Svinia – 6,25 eura; 
Mária Kuzmová, Varechovce – 6,25 eura; 
Jozef Ducár, Trebišov – 6,25 eura; T. J. 
Krstiteľ Gajdoš O. Praem., Fintice – 6,25 
eura; Jozef Bratko, Humenné – 6,25 eura; 
Jozef Mikula, Prešov – 6,25 eura; Dominik 
Šooš, Ružomberok – 6,25 eura; Pavol 
Sivák, Ložín – 6,25 eura; Anna Vatraľová, 
Svidník – 6,25 eura; Juraj Mantič, Brati-
slava – 6,25 eura; Daniela Matfiaková, 
Kežmarok – 6,25 eura; Helena Švedová, 
Sačurov – 6,25 eura; Anna Kereštanová, 
Trebišov – 6,25 eura; Adolfína Jacevičová, 
Humenné – 6,25 eura; Margita Kostovčí-
ková, Michalovce – 6,25 eura; Gréckoka-
tolícka farnosť Zemplínska Teplica – 5,75 
eura; Miroslav Duda, Fintice – 5,50 eura; 
Mária Cifraničová, Trebišov – 5,25 eura; 
Anna Cifraničová, Trebišov – 5,25 eura; 
Ján Kleban, Prešov – 5 eur; Milan Torma, 
Košice – 4,92 eura; Michal Antoš, Strop-
kov – 4,50 eura; Mária Balabasová, Ľubica 
– 4,25 eura; Gréckokatolícka farnosť 
Ďačov – 4,10 eura; Anna Kokinčáková, 
Prešov – 4 eurá; Mária Múdra, Klenov 
– 3,75 eura; Ján Roško, Kolonica – 3,60 
eura; Mária Tabaková, Martin – 3,50 eura; 
Gréckokatolícka farnosť Miňovce – 3,50 
eura; Emília Havadejová, Severná – 3,25 
eura; Ľudmila Špontáková, Prešov – 3,25 
eura; Eva Tkáčová, Dúbravka – 3,25 eura; 
Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce – 3,25 
eura; Michal Zubko, Davidov – 3,25 eura; 
Gréckokatolícka farnosť Pozdišovce – 3 
eurá; Gréckokatolícka farnosť Krajná 
Bystrá 39 – 3 eurá; Mária Bukvová, 
Turčianske Teplice – 2,85 eura; Michal 
Rozkoš, Piskorovce – 2,75 eura; Gréc-

kokatolícka farnosť Bunkovce – 2,75 
eura; František Soták, Jastrabie nad 
Topľou – 2,50 eura; Gréckokatolícka 
farnosť Torysky – 2,25 eura; Magdaléna 
Timurová, Sabinov – 2,25 eura; Ondrej 
Šimšaj, Margecany – 2,25 eura; Mikuláš 
Zakucia, Nitra – 2 eurá; Elena Matiová, 
Sabinov 2 eurá; Terézia Kužmová, Sabinov 
2 eurá; Batolomej Kaščák, Vranov nad 
Topľou – 2 eurá; Michal Sedlár, Prešov – 2 
eurá; Natália Šperková, Brezno – 2 eurá; 
Mikuláš Kasarda, Sečovce – 2 eurá; Róbert 
Cíbik, Galanta – 2 eurá; Andrej Furinda, 
Dolný Kubín – 2 eurá; Eva Sekeľová, 
Prešov – 2 eurá; Martin Slaninka, Brati-
slava – 2 eurá; Pavol Lejko, Košice – 1,75 
eura; Mária Kováčová, Úbrež – 1,55 eura; 
Gréckokatolícka farnosť Šmigovec – 1,50 
eura; Gréckokatolícka farnosť Kyjov – 1,50 
eura; Mária Šopatová, Kežmarok – 1,33 
eura; Ján Jurč, Michalovce – 1,25 eura; 
Pavol Bačinský, Jarovnice – 1,25 eura; 
Juraj Sedlák, Prešov – 1,25 eura; Michal 
Šima, Prešov – 1,25 eura; Pavol Čandík, 
Vranov n/Topľou – 1,25 eura; Anna 
Šišková, Šambron – 1,25 eura; Cyril 
Dujava, Prešov – 1,25 eura; Anna Raffá-
čová, Košice – 1,25 eura; Mária Ducárová, 
Martin – 1,25 eura; Jozef Kučera, Vranov 
nad Topľou – 1,25 eura; Helena Kupcová, 
Košice – 1,25 eura; Anna Šuťaková, 
Sabinov – 1,25 eura; Ladislav Popovič, 
Plavecké Podhradie – 1,25 eura; Marta 
Gombošová, Trebišov – 1,25 eura; Mária 
Čurmová, Dúbravka – 1,25 eura; Mária 
Hromuľáková, Nižný Hrušov – 1,25 eura; 
Milan Zeman, Nižný Kelčov – 1,25 eura; 
Mária Onisiková, Trebišov – 1,25 eura; 
Helena Šipulová, Telgárt – 1,25 eura; 
Michal Lazor, Jánovce –1,25 eura; Anna 
Tančáková, Mrázovce – 1,25 eura; Irena 
Miklošová, Jastrabie n. Topľou – 1,25 
eura; Janka Struňáková, Porúbka – 1,25 
eura; Anna Kičurová, Sulín – 1,25 eura; 
Jozef Kraus, Ruskovce – 1,25 eura; Mária 
Žuravová, Nižná Polianka – 1,25 eura; 
Emília Telepjanová, Košice – 1,25 eura; 
Ladislav Pluskota, Orlove – 1,25 eura; 
Elena Chomová, Stará Ľubovňa – 1,25 
eura; Vasiľ Korba, Poprad – 1,25 eura; 
Mikuláš Sysák CSc., Bernolákovo – 1,25 
eura; Anna Hajduková, Albinov – 1,25 
eura; Kristína Novotná, Košice – 1,25 eura; 
Mária Stenčíková, Stropkov – 1,25 eura; 
Gréckokatolícka farnosť Stropkov – 1,25 

