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Vzájomné obradové vplyvy
Keď sa stretnú Východ a Západ
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Kaplnka sv. veľkomučeníka Pantelejmona
v Slavkovciach
F

arnosť Slavkovce leží na
území Michalovského
protopresbyterátu, 20km južne
od Michaloviec. Vo farnosti
sa nachádza gréckokatolícky
chrám, ktorý bol postavený
v roku 1802.
Vo farskej budove bola v lete
v roku 2009 vytvorená kaplnka,
ktorá je zasvätená sv. veľkomučeníkovi Pantelejmonovi. Keďže
sv. Pantelejmon pochádzal
z grécko-byzantského
prostredia, aj kaplnka bola
vymaľovaná v tomto štýle.
Ikony sa nachádzajú na stenách
kaplnky aj na doskách jednoduchého ikonostasu. Autorom
ikon v kaplnke je gréckokatolícky kňaz otec Róbert Demko.
V kaplnke za ikonostasom
sa nachádza prestol s dvoma

ripidami. Zaprestolná ikona zobrazuje Spasiteľa sediaceho na
tróne, ktorý drží v ruke otvorenú knihu s nápisom v staroslovienčine Nebojsja, maloje stado,

jako blagoizvoli Otec vaš dati
vam carstvo. Na strope svätyne
sa nachádza ikona modliacej sa
Bohorodičky. Ikonostas tvoria
v podstate dve základné ikony:

ikona Spasiteľa a ikona Bohorodičky Hodigitrie. Na zadnej
stene lode kaplnky sú umiestnené ikony Uzdravenia slepého
a ikona Nedele Samaritánky. Na
strope sa nachádza ikona Krista
Pantokratora. Kaplnka alebo po
slovansky nazývaná časovňa je
využívaná aj na bohoslužobné
účely pre veriacich farnosti, najmä v zimných mesiacoch roka,
i na osobnú modlitbu kňaza
a veriacich prichádzajúcich
na modlitbu aj mimo svätých
liturgií. Kaplnka bola vytvorená
prebudovaním jednej z izieb
nachádzajúcich sa v budove,
keďže sa táto miestnosť nevyužívala na bývanie. n
Ľuboslav Petričko
snímka: autor

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Nižnom Hrušove
P

re nedostatok archívnych
materiálov nevieme presne
určiť začiatok súvislého osídlenia, z ktorého vyrastal Nižný
Hrušov, nepriame dôkazy však
svedčia o tom, že písal svoje
dejiny už v dobe Arpádovcov
v 13. storočí.
Počas pôsobenia otca Michala
Vasiľa rímskokatolícky farár
otec Novák daroval gréckokatolíkom pôvodný románsky
kostol s použitím tzv. Karolínskej miery – kružnice, ktorý bol
rozšírený v r. 1400 do terajšej
jednoloďovej podoby. Chrám
využívali rímskokatolícki veriaci do roku 1918, keď si postavili nový chrám. Táto národná
kultúrna pamiatka s kapacitou
150 miest sa nachádza v strede
námestia v obci na umelo navŕšenej vyvýšenine. V tom čase si
chrám vyžadoval rekonštrukciu,
no finančné prostriedky neboli
dostatočné.
Na Vianoce v roku 2007 do-

stali veriaci do daru od miestneho farníka ikonu Presvätej Bohorodičky. Práve táto ikona bola

sa slúžila prvá svätá liturgia,
hoci ešte v stiesnených podmienkach, pretože časť chrámu

hnacím motorom. Myšlienka
ikonostasu oslnila všetkých,
a preto sa rozhodli vynoviť svoj
chrám. Snahou veriacich bolo
postaviť základný rad ikonostasu. Pustili sa do práce s takým
zanietením, že 6. augusta 2008

bola už vymaľovaná a časť ešte
nedokončená. Celkovo trvala
rekonštrukcia interiéru chrámu
zvnútra neuveriteľné dva mesiace. Autorom ikon je p. Peter
Vereščák zo Sečoviec, drevenú
konštrukciu zhotovil p. Štefan

Ščerba a je doplnená rezbami
p. Jozefa Takáča. Všetci veriaci
svorne pomáhali pri týchto
prácach a bolo už len otázkou
času, kedy sa začne obnovovať
aj exteriér chrámu. V apríli 2009
sa znova začalo pracovať. Bola
opravená veža, strecha nad loďou, vynovila sa fasáda a upravilo okolie chrámu. Slávnostnou
posviackou, ktorú vykonal 23.
augusta 2009 Mons. Ján Babjak
SJ, sa ukončila snaha veriacich
o zveľadenie chrámu. Chrám je
dnes pýchou všetkých veriacich
z Nižného Hrušova.
Vďačnosť veriacich patrí aj
duchovnému otcovi M. Janočkovi za trpezlivosť, štedrým
sponzorom z obce, starostovi J.
Tomášovi, a tým, ktorí sa podieľali akýmkoľvek spôsobom na
rekonštrukcii chrámu. n
Emília Bakajsová-Bezeková
snímka: autor
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Brehy mostov
Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za
vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene
ste boli pokrstení? (1Kor 1, 13)
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Rozdelenie nie je v ľudskom živote
ničím výnimočným. Akosi všadeprítomné
rozdeľovanie na kategórie kvality či kvantity
sa stalo súčasťou všetkého, čo robíme a vo
svete, v ktorom žijeme. Už len to, ako sme si
rozdelili plynúci čas na dni, hodiny a minúty, napovedá, že chceme mať pevne vo
svojich rukách všetko, čo sa okolo nás deje.
Delenie v pozitívnom zmysle slova má svoje
najhlbšie opodstatnenie, ak pomáha budovať a nie rúcať. Ale celkom iný význam má
dimenzia slova rozdelenie, ktoré ničí vzťahy
a uvrhuje nás do samoty. Sami sebe teda položme otázku, kedy sa z rozdeľovania stáva
ničiaci prvok, ktorý so sebou prináša ruka
v ruke s chaosom aj nenávisť. Prečo sa ľudia
odnepamäti snažia deliť a rozdeľovať, prečo
rozdeľujú vzťahy, prečo delia spoločnosť?
Skoro vždy po násilnom rozdelení nastupuje nenávisť a nevraživosť. Dejiny ľudského rodu aj Cirkvi nás učia, že táto cesta nie
je tá, ktorá by zaručila pokoj, lásku a šťastie.
A ak sa na ňu už raz vydáme, zaiste to budeme ľutovať a návrat späť nebude ľahký. Veď
o čo viac námahy treba vynaložiť na vybudovanie mostu jednoty ponad rozbúrenú rieku
ľudskej vášne, nenávisti a pýchy! Čo by teda
malo byť základným kameňom a oporným
stĺpom takejto stavby, aby sme sa raz mohli
tešiť z jednoty?
Zaiste, okrem modlitby, ochoty počúvať a odpúšťať musí byť aj pripravenosť
zomierať vo svojej vlastnej pýche srdca.
Nie je možné začať budovať mosty, ak sa
najprv neupravia brehy, pretože inak by
bola celá stavba ohrozená a predurčená na

skazu. Miestami, o ktoré sa má budúci most
jednoty oprieť, sú brehy, nie rovnaké, nie
identické. Jedno však majú spoločné, sú to
brehy – základy – naše ochotné srdcia. Ak
si svoje srdcia nepripravíme a nespevníme
láskou, aby sa o ne mohli oprieť základy
jednoty, nadarmo budú do vôd ekumenizmu či spoločného života hádzané piliere
modlitieb a vystierané laná odhodlania
pre zjednotenie. Budeme sa len podobať
farizejom v ich modlitbách a spravodlivosti.
Práve preto musíme začať budovať každý na
svojom brehu. Spevniť sa láskou, trpezlivosťou a v pravde sa pozrieť na svoje vlastné
nedostatky, aby sme sa azda my sami nestali
príčinou pádu celej stavby alebo rozšírenia
priepasti medzi brehmi.
Opakom snáh človeka o deštrukčné
rozdelenie je túžba po dokonalej jednote.
Pretože počas pozemského putovania sme
vystavení mnohým hriechom a pri rozdeleniach sa udeje veľa zlého, zdá sa, že sme
odsúdení na život v odlúčení. No aj brehy
tých najrozbúrenejších riek sa dajú spojiť
mostmi jednoty. V našich životoch je mnoho dravých riek, ktoré rozdeľujú naše vzťahy
a nechávajú nás opustených na brehoch
našich sŕdc. Spevnime teda naše srdcia láskou, ktorej zdrojom je ten, ktorý bol za nás
ukrižovaný a ktorý nikdy nebol oddelený ani
od ľudí, pretože sa stal jedným z nich, ani
od Boha, pretože bol Božím Synom. A tak
budujme mosty, na ktorých môžeme jeden
druhého objať.

Mikuláš Jančuš
člen redakčnej rady

4 | SPRAVODAJSTVO
n V roku 2009 bolo vo svete
násilne usmrtených 37 svedkov
evanjelia zo 16 krajín, z toho 30
kňazov, 3 rehoľné sestry, 2 seminaristi a 2 laickí dobrovoľníci. Od roku
1990 bolo napríklad len v Rusku
zavraždených 25 duchovných.
n Nový vedúci úradu v Kongregácii pre východné cirkvi Mons.
Arnaud Bérard bol 18. decembra
Benediktom XVI. vymenovaný do
úradu.
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Nuncius v ČR slávil Božie narodenie
v gréckokatolíckej Katedrále sv. Klimenta v Prahe
Do Katedrály sv. Klimenta
v Prahe sa 24. decembra zišlo
mnoho veriacich gréckokatolíckeho exarchátu, aby spoločne

oslávili sviatok Božieho narodenia. Odpoludnia o 15.00 hodine
v katedrále slúžil Liturgiu sv.
Bazila Veľkého apoštolský exar-

n Pozitívna reakcia rímskeho
hlavného rabína prišla 23. decembra po publikovaní vysvetľujúcej
nóty hovorcu Svätej stolice k otázkam, ktoré vznikli v židovských
kruhoch po tom, ako pápež Benedikt
XVI. podpísal dekrét o hrdinských
cnostiach pápeža Pia XII. ako kandidáta na blahorečenie.
n Svätý Otec obedoval s chudobnými, keď navštívil 27. decembra núdznych, o ktorých sa stará
Komunita sv. Egídia v rímskej štvrti
Trastevere.
n V Poznani sa stretlo 30-tisíc
mladých z celého sveta, aby sa od
28. decembra do 2. januára zúčastnili
na novej etape púte viery, organizovanej ekumenickou komunitou
Taizé. V centre pozornosti bola
situácia v Číne.
n Patriarchát Ruskej pravoslávnej cirkvi vyslovil rozhodný
postoj ku Stalinovi. Filip Riabych,
hovorca Moskovského patriarchátu,
koncom decembra povedal, že snaha
predstavovať tohto krutého prenasledovateľa Cirkvi ako dobrodincu
a veriaceho kresťana je nebezpečná
a môže spôsobiť duchovné škody.
n Chystá sa zreštaurovanie sochy
Krista nad Riom de Janeiro. Na
projekte spolupracuje Katolícka
cirkev s vedením mesta Rio. Zbierka
pod názvom Ja som Kristus sa koná
v 252 farnostiach. Každý veriaci
by mal prispieť 7 reálmi (približne
2 eurá), aby bola dosiahnutá suma
2,5 milióna eur, potrebná na obnovu.
n Na duchovných cvičeniach
bude pápežovi a Rímskej kúrii
kázať salezián don Enrico dal Covolo, profesor patristiky na Pápežskej saleziánskej univerzite. Duchovné cvičenia sa uskutočnia 21. – 27.
februára 2010 v kaplnke Redemptoris
Mater vo Vatikáne.

cha Mons. Ladislav Hučko. Po
liturgii sa slávilo Veľké povečerie s lítiou.
Slávnostnú liturgiu na deň
Narodenia nášho Pána Ježiša
Krista 25. decembra slúžil emeritný biskup Mons. Ján Eugen
Kočiš, generálny vikár Mons.
Milan Hanuš, biskupský vikár
Mgr. Vasyl Slyvotský a apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Na
liturgii sa zúčastnil aj apoštolský nuncius v Českej republike
Mons. Diego Causero, ktorý
na záver pozdravil veriacich,
poďakoval za možnosť spolu
sláviť Božie narodenie a udelil
apoštolské požehnanie. (IS AE)

Milión ľudí slávilo v Madride sviatok Svätej rodiny
Na oslavách sviatku Svätej
rodiny v Madride sa zúčastnilo
neuveriteľných milión ľudí.
Rodičia s deťmi, mladí ľudia
i starí rodičia z 26 krajín Európy
zaplnili 27. decembra priestranstvo Plaza de Lima. Medzi
účastníkmi boli zastúpené aj
rodiny zo Slovenska.
Na poludnie sa prostredníctvom telemostu účastníkom
prihovoril Svätý Otec. V príhovore z Námestia sv. Petra
povedal, že „jedna z najväčších
služieb, akú my kresťania môžeme preukázať našim súčasníkom, je ponúknuť im naše
spokojné a pevné svedectvo

rodiny, založenej na manželstve
medzi mužom a ženou, chrániť
rodinu a rozvíjať ju, pretože má
najvyššiu dôležitosť pre prítomnosť a budúcnosť ľudstva“.
V Madride bolo prítomných
15 biskupov, medzi nimi arcibiskupi európskych veľkomiest
a viacero kardinálov.
Hlavný celebrant kardinál
Antonio Maria Rouco Varela,
arcibiskup Madridu a predseda Biskupskej konferencie
Španielska, v homílii zdôraznil,
akým nesmiernym darom je rodina v kresťanskom ponímaní.
Ostatné modely pochádzajúce
zo súčasnej mentality podľa

jeho slov neprinášajú riešenie
krízy rodiny. Okrem iného zdôraznil: „Ste svätyňou spoločnosti. Bez vás by Európa zostala bez
detí a budúcnosť bez lásky.“
Ján Pavol II. v roku 1982
v Madride povedal: „Budúcnosť
ľudstva závisí od kresťanskej
rodiny.“ Túto myšlienku, ktorá
tvorila pozadie stretnutia,
komentoval kardinál Agostino
Vallini: „Rodina sa v Európe nesmie zatlačiť do čisto súkromnej
sféry, lebo je verejnou záležitosťou. Napriek kríze rodiny
a všetkým pseudorodinným
inštitúciám chceme ohlasovať
lásku Kristovu.“ (TK KBS)

Konferencia Koniec roka s Máriou
vyzdvihla úlohu Panny Márie v kňazstve
V Pápežskom inštitúte spirituality Tereziánum v Ríme sa 30.
decembra skončila trojdňová
konferencia s názvom Koniec
roka s Máriou.
Ústrednou témou podujatia, na
ktorom sa zúčastnili odborníci z viacerých pápežských
univerzít, je Mária a kňazstvo.
Cieľom stretnutia bolo nanovo
objaviť úlohu Márie v Cirkvi,
a najmä priblížiť vzťah medzi
Pannou Máriou a služobným
kňazstvom.
Konferencia sa uskutočnila

pri príležitosti Roka kňazov.
Otvoril ju p. Ermanno Toniolo
z Rehole služobníkov Panny
Márie, jeden z hlavných organizátorov podujatia. Zdôraznil
i potrebu intímneho vzťahu
medzi Máriou a kňazom, ktorý
nezasahuje len jeho vnútorný
život, ale má priamy vplyv na
jeho apoštolskú činnosť. Kňaz,
inšpirovaný materským citom
Panny Márie, je povolaný, aby
citlivo vnímal biedu ľudí a stál
pri nich. Tak, ako bola Mária
pri prvom znamení, ktoré Ježiš

urobil, tak by mal byť i kňaz pri
ľuďoch v ich problémoch. Na
záver zdôraznil, že všetci dostali
v krste podiel na Kristovom
kňazskom úrade, a preto táto
úloha sa nevzťahuje len na kňazov, ale na všetkých kresťanov.
Na konferencii zazneli prednášky na tému: Kňazský ľud
a putovanie s Máriou, Matka
Pána vo formácii služobného
kňazstva, Vykonávanie kňazstva s Máriou a ďalšie.
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Bohoslovci rozdávali radosť
V pondelok 28. decembra sa
v Kamenici nad Cirochou konal
5. ročník gréckokatolíckeho
bohosloveckého plesu, na
ktorom sa zúčastnili bohoslovci
z celého Slovenska.
Ples sa začínal slávením sv. li-

turgie, ktorú celebroval košický
eparcha Mons. Milan Chautur
CSsR v sprievode archidiakona
Jaroslava Lajčiaka a otca Rastislava Baku, správcu farnosti Hažín nad Cirochou, ktorej filiálkou je Kamenica nad Cirochou.