eura; Mária Trenčanová, Prešov – 1,25 
eura; Ján Gurský, Bardejov – 1,25 eura; 
Tatiana Vilčeková, Ružomberok – 1,25 
eura; Mária Hricová, 1,25 eura; o. Helísek, 
ČR – 1,25 ; eura; Gréckokatolícka farnosť 
Rudlov – 1 euro; Mária Pčolárová, Dúb-
ravka – 1 euro; Gréckokatolícka farnosť 
Hlivištia – 1 euro; Juraj Gonda, Hrachovo 
– 1 euro; Mária Didičová, Pčoliné – 1 euro; 
Michal Novotný, Žiar n/Hronom – 1 euro

Všetkým darcom zo srdca vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať! Zároveň na 

nich pamätáme v modlitbách.

 CennÍk inzerCie
Občianska inzercia: Slovo (dátum) 15 cen-
tov a fotografia alebo rámček 2 eurá. 
Meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky 
nepočítame. Bližšie informácie: 051 – 
7731 481

Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu ju-
bileu (od 40 rokov života a od 20 rokov 
kňazstva) v normálnom rozsahu je za 
dobrovoľný príspevok.

Cenník firemnej inzercie nájdete  
na slovo.grkatpo.sk.
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  tv lux

 04.01. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve P 08.30 Sme katolíci – Zmysel utrpenia 
09.00 Doma je doma (PO) 10.00 Spravodajský 
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Kríž a polmesiac 
11.00 Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Gene-
rálna audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 
Stretnutia s Ježišom – Ježiš a Zachej (Lk 19, 1 – 10) 
15.45 Cesty Ježiša 16.15 Sme katolíci – Zmysel 
utrpenia 17.00 Doma v rodine z Banskej Bystri-
ce P 18.00 Po stopách evanjelia v Číne P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 19.00 Octava dies 19.35 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 
U Pavla P 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa

 05.01. (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 (10) 09.00 Doma v ro-
dine (BB) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 U Pavla 12.00 Anjel Pána 
12.35 Orientácie 13.05 Po stopách evanjelia v Číne 
13.35 Octava dies 14.05 Mikrodokument P 14.15 
Pri káve 15.00 Sme živé kamene 15.30 Poltón 
16.00 Číslo 123635 16.20 Kráľovstvo bez hraníc 
(10) 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00 Cesty Ježiša 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Pu-
tovanie kalváriami 19.00 Večerná univerzita 19.40 
Číslo 123635 20.00 Správy P 20.10 Putovanie 
kalváriami 20.20 Návratka 20.30 Medzi nebom 
a zemou P 21.15 Tandem kvíz špeciál 22.00 Pri 
káve 22.45 Doma je doma z Prešova 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa

 06.01. (streda)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Návratka 
07.35 Bonifác a zázračný anjel 09.10 Božia 
stopa P 09.40 Schola gregoriana 10.00 Svätá 
omša z Vatikánu P 12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná 
cesta 13.00 Animátor roka 2009 14.30 Mestečko 
nádeje 14.45 Extra káva 15.30 Cestou štvrtého 
kráľa 16.05 Jasličková pobožnosť z Terchovej 
17.30 Traja králi – legenda alebo realita P 18.10 
Čo sme pre vás navarili 18.30 Rozprávočka P 19.00 
Ozveny srdca – reč duše 19.30 Kríž a polmesiac 
20.00 Správy P 20.10 Páter Pio P 21.45 DE JA 
VU 2009 22.15 Vianoce kade-tade 22.40 Taizé 
23.45 Správy

 07.01. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(BB) P 08.30 Sme katolíci – Zmysel utrpenia 08.55 
Prehľad katolíckych periodík 09.00 Doma v Cirkvi 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodo-
kument P 10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 
Po stopách evanjelia v Číne 12.00 Anjel Pána 12.35 
Večerná univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná 
cesta 14.15 Pri káve 15.00 U Pavla 16.25 Sme 
katolíci – Zmysel utrpenia 17.00 Doma v kultúre 
z Prešova P 18.00 Sme živé kamene 18.30 Roz-
právočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 19.00 Medzi nebom a zemou 19.40 
Poézia 20.00 Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 
20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 20.30 
Poltón 21.00 Orientácie 21.30 FILMiX Å 22.00 
Pri káve 22.45 Doma v rodine 23.45 Správy 23.55 
Z prameňa

 08.01. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(PO) P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v kultúre (PO) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Cesty Ježiša 11.00 
Katechéza 11.30 Kríž a polmesiac 12.00 Anjel Pána 
12.35 Tandem kvíz špeciál 13.20 Sme živé kamene 

13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 14.15 Pri 
káve (PO) 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Pol-
tón klub 16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma na 
dôchodku P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.55 
Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 
Červené more P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 
20.15 Návratka 20.30 Moja misia – magazín Å 
21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

 09.01. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc (11) P 
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko 
nádeje P 07.45 Sme katolíci – Spoveď P 08.15 
Klbko P 08.40 Správy 08.50 Putovanie kalváriami 
08.55 Mikrodokument 9.00 UPéCé live 10.00 Štú-
dio AHA! 10.30 Gospel párty 11.30 Poltón 12.00 
Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom 
a zemou 14.15 Moja misia – magazín Å 15.15 
Návratka 15.30 Večerná univerzita 16.15 Číslo 
123635 16.36 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 
Cesty Ježiša 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň P 
18.30 Rozprávočka – Ako Maťka s Kubkom clivota 
prepadla P 18.40 Klbko 19.00 Orientácie 19.25 
Katechéza 20.00 Spravodajský súhrn P 20.15 
Prehľad katolíckych periodík 20.30 Sedem dní 
na hore Tábor P 21.15 Kuba – Svetlo v tmách P 
21.45 Vlastná cesta 22.15 Červené more 22.45 
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn

 10.01. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(11) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme 
katolíci – Spoveď 08.00 Ichtis – antivírus pre 
deti P 08.20 Sedem dní na hore Tábor 09.00 Ka-
techéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.30 
Kuba – Svetlo v tmách 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio AHA! 14.45 
Klbko 15.00 Kráľovstvo bez hraníc (11) 15.30 
Sme katolíci 9 – Spoveď 15.55 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.20 Moja misia – magazín Å 17.30 
Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka 
– Slimák Maťo a škriatok Klinček. Ako slimák 
Maťo vychoval lastovičku P 18.40 Katechéza P 
19.10 Vlastná cesta 19.40 Putovanie kalváriami 
19.50 Návratka 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 
Môj názor 20.30 Cesty Ježiša P 21.00 Večerná 
univerzita P 21.45 UPéCé live 22.45 Gospel párty 
23.45 Spravodajský súhrn