Svätú liturgiu spevom sprevádzala skupina Zboru sv. Romana
Sladkopevca z prešovského
kňazského seminára. V kázni sa
biskup Mons. M.Chautur CSsR
prihovoril všetkým prítomným,
aby rozdávali radosť, lebo tu
stále platí troje ,,R“ – radosť
rozdávaním rastie.
Po ukončení sv. liturgie sa
účastníci plesu odobrali do
vyzdobenej sály domu kultúry,
kde sa účastníkom prihovoril
biskup Milan Chautur CSsR
a starosta obce Ing. Alexander
Bugyi. Bohoslovcov pozdravila svojím spevom aj ženská
spevácka skupina Heligonka
z klubu dôchodcov Platan
v Kamenici nad Cirochou. (Mária Gondová)

V Kojšove oživili vianočné zvyky
Spolok sv. Cyrila a Metoda
v spolupráci s gréckokatolíckou
farnosťou Kojšov a ďalšími spoluorganizátormi usporiadali už
tretí ročník prehliadky vinšov,
kolied a dramatických hier
s vianočnou tematikou. V nedeľu 27. decembra otvorili podujatie s názvom Christos raždajetsja otec Michal Hospodár z Košíc
a otec Marek Horňák, miestny
kňaz z Kojšova. Ako prvá sa na
pódiu kojšovského domu kultúry predstavila domáca folklórna
skupina Kojšovan, ktorá sprítomnila priebeh štedrej večere
podľa kojšovských tradícií.
Spevom kolied túto dramatizá-

ciu štedrej večere sprevádzala
folklórna skupina žien Jedlinka.
Vinšovačkami detí obohatenými krásnou hrou na husliach
sa predstavil zbor Seľančík
z Helcmanoviec. Paraliturgické
vianočné piesne v zborovom
prevedení zaspieval už vyše
desať rokov úspešne pôsobiaci
ženský zbor Dimitrios z Poráča.
Zo susednej obce Jaklovce prišli
podujatie obohatiť členovia
miešanej folklórnej skupiny
Červená chustečka. A na koniec
programu vystúpil detský spevácky zbor Cherubín z Trebišova, ktorý svojím prevedením
zemplínskych kolied dotvoril

nádhernú atmosféru podujatia.
Nesúťažnú prehliadku zhodnotil otec Michal Hospodár
a vedúcim jednotlivých zborov
rozdal suveníry z produkcie
cyrilo-metodského spolku.
Spoločné stretnutie na záver
v miestnom chráme bolo vyjadrením vďaky Bohu za Kristovo
narodenie a účinkujúcim za ich
stvárnenie tejto rozhodujúcej
udalosti dejín spásy umeleckým
spôsobom. Aj takýmto podujatím sa spolok snaží prispievať
k oživovaniu miestnych tradícií
a ich odovzdávaniu mladším
generáciám. (Michal Hospodár)

Animátori sa stretli pri štedrovečernom stole
18. – 20. decembra sa v GMC
Bárka v Juskovej Voli uskutočnil
jeden z víkendov Archieparchiálnej animátorskej školy. Na
tomto víkende sa zúčastnilo
23 animátorov. Tento víkend
bol výnimočný tým, že v rámci
programu účastníci oslávili
sviatok Narodenia nášho Pána
Ježiša Krista pri štedrovečernom
stole, kde nechýbala kapustnica
ani bobaľky s makom a vianočný stromček, kde si každý našiel
svoj vianočný darček. (Slavomír
Zahorjan)

n Vianočná kampaň Slovenskej katolíckej charity (SKCH)
Ohňostroj solidarity vyvrcholila 22. decembra 2009. Večer za
prítomnosti vojenského ordinára
Mons. Františka Rábeka zapálili na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave vyše 500 sviečok. Horiace
plamienky tak vytvorili nápis
Caritas, ktorý zažiaril v tme dva dni
pred Vianocami. Caritas znamená
v preklade empatickú lásku, ktorá
rozumie človeku v núdzi a nezištne
mu pomáha. Kampaňou Ohňostroj
solidarity charita prispieva k senzibilizovaniu verejnej mienky na
potreby svojho blízkeho i vzdialenejšieho okolia. (TASR)
n Petícia proti výstavbe megakasína na Slovensku sa začala
napĺňať podpismi občanov 22. decembra 2009. Celoslovenská petícia
bojuje proti investičnému zámeru
zahraničných firiem vybudovať na
území Slovenska obrovské kasíno
známe ako Metropolis. Petíciu už
podporilo aj 11 občianskych združení a očakáva sa pripojenie ďalších.
Iniciátori petície považujú túto
investičnú akciu, ktorú už viaceré
krajiny z nášho stredoeurópskeho
regiónu (Slovinsko, Maďarsko)
odmietli, za veľmi negatívnu, pretože predstavuje hrozbu zvýšenej
kriminality, drog, prostitúcie,
organizovaného zločinu, závislostí
a zhoršenia morálneho prostredia
na Slovensku. Občania prejavujú
nesúhlas so správaním sa niektorých členov našej vlády a národnej
rady, ktorí o investícii hovoria iba
v pozitívnom duchu a nespomínajú
možné negatíva pre široké okolie
v rádiuse do 300 km s následnými
spoločensky patologickými javmi.
Pre tieto patologické spoločenské
javy napr. USA a Rusko vytesnili
megakasína do púští alebo na málo
obývané územia. My by sme to
mali pri hlavnom meste republiky!
(petičný výbor)
n Maltézski rytieri na Štedrý
deň za mrežami väzníc pripravili
charitatívnu akciu. 24. decembra
2009 členovia Zboru dobrovoľníkov
Maltézskeho rádu z Nitry a Trenčína v spolupráci s Ordinariátom
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR po prvýkrát vstúpili do ústavov na výkon trestu odňatia slobody
v Nitre a Trenčíne. Všade odovzdali
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pripravené jednoduché darčeky,
ozrejmili úlohu rádu a hovorili aj
o ďalšej pomoci, ktorú by chceli
rytieri pre odsúdených v budúcnosti
realizovať. (TASR)
n Vianočný program vladyku
Milana Chautura, košického
eparchu, sa začal ešte 21. decembra
2009 stretnutím s poslancom NR
SR Rudolfom Bauerom v biskupskej
rezidencii v Košiciach. 22. decembra
sa vladyka stretol s pracovníkmi
kúrie na predvianočnom stretnutí
pri kapustnici. Na Štedrý večer slávil
v katedrále Božskú liturgiu sv. Bazila
Veľkého s večierňou a večer zasadol
k štedrovečernému stolu s rehoľnými sestrami a kňazmi na Eparchiálnom úrade v Košiciach. V nočných
hodinách sa zúčastnil v katedrále na
slávení Veľkého povečeria sviatku
Narodenia Pána a koledníckeho
programu Katedrálneho zboru sv.
Cyrila a Metoda.
Na sviatok Narodenia Pána po
archijerejskej sv. liturgii v katedrále
navštívil farnosť Košice-Terasa, kde
slávil večiereň sviatku Zhromaždenia
k Presvätej Bohorodičke. V sobotu dopoludnia slávil archijerejskú
liturgia vo farskom chráme v Trebišove a v nedeľu v rámci svätej liturgie
v katedrále udelil sviatosť poddiakonátu a ustanovil archidiakona
Jaroslava Lajčáka. Nasledujúci deň
po archijerejskej liturgii v Chráme
Svätého Ducha otvoril vianočný
turnaj Košickej eparchie vo futbale
v Michalovciach. (Juraj Gradoš,
Michal Hospodár)
n Vianočný koncert v Trebišove
prispel k sláveniu sviatkov Narodenia Pána vo Farnosti Navštívenia
Panny Márie v Trebišove. V koncerte,
ktorý sa konal 27. decembra 2009,
zazneli vianočné skladby a koledy
piatich speváckych zborov z Nižného
Žipova, Vojčíc, gréckokatolícky zbor
z Trebišova, zbor Základnej umeleckej školy v Trebišove a domáci
zbor Magnificat. Program vypĺňalo
aj hovorené slovo, ktoré poukázalo
na tajomstvo narodenia Pána a jeho
dôsledky na náš kresťanský život.
Po vianočnom vinši všetci účastníci
zaspievali Tichú noc, svätú noc.
(Anna Vaľová)
n V nedeľu 27. decembra 2009
navštívil prešovský arcibiskup
a metropolita Ján Babjak SJ gréc-
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V Žiline oslávili desiate výročie posvätenia chrámu
Sobota 11. decembra 1999 bola
pre gréckokatolíckych veriacich
v Žiline zvlášť významná. V tento deň bol generálnym vikárom
Prešovského biskupstva otcom
Jánom Zavackým posvätený ich
vlastný stánok Božieho kultu
– Chrám Narodenia Presvätej
Bohorodičky.
Túto udalosť si veriaci farnosti pripomenuli a Bohu za
tento dar ďakovali v nedeľu 6.
decembra 2009 v spoločnosti
vladyku Mons. Petra Rusnáka,
bratislavského eparchu, ktorý
slávil archijerejskú sv. liturgiu
v prítomnosti otca Ľudovíta
Melu OP, ktorý toho času pôsobí v Ríme na posvätnej Penitenciárii – v bazilike Sancta Maria
Maggiore a ktorý bol zakladateľom tejto farnosti. Na slávnosti
boli tiež prítomní otec Vladimír
Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, Mons. Ladislav
Stromček, generálny vikár
Žilinského biskupstva, a viacerí kňazi Bratislavskej eparcie

a Žilinského biskupstva.
Ústredná myšlienka príhovoru vladyku Petra sa niesla
v duchu budovania duchovného chrámu v duši človeka. Na
príklade života sv. Mikuláša poukazoval na možnosť každého
z nás žiť podobne ako Mikuláš
v dôvernom spoločenstve s Bohom a dosiahnuť svätosť.
Po sv. liturgii otec Melo
hovoril o začiatkoch farnosti
a ľuďoch, čo pomáhali pri jej
budovaní i získavaní budovy
pre chrám. Myšlienky vďaky
patrili i vtedajšiemu prešovskému biskupovi Mons. Jánovi Hirkovi, ktorý pomáhal pri vzniku
farnosti a dekrétom z 1. januára
1997 ju zriadil. Farníci vyjadrili
svoju radosť a vďačnosť za tento
dar i slávnosť. Poďakovali sa
aj otcovi Emilovi Turiakovi,
súčasnému protopresbyterovi
a farárovi farnosti, za námahu
i obetavosť, ktorou sa pričinil
o dokončenie rekonštrukcie
chrámu, jeho zariaďovanie

a pastoračnú službu, ktorou
vedie jemu zverených veriacich.
Po poďakovaní farára
a protopresbytera otca Turiaka
vladykovi Petrovi, prítomným
kňazom, speváckemu miešanému zboru Máj a všetkým
veriacim vladyka Peter udelil
pápežské požehnanie, ktoré mu
Svätý Otec Benedikt XVI. delegoval zvláštnym dekrétom pre
túto slávnosť, spolu s možnosťou získať plnomocné odpustky.
(-ver)

V Košickej eparchii otvorili nový rok s Máriou
Druhý januárový deň sa začala
v michalovskom Chráme Svätého Ducha nová séria fatimských
sobôt, zameraná na prebiehajúci Rok kňazov. V tematickej
prednáške otec Ľuboslav Petričko predstavil kňaza ako toho,
kto ponúka človeku oslobodenie v Kristovi. „Človek uzavretý
do svojich egoizmov je neslobodný, ale Kristus má moc to
zmeniť,“ povedal prednášajúci.
Archijerejskú liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický
eparcha, a spevom ju sprevádzal
Zbor sv. Jozefa z Michaloviec.
Vladyka Milan v kázni pripo-

menul potrebu chytiť sa na začiatku nového roka ruky Matky,
tak ako sa ona v pokore chytila
Božej ruky počas svojho života.
Súčasne povzbudil kňazov, aby
boli srdcom pri Bohu, ale svojím
ľudským prístupom blízko pri
človeku. „Každý laik má z moci
krstného kňazstva ohlasovať
Krista v rodine a práci tak, aby
sa naše okolie nespohančilo,“
adresoval výzvu veriacim.
Pred prositeľnou ekténiou
vladyka udelil prvý stupeň
kňazstva – diakonát redemptoristovi Miroslavovi Bujdošovi. Nový diakon pochádza zo

Stropkova, v Kongregácii Najsv.
Vykupiteľa zložil už večné sľuby
a teraz bude pôsobiť ako diakon
najmä v liturgickej službe. Na
slávnosti bolo prítomných veľa
otcov redemptoristov a piati
otcovia diakoni z poľského
Tuchówa, kde sa pripravujú na
svoje poslanie.
Slávnosť s bohatou účasťou
veriacich ukončil Moleben
k Presvätej Bohorodičke s cieľom vyprosiť si ochranu pre
manželstvá a rodiny, ktoré dnes
ohrozuje strata lásky. (Michal
Hospodár)

V Mlynárovciach obnovili farský chrám
Vo filiálnej obci Rovné (farnosť
Mlynárovce) sa 21. novembra
uskutočnila návšteva vladyku
Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu, ktorý
všetkých prítomných voviedol
do obnoveného chrámu a tento
deň spečatil posvätením nového prestola, žertveníka a celého

interiéru. Obnova chrámu
trvala 4 mesiace, počas ktorých
bol v chráme obnovený a pozlátený ikonostas, 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. decembra, na sviatok sv. Mikuláša,
aby požehnal opravenú strechu
farského chrámu v Mlynárovciach, ktorú v auguste poškodila
víchrica. (Vojtech Hornyák)
(Redakcia sa ospravedlňuje za uverejnenie chybnej správy v č. 01/2010.)
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Vianoce 2009 a koncert V Slovenskom betleheme
v prešovskej gréckokatolíckej katedrále
Na Štedrý deň 24. decembra
ráno o 8.00 hod. sa slávili
Kráľovské hodinky, ktorým
predsedal protopresbyter a farár
Daniel Galajda s kaplánom
Petrom Halgašom. Popoludní
o 15.00 hod. prešovský arcibiskup a metropolita Mons.
Ján Babjak SJ slávil archijerejskú svätú Liturgiu sv. Bazila
Veľkého s večierňou. V homílii
položil otázku: „Oslavujeme
Ježiša Krista, ale či sme ho naozaj spoznali, či ho milujeme?“
Pokračoval slovami: „Štedrá
večera, darčeky nech nás vedú
k tomu najväčšiemu daru –
k Ježišovi Kristovi. Nájdime ho
a pobudnime s ním. Na stretnutie s Kristom položme najväčší
dôraz.“ O 23.00 hod. vladyka
predsedal Veľkému povečeriu,
v ktorom zaznel aj hymnus
S nami Boh!
Na Sviatok Narodenia Ježiša
Krista 25. decembra slávil
vladyka Ján archijerejskú svätú
liturgiu v prešovskej katedrále
o 10.00 hod. Veriacim zaželal
požehnané sviatky a ubezpečil
ich o tom, že v Ježišovi Kristovi

sme dostali plnosť všetkých
darov, všetkých dobier, plnosť
lásky, plnosť milosti, plnosť
života. Popoludní sa aj otec
arcibiskup prišiel pozrieť na jasličkovú pobožnosť detí a mládeže farnosti Prešov-mesto. Vo
forme pantomímy nádherne
vyjadrili dejiny spásy človeka,
v ktorých dominuje Božia láska.
Po jej skončení pokračoval
v katedrále vianočný duchovný
program Veľkou večierňou.
V sobotu 26. decembra Gréckokatolícka cirkev slávi sviatok
Zboru Presvätej Bohorodičky,
ktorý gréckokatolícki veriaci
vnímajú ako sviatok Svätej
rodiny. V tento deň slávil prešovský arcibiskup a metropolita
archijerejskú svätú liturgiu
v Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie v Poprade. Popoludní sa v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa v Prešove zúčastnil
na benefičnom vianočnom
koncerte V Slovenskom betleheme, ktorý v spolupráci s Gréckokatolíckym arcibiskupským
úradom v Prešove zorganizovala
Nadácia Prameň pod záštitou