 11.01. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri 
káve P 08.30 Sme katolíci – Spoveď 09.00 Doma 
na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 
Z prameňa P 10.30 Kuba – Svetlo v tmách 11.00 
Poltón klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Muzikanti, 
ešte raz tú našu 13.55 Kniha 14.15 Pri káve (PO) 
15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Cesty Ježiša 
16.15 Sme katolíci – Spoveď 17.00 Doma v rodine 
(PO) P 18.00 Putovanie po Svätej zemi 18.00 Po 
stopách evanjelia v Číne P 18.30 Rozprávočka – 
Ako slimák Maťo našiel škriatka Klinčeka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 19.00 
Octava dies 19.35 Poézia 20.00 Správy P 20.10 
Môj názor P 20.20 Návratka 20.30 U Nikodéma P 
22.00 Pri káve 22.45 Doma v kultúre 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa

 12.01. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
z Prešova P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (11) 09.00 
Doma v rodine (PO) 10.00 Správy 10.15 Z prame-
ňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 
12.00 Anjel Pána 12.35 Orientácie 13.05 Po 
stopách evanjelia v Číne 13.35 Octava dies 15.05 
Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 Červené 
more 15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(11) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi P 

18.00 Cesty Ježiša 18.30 Rozprávočka – Ako Maťo 
s Klinčekom zachránili les P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Večerná uni-
verzita 19.40 Číslo 123635 20.00 Správy P 20.10 
Putovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 
20.20 Návratka 20.30 Stretnutia s Ježišom – Ježiš 
a bohatý mladík (Mt 19, 16 – 22) P 21.15 Sedem 
dní na hore Tábor 22.00 Pri káve 22.45 Doma na 
dôchodku 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

 13.01. (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 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 
12.00 Anjel Pána 12.35 Vlastná cesta 13.05 Môj 
názor 13.20 Saleziánsky magazín 13.50 Poézia 
14.15 Pri káve (PO) 15.00 Gospel párty 16.00 
Kniha 16.20 Klbko 17.00 Doma v histórii (BB) P 
18.00 Kuba – Svetlo v tmách 18.30 Rozprávočka 
– Ako sa Maťo s Klinčekom opaľovali P 18.40 
Ichtis – antivírus pre deti 18.55 Z prameňa 19.05 
Putovanie kalváriami 19.10 Sedem dní na hore 
Tábor 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 
20.20 Návratka 20.30 Čaviareň live P 21.25 
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Po stopách 
evanjelia v Číne 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma 
v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

 14.01. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Sme katolíci – Spoveď 08.55 Prehľad kato-
líckych periodík 09.00 Doma v histórii (BB) 10.00 
Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument 
10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 Po stopách 
evanjelia v Číne 12.00 Anjel Pána 12.35 Večerná 
univerzita 13.15 Luxáreň 13.40 Vlastná cesta 
14.15 Pri káve 15.00 U Nikodéma 16.25 Sme 
katolíci – Spoveď 17.00 Doma v kultúre P 18.00 
Červené more 18.30 Rozprávočka – Ako Maťo 
s Klinčekom nespoznali blchu P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Stretnutia 
s Ježišom – Ježiš a bohatý mladík (Mt 19, 16 – 22) 
19.40 Poézia 20.00 Správy P 20.10 Putovanie 
kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 Návratka 
20.30 Saleziánsky magazín 21.00 Orientácie 
21.30 FILMiX Å 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

 15.01. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Klbko 09.00 Doma v kultúre 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 
10.30 Cesty Ježiša 11.00 Katechéza 11.30 
Kuba – Svetlo v tmách 12.00 Anjel Pána 12.35 
Sedem dní na hore Tábor 13.20 Červené more 
13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 14.15 Pri 
káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón 
klub 16.20 Mestečko nádeje 17.00 Doma na 
dôchodku (BB) P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodoku-
ment 18.30 Rozprávočka – Ako Maťo s Klinčekom 
našli poklad P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie 
kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Rozorvaná 
hora P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.15 
Návratka 20.30 Moja misia – magazín Å 21.30 
Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii 
(BB) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

 16.01. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(12) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme 
katolíci – Sväté písmo a tradícia P 08.00 Centrum 
nápadov P 08.40 Správy 08.50 Putovanie kalvá-
riami 09.00 Čaviareň live 10.00 Štúdio AHA! P 
10.30 Gospel párty 11.30 Poltón 12.00 Anjel 
Pána 12.25 Prehľad katolíckych periodík 12.30 
Mariánska sobota P 13.30 Stretnutia s Ježišom 
– Ježiš a bohatý mladík (Mt 19, 10 – 16) 14.15 
Moja misia – magazín Å 15.15 Návratka 15.30 