Jána Figeľa. Preplnená katedrála
potleskom štedro odmeňovala
jednotlivých vystupujúcich,
medzi ktorými boli Monika
Kandráčová, Ľudová hudba
Ondreja Kandráča, dievčenská
skupina folklórneho súboru Šarišan, folklórny súbor Pohronci,
ktorí koncert obohatili o hru
na fujarách, gréckokatolícky
spevácky zbor Stauros a detský
folklórny súbor Šarišanček.
Hodnotný koncert sa v prešovskej gréckokatolíckej katedrále
uskutočnil už po tretíkrát.
Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu zdravotne postihnutým ľuďom, o ktorých sa stará
Domov sociálnych služieb –
Dom sv. Anny v Starej Ľubovni,
ktorý je zariadením Gréckokatolíckej charity v Prešove.
V nedeľu 27. decembra, v byzantskom obrade na Sviatok sv.
prvomučeníka Štefana, Mons.
Ján Babjak SJ zavítal do farnosti
Ľutina, kde v Bazilike Zosnutia
Presvätej Bohorodičky slávil
archijerejskú svätú liturgiu.
(Ľubomír Petrík)

Mladí z Nižného Hrabovca podporili chudobných
Už po štvrtýkrát sa podarilo deťom a mládeži z Nižného Hrabovca priniesť na druhý sviatok
vianočný 26. decembra radostnú zvesť o Kristovom narodení
do rodín. Nižný Hrabovec je
filiálka patriaca do farnosti
Poša. Mladí účastníci tejto charitatívnej akcie vyzbierali 300
eur, ktoré poputujú do najchudobnejších krajín našej Zeme.
Pre dvadsať detí bolo hračkou
pripraviť a nacvičiť program, ich
ochota pomôcť prevýšila každú
námahu. (-ver)

deľu 27. decembra v Chráme sv.
archanjela Michala v Sulíne ožil
na vianočnej akadémii príbeh
starý dvetisíc rokov. Anjelské
piesne sa niesli k nebesiam,
pastieri sa klaňali, králi priniesli
dary.

n V relácii Rádia Lumen LUPA
bola 30. decembra 2009 predstavená najmladšia farnosť Bratislavskej eparchie – Farnosť bl.
Vasiľa Hopka v Bratislave-Petržalke.
Farnosť bola zriadená 1. júla 2009
a jej farárom je bratislavsko-trnavský protopresbyter otec Ľubomír
Matejovič. (www.grkatba.sk)
n Ďakovnou svätou liturgiou sa
31. decembra 2009 rozlúčil s odchádzajúcim rokom v Katedrálnom
chráme sv. Jána Krstiteľa prešovský
arcibiskup a metropolita Mons. Ján
Babjak SJ. Košický eparcha Mons.
Milan chautur CSsR k obdobnej
liturgii v košickej katedrále pripojil
svoju účasť aj na športovom večere
na ľade v Košiciach a krátko pred
polnocou aj na poklone pred
Eucharistiou v katedrále. (Juraj
Gradoš)
n Prvý deň nového roku 2010
strávili vladykovia Ján Babjak SJ
a Milan Chautur CSsR medzi Rusínmi. Vladyka Ján zavítal na pastoračnú návštevu Kamienky v okrese
Stará Ľubovňa a vladyka Milan slávil
archijerejskú odpustovú liturgiu
v Medzilaborciach pri príležitosti
sviatku sv. Bazila Veľkého, kapadócko-cézarejského arcibiskupa. (Juraj
Gradoš)
n Koledníkov Dobrej noviny
prijal vo štvrtok 7. januára 2010
dopoludnia prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou. Koledníci zbierali
peniaze na pomoc ľuďom v Keni,
južnom Sudáne, Etiópii a Ugande.
V Prezidentskom paláci tentoraz koledovali dievčatá a chlapci
z troch slovenských miest: KošícŤahanoviec, Kamennej Poruby
a Svätého Jura. Tradičné koledovanie u prezidenta sa uskutočnilo po
desiaty raz. (TASR)

V Sulíne ožil vianočný príbeh
O tom, že Vianoce nie sú
len o hojnosti jedla a dávaní
darčekov, presvedčil všetkých
prítomných bohoslovec Patrik
Maľarčík. S farníkmi a mládežou zo Sulína spolu „navarili“
pokrm pre duše veriacich. V ne-

kokatolícku Baziliku Zosnutia
Presvätej Bohorodičky v Ľutine,
kde vytvoril s miestnymi veriacimi
eucharistické spoločenstvo pri slávení božskej liturgie. (Juraj Gradoš,
Ľubomír Petrík)

Účastníci podujatia vyjadrili
svoju vďačnosť bohoslovcovi
Patrikovi aj všetkým účinkujúcim za ich čas a trpezlivosť pri
nácviku. (Mária Malastová)

n Košický eparcha Milan Chautur CSsR udelil 2. januára 2010
diakonát redemptoristovi M. Bujdošovi CSsR počas fatimskej soboty
v Chráme Zoslania Svätého Ducha
v Michalovciach. (Juraj Gradoš)
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Budú blahoslavení
V sobotu 19. decembra 2009 Benedikt XVI. prijal na osobnej
audiencii Mons. Angela Amata, prefekta Kongregácie pre
kauzy svätých. Počas audiencie Svätý Otec schválil promulgáciu dekrétov, ktoré zahŕňajú 21 osobností, ktoré Cirkev skúma
v rámci procesov blahorečenia či svätorečenia. K najznámejším z týchto osôb patria Ján Pavol II., ktorému boli priznané
hrdinské cnosti, pápež Pius XII. s rovnakým atribútom, ďalej
Jerzy Popiełuszko, poľský kňaz a mučeník zavraždený pre vieru, či Božia služobníčka Mária Wardová, zakladateľka rehoľnej spoločnosti Congregatio Jesu, ktorej boli priznané hrdinské cnosti. Spolu desať dekrétov sa vzťahuje na zázraky, ktoré
sa udiali na príhovor jednotlivých kandidátov blahorečenia
alebo svätorečenia.

O

baja pápeži sa tak z kategórie Boží služobníci
presunuli do kategórie
Ctihodní. Ak pápež potvrdí zázrak, ktorý bol vykonaný na ich
príhovor, môžu byť už v krátkom čase vyhlásení za blahoslavených a následne za svätých.
Predpokladá sa, že blahorečenie
Jána Pavla II. bude uzatvorené
skôr. K beatifikačnému procesu
by mohlo dôjsť už 16. októbra
pri príležitosti 32. výročia zvolenia kardinála Karola Wojtylu
za pápeža.
Ján Pavol II.
Z tisícok nahlásených zázrakov
uskutočnených na príhovor
Jána Pavla II. bolo na overenie
vybrané zázračné uzdravenie
francúzskej rehoľníčky Marie
Simonovej-Pierreovej. V roku
2002 jej diagnostikovali ťažkú
formu Parkinsonovej choroby, ktorou trpel aj Ján Pavol
II. Presne v deň jeho smrti sa
stav rehoľnice výrazne zhoršil.
Spolusestry sa za ňu začali
modliť k zosnulému pápežovi.
Po dvoch mesiacoch choroba
zmizla.
Telesné pozostatky Karola Wojtylu zároveň prenesú
z vatikánskej krypty do ľavej
bočnej lode Baziliky sv. Petra
vedľa hrobky pápeža Jána XXIII.

Na ceremónii vo Vatikáne by
sa mohol zúčastniť až milión
veriacich. Súbor dokumentov
na podporu blahorečenia má
2 500 strán. Materiál obsahuje
všetky pápežove spisy, početné
„svedectvá o svätosti jeho života
a dôkazy o najmenej jednom

predpokladanom zázraku“,
ktorý sa predchádzajúcemu
pápežovi prisudzuje.
Pius XII.
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi 24. decembra 2009
publikoval nasledujúce vyjad-

renie k otázkam okolo dekrétu
o heroických cnostiach Pia XII.,
ktorý podpísal Benedikt XVI.
v sobotu 19. decembra 2009.
Podpis pápeža na dekréte,
ktorým boli prisúdené heroické
cnosti Piovi XII., vyvolal isté
reakcie v židovskom svete ...
a môže si vyžadovať niektoré
vysvetlenia pre širšiu verejnosť.
Predovšetkým pre židovskú
verejnosť, ktorá je pochopiteľne
veľmi vnímavá na všetko, čo
súvisí s historickým obdobím
druhej svetovej vojny a s holokaustom. ...
Kandidát na blahorečenie
môže byť predstavený ako vzor
kresťanského života pre Boží
ľud. Prirodzene, že pri tomto
posudzovaní sa berú do úvahy
okolnosti, v ktorých táto osoba
žila, a ktoré sa skúmajú i z hľadiska historického. Hodnotenie
kongregácie sa však vzťahuje na
svedectvo kresťanského života,
ktoré vydal daný kandidát (jeho
intenzívny vzťah k Bohu a neustále hľadanie evanjeliovej dokonalosti – ako povedal pápež
minulú sobotu vo svojom prejave pre Kongregáciu pre kauzy
svätých). Nejde tu o hodnotenie
historického dosahu všetkých
jeho operatívnych rozhodnutí.
I následná možná beatifikácia
sa nachádza v tej istej línii:
predstaviť Božiemu ľudu – za
pomoci ďalšej podpory znaku
mimoriadnych milostí daných
Bohom na príhovor Božieho
služobníka – vynikajúci vzor
kresťanského života.
Pri príležitosti blahorečenia
Jána XXIII. a Pia IX. Ján Pavol II.
zdôraznil že „svätosť žije v dejinách a žiadny svätý nie je zbavený obmedzení a podmieneností
vlastných našej ľudskosti.
Beatifikáciou niektorého zo
svojich synov Cirkev neoslavuje
zvláštne historické rozhodnutia, ktoré uskutočnil, ale skôr ho
dáva k nasledovaniu a uctievaniu pre jeho cnosti na chválu
Božej milosti, ktorá v nich žiari“
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(3. september 2000).
Toto vôbec nemá v úmysle
obmedzovať diskusiu o konkrétnych rozhodnutiach, ktoré
uskutočnil Pius XII. v situácii,
v ktorej sa nachádzal. Zo svojej
strany Cirkev tvrdí, že boli
uskutočnené s čistým úmyslom
plniť čo najlepšie službu obrovskej a dramatickej zodpovednosti pápeža. V každom prípade pozornosť a ustarostenosť
Pia XII. o osud Židov – nepochybne významné skutočnosti
pre hodnotenie jeho cností – sú
naširoko dosvedčené a uznané
i mnohými Židmi.
Zostane teda i v budúcnosti
špecifický priestor na otvorené
bádanie a hodnotenie historikov. V konkrétnych prípadoch
treba mať otvorené všetky
možnosti štúdia dokumentov.
Už Pavol VI. chcel podporiť toto
bádanie publikovaním zväzku
Actes et Documents. Pre úplné
otvorenie archívov, ako sa už
povedalo viackrát, treba uskutočniť usporiadanie a katalogizáciu obrovského množstva
dokumentov, ktoré si vyžaduje
čas ešte niekoľkých rokov.
Jerzy Popiełuszko
Pápež Benedikt XVI. schválil
aj martýrium známeho kňaza
Jerzyho Popiełuszka, ktorého meno sa spája s poľským
odborovým hnutím Solidarita.
V prípade mučeníckej smrti
netreba na blahorečenie zázrak.
Otca Jerzyho nazývali aj kňazom Solidarity. Narodil sa 14.
septembra 1947 a bol zavraždený príslušníkmi poľskej tajnej
komunistickej polície pravdepodobne 19. októbra 1984.
Kňazom sa stal v roku 1972
a od roku 1980 pôsobil vo

Varšave. Rok pred smrťou ho
zatkli, ale niekoľko mesiacov
pred smrťou bol kvôli amnestii
prepustený. Keď sa 19. októbra
1984 vracal večer zo svätej omše,
zastavili jeho auto na ceste
príslušníci poľského Ministerstva vnútra. Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski
a Leszek Pękala prezlečení za
policajtov ho prv zbili, spútali
a hodili do kufra ich auta. Nik
presne nevie, kedy zomrel.
Možno už bol mŕtvy, keď mu

na 5 minút
Rozhovor s bratislavsko-trnavským
protopresbyterom Ľubomírom
Matejovičom, farárom v BratislavePetržalke
Bratislava má od 1. júla 2009 dve
gréckokatolícke farnosti. Čo
viedlo vladyku Petra Rusnáka
k tomuto kroku?
Je všeobecne známe, že Petržalka je
najväčšie sídlisko na Slovensku. Pri
sčítaní obyvateľov v roku 2001 sa zo
117 227 trvale bývajúcich Petržalčanov prihlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi 834 veriacich. Od ostatného sčítania prešlo deväť
rokov a odôvodnene sa predpokladá, že obyvateľov v Petržalke
pribudlo a je pravdepodobné, že i gréckokatolíkov je viac. Toto
je realita, na ktorú v starostlivosti o svoj zverený ľud reflektoval
vladyka Peter založením novej farnosti.
Nemať svoj vlastný chrám je istotne veľmi ťažká situácia.
Ako ste ju v Petržalke vyriešili?
Najskôr musím povedať, že v otázke gréckokatolíckeho chrámu
sme si dali dva ciele − vzdialený a blízky. Tým vzdialeným je výstavba nového chrámu, na ktorý nám už robí architekt štúdiu.
Má to byť chrám, na ktorom bude na prvý pohľad vidno, že ide
o stavbu východnej cirkvi, a zároveň to má byť budova, ktorá
bude dôstojnou súčasťou moderného sídliska. A boli by sme
radi, keby bola aj jeho ozdobou. Kým sa tento cieľ zrealizuje,
rozhodli sme sa pre montovanú, mobilnú kaplnku, ktorá mala
byť umiestnená v blízkosti Kostola Svätej rodiny, na pozemku,
ktorý patrí Rímskokatolíckej cirkvi. Pri jednaní nášho vladyku
Petra Rusnáka s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským na túto
tému sa však našlo iné riešenie. Vďaka jeho bratskej veľkorysosti nám bola ponúknutá možnosť slúžiť v spomínanom
Kostole Svätej rodiny.

priviazali na telo závažie a hodili ho do priehrady na rieke
Visla pri Wrocławeku. Telo
bolo nájdené o 11 dní. Bolo však
také zmasakrované, že ho bolo
možno identifikovať iba podľa
zvláštnych znamení.
Správu o jeho zatknutí priniesol vodič Popiełuszkovho auta,
ktorému sa podarilo utiecť.
Proces na prípravu blahorečenia
sa začal v jeho prípade v roku
1997 a minulý rok bol o tomto
významnom poľskom kňazovi
natočený aj film. n
spracoval Juraj Gradoš
ilustračné snímky: internet

Prežili ste prvé sviatky Narodenia Pána i Bohozjavenia.
Ako bratia rímskokatolíci vnímali naše obrady?
Keď sme začali slúžiť v Petržalke, zistili sme, že na naše liturgie
prišli väčšinou veriaci gréckokatolíci, ktorí dovtedy chodili tu
na omše, pretože do chrámu v Starom Meste im bolo ďaleko.
O niektorých miestny rímskokatolícky pán farár Jozef Duc aj
vedel a hovoril mi o nich. Ďalší sa prihlásili po zriadení našej
farnosti. Takže tí istí ľudia chodia naďalej do toho istého kostola, ale teraz na gréckokatolícke bohoslužby.
Ďalšou zaujímavosťou je, že v tomto kostole je „doma“ aj náš
blahoslavený hieromučeník Vasiľ Hopko, patrón našej farnosti.
Je tu „doma“ od počiatku existencie tohto kostola, pretože na
pódiu pred týmto kostolom v roku 2003 vtedajší rímsky pápež
Ján Pavol II. vyhlásil otca biskupa Vasiľa Hopka za blahoslaveného spolu s blahoslavenou sestričkou Zdenkou. V tom čase
kostol ešte nebol dokončený. Po jeho dokončení boli veľké
portréty oboch blahoslavených umiestnené v interiéri kostola.
Takže nám nezostáva nič iné, ako konštatovať, že toto miesto
je požehnané a môžem dosvedčiť, že heslo blahoslaveného
biskupa Vasiľa: „Aby všetci boli jedno!“ sa tu napĺňa. Verím, že
on sám nad nami bdie a pomáha nám.
Tento jeho odkaz beriem vážne aj ja. Preto od počiatku sa snažím byť nápomocný bratom a sestrám rímskokatolíkom. Takú
istú ústretovosť sme potom zakúsili aj my od nich.
Juraj Gradoš
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Vzájomné
obradové vplyvy
V našej krajine odnepamäti jestvujú dva obrady, pričom my
patríme do Cirkvi toho obradu, ktorý je počtom veriacich menšinový. Je teda prirodzené, že nás vo zvýšenej miere zaujímajú, ba
možno aj trápia, otázky obradu.

P

odľa kánonického práva
je obrad liturgické, teologické, duchovné a disciplinárne dedičstvo (CCEO
kán. 28 §1). Z toho vyplýva,
že keď sa stretnú kresťania
odlišných obradov, napríklad
gréckeho, latinského a koptského, hoci budú vyznávať katolícku vieru, nebudú mať rovnaký
spôsob slávenia bohoslužieb ani
identický teologický jazyk, ani
totožný modlitbový život, ani
tie isté právne predpisy. Tieto
odlišnosti nepredstavujú nepríjemnosť, ktorej sa treba čím
skôr zbaviť, ale bohatstvo, ktoré
treba rozvíjať a odovzdávať.
Hovorí o tom 39. kánon, keď
poukazuje na povinnosť všetky
obrady svedomito zachovávať
a napomáhať. Niekedy sa tomu
hovorí jednota v rôznosti, a to
na rozdiel od uniformity na
jednej strane a bezbrehej rôznorodosti na strane druhej.

Chrám sv. Marka, apoštola
a evanjelistu, v talianskych
Benátkach je jedinečnou
ukážkou vplyvu byzantskej
kultúry na sakrálnu tvorbu
západnej cirkvi.

Obrad ako jazyk
Podľa viacerých odborníkov sa
obrad podobá jazyku. Majú na
to prinajmenšom dva dôvody.
V extrémnom prípade sa
môžu stretnúť ľudia, ktorí
hovoria tým istým jazykom,
a predsa medzi nimi nebude
jednota. Neporozumejú si
totiž v základných životných
postojoch a nebudú sa mať radi.
Naopak, môžu sa stretnúť ľudia,
ktorí hovoria inými jazykmi, ale
vznikne medzi nimi silné puto,
lebo sa zhodnú na najdôležitejších veciach a budú sa vzájomne rešpektovať, obdivovať, ba
dokonca milovať.
Podobne je to s kresťanstvom.
Darmo budeme mať rovnaký

obrad, keď sa nezhodneme na
fundamentálnych otázkach
a nebudeme sa mať dostatočne
radi. Môžeme však patriť do
cirkví odlišných obradov, ale
vznikne medzi nami jednota,
lebo budeme mať podobné
názory na základné otázky
a vzájomnú lásku.
Obrad sa podobá jazyku aj
z dôvodu svojho formovania.
Jazyk má spravidla obdobie,
keď sa v jednotlivých oblastiach
vyvíja takmer nezávisle, pričom
viac-menej bez zábran prijíma
vonkajšie vplyvy. Potom prichádza fáza, keď si ľudia začínajú
uvedomovať, že napriek všetkému tvoria jeden národ a nastáva
čas kodifikácie jazyka. Od tejto

chvíle sa jazyk aj naďalej mení,
ale už jestvujú inštitúcie, ktoré
ho skúmajú, ba dokonca strážia.
Starajú sa o to, aby sa do jazyka
prijímali výlučne také termíny,
ktoré sú naozaj nevyhnutné,
pričom dozerajú na to, aby sa
prispôsobili charakteru cieľového jazyka.
Podobne je to s obradom.
V každom obrade jestvovalo
obdobie, keď sa v jednotlivých oblastiach vyvíjal takmer
nezávisle, pričom viac-menej
bez zábran prijímal vonkajšie
vplyvy. Potom si dotknutí
kresťania začali uvedomovať, že
patria k sebe osobitým spôsobom. Následne prišlo obdobie
akoby postupnej kodifikácie
obradu, keď sa sformovali
bohoslužobné knihy, dotvoril
sa teologický spôsob vyjadrovania viery, zadefinovali sa
právne predpisy a vyjasnili
princípy duchovného života.
Obrad sa aj naďalej rozvíja, ale
už jestvujú inštitúcie, v našom
prípade napríklad Kongregácia
pre východné cirkvi, ktoré sa
starajú o to, aby sa obrad menil
v súlade so svojimi vlastnými
východiskami. Dohliadajú na
to, aby sa z iných obradov prijímali výlučne také prvky, ktoré
sú nevyhnutné, pričom dávajú
pozor, aby dobre zapadli do už
jestvujúcich foriem.
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Fázy vývoja nášho obradu
Za akoby domovinu nášho
obradu treba považovať Konštantínopol. Toto mesto bolo od
roku 330 do roku 1453 hlavným
mestom Rímskej ríše, osobitne
jej východnej polovice. Jestvuje
totiž päť veľkých cirkevných
tradícií, pričom náš obrad patrí
do tradície konštantínopolskej.
V prvom storočí pôsobil na
tomto území svätý apoštol
Andrej Prvopovolaný. Práve on
priviedol ku kresťanskej viere
prvých obyvateľov mesta (vtedy
nazývaného Byzantion) a práve
on vysvätil prvého biskupa pre
toto územie, takže práve on položil základy budúceho obradu.
V nasledujúcich obdobiach kresťania tohto územia
bez väčších zábran prijímali
vplyvy iných kresťanských
komunít. Veľa vecí, ktoré dnes
považujeme za rýdzo vlastné,
pochádzajú od svätého Bazila
Veľkého z Kapadócie (napríklad
základná myšlienka ikonostasu
a závesu) alebo od svätého Jána
Zlatoústeho, teda zo sýrskej
Antiochie (napríklad položenie
vencov či korún počas sobáša).
V nasledujúcich storočiach sa
veľa prvkov prijalo z Palestíny,
osobitne z Jeruzalema, najmä
však z monastiera, ktorý založil
svätý Sáva Posvätený. Nebolo
to však nič špecifické pre náš
obrad. Kresťania vždy upierali
svoje pohľady na Jeruzalem,
lebo ho považovali za matku
všetkých cirkví, ako to dodnes

spievame na večierni k nedeli
ôsmeho hlasu (Sion je tu symbolom Jeruzalema). V tomto
období sa prijalo veľa prvkov,
ktoré majú mníšsky charakter,
napríklad sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu.
Veľa sa prevzalo aj z iných monastierov, osobitne z tých, ktoré
založil svätý Teodor Studitský.
Uvedený vplyv ešte zosilnel po
oslobodení Konštantínopola od
križiakov, keď boli tamojší kresťania kvôli absencii vlastného
kléru nútení poprosiť o pomoc
mníchov zo Sýrie. Príkladom je
kánon, v súčasnosti jedna z najdôležitejších častí utierne.
Po pätnástom storočí môžeme považovať grécky obrad
za sformovaný a kodifikovaný.
Samozrejme, aj po tomto období sa menil, ale už nešlo o taký
radikálny a vonkajšími pôsobeniami ovplyvňovaný proces.
Systém sa akoby uzavrel, stal sa
natoľko vnútorne prepojeným,
že každý ďalší zásah doň treba
veľmi starostlivo zvážiť, aby
nedošlo k narušeniu vnútornej
rovnováhy.
Vzťah gréckeho a latinského
obradu
V staršom období bol vplyv latinského obradu na iné obrady
minimálny, takmer zanedbateľný. Práve naopak, latinský
obrad prijímal veľa prvkov
z východných obradov, najmä
z obradu gréckeho. Asi najjasnejšie to možno demonštrovať

na veľkých sviatkoch. Takmer
všetky vznikli vo východných
cirkvách a latinské cirkvi ich
prevzali. Samozrejme, spravidla
upravili ich názov, obsah i spôsob slávenia. Uveďme aspoň tri
príklady.
Sviatok Stretnutia nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý jestvoval vo
východných cirkvách najneskôr
vo 4. storočí, kresťania latinskej
tradície prevzali koncom 5.
storočia a premenovali najprv
na Očisťovanie blaženej Panny
Márie, čím zmenili jeho kristologický charakter na mariánsky,
a neskôr na Obetovanie Pána.
Sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, ktorý jestvoval
vo východných cirkvách od
začiatku 5. storočia, kresťania
latinskej tradície prevzali koncom 6. storočia, pričom koncom 7. storočia ho premenovali
na Nanebovzatie Panny Márie.
Veľmi radikálny je posun pri
sviatku Bohozjavenia, ktorý vo
východných cirkvách jestvoval
asi už koncom 1. storočia. Západní kresťania ho prevzali v 2.
storočí, ale jeho hlavný obsah
(Ježišov krst) obohatili o ďalšie
udalosti, napríklad o príchod
troch mudrcov. Následne
ťažisko tohto sviatku presunuli
práve na príchod troch mudrcov a Ježišov krst prenechali na
nasledujúcu nedeľu, hoci vodu
svätia aj naďalej 6. januára.
V staršom období je jednou
z mála výnimiek opačného
vplyvu Narodenie Ježiša Krista.

Západní kresťania ho oddelili
od Bohozjavenia a presunuli na
25. december už začiatkom 4.
storočia, ale kresťania gréckeho
obradu až koncom 4. storočia.
Vplyv latinského obradu na
náš obrad zosilnel v 19. a 20.
storočí, keď gréckokatolíci
prevzali od rímskokatolíkov,
neraz aj trocha mechanicky,
viaceré ich prvky, napríklad
krížovú cestu, ruženec a sviatok
Božieho tela, ktorý však premenovali na sviatok Eucharistie,
respektíve Kristovho tela a krvi.
V ostatnom období pozorujeme
aj opačné vplyvy, trebárs posviacanie paschálnych pokrmov
u latinských kresťanov. Vo
všetkých týchto prípadoch ide
však skôr o lokálny než všeobecne rozšírený jav. Zhodnotiť
tieto skutočnosti by si vyžadovalo veľa priestoru. Rozhodne však treba pri preberaní
cudzích prvkov zachovať veľkú
opatrnosť, aby nepoškodili
identitu obradu a nepriniesli
v konečnom dôsledku viac zla
ako dobra.
Slovo na záver
Prosme Pána, aby všetci kresťania dobre poznali svoj obrad,
milovali ho, správne ho využívali na svoju spásu a úspešne
v ňom odovzdávali vieru ďalším
generáciám. n
Marcel Gajdoš
snímka: sxc.hu

WEBOVÉ STRÁNKY

www.grkatpo.sk
Oficiálna stránka Prešovského arcibiskupstva obsahuje všetko, čo sa od internetovej
stránky takéhoto formátu očakáva. Je plná
informácií, fotografií z udalostí a aktivít
Gréckokatolíckej cirkvi, nielen tých najnovších a aktuálnych, ale nájdete tu aj archívne informácie od roku 2002. Prehľadne
usporiadané dôležité a podstatné informácie sú ľahko dostupné aj používateľovi,
ktorý túto stránku navštívi po prvýkrát. Za
všetky užitočné informácie možno spomenúť historické okienko, životopisy troch
blahoslavených Gréckokatolíckej cirkvi na

Slovensku, prehľadný schematizmus kňazov a farností Prešovského arcibiskupstva
s uvedením kontaktov a počtom veriacich
či podrobný zoznam inštitúcií, ktoré pôsobia v rámci arcibiskupstva. Samozrejme,
nechýbajú kontaktné údaje potrebné na
komunikáciu s nimi. Z perličiek, ktoré obsahuje táto stránka, dávame do pozornosti
web kameru, ktorá sníma aktuálne dianie
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa
v Prešove či on-line blahoželania, ktoré
môžu byť uverejnené priamo na stránkach
webu.
Mikuláš Jančuš
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Kresťania majú byť
svedectvom jednoty
Drahí bratia a sestry,
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je veľmi cenná
duchovná iniciatíva, ktorá sa
medzi kresťanmi čoraz viac
šíri, a možno povedať, že je
vhodnou odpoveďou na prosbu,
s ktorou sa Ježiš vo večeradle
pred svojím umučením obrátil
na svojho Otca: „Aby všetci boli
jedno..., aby svet uveril, že si ma
ty poslal“ (Jn 17, 21). Aspoň štyri
razy v tejto kňazskej modlitbe
Pán prosí, aby jeho učeníci „boli
jedno“ na obraz jednoty Otca
a Syna. Ide o jednotu, ktorá
môže rásť iba podľa príkladu
Syna, ktorý sa darúva Otcovi,
preto treba vyjsť zo seba a zjednotiť sa s Kristom. Okrem toho
dvakrát v tejto modlitbe Ježiš
pridáva, že cieľom jednoty je,
„aby svet uveril“. Plná jednota teda súvisí so samotným
životom a s poslaním Cirkvi
vo svete. Cirkev má prežívať
jednotu, ktorú možno odvodiť
iba z jej jednoty s Kristom...,
ktorá je znamením, že Kristus je
pravda. A v tomto spočíva naša
zodpovednosť: aby bol vo svete
viditeľný dar jednoty, vďaka
ktorej bude naša viera hodnoverná. Preto je dôležité, aby si
každé kresťanské spoločenstvo
uvedomilo, že je naliehavé urobiť všetko, čo je v jeho silách, na
dosiahnutie tohto veľkého cieľa.
No keďže si uvedomujeme, že
jednota je predovšetkým Pánovým darom, treba zároveň o ňu
prosiť v modlitbe, neprestajne
a s dôverou. Iba ak vyjdeme zo
seba a pôjdeme ku Kristovi –
iba vo vzťahu k nemu – môžeme byť skutočne navzájom
zjednotení. To je výzva, s ktorou
sa na veriacich v Krista z každej
cirkvi a cirkevného spoločenstva obracia Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov. Odpo-

vedajme na ňu, bratia a sestry,
s veľkou ochotou.
Minulý rok nám Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
predložil na rozjímanie a modlitbu tieto slová z Knihy proroka
Ezechiela: „A budú jedno v tvojej ruke“ (Ez 37, 17). ... V úryvku
z Knihy proroka Ezechiela,
z ktorého bola táto téma vybratá, Pán prikazuje prorokovi, aby
vzal dve drevá, jedno ako symbol Júdu a jeho kmeňov a druhé
ako symbol Jozefa a celého
domu Izraela spojeného s ním,
a požiadal ho, aby ich spojil tak,
aby boli „jedno“ v jeho ruke.
Podobenstvo o jednote je veľmi
výrečné. „Synom ľudu“, ktorí
si žiadali vysvetlenie, Ezechiel,
osvietený zhora, hovorí, že sám
Pán vezme dve drevá a spojí ich,
takže sa dve kráľovstvá navzájom rozdelených kmeňov stanú
„jedným v jeho ruke“. Prorokova
ruka, ktorá spojila dve drevá, je
považovaná za ruku samotného
Boha, ktorý zhromaždí a zjednotí svoj ľud a nakoniec i celé
ľudstvo. Prorokove slová teda
môžeme aplikovať aj na kresťanov ako podnet na modlitbu
a prácu, aby urobili všetko, čo
je v ich silách, na uskutočnenie
jednoty všetkých Kristových
učeníkov a pracovali tak, aby
ich ruky boli nástrojom Božej
zjednocujúcej ruky. Táto výzva
je obzvlášť dojemná a výstižná
v Ježišových slovách po Poslednej večeri. Pán si želá, aby celý
jeho ľud – a vidí v ňom Cirkev
budúcich stáročí – trpezlivo
a vytrvalo kráčal za cieľom plnej
jednoty. Toto úsilie si vyžaduje
pokorné a poslušné podriadenie
sa Pánovmu príkazu, ktorý ho
požehnáva a dáva mu plodnosť.
Prorok Ezechiel nás uisťuje, že
to bude práve on, náš jediný
Pán, jediný Boh, ktorý nás zjed-

notí „vo svojej ruke“. ...
Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov je tiež vhodnou príležitosťou poďakovať sa Pánovi
za to, čo nám doteraz umožnil
urobiť, aby sme sa priblížili
jedni k druhým, oddelení kresťania, samotné cirkvi i kresťanské spoločenstvá. Tento duch
oživoval Katolícku cirkev, ktorá
v práve uplynulom roku pokračovala s pevným presvedčením
a neochvejnou nádejou v nadväzovaní bratských a úctivých
vzťahov so všetkými cirkvami
a cirkevnými spoločenstvami
Západu i Východu. V rôznych
situáciách, niekedy pozitívnejších, inokedy zložitejších,
sa usilovala nerezignovať na
toto úsilie a využiť všetky sily
na opätovné nastolenie plnej
jednoty. Vzťahy medzi cirkvami
a teologické dialógy priniesli
ďalšie dôkazy o povzbudzujúcom duchovnom zblížení.
Ja sám som mal to potešenie
stretnúť sa tu vo Vatikáne
i počas svojich apoštolských
ciest s kresťanmi pochádzajúcimi z rôznych prostredí. ...
S nimi naďalej vedieme dialóg
vo veci dôležitosti svedectva,
ktoré dnes majú kresťania
svorne vydávať pred čoraz viac
rozdeleným svetom, ktorý čelí
rôznym výzvam kultúrneho,
spoločenského, ekonomického
a etického charakteru. Za toto
i mnoho ďalších stretnutí,
dialógov a bratských gest, ktoré
nám Pán umožnil uskutočniť,
mu spoločne a s radosťou vzdávajme vďaku.
Drahí bratia a sestry, využime túto príležitosť, ktorú nám
ponúka Týždeň modlitieb za
jednotu kresťanov, a prosme
Pána o to, aby ekumenické
úsilie a dialóg, ak je to možné,
napredovalo a zintenzívnilo sa.