Večerná univerzita 16.15 Rehoľná abeceda 16.30 
Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Cesty Ježiša 17.30 
FILMiX Å 18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka 
– Ako Maťo s Klinčekom vrátili vajíčko P 18.40 
Klbko 19.00 Orientácie P 19.25 Katechéza 20.00 
Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych 
periodík 20.30 Tandem kvíz P 21.15 Zagorszk P 
21.45 Vlastná cesta 22.15 Rozorvaná hora 22.45 
Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn

 17.01. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(12) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme 
katolíci – Sväté písmo a tradícia 08.00 Ichtis – 
antivírus pre deti P 08.20 Tandem kvíz 09.00 
Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 
11.15 Rehoľná abeceda 11.30 Zagorszk 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 (12) 15.30 Sme katolíci – 
Sväté písmo a tradícia 15.55 Ichtis – antivírus 
pre deti 16.20 Moja misia – magazín Å 17.30 
Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín 18.30 
Rozprávočka – Ako Maťo s Klinčekom zasadili 
šušku P 18.40 Katechéza P 19.10 Vlastná cesta P 
19.40 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Môj názor 20.25 
Návratka 20.30 Cesty Ježiša P 21.00 Večerná 
univerzita P 21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel 
párty 23.45 Spravodajský súhrn 

 stv – dvojka

 01.01. (piatok)  07.55 Daj Boh šťastia tejto zemi – 
vianočná pohľadnica z Chrenovca 11.00 Novoročná 
sv. omša – priamy prenos z Katedrály sv. Martina 
v Bratislave pri príležitosti sviatku Panny Márie 
Bohorodičky a vzniku Slovenskej republiky – ce-
lebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský 
arcibiskup 19.20 Sviatočné slovo

 04.01. (pondelok)  19.15 Malokarpatský betle-
hem Stanislava Štibraného

 06.01. (streda)  10.00 Pravoslávne Vianoce 
10.30 Slávnostná sv. omša – priamy prenos 
z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach na slávnosť 
Zjavenia Pána. Celebruje Mons. Alojz Tkáč, košický 
arcibiskup. 12.00 Život a dielo katolíckeho kňaza, 
umelca, rodoľuba a vynálezcu Jozefa Murgaša, 
ktorý sa venoval elektrotechnike a zhotovil prvú 
vysielaciu stanicu na prenos rádiových vĺn v USA. 
12.05 Mystická reč ikon – dokumentárny film 
o poslaní ikon aj v dnešnom, nielen v muzeálnom 
chápaní 18.25 Aj keď nemám takmer nič, vidím, že 
Boh sa o mňa stará. Dokumentárny film približuje 
divákom ťažké životné podmienky a život misio-
nárov v Keni a Južnom Sudáne. Do týchto krajín 
smeruje aj humanitárna pomoc zo Slovenska 
cez detskú vianočnú akciu Dobrá novina, kde sa 
deti finančnými zbierkami podieľali na pomoci 
deťom v Keni a Južnom Sudáne 20.00 Sviatočné 
slovo 22.35 Medzinárodný ekumenický koncert 
sakrálnych spevov

 07.01. (štvrtok)  13.30 Šarišské zvyky a obyčaje 
I. – Dzeň derešovi. Ľudové divadlo podľa Jána 
Lazoríka 15.15 Aj keď nemám takmer nič, vidím, 
že Boh sa o mňa stará R 

 08.01. (piatok)  09.20 Majster Pavol z Levoče 
11.50 Šarišské zvyky a obyčaje II. – Dzeň kolačovi

 09.01. (sobota)  10.45 Dejiny kresťanstva (Elena 
Maróthy-Šoltésová)

 10.01. (nedeľa)  11.05 Vianočný koncert – Za posla 
pieseň mám – pásmo renesančnej poézie a hudby 
11.35 Musica Cathedralis – Zbor sv. Cecílie a Ko-
morný orchester pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach 
ponúknu vokálno-inštrumentálny repertoár od 

slovo   01 | 2010



Pomôcky: 
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Mohamedov 
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legenda: agÁt, ananÁs, anyl, atrament, bača, banÁn, 
baran, cena, cesta, cieĽ, cisterna, cval, čereŠňa, 
eFez, etanol, etyl, Fenoly, Film, hlas, hnev, izÁk, 
kalerÁb, krst, lavica, lepra, list, malina, naim, 
novela, obuv, ocot, odev, olej, oliva, pakt, plÁž, 
podiel, riad, ruža, semeno, slovo, snem, srdce, tÓra, 
ulica, urna, vianoce, zvon, zvukovod, žalm, žiak, 
žiaĽ, život, žreb.