... Apoštol Pavol, obracajúc sa
na spoločenstvo v Efeze, píše:
„Jedno je telo a jeden Duch, ako
ste aj povolaní v jednej nádeji
svojho povolania. Jeden je Pán,
jedna viera, jeden krst“ (Ef 4, 4
– 5). Osvojme si túžbu sv. Pavla,
ktorý celý svoj život venoval
jedinému Pánovi a jednote
jeho mystického tela, Cirkvi,
a mučeníctvom vydal najvyššie
svedectvo o vernosti a láske ku
Kristovi.
Nasledujúc jeho príklad
a spoliehajúc sa na jeho príhovor nech každé spoločenstvo
napreduje v úsilí o jednotu
vďaka rôznym duchovným
a pastoračným iniciatívam
i vďaka spoločným modlitebným zhromaždeniam, ktoré sú
zvyčajne početnejšie a intenzívnejšie počas tohto Týždňa
modlitieb, čím nám umožňujú
istým spôsobom vopred zakúsiť
onen deň plnej jednoty. Modlime sa, aby medzi cirkvami
a cirkevnými spoločenstvami
pokračoval dialóg pravdy, ktorý
je nevyhnutný na zmierenie
rozdielov, a tiež dialóg lásky,
ktorý je podmienkou samotného teologického dialógu
a napomáha spoločný život pre
spoločné svedectvo. V našich
srdciach prebýva túžba, aby sa
čo najrýchlejšie priblížil deň
plného spoločenstva, keď všetci
učeníci nášho jediného Pána
budú môcť končene spoločne
sláviť Eucharistiu, božskú obetu
za život a spásu sveta. Modlím
sa, aby na materský príhovor
Márie všetci kresťania ešte pozornejšie počúvali Božie slovo
a intenzívnejšie sa modlili za
jednotu. n
preložila Mária Spišiaková
krátené a upravené redakciou
ilustračná snímka: sxc.hu
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Sme radi
pri rodičoch
V akom veku mladí opúšťajú rodičovský dom a prečo? Kedy začínajú
fajčiť a piť? Aký je vzťah nezamestnanosti a vzdelania u mladých?
Ako často navštevujú kino alebo kultúrne podujatia?

N

a začiatku roku 2009
bolo v Európskej únii
evidovaných 95 miliónov mladých ľudí vo veku 15
– 29 rokov, čo je takmer pätina
celej populácie. Publikácia
Mládež v Európe – štatistický
portrét sa pozrela bližšie na túto
časť populácie a zodpovedala
niekoľko otázok.
Zo štatistiky z roku 2007
vyplýva, že z rodičovského
hniezda vyletia najskôr mladí
Fíni, Francúzi a Holanďania. Čo
sa týka Slovenska, naši mladí
muži opustia rodičovský dom
priemerne vo veku 31,5 rokov,
podobne ako to robia aj Slovinci
a Bulhari, kde bol zaznamenaný
najvyšší vek mužov pri odchode z domu. Slovenky opúšťajú
rodičov trocha skôr, priemerne
tesne pred tridsiatkou (29,8
rokov je najvyšší údaj z celej Európskej únie). Dôvody boli na
Slovensku podobné ako vo väčšine iných európskych krajín.
Iba v jednom prípade sme vy-

bočili z priemeru. Na Slovensku
totiž pohodlie a zbavovanie sa
zodpovednosti nepatrí medzi hlavné dôvody zostávania
doma. Podobne sú na tom aj
iné silno kresťanské krajiny EÚ
(Írsko, Poľsko, Rumunsko...).
Na druhom konci rebríčka sa
umiestnili ekonomicky silné
krajiny ako Dánsko, Belgicko či
Fínsko a susedné Rakúsko.
V roku 2006 takmer 30% žien
v EÚ vo veku medzi 15 a 29 žilo
s partnerom v jednej domácnosti. Tento podiel predstavoval 18%
u mladých mužov v rovnakom
veku. Asi polovica prípadov súžitia u žien i mužov mala právny
základ (napr. štátny sobáš). Vo
voľnom zväzku bez cirkevného alebo štátneho sobáša žilo
najviac obyvateľov severských
krajín, kde prevláda protestantizmus (aj viac než 30%). Naopak, najmenej to bolo v katolíckych a pravoslávnych krajinách
ako Malta, Taliansko, Grécko,
Cyprus, Litva či Slovensko, kde

bol tento podiel okolo 5%.
Prvé manželstvo v EÚ uzatvárali mladomanželia priemerne
pred dovŕšením 30 rokov.
Najviac to platí pre krajiny
ako Turecko, Litva, Poľsko či
Slovensko. Na druhej strane iba
polovica žien v Dánsku, Islande
či Švédsku sa vydávala pre
dosiahnutím tridsiatky. U mužov až v polovici európskych
krajín bol priemerný vek prvého
sobáša vyšší ako 30 rokov.
Kuriozitou je Macedónsko, kde
sa vo veku do 30 rokov sobášilo
viac mužov než žien. Najnižší
vek pri sobáši zaznamenali páry
v Turecku a Rumunsku.
Z údajov získaných v rokoch
1993 – 2006 vyplýva, že mnoho
mladých Európanov fajčí denne. Na Slovensku je to vyše 13%
mladých žien do 24 rokov. Najmenej fajčia mladé Rumunky
(8,8%), najviac mladé Rakúšanky (37%). Mladých mužov do 24
rokov, ktorí na Slovensku denne
fajčia, je viac ako 23%. Najme-

nej fajčia mladí Švédi (10,5%)
a najviac mladí Estónci (47,1%).
Väčšina mladých Európanov
príde do styku s alkoholom pred
dovŕšením 14 rokov. Najhoršie
je to v Rakúsku, kde je to skoro
o rok menej. Tradične platí, že
skôr začínajú piť chlapci, ale
rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v jednotlivých krajinách
Európy sa počíta nie na roky, ale
na mesiace alebo aj týždne.
Podľa údajov z druhého štvrťroka 2009 mali najväčšie problémy nájsť si zamestnanie v EÚ
mladí vo veku 25 – 34 rokov
s najnižším vzdelaním (19,2%).
Na Slovensku je percento podstatne vyššie − 53,7%. Na dobu
určitú alebo na dočasnú zmluvu
boli v roku 2008 zamestnaní
až 4 z 10 mladých Európanov
vo veku 15 – 24 rokov a tiež 2
z 10 vo veku 25 – 29 rokov. U nás
najčastejšie na dočasnú zmluvu
pracujú mladí vo veku 15 – 24
rokov (12,6%).
V roku 2006 navštívili viac
než tri štvrtiny Európanov
vo veku 16 – 29 rokov aspoň
raz kino. Tridsiatnici chodili
do kina menej (iba 37%). 74%
mladých Slovákov vo veku 16 –
29 rokov navštívilo kino v roku
2006 aspoň raz. Podobne 70%
z nich navštívilo živé vystúpenie
a 61% nejaké kultúrne podujatie. Starší (30 rokov a viac)
chodia do kina (21%), na živé
vystúpenia (45%) a kultúrne
podujatia (38%) pomenej.n
Juraj Gradoš

listáreň
Christos raždajetsja!
Som dlhoročný čitateľ Slova. Váš i náš
časopis sa zmenil. Už to nie je len časopis
informačný, informujúci o tom, čo sa kde
udialo, časopis vyučujúci, prinášajúci články
z katechizmu, Cirkvi, histórie, ale je to
plnohodnotný časopis pre každú generáciu,
každú záujmovú skupinu. Dovoľujem si
povedať, že je rodinným časopisom. Každý
si v ňom nájde to, čo ho zaujme. Články pre
učiteľov i rodičov o výchove detí s poruchami správania sa či učenia, alebo najnovšie aj
receptár. No skutočne ohromné. Veru, keď si
ho prinesieme domov, ide z ruky do ruky.
Prajem všetkým pracovníkom Slova, ale

aj jeho čitateľom mnoho Božích milostí
v kalendárnom roku 2010.
Vincent Ivanko-Macej
Vážený pán Vincent,
veľmi som sa potešil vašej radosti z nášho
časopisu. V redakcii sa ho snažíme priblížiť
vám, našim čitateľom, aby to nebol iba časopis o Cirkvi, ale pre Cirkev. Teda časopis
nielen o vás, ale aj pre vás. Dúfam, že vám
prinesie úžitok aj v roku 2010.
Zároveň chcem poprosiť všetkých našich
čitateľov, aby nám písali podnety nielen
ohľadom časopisu a jeho obsahu, ale aj
toho, čo im v ňom chýba. Rovnako sa

potešíme, ak nám napíšete, o čom by ste si
chceli prečítať či už v listárni, téme, v rubrikách pre rodinu, či mladých.
Veľmi nás povzbudzujú vaše príbehy
a svedectvá. Verím, že aj v tomto roku
nájdu niektorí z vás odvahu napísať nám
o pôsobení Boha alebo aj dobrého človeka
vo vašich životoch. Takýmto spôsobom
ukážete ostatným, že Boh žije.
Pán Vincent, vám i všetkým gratulantom
sa chcem poďakovať za priania do nového
roku 2010 a uistiť vás o našich prianiach
a vďake za vaše modlitby.
Do nového roku 2010 vám žehná
otec Juraj
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V kráľovských
službách
Daniel Jurčo sa narodil v Južných Čechách, v Bratislave
vyštudoval systémové inžinierstvo. Teologické štúdium
absolvoval v nemeckom Ewersbachu a anglickom Welwyne. Spolu s manželkou Zuzanou putujú po Božích cestách od roku 1981. Je otcom dvoch synov a jednej dcéry.
V roku 1991 nastúpil do zboru Cirkvi bratskej v Plzni.
Ako kazateľ Cirkvi bratskej v Prešove pôsobí od roku
1998. Hovorí o sebe, že žije dobrodružný život, ktorý si
veľmi cení, lebo je to život v kráľovských službách. O jeho
poslaní kazateľa, ale hlavne o otázkach a chápaní ekumenického dialógu sme sa s ním porozprávali na prahu
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.
Od roku 1998 až dodnes
pôsobíte ako kazateľ zboru
Cirkvi bratskej v Prešove. Ako
vnímate svoje poslanie medzi
tými, ktorí sú vám zverení?
Keby sme sa mali rozprávať
o Cirkvi bratskej, je to možno
niečo odlišné – hierarchicky –
nie sme biskupské zriadenie,
ale kongregačno-presbyterné,
každý ordinovaný kazateľ má
právo prijať pozvanie od ktoréhokoľvek zboru Cirkvi bratskej
v Čechách alebo na Slovensku,
takže som prijal službu v tomto
zbore.
Kazateľ je pridelený k službe
slova, sviatostiam a k pastoračnej službe. Každý kazateľ
má svoje obdarovania. Ja som
obdarovaný hlavne v oblasti
kontaktu s ľuďmi, práce s Božím slovom, pastoračnej služby
a vyhľadávania ľudí. Možno povedať (katolíckym slovníkom),
že som otec zboru. Som tu pre
starých, pre deti, pre mladých,
pre strednú generáciu. Som
otvorený pre akúkoľvek spiritualitu – od charizmatickej až
po konzervatívnu, aj ekumeniz-

mus, ale aj čo sa týka napríklad
rôznych foriem hudby. V tomto
vnímam Prešov ako mimoriadne požehnaný. Mojou úlohou
je aj vyhľadávať služobníkov,
schopných bratov do laického
apoštolátu, poverovať ich do
služby, vyhľadávať nových kaplánov, vikárov. Mojou úlohou
je vidieť nad obzor. Cirkev je
zdravá, keď robí misiu, keď má
nových ľudí, keď nežije len po
rodoch (hoci aj rody sú dôležité), ale aj prílevom ďalších ľudí
zvonka. No a to všetko potom
pre kazateľa znamená starosť
o Boží dom a o ľudí.
Aký je oficiálny postoj Cirkvi
bratskej na Slovensku k fenoménu ekumenizmu?
Myslím, že grécke slovo
oikoumene znamená budovanie
spoločného domu. V Štrasburgu v roku 2001 bola podpísaná
ekumenická charta. Cirkev
bratská sa k nej hlási tiež. Vždy
to však záleží na tom konkrétnom spoločenstve a zbore,
ako sa to zviditeľní v praxi.
Oficiálne stanovisko vyjadruje

ochotu budovať tieto vzťahy
zhora aj zdola. Snažíme sa teda
budovať ekuménu teoreticky aj
prakticky, ale aj v konkrétnych
projektoch, stretnutiach na
rôznych úrovniach.
Aj Charta Oecumenica, aj
vzťahy nás vedú do dialógu.
Podľa mňa však vždy záleží na
konkrétnych osobnostiach. Ak
máme hovoriť o vzťahoch, iné
sú vzťahy na úrovni biskupov
a iné na úrovni farských úradov
a zborov. V každom prípade je
dôležité poznať sa, rozprávať
sa a vnímať jeden druhého ako
suseda, ako blížneho aj ako
priateľa a hľadať to, čo spája.
Veľmi dôležité sú práve osobné priateľstvá. Človek potrebuje
mať blízkeho človeka aj zvonka
− naddenominačné priateľstvá,
ktoré môžu byť veľkým obohatením.
Pôsobíte ako kazateľ už dlhší
čas. Zaregistrovali ste za
obdobie svojho pôsobenia
nejaký pre vás povzbudivý
posun vo vzťahoch medzi
jednotlivými kresťanskými

cirkvami vo vašom najbližšom okolí?
Začiatkom januára sú dva
modlitebné týždne. Od 10. do
17. januára sa spájajú na modlitbách evanjelikálne cirkvi a od
17. do 25. januára máme Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
spolu s Katolíckou cirkvou.
Striedame sa a navštevujeme v jednotlivých chrámoch,
napr. kázal tu vladyka Babjak
aj biskup Stolárik. Je veľká vec,
keď prídu, spolu sa modlíme
a vymeníme si kazateľne. Počas
svojho pôsobenia som v Prešove zaregistroval vzájomnú
prajnosť a vieme sa rozprávať
aj o veciach, ktoré nás rozdeľujú. Po týchto ekumenických
stretnutiach máme spoločné
pohostenie a tam sa rozprávame
o všeličom možnom. Stretávame sa však aj pri iných príležitostiach. Nedávno sme boli
s evanjelickým farárom Jánom
Bakalárom na pohrebe pátra
Lukáša Vrábľa, františkánskeho
kňaza a suseda. Aj biskup Stolárik, aj arcibiskup Babjak nás po
bratsky privítali.
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Čo nás kresťanov aj napriek
rozdeleniu v súčasnosti
najviac spája bez toho, aby
sme sa dotýkali bolestivých
oblastí? Čo nás v budúcnosti
môže ešte viac k sebe navzájom priblížiť?
Ekuména sa dotýka kresťanských cirkví: máme jedno
Apoštolské vyznanie viery,
modlitbu Pánovu (Otče náš),
máme ekumenickú Bibliu. Môžeme byť spojení spoločne proti
materializmu, proti vnikaniu
cudzích náboženstiev, proti
sekularizmu a ľahostajnosti, ale
aj proti tradičnému, zvykovému
kresťanstvu. Musíme byť silní,
aby sme odolali prílivu islamu.
Môže sa stať, že ak kresťanstvo
zoslabne, na Slovensku sa budú
stavať mešity. Je možné, že
zosilnie islam, ktorý je veľmi
militantný.
Spája nás teda jedine Pán
Ježiš Kristus. Sú veci, s ktorými
nevieme pohnúť, ktoré nás
rozdeľujú. Niektoré dogmy
alebo chápanie Tradície na
úrovni Božieho slova. U nás
je zasa nebezpečenstvo, že
vyzdvihujeme Božie slovo, ale
ho v podstate nežijeme o nič
lepšie. Takže treba si dať pozor
na pokrytcov.
Najmä máme mať živú vieru,
ktorá je obohatená o skutky.