tajničku osemsmerovky tvorí 34 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 24/25: krížovka: (pozri 1 kor 16, 
13a); osemsmerovka: úžas a prekvapenie vedie k úcte a tá 
k modlitbe vďačnosti. VýhERcA: marián hnat zo starej Ľubov-
ne. 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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obdobia gregoriánskeho chorálu až po klasicizmus 
12.05 Orientácie 12.35 Slovo 00.00 Slovo R

 radio lumen

Nedodali program.

 slovenský rozhlas

Rádio Slovensko
 03.01. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke 
21.05 Cesty R

 06.01. ( streda)  09.30 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrály Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave 19.20 Ekuména vo svete

 07.01. (štvrtok)  19.20 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán

 10.01. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke 
21.05 Cesty R

 13.01. (streda)  19.20 Ekuména vo svete

 14.01. (štvrtok)  19.20 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán

 17.01. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke 
21.05 Cesty R

Rádio Regina – Bratislava, Banská Bystrica, 
Košice
 03.01. (nedeľa)  17.10 Frekvencia M: Komunita 
Apostolos

 06.01. (streda)  21.00 Cesty R

 09.01. (sobota)  21.00 Cesty: Náboženské 
spektrum

 10.01. (nedeľa)  17.10 Frekvencia M

 13.01. (streda)  21.00 Cesty R

 16.01. (sobota)  21.00 Cesty: Náboženské 
spektrum

 17.01. (nedeľa)  17.10 Frekvencia M 

Rádio Regina – Bratislava, Banská Bystrica
 03.01. (nedeľa)  07.55 Z duše – Š. Chrappa: 
Symboly 14.45 Z duše R

 10.01. (nedeľa)  07.55 Z duše – Daniel Dian: 
Trojkráľové posolstvo 14.45 Z duše R

 17.01. (nedeľa)  07.55 Z duše – Daniela Hroncová: 
Dôležitosť vody 14.45 Z duše R

Rádio Regina Košice
 01.01. (piatok)  09.30 Novoročná rímskokatolícka 
sv. omša z Kostola svätého Antona Paduánskeho 
v Košiciach 11.50 Z duše – Arcibiskup Alojz Tkáč: 
Na prahu roka 12.30 Frekvencia M: James Evans, 
Daniel Shaw – vianočné piesne

 02.01. (sobota)  21.00 Cesty

Rádio Devín
 01.01. (piatok)  07.00 Rozmery času

 03.01. (nedeľa)  15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich

 06.01. (streda)  07.00 Vianoce budú každý deň 
13.00 Traja králi

 10.01. (nedeľa)  15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich

 17.01. (nedeľa)  15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich
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Centrum pre rodinu – Sigord
Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435; e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

 gr.kat.  mládežnÍCke Centrum bárka
Jusková Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

09.01.2010 – Animátorský ples
15. – 17.01.2010 – Kantorský kurz Služby vopred 
posvätených darov (Tento kurz je určený pre všetky 
vekové kategórie: kantorov, kňazov, začínajúcich 
mladých kantorov atď., ktorí by sa chceli naučiť spievať 
či slúžiť túto liturgiu. Bude tu aj možnosť zakúpiť si DVD 
a CD nosiče s obrazovým záznamom, ako aj so sloven-
skými a cirkevnoslovanskými nápevmi tejto liturgie.
Nahlásiť sa možno na mejlovej adrese: skolacentrum@
centrum.sk alebo vo svojich farských úradoch. Cena 
pobytu je 19,25 eur, pre členov CVČ 5 eur.)
22. – 24.01.2010 – Kurz Filip
05. – 07.02.2010 – Tématický víkend: Divadlo ako 
jeden z nástrojov novej evanjelizácie (Základný 
kurz o tom, ako začať vedie Mgr. Vlado Špurek.)
12.− 14.02.2010  – Život v Kristovi (Nadstavba na 
Kurz Filip, ktorý sa skladá z tém: Dôležitosť modlitby; 
Ako a prečo čítať Božie slovo; Ako obstáť v duchov-
nom boji; Ako byť vedený Duchom; Ako hovoriť iným 
o Kristovi.)
 15.− 18.02.2010 – Jarné prázdniny (Týždeň tvori-
vých dielní pre animátorov zameraný na využitie filmu  
pri evanjelizácii.)