V Liste Efezanom 2, 10 Pavol
hovorí: „Pán Boh nám prihotovil skutky, v ktorých máme chodiť.“ Spája nás teda Božie slovo
a autentický život kresťana pre
Kristovu vec.
V ekumenickom dialógu
budujeme spoločný dom. V časoch prvotnej cirkvi sa hovorilo
o kresťanoch: „Pozrite, ako
sa milujú“. Taký by mal byť ekumenizmus – vzťah lásky. Minule
som stretol otca Vasiľa Kormaníka. Objali sme sa. Tak isto sa
srdečne zvítame aj s biskupom
Stolárikom alebo arcibiskupom
Babjakom.
Vnímate aj nejaké obavy zo
strany členov vašej cirkvi pri
tomto úsilí o priblíženie sa
jednotlivých kresťanských
cirkví?
Je samozrejmé, že v každom spoločenstve je to tak, na
niečom sme vyrástli. Istý človek
napísal do anglických novín
o nás článok, že sme pseudoevanjelikáli, ktorí sa poklonkujú
Rímu. To je vonkajšie zdanie.
Každopádne je dobré mať aj
takýchto bratov.
Hovorí sa o troch druhoch
ekumenizmu: teoretickom
(vyhlásenia teológov, ktoré
dávajú teoretický podklad na
ďalšie smerovanie dialógu),
praktickom
(gestá v bežnom živote)
a duchovnom
(túžba po
jednote a modlitba). Ktorý
z nich vnímate
ako najdôležitejší?
Všetky tri
sú dôležité.
Každopádne je
dôležité podložiť dialóg aj biblicky, teologicky.
Sú ľudia, ktorí
tomu rozumejú
a sú vďační za
takéto materiály. Sú ľudia,
ktorí sa zariadia

podľa toho a povedia: „Tam
hore nám povedali, že takto
treba ísť, tak ideme.“ No ani to
sa nemusí vždy podariť. A nie
každý to vie uviesť do praxe.
Čo sa týka praktickej roviny,
spoločným dielom je ekumenická Biblia, ale aj Worship festival
alebo Campfest, na ktorom
je asi 3 – 4-tisíc mládežníkov
a viac než polovica sú katolíci.
Bol som na ostatnom Worship
festivale, kázal tam Miro Tóth
z Apoštolskej cirkvi a hrala
vaša rómska skupina F6, ktorú
milujem.
Toto vieme urobiť − vieme
sa zjednotiť v starosti o ľudskú
dušu, o mladú dušu.
Ľudia potrebujú vnímať aj
na takých veľkých akciách,
že Cirkev to myslí vážne, že
je spojená. Čo niekedy nie je
jednoduché.
A tretí druh ekumenizmu?
Ide o otázku vedenia a formovania ľudí. Čo som dostal, to
dám. V Cirkvi bratskej, nielen
v Prešove, ale aj v Čechách
a iných slovenských zboroch sa
naši ľudia za jednotu spoločne modlia. Ľudia sa modlia
vedome aj za prenasledovaných
kresťanov vo svete, za Izrael aj
za zblíženie s inými cirkvami.
Čo by ste dodali na záver?
Ekumenizmus je otvorená
kapitola.
Za druhej svetovej vojny bol
náš kazateľ Cvrček zavretý s katolíckym kardinálom Beranom,
spolu sa modlili, vytvorili si
cenné priateľstvo a to priateľstvo im zostalo aj po skončení
vojny. Nielen vojna, ale aj
socializmus nás dal dokopy.
Napríklad, keď sme boli v Starej
Turej, môj otec, tiež kazateľ,
požičal hnutiu Focolare našu
modlitebňu, kde mali tajnú
konferenciu. A mňa toto formovalo. A to, čo človeka formuje
v mladosti, môže byť neskôr
požehnaním pre celú Cirkev. Aj
pre toto mesto.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová
snímky: archív Daniela Jurča

kultúra

My sme toho
svedkami
Tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
sa bude aj u nás sláviť od
18. do 25. januára. Jeho
mottom je biblický text
z Lukášovho evanjelia „Vy
ste toho svedkami“ (Lk
24, 48). Treba ho vnímať
v celkovom kontexte, kde
zmŕtvychvstalý Ježiš dáva
posledné ponaučenie
svojim učeníkom: „Tak je
napísané, že Mesiáš bude
trpieť a tretieho dňa vstane
z mŕtvych, a v jeho mene
sa bude všetkým národom,
počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie
hriechov. Vy ste toho svedkami.“ Táto výzva však nepatrila len apoštolom, patrí
Cirkvi, jej príslušníkom,
všetkým pokrsteným. Teda
zaiste aj nám. Kristus nám
jedným dychom zároveň
dáva aj prísľub, že budeme
vystrojení mocou z výsosti.
V čom teda spočíva táto
naliehavá výzva? Spoločne
svedčiť o Božej prítomnosti
vo svete. Veď my sme svedkami dnešnej doby, neboli
to ani naši predkovia, a nie
sú to ani naši nasledovníci. Nemáme sa na koho
vyhovárať, sme to práve my,
ktorí máme moc i povinnosť svedčiť. Chváľme
spolu toho, ktorý nám dáva
dar života a vzkriesenie.
Modlime sa, aby sme vedeli
správne rozoznávať Božie
pôsobenie vo svojom živote
i vo svete.
-red
ilustračná snímka:
en.wikipedia.org
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Povolanie
do manželstva
Móricko volá do rádia: „Pred chvíľkou som našiel na ulici peňaženku,
bolo v nej asi 40 000 eur a 3 300 dolárov, dokonca je tu napísaná aj
adresa: Peter Novák, Vajnorská 14, Bratislava. Prosím vás, zahrajte
mu nejakú peknú pesničku. Ďakujem.“

P

rečo tento vtip? Nuž preto, že my často strácame
oveľa viac.
Mnohým je jedno, že strácajú
skutočné bohatstvo, ktoré nám
bolo zverené.
„Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú
perlu, ide, predá všetko, čo má,
a kúpi ju.“ (Mt 13, 45 – 46)
Božie slovo nám tu hovorí
o človeku, ktorý niečo vlastní.
No nie je to pravý poklad. Zaujímavé na tomto podobenstve

je to, že ho k tej naozaj cennej
perle privedú dve veci. Prvou
z nich je to, čo má, čo mu bolo
zverené, tou druhou vecou je
jeho túžba. Túžba po skutočnom bohatstve. Neuspokojí sa
s hocičím. Som si istý, že pri
svojom hľadaní sa už predtým
stretol s hocičím. Lenže on si
nedá zaslepiť oči. Neváha sa
zrieknuť nepodstatných vecí.
Čo je teda tým pokladom?
Ako ho získať? Prečo sa nebeské
kráľovstvo prirovnáva k niečomu, čo možno ukradnúť?

A ako to všetko súvisí s naším
povolaním?
V minulom čísle sme si
načrtli obraz duchovného boja,
ktorého sme súčasťou. Hovorili
sme o tom, že mnohí mladí sa
po vstupe do manželstva ocitnú
v prvej línii a často nevedia,
čo tam robia, majú zbrane, no
nevedia ich použiť. Nepripravili
sa.
Vráťme sa opäť na bojové
pole. Na strane Svetla je veľa
udatných a chrabrých bojov-

níkov. Sú to všetci tí, ktorí žijú
svoje povolanie podľa Božieho
plánu. Všetci na sebe nosia
viditeľnú Božiu pečať, bojujú
v Ježišovom mene a podmaňujú
preňho nepriateľské územia. Sú
tu ľudia, ktorí si vybrali cestu
celibátu, aj manželské páry, ktoré tvoria väčšinu. Jedni i druhí
bojujú v zomknutých skupinkách. Práve takýmto skupinkám
sa darí v boji najlepšie. Je to
úderná légia celej Božej armády.
Práve na týchto skupinkách
spočíva zvláštna Božia ochrana
a na celom bojisku sú oázami
Božieho svetla a jeho prítomnosti.
Je to zvláštne, ale každý z ľudí
tvoriacich tú-ktorú skupinku
je úplne iný. Má iné zbrane,
iné schopnosti, zručnosti. Ale
aj napriek tomu zo všetkých
vyžaruje silná jednota. Všade
tam, kde takáto skupinka prejde, ostávajú priezračné stopy
pravdy a povstáva nový život.
Takéto územie je pre temnotu a jej démonov veľmi ťažké
získať späť.
Celý ten obraz vidíme ako
Boží plán s naším životom a povolaním. Tak ako kupec z evanjelia. Chcel získať to najcennejšie tým, že robil to, čo vedel
najlepšie. Teda kupoval a predával, až sa nakoniec dopracoval
k vzácnemu pokladu. A nedal
sa pomýliť a zlákať ničím, čo mu
stálo v ceste. Každému jednému
z nás Boh zveril určité dary,
zručnosti, túžby, schopnosti,
ktoré tvoria základ potrebný
na to, aby sme sa zmocnili toho
pravého bohatstva, ktorým je
Božie kráľovstvo.
Predpoklady dobrého vzťahu
a manželstva
Žijeme v dobe, v ktorej sa zamestnania dosť často striedajú.
Je veľká migrácia za prácou.
Cestovanie už nie je problém.
Zanechávame pôvodné zamestnania a ideme za väčším
ziskom. Práve takýto trend
a životný štýl sa prenáša do
života v manželstve. Práve preto
chcem poukázať na to, že žiť
v manželstve je úplne iné, ako
byť v zamestnaní.
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Manželstvo zaberá 24 hodín
denne a zvyčajne sa počas života nemení. Vyžaduje si celého
človeka, neustále vzdelávanie,
zdokonaľovanie, celoživotné
poznávanie a službu druhým.
Zamestnanie je len na pár hodín, možno ho častejšie striedať
alebo vykonávať viac zamestnaní naraz. Je späté s potrebou
zarobiť peniaze a mať úžitok
pre seba. Ak som povolaný do
manželstva, musím si uvedomiť
tento základný rozdiel. Z práce
odídem po pracovnej dobe
a kým nejde o niečo dôležité,
vrátim sa k nej až na druhý
deň. Manželstvo žijem stále, či
som doma, alebo v zamestnaní.
Nejde len o pár hodín. Manželstvo si ma vyžaduje celého.
Moja manželka aj moje deti
ma potrebujú stále. Rozhodnutie, ktoré sme s manželkou
urobili, nebolo na nejaký čas,
ale navždy. Boh nás cez toto
celoživotné rozhodnutie pozval
k spolupráci na budovaní Božieho kráľovstva.
Hlavný základ, na ktorom
treba manželstvo budovať,
je Boh a jeho láska. Veď do
manželstva nás povoláva on.
„,Urobme človeka na náš obraz
a podľa našej podoby! Nech
vládne nad rybami mora i nad
vtáctvom neba, i nad dobytkom
a divou zverou a nad všetkými
plazmi, čo sa plazia po zemi!’
A stvoril Boh človeka na svoj

obraz, na Boží obraz ho stvoril,
muža a ženu ich stvoril. Boh ich
požehnal a povedal im: ,Ploďte
a množte sa a naplňte zem!
Podmaňte si ju a panujte nad
rybami mora, nad vtáctvom
neba a nad všetkou zverou, čo
sa hýbe na zemi!’ Potom Boh
povedal: ,Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena
na povrchu celej zeme a všetky
stromy, majúce plody, v ktorých
je ich semeno: nech sú vám
za pokrm! Všetkým zverom
zeme a všetkému vtáctvu neba
i všetkému, čo sa hýbe na zemi,
v čom je dych života, (dávam)
všetku zelenú trávu.’ A stalo sa
tak. A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.
A nastal večer a nastalo ráno,
deň šiesty.“ (Gn 1, 26 – 31)
Je to nádherné Božie slovo,
o ktoré sa môžeme oprieť. Ako
muža a ženu nás Pán povolal do
života v manželstve. Požehnal
nás a poveril úlohou vládnuť,
dávať život, podmaniť si zem
a panovať nad ňou tak, aby
sme si zachovali Boží obraz, na
ktorý sme boli stvorení.
Na reflexiu svojho povolania
do manželstva by nám mohli
pomôcť tieto otázky:
Čo pre mňa znamená
láska? Milovať niekoho, ak ma
tiež miluje? Cítiť sa perfektne
v prítomnosti svojho partnera?
Keď sa mi niekto veľmi páči?

Milovanie? Objatie? Chcieť
šťastie pre svojho partnera? Je
táto moja voľba založená na
rozhodnutí alebo na pocite?
Čo je vernosť? Budem
s tebou, kým nám bude
spolu dobre? Súžitie s jednou
osobou? Byť spolu v dobrom
i zlom a nikdy sa neopustiť? Byť
oporou v ťažkostiach?
Čo je služba? Séria rutinných úkonov? Neustála práca
a námaha o to, aby som iných
pozdvihol bližšie k Bohu?
Pomoc iným? Mať otvorené oči
pre pomoc partnerovi? Chcieť
druhému slúžiť, lebo sa mám
potom dobre?
Kedy sa začína príprava
na manželstvo? Od prvého
bozku? Od počatia? Celý život
cez výchovu v rodine? Prostredím, v ktorom som vyrastal
a v ktorom žijem? Od prvého
rande? Od prvých sexuálnych
skúseností? Od prvej náuky na
fare? Keď spolu komunikujeme
a dôverujeme si?
Sú vlastnosti partnera
dôležité? Môže zmeniť svoje
zlé vlastnosti? Zmení ich kvôli
mne? Je skutočne ten najlepší?
Zmení sa, keď mi to sľúbil? Pomôžem mu zmeniť sa? Prediskutovali sme si naše chyby?
Stačí milovať jednostranne? Mám ho rada a vezmem si
ho aj napriek tomu, že on nič
necíti? Má vzťah založený na
obojstrannom súhlase a snahe
milovať sa budúcnosť?

Sú hodnoty dôležité? Je
dôležité vytvoriť si spoločnú
hierarchiu hodnôt, na ktorej sa
zhodneme obaja a ktorú ideme
žiť? Zhodneme sa na počte
a výchove detí? Ako budeme žiť
duchovný život? Je dôležité, aby
bol partner veriaci kresťan?
Na prípravu potrebujeme
mať čas rozprávať sa, obetovať
sa, mať úctu, rešpektovať sa, potrebovať sa, vzájomne sa za seba
modliť. Všetko závisí od postoja
tých, ktorí chcú do spoločného
života vykročiť. Koľko času
venujú tejto príprave?
Či už si teda vyberieme cestu
celibátu, alebo manželstva,
stále sme povolaní do živého
spoločenstva bratov a sestier.
Medzi ľudí, s ktorými sa môžeme zdieľať, modliť a spoznávať
Ježiša Krista. S ľuďmi, ktorým
povieme pravdu a od ktorých
taktiež pravdu prijmeme. Aby
sme takto mohli byť vypovedateľnými pred Bohom aj sami
pred sebou, aby sme takto spolu
dobývali nové a nové územia
pre nášho Pána a spolu rástli
do Božej prítomnosti. Stále viac
a viac. To sa dá len v úzkom kruhu osôb. Ozajstných priateľov,
ktorým nechýba Božia bázeň.
Tak čo? Začneš hľadať svoj
kľúč k večnosti alebo sa uspokojíš s falošným pokladom? n
Pavol Vrabeľ a kol.
ilustračná snímka: sxc.hu

varovanie

Nepriateľ

V

   minulom zamyslení sme si predstavili duchovný boj ako boj, v ktorom
sa všetci nachádzame a ktorý nevedieme
proti človeku, ale proti skrytému nepriateľovi.
Nutne si musíme priznať, že máme
nepriateľa, ktorý nám vyhlásil vojnu a pokračuje v nej. Kto je tým protivníkom?
Je ním diabol. Božie stvorenie, ktoré vo
svojej pýche odmietlo slúžiť Pánovi pánov
a Kráľovi kráľov. Je veľmi dôležité vedieť,
že diabol je osoba – nie nejaké negatívne
ovzdušie, zlá energia či neosobná moc.
Diabol je veľmi inteligentná bytosť s pre-

mysleným plánom. Je inteligentnejší ako
človek. My musíme štúdiom a životom
poznávať svet okolo nás – on ho pozná
svojou podstatou. Dá sa povedať, že jeho
podstatou je inteligencia. Pápež Pavol VI.
charakterizuje diabla ako hroznú, tajomnú a desivú skutočnosť.
V boji, ktorý proti nám diabol vedie,
kladie dôraz na dve veci. V prvom rade
klame ľudí. Ježiš o ňom hovorí ako o luhárovi a otcovi lži (porov. Jn 8, 44). Nikdy
nepovie pravdu, len lži alebo polopravdy.
Druhou vecou je, že chce našu pozornosť
odvrátiť od Ježiša. Snaží sa nás presvedčiť,

že je mocnejší ako Ježiš, že Ježiša vlastne
nepotrebujeme.
Prečo vlastne proti nám diabol bojuje?
Je plný nenávisti voči Bohu a nemôže
zniesť to, čo Boh v Ježišovi pre nás urobil.
Nenávidí nás, závidí nám a žiarli na nás.
Boh nám v Ježišovi daroval Božie synovstvo a dedičstvo Božieho kráľovstva.
Diabol nemôže zniesť to, že nás Boh
prijíma ako Božích synov a Božie dcéry.
Ježiš nám vrátil späť dôstojnosť, ktorú sme
hriechom stratili.
Damián Saraka
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Začiatok v živote
Predstav si, že vlastníš sieť najluxusnejších hotelov v Európe, firma
prosperuje, lebo sa o ňu staráš ty. Odrazu musíš odcestovať do Afriky
na niekoľko rokov. V tejto ťažkej chvíli si uvedomuješ, že musíš zveriť
vedenie svojej obrovskej firmy nejakej osobe.
Koho si vyberieš?

O

dpoveď je jednoduchá:
Musí to byť človek,
ktorému bezvýhradné
dôveruješ. Veď ide o miliardy,
ktoré mu zveruješ.
Musí to byť odborník v oblasti hotelierstva. A nie hocaký,
ale ten najlepší: skvelý manažér,
ekonóm, podnikateľ, človek ,
ktorý vie predvídať okolnosti
dopredu.
Skrátka, človek tých najlepších kvalít!
V Jánovom evanjeliu čítame, ako Ježiš Kristus zveruje
jednému mužovi svoju Cirkev
–najúžasnejšiu a najdôležitejšiu „firmu“, prístav, kde všetci
ľudia nájdu odpočinok, pokoj
a spásu. Čo môže byť pre nás
veriacich dôležitejšie, ako nájsť
spásu? Môže byť azda na tomto
svete pre Krista čosi dôležitejšie

ako Cirkev? Určite nie!
A koho si vyberá Ježiš? Toho
najspoľahlivejšieho človeka?
Toho, komu môže bezvýhradne veriť? Veď Peter povedal:
„Aj keby ťa všetci zradili, ja ťa
nezradím. Som pripravený ísť
s tebou aj na smrť.“ A my všetci
vieme, ako to dopadlo! Nedalo
sa spoľahnúť na Petra a na jeho
slová.
Vyberá si Ježiš odborníka –
teológa v jemu zverenej oblasti?
Nie! Veď Peter bol obyčajný
rybár. Bol pokorný? Nie,
naopak. Bol pyšným mužom,
ktorý chcel byť vo všetkom
prvý. Spomeňme si na niektoré
miesta v Biblii. Napríklad na
udalosť, keď Ježiš kráčal po
vode. Peter povedal: „Ak si to
ty, Pane, rozkáž, aby som aj ja
išiel k tebe.“ Nie ostatní, ale ja.

Aj keby ťa všetci zradili, ja nie.
Oni áno, ale ja nie. Neexistuje!
(porov. Mt 14, 28)
Taký bol Peter pred zradou
Ježiša Krista pyšný. Spoliehal sa
iba sám na seba.
Ale na konci Jánovho evanjelia stojí pred Kristom nový
Peter, silný, mocný v slove aj
v skutkoch. Vtedy, keď zradil
Ježiša a ich pohľady sa stretli
tam na dvore, kde súdili Ježiša,
pochopil, že jeho sila nie je
v jeho chlapských ramenách či
dlaniach, ale v tom, že sa bude
spoliehať na svojho Majstra, na
jeho slovo a Ducha, ktorým sa
už odteraz nechá viesť.
Nový Peter znovuzrodený
z vody a Ducha. Muž, ktorého
už neženie pýcha, je od tejto
chvíle najlepším a najspoľahlivejším človekom, lebo miluje

Ježiša. A nielenže ho miluje, ale
mu aj patrí celý so všetkým, čo
má, so svojou biedou, slabosťou
a hriechom. Nový Peter. Nový
vodca Kristovho stáda. Vodca
v láske. Uzdravený zo svojej
slepoty láskou (Svätým Duchom) ku Kristovi a vedený jeho
Duchom pokorne vyznáva obrovskú premenu, nový začiatok
svojho života vo Svätom Duchu
slovami: „Pane, ty vieš všetko, ty
dobre vieš, že ťa mám rád“ (Jn
21, 17). A to stačí. To jediné stačí,
lebo je to jeho nový začiatok
v láske a Svätom Duchu. A tu
vidíme, že sa vyplnili slová
Božieho Syna: „A ty, až sa raz
obrátiš, posilňuj svojich bratov“
(Lk 22, 32).
Drahý brat, drahá sestra,
nemyslíš, že je čas prestať byť
starým Petrom a stať sa novým?
Nemyslíš si, že je čas na nový
začiatok s Duchom lásky, pokoja, milosrdenstva a každého
dobra? Som si istý, že práve toto
je ten najlepší čas, lebo je jediný, ktorý máš. Minulosť je už za
nami a budúcnosť? Ktovie. n
Slavomír Zahorjan

animo škola

Základné informácie o AepAŠ 1
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Jednou z možností, ako formovať
animátorov, je práve prostredníctvom
akreditovanej animátorskej školy,
akceptovanej na spoločenskej úrovni
Ministerstvom školstva SR. Tu je však
dôležité pripomenúť, že animátorská
škola je iba odrazovým mostíkom či
formovaním na ceste animátorstva.
Neznamená však, že skončením sa
animátorskej školy som už „hotový“
animátor. Je to mylná predstava.
Animátorská škola má po každej
stránke pomôcť osobnej i duchovnej
formácii.
Je však veľmi dôležité dbať na
správny výber mladých ľudí do služby
animátora.

Požadované vstupné vzdelanie
a ostatné podmienky prijatia na
AepAŠ podľa Konferencie biskupov
Slovenska:
• minimálne úplné základné vzdelanie, študent strednej školy
• dovŕšenie veku 16 rokov v roku
nastúpenia do animátorskej školy
• osobný záujem stať sa animátorom
• úspešné absolvovanie prijímacích
skúšok
• podporné vyjadrenie kňaza
• súhlas rodičov (ak uchádzač nemá
18 rokov)
Dominika Komišaková
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Ovocie Medžugoria 1

S

om veriaci človek. Pokladala som sa za aktívneho
kresťana, denno-denne
som sa pokúšala svoju vieru aj
žiť! Pravidelná spoveď, Eucharistia, čítanie Božieho slova,
modlitba ruženca, ale...
Už niekoľkokrát som bola
pozvaná na púť do Medžugoria
naším duchovným otcom, ale
odmietala som. Čím viac mi
túto cestu núkal, tým viac som
sa tomu bránila. Pokladala
som sa za veriaceho človeka,
ale mala som problém s jednou vecou. Mala som odpor
k predajniam s náboženským
tovarom, k suvenírom, ktoré
si mnohí moji známi prinášali
z pútí, predovšetkým z Medžugoria. Mala som odpor ku
všetkým gýčovým vecičkám,
ako sú obrázky s kadejakými
svätými, rôzne druhy ružencov,
o sochách Panny Márie ani
nehovoriac.
Až prišiel deň, keď som bola
postavená do situácie, ktorá vyskúšala moju poslušnosť Bohu.
Opäť prišla ponuka na cestu do
Medžugoria. Nezostalo mi iné,
ako povedať áno.
Po príchode sme navštívili
Podbrdo. Miesto ma očarilo. Vo
vzduchu bolo cítiť lásku, nehu
a neskutočný pokoj. Zarážalo
ma to, ale ešte viac som zostala
v ohúrení, keď som videla

vystupovať po skalách na horu,
kde sa zjavovala Panna Mária,
celkom bosú paniu. Spozornela
som a pomyslela som si: „To nie
je nutné.“ Ale Pán opäť zasiahol. Na druhý deň večer som sa
opäť vybrala na Podbrdo. Prišla
som pod horu, vyzula som sa
a s modlitbou Raduj sa, Bohorodička na perách som kráčala
vpred. V ten večer som pochopila, čo znamená utrpenie
a význam slov: „Vezmi svoj kríž
a nasleduj ma“. Cez utrpenie
som svoje okolie, svoje starosti
i radosti vnímala
úplne inak.
Na druhý deň
sme sa zastavili v hlavnom
chráme na
sv. liturgii,
pred ktorou sa
veriaci modlili
ruženec. Po sv.
liturgii znova
nasledoval
ruženec a adorácia. Všetko
to trvalo asi
päť hodín.
Veľmi som sa
tešila hlavne
na adoráciu,
ale moja radosť
sa zmenila na
zvláštny stav.
Počas nej som

sa začala cítiť veľmi zle! Fyzicky
som cítila po celom tele veľmi
nepríjemný pocit. Nebola to
bolesť, bolo to niečo
zvláštne. Niečo ma
strašne „otravovalo“, nevedela som
si nájsť miesto
na lavičke, akoby
ma niečo vyháňalo. Nikdy
v živote som
podobný
pocit nezažila,

nevedela som, čo robiť. Začala
som sa modliť ešte intenzívnejšie, no nepomáhalo to. Uštipla
som sa, aby som cítila niečo
iné, len nie ten odporný stav.
Vedela som, že sa nesmiem
vzdať. Po skončení adorácie
zvláštny pocit zmizol. n
Monika
(dokončenie
v budúcom čísle)
ilustračná
snímka:
memedu.dk

slovo o biblii

Šalom

P

ozdrav je znamením priateľstva a úcty
pri stretnutí, návštevách a lúčení.
Spôsob pozdravovania bol v priebehu
dejín rozmanitý (objatie, bozk, podanie
ruky, poklona). V starom Oriente zvykol
mať pozdrav náboženský význam a sprevádzali ho rôzne rituály. Napríklad v príbehoch o Abrahámovi a Lótovi čítame, že
pri vítaní vyšli cudzincom v ústrety a poklonili sa až k zemi. Joab chytil pravicou
Amasovu bradu, aby ho pobozkal (2 Sam
20, 9). Jazdci zostupovali pri pozdrave

z osla alebo z voza.
Pozdrav Pokoj vám! sa dodnes používa
medzi Židmi a Arabmi. Slová pozdravu
vyjadrovali želanie zdaru alebo požehnanie od Pána. Bóz pozdravil žencov:
„Pán nech je s vami!“ Oni mu odpovedali:
„Požehnaj ťa Pán!“ (Rút 2, 4) Kráľ bol
pozdravovaný slovami: „Nech žije kráľ naveky!“ V období helenizmu sa ujal pozdrav
Buď pozdravený!
Pri lúčení sa zvolávalo Božie požehnanie na odchádzajúce osoby, napríklad

pozdravom Choď v pokoji. Izraeliti brali
pozdrav omnoho vážnejšie než ľudia
dnešnej doby. Pozdrav pre nich nebol obyčajným slovom, ale skutočnou silou (napr.
pokojom), ktorú s pozdravom dostáva ten,
kto je pozdravovaný. Učeníci boli Ježišom
povzbudzovaní, aby vnášali pokoj do každého príbytku: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ,Pokoj tomuto
domu!’“ (Lk 10, 5).
Marica Kipikašová
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D

nes bola liturgia o niečo
dlhšia. Helenka sa ešte
išla k jasličkám pomodliť za svoje deti, za ich šťastnú
cestu domov.
Zajtra je Štedrý večer. Všetko
už má prichystané, len zabaliť
darčeky. Teší sa na deti a vnúčatá, prídu už doobeda, no trápi
ju starosť o susedku. V noci ju
zobrala záchranka do nemocnice. Pri náhodných stretnutiach
pôsobila prísne. Nečudo, veď
bola učiteľka, zvyknutá na
disciplínu.
Sadla si na pohovku. Aká bola
dnes v Božích očiach? Ako ju videli ľudia, s ktorými sa stretla?
Vyrušovali ju myšlienky na susedku. Mala by ju navštíviť. Ale
veď si len pozdravíme, keď sa
stretneme na chodbe... Vnútri
sa však ozvalo: „Čokoľvek ste
urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili.“
Možno ani nevie, že som
veriaca a chodím každý deň do
chrámu, rozmýšľala. Poznať to
na mne? Zahľadela sa na seba
akoby v rozpakoch.
Na Štedrý deň od rána husto
snežilo. Helenka sa rozhodla
ísť do nemocnice a navštíviť
susedku. Ležala na internom
oddelení. Na izbe bola sama.
Všetci odišli domov. Keď otvorila dvere, trocha rozpačito sa na
seba pozreli.
„Hľadáte niekoho?“
„Áno, hľadám.“
„Príbuzného?“
„Nie. Vás.“
„Mňa?“
„Povedali mi, že vás zobrala
záchranka. Priniesla som vám
drobnosti na občerstvenie.“
Susedke nebolo do reči, tak
dvierka do svojho súkromia
pootvorila Helenka:
„Každý rok sa teším na
Vianoce. Prinášajú so sebou
neopakovateľne čaro. Zvestujú
nám úžasné tajomstvo. Spomínam na rodičovský dom, na
piatich súrodencov. Aj mne Boh
požehnal dvoch synov, majú ma
radi, takmer denne mi zavolajú.
Prídu aj na víkend. Dnes už
prišli, nevesty chystajú večeru
a chlapci s vnukmi ozdobujú
stromček.“

Bolesť
Bolo počuť tichý vzlykot.
„Prečo plačete? Azda som povedala niečo, čo sa vás dotklo?“
„Nie, nie, viete... Závidím
vám, že máte dobré deti. Ja to
nemôžem povedať. Syn a dcéra
bývajú v neďalekom krajskom
meste. Ani sa nestretávajú. Stále
sú medzi nimi nejaké nezhody.
Majú vysokoškolské vzdelanie,
ale až teraz vidím, že to nestačí.
Pokým žil manžel, prišli, ale teraz, keď im nezavolám, neozvú
sa. Moderný život ich celkom
pohltil. Dcéra sa druhýkrát rozviedla. Syn žije len tak, moderne... Trhá mi to srdce. Nemohli
sme chodiť do chrámu. Boli
sme učitelia. A Boh nám ani
nechýbal. Pred piatimi rokmi
manžel zomieral na rakovinu

a ja som si spomenula na Boha,
ale nepomohol...“
V jej slovách sa ozývala
horkosť.
„A deti sa akosi odcudzili.
Žijú pre svoje záujmy. Bolí ma,
že som im na obtiaž. Dcéra mi

pri jednom telefonáte povedala:
,Mami, neotravuj toľko! Dáme
ťa do domova dôchodcov, tam
môžeš rozprávať, koľko chceš.’
Keď som ich pozývala na tohtoročné Vianoce, aby sme oslávili
aj moje okrúhle narodeniny,
syn len ľahostajne skonštatoval:
,Už máme zaplatenú lyžovačku
v Tatrách. Aké tam oslavy!’ Som
z toho taká rozrušená. Pred
deťmi sme zapreli vieru v Boha,
len aby im nič nechýbalo, a teraz mi zostal len zbabraný život
a nevďačnosť.“
„Viete,“ vstúpila do ticha
presiaknutého slzami Helenka,
„aj môj manžel zomrel, keď
boli deti ešte malé. A aj my sme
boli učiteľmi. Pred nami skvelá
kariéra. Manžel sa stal riaditeľom strednej odbornej školy. No
po jeho smrti som sa prebrala.
Videla som, že sa mi synovia
vymykajú spod kontroly. Odišla
som zo školstva. Našla som si
zamestnanie, kde chodenie do
chrámu neprekážalo. Nebolo to
ľahké obdobie. Nedostali sa na
vysoké školy, ale neskôr si ich
dorobili popri zamestnaní.“
Susedka sa nanovo vrátila do
svojho sveta a vzdychala: „Kde
som spravila chybu? Vravím
im: ,Príďte, nič mi netreba, len
vás chcem vidieť. Veď ste moje
deti.’“
Na jej beznádej Helenka
nenachádzala slová. Vedela, že
tu nepomôžu náboženské frázy.
V kabelke nahmatala ruženec.
Podala jej ho so slovami:
„Toto ma drží nad vodou.
Skúste.“ n
Ján Karas
ilustračná snímka: sxc.hu

Zemiak v depozite
Za babkou ešte pred vojnou
prišiel ich židovský sused
v núdzi. Zemiakov mali tak
akurát na jedenie, ale vedel,
že v jari už nebude z čoho
posadiť. A tak zašiel k tým,
ktorým kedysi pomohol tiež.
„Viem, že ani vy nemáte veľa.
Ale chcem ťa poprosiť. Vždy,
keď budeš brať zemiaky na

varenie, odlož jeden nabok
pre mňa.“ Tak sa aj stalo. Odvtedy oddeľovali vždy jeden
„pre žida“. A keďže tak spravili
viacerí, splnilo sa to biblické
„kto mal mnoho, nemal nadbytok, kto mal málo, nemal
nedostatok“ (2 Kor 8, 15).
Valéria Juríčková
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Za blaho svätých
Božích cirkví
Božie kráľovstvo nie je len teória, ale praktický spôsob života podľa
Božích pravidiel. Ak sa denne riadime tým, čo hovorí Písmo, zažívame
požehnanie pokoja, milosti a jednoty, o ktoré prosíme v tejto ekténii.
Žiaľ, oveľa častejšie vidíme, že čosi „nefunguje“. Podobáme sa ochrnutému pri rybníku Siloe, ktorý síce vedel, čo má spraviť, ale bolo mu to
málo platné.