 Škola v prÍrode sv. lukáŠa
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

 Centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

15. – 17.01.2010 – Kurz Rút 
29. – 31.01.2010 – Kurz Bilingsovej ovulačnej 
metódy
12. – 14.02.2010 – Kurz Samuel
13., 20. a 27.02.2010 (farský chrám Svidník-mesto) – 
celodenný Kurz predmanželskej prípravy (Prihlásiť 
sa môžete na: www.domanzelstva.sk.)
18. – 21.03.2010 – Kurz predmanželskej prípravy
12. – 15.04.2010 – Kurz Kazateľ (Tento kurz ponúka 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom ohlasujú Ježiša 
Krista, možnosť hlbšie sa ponoriť do Božieho slova 
a odhaliť jeho bohatstvo, moc a účinnosť.)

 gr.kat.  mládež. pastor. Centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

PONDELOK
15.30 – 17.00 Dramatický krúžok
18.00 – 19.30 Študentský zbor

UTOROK
18.00 – 19.30 Stretnutia pri čaji (párny týžd.)
18.00 – 20.00  Projekcia filmov a beseda

STREDA
16.30 – 17.00 Mám problém - čo ďalej? (poradenstvo)
18.00 – 20.00 Katedrálny zbor
18.30 – 20.00 Študentské modlitby chvál v Kaplnke Božej 
múdrosti na GTF

ŠTVRTOK
14.30 – 15.30 Študentské stretko
16.00 – 18.00 Škola do manželstva
18.00 – 20.00 Dom modlitby pre mladých

 pastoraČné Centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081

Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
Prirodzené metódy plánovania rodičovstva

 

Dnes je veľmi dôležité rozprávať o zodpovednom rodičovstve. Veľmi veľa manželských párov 
má problém práve v oblasti sexuality a v oblasti zodpovedného plánovania rodiny. Hriech, 
ktorý si manželia mnohokrát zvolia ako východiskovú cestu z tohto problému (prerušovaný 
styk, kondóm, hormonálna antikoncepcia... ), negatívne zasiahne do ich spolunažívania 
a speje to k ich postupnému odcudzeniu sa, neláske, sebectvu a nakoniec aj k rozpadu man-
želstva. Mnohokrát si ani neuvedomia, že práve tam je koreň ich ďalších problémov.

Kvôli tejto zodpovednosti vám chceme ponúknuť možnosť absolvovať kurz Billingsovej ovu-
lačnej metódy. Manželské páry, ktoré absolvujú tento kurz, môžu byť po získaní certifikátu 
nápomocné práve pri príprave na manželstvo alebo pri hľadaní riešení pre manželské páry, 
ktoré nechcú žiť intímny život antikoncepčným spôsobom. Majú sa tak možnosť dozvedieť 
nielen to, čo je zakázané, ponúkame aj riešenie a odborníka.

Kurz je určený pre farnosti a vybrané manželské páry alebo jednotlivcov, katechétov, učite-
ľov, členov tímov pre prípravu snúbencov a všetkých tých, ktorí chcú slúžiť ochrane života 
a ochrane pred bioetickou hrozbou, a pre všetkých, ktorí chcú žiť podľa Božieho prirodzené-
ho zákona.

29. – 31.01.2010 (piatok 16.00 hod. – nedeľa 14.00 hod.)
Miesto: Centrum pre rodinu –– Sigord
Patronát: Centrum pre rodinu – Sigord a Donum vitae
Školiteľ: MUDr. František Orlovský

Termín záväzných prihlášok: 10. január 2010
Príspevok na kurz: 40 eur  (2x noc, celodenná strava: večera v piatok, raňajky, obed, večera 
v sobotu, raňajky, obed v nedeľu)
Vzdelanie a vek: bez obmedzenia

Podmienkou pre službu v Cirkvi je osobné svedectvo a život podľa prirodzených metód pláno-
vania rodičovstva.
V prípade záujmu môžeme sprostredkovať ďalší kurz zodpovedného rodičovstva (napr. 
Symptotermálna metóda) v inom termíne.