V

     podobnej situácii sa
ocitol manželský pár
Ananiáš a Zafira (Sk 5, 1 –
11). Predali majetok, časť peňazí
odložili a zvyšok dali apoštolom
s tvrdením, že ide o celý výnos.
Boží Duch ich klamstvo odhalil
a obaja boli na mieste mŕtvi.
Je veľmi dôležité to, čo sa dialo
predtým. Písmo hovorí o spôsobe života v prvotnej Cirkvi:
„Množstvo veriacich malo jedno
srdce a jednu dušu. ... Apoštoli
veľkou silou vydávali svedectvo
o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša
a na všetkých spočívala veľká
milosť, veď medzi nimi nebolo
núdzneho, lebo všetci, čo mali
polia alebo domy, predávali
ich a čo za ne utŕžili, prinášali
a kládli apoštolom k nohám,
a rozdeľovalo sa každému podľa
toho, kto ako potreboval“ (4, 32
– 37). Všimnite si, že je to presne ten spôsob života, o ktorý

prosíme v tejto jekténii. Cirkev
žije v dostatku, lebo jej členovia
žijú v praxi to, čo počuli od Ježiša a apoštolov. Delia sa, majú
otvorené srdcia pre núdznych,
modlia sa celým srdcom a môžu
tak zažívať skutočnú jednotu
s Bohom a v ňom aj medzi
sebou navzájom. Požehnanie
je veľmi viditeľné – darí sa im.
Aj Ananiáš so Zafirou by chceli
požehnanie, ovocie života
s Bohom, možno aj úctu spoločenstva. Videli, čo spravil Jozef
s prímením Barnabáš a čo to
spôsobilo. Predali teda majetok
a peniaze priniesli apoštolom
k nohám, lebo tiež chceli dostať
tie milosti a úctu ako ostatní.
Ale želaný efekt sa nedostavil.
To, že zomreli fyzicky, bol len
viditeľný znak toho, že ich srdce
bolo mŕtve už dávno. Písmo
hovorí, že Duch oživuje – a Boží
Duch je Duch pravdy. Títo dvaja

chceli len efekt, a preto klamali. Nielen tým, že zatajili časť
príjmu. Ich konanie bolo zištné,
povrchné, nepravdivé. Náš
Boh sa nezmenil a tí, čo nežijú
v pravde, zomierajú podobne
ako oni (stávajú sa mŕtvymi pre
Božie kráľovstvo).
Vidieť schopných podnikateľov, ktorí začali od nuly
a vypracovali sa na úspešných
obchodníkov, je povzbudzujúce. Nejeden z nás by chcel mať
také meno, príjem, majetok,
vymoženosti. Je to lákavé.
Predstav si teraz človeka, ktorý
začne o sebe vyhlasovať, že je
úspešný podnikateľ. Zmení
šatník, nakúpi obleky, zmení
správanie, zájde denne do banky, na daňový či iný úrad. Všade
bude rozprávať o podnikaní,
finančnom trhu, nevýhodách
vládnej politiky voči podnikateľom a pod. Všetci by sme okam-

žite vedeli, na aké nemocničné
oddelenie patrí. Podnikanie si
vyžaduje podnikateľský zámer,
jasnú predstavu, kde začínam
a kam smerujem, s čím disponujem, a potom veľa poctivej
a tvrdej práce. Úspech a financie neprídu len tak. Chodenie
do banky z nikoho finančníka
nespravilo. A hoci v tomto
prípade diagnózu poznáme,
pri kresťanstve si ju už takto
jednoznačne nikto nepomenuje. Kresťan nie je ten, kto sa
oblieka ako kresťan, navštevuje
kresťanské inštitúcie a chrámy, číta kresťanskú literatúru,
rozpráva o Bohu, Biblii a kresťanstve. Toto všetko je sprievodný znak. Ale podstata je inde.
Ananiášovi, Zafire a nášmu
„psychopatickému“ podnikateľovi sa podobajú mnohí
v súčasnej Cirkvi. Chceme efekt
a zameriavame sa len na to, čo
je vonkajškové. Kým nezmeníme naše vnútro, sú naše prosby
o „mier na celom svete, blaho
cirkví a jednotu“ falošné, lebo
náš život tieto slová priamo popiera. Takže prvý krok v liečbe
nášho „ochrnutia“ je uvedomenie si toho, že nie sme pravdiví
vo svojom konaní. Chceme
robiť dojem na ľudí aj na Boha.
Ale Písmo hovorí ústami Pavla
jasne: „Keby som sa ešte chcel
páčiť ľuďom, nebol by som
Kristovým služobníkom“ (Gal, 1,
10). Komu sa chcem páčiť ja? n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

K

eď mal svätý Gregor Teológ, veľký biskup 4. storočia, ešte iba dvadsať rokov,
potreboval sa dostať z egyptskej Alexandrie, kde študoval rečníctvo, do gréckych
Atén, aby sa tam vo svojich vedomostiach
zdokonalil. Spolu s mnohými ľuďmi nasadol na loď, ktorá smerovala z Alexandrie
do Atén. Keď však plávali okolo ostrova
Samos, strhla sa na mori silná búrka. Všetci
sa báli, že zomrú a plakali. Nariekal aj mladučký Gregor – nie však preto, žeby sa bál
zomrieť, nie preto, žeby sa bál telesnej smrti, ale preto, lebo sa bál smrti duchovnej.

Uvedomil si, že nie je pokrstený a že bez
krstu je jeho spása prinajmenšom otázna.
Napokon sa búrka utíšila, loď nestroskotala a všetci prežili, ale mladý Gregor
dospel k záveru, že odkladať svätý krst na
dospelosť či starobu je veľmi riskantné. Neskôr teda, keď už bol významným mužom
Cirkvi, zasadil sa o zmenu dovtedajšej praxe, keď sa zvyčajne krstili iba dospelí ľudia,
a o krstenie detí krátko po ich narodení,
spravidla už na štyridsiaty deň.
Samozrejme, krst je veľké tajomstvo,
ktoré sa nemôže udeliť hocikomu s po-

známkou, že „možno v budúcnosti z neho
predsa len niečo bude“. Krst sa môže udeliť
iba dieťaťu, o ktorom je vysoko pravdepodobné, že ho rodičia vychovajú ako skutočného kresťana. Ak táto pravdepodobnosť
nejestvuje, krst sa musí aj dnes odložiť na
neskôr.
Vážme si sväté tajomstvo krstu a nezahrávajme sa s jeho milosťami, akoby nešlo
o nič veľké. Aj to je jedno z posolstiev
sviatku svätého Gregora Teológa.
Marcel Gajdoš
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Arcibiskupi Atanáz a Cyril

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti Eutymiovi – s. 355 (196)

Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12,
13 – 17, zač. 54

ŠTVRTOK 21. január

PONDELOK 18. január

Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali
dedičstvo požehnania. (1 Pt 3, 9)
Každý deň sa môžeme rozhodnúť pre
konanie dobra alebo zla, žehnať iným,
alebo im zlorečiť, dopriať, alebo byť sebeckí.
Môžeme sa odplatiť za nespravodlivosť, ale
Ježiš Kristus od nás žiada milosrdenstvo.
My máme predsa žehnať aj tým, ktorí nám
ubližujú, lebo sme dedičmi požehnania. Len
ten, kto je naplnený láskou a odpúšťaním,
dokáže žehnať. A kto vie požehnávať, sám
môže byť požehnaný.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Atanázovi a Cyrilovi – s. 353 (196)

Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38
– 44, zač. 57

Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku,
ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo
mala, celé svoje živobytie. (Mk 12, 44)
Pokladom nášho srdca nemajú byť peniaze,
ale láska. Môžeme mať veľa peňazí, ale ak
nám chýba láska, sme najchudobnejší ľudia
na svete. Bohu je jedno, aké máme svetské
bohatstvá, ale či je naše srdce naplnené láskou. Chudobná vdova síce dala malú sumu
peňazí, ale dala všetko, čo mala, a dala to
s láskou. Boh nás odmení za lásku, nie za
bohatstvo.

Stačí sa pozrieť na výsledky volieb, na počet
rozpadnutých rodín, vykonaných interrupcií, na slovník našich detí, na nezriadený
sexuálny život. K čomu alebo ku komu sa
utiekam v čase skúšok – k Bohu alebo k vešticiam, poverám, homeopatikám...? Nájde
Syn človeka vieru na zemi, keď príde?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty – s. 160 (196)

NEDEĽA 24. január
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Prepodobná Xénia Rímska
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18,
10 – 14, zač. 89

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.
(Lk 18, 14b)

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

UTOROK 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský

PIATOK 22. január

Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55

Apoštol Timotej

Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš duchovný život v Kristovi, zahanbili práve
v tom, z čoho vás osočujú. (1 Pt 3, 16)
Všetky zázraky, ktoré Ježiš Kristus učinil, boli prejavom jeho veľkej lásky. Nešlo
mu o zvýšenie popularity, ako to vidíme
u mnohých sponzorov rôznych benefičných
podujatí, ale o lásku. Ak konáme dobro, nasledujeme Ježiša. Alebo to robíme preto, aby
sa o našej „dobrote“ hovorilo? Je naše srdce
láskavé a skromné alebo pyšné a miesta pre
Krista v ňom niet?

Čítania: 2 Pt 1, 1 – 10, zač. 64; Mk 13, 1 – 8,
zač. 58

Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď
ak toto budete robiť, nikdy nepadnete.

(2 Pt 1, 10)

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

Neraz sa stretávame s konštatovaním:
„Moja práca ma nebaví“ alebo možno aj:
„Môj život v manželstve ma nebaví, asi som
si zmýlil(a) povolanie“. Nie je to tragédia,
ak všetko konáme s láskou a pozývame
Boha do svojho zamestnania, do svojho
manželstva, do svojho života. Tragédiou
však je, keď vylúčim Boha zo svojho života,
keď sa nerozhodnem pre povolanie, ktoré
mi ponúka Boh – pre povolanie k svätosti.

STREDA 20. január

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdrž. od mäsa – s. 159 (195)

Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: Hebr 13, 17 –21, zač. 335; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24 (sv.)

SOBOTA 23. január

Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie
kráľovstvo. (Lk 6, 20b)

Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18,
2 – 8a, zač. 88

Dnešný svet definuje chudobu ako nedostatok materiálnych potrieb. Keď však začneme chudobu vnímať ako oslobodenie sa od
hmotného, má pre nás iný význam. Ak sme
teda slobodní voči materiálnym veciam, ak
si na nich nezakladáme, Ježiš Kristus nám
prisľúbil miesto v Božom kráľovstve. Ak sa
však oslobodíme od Božieho Syna, staneme
sa najväčšími bedármi.

Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď
príde? (Lk 18, 8b)

Hieromučeník Klement

Myslíme si, že sme kresťanmi, a možno
tomu naozaj aj veríme. Veď chodievame
do chrámu, naše deti navštevujú hodiny
náboženstva, pristupujeme k sviatostiam,
možno prispievame na potreby farnosti.
Kde sa však naše kresťanstvo končí: za dverami chrámu, na ulici, predo dvermi domu?

Porovnávanie vedie neraz k hriechu. Je
zaujímavé, že častejšie sa porovnávame
s tými „horšími“ ako sme sami, pričom si
povieme: „Ja až taký nie som“ . Podobne
to robil aj farizej: „Ja nie som ako on“. Ale
som naozaj v skutočnosti taký, akého ma
chce mať Boh? Priznať si svoju chybu je
veľmi ťažké. Viac ako ľútosť nad sebou
a svojimi hriechmi prejavujem ľútosť nad
tým druhým. Priznať sa k hriechu vyžaduje
veľký kus odvahy a neraz v nás vyvoláva
pocit hanby, ktorú niekedy vnímame viac
ako bolesť. Zabúdame, že práve priznanie
si svojej možnosti zlyhania, aj keď sprevádzané pocitmi zahanbenia, môže byť pre
mňa „naštartovaním“ nového života. Aby
mi Boh mohol odpustiť, musím prísť ako
vinník. Boh nedokáže povedať: to nie je tvoja vina, mňa sa to netýka, je to jeho život.
On môže a chce iba odpustiť. Pokánie je
na to, aby sme si hlbšie uvedomili poklesky
a činili dobro, aby naša viera bola ako viera
mýtnika – živá, schopná vzbudzovať vieru
v našich blížnych.
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Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti z hlasu a nedele – s. 143,
202 (185, 197)

PONDELOK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Čítania: 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 –
16, zač. 36

Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý
Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.

Niektorí sa správame a žijeme tak, akoby
sme tu mali žiť večne. Máme svoje plány,
túžby, predstavy a nezaujíma nás, čo od nás
chce Boh. Nepripúšťame si iné možnosti.
Musí to byť tak, ako som si to naplánoval.
Neraz sa pritom stáva, že chceme okúsiť
svoju vôľu aj Božie požehnanie a tlačíme
Boha do svojich plánov. Nezabúdajme, že
sme tu len pútnici.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi Zlatoústemu
– s. 301 (196)

Zažili sme už situáciu, keď večer vypadol prúd. Cítili sme sa dezorientovaní vo
vlastnom byte. Ježiš Kristus nás vyzýva, aby
sa naše skutky stali svedectvom pre našich
blížnych, aby sme aj ich životy nasmerovali
na Boha a stali sa svetlom pre tento svet.
Nemajme srdce rozdelené, lebo zídeme zo
správnej cesty, naše skutky prestanú byť
svetlom a budú viesť k dezorientácii.

ŠTVRTOK 28. január

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti svätým – s. 358 (286)

(1 Kor 12, 11)

Pri krste sme dostali dary, ktoré máme
rozvíjať. Aby sme ich rozvíjali, musíme
ísť do osobného vzťahu so živým Bohom.
Takýto vzťah zažijeme len vtedy, ak celý
svoj život odovzdáme Bohu. Ak zaujmeme
takýto postoj a náš život nasmerujeme
na Boha, bude v nás pôsobiť sila Svätého
Ducha. Účinná evanjelizácia pramení vždy
z osobného stretnutia s Bohom. Musí to
byť osobné svedectvo. Môžeme dať iba to,
čo skutočne vlastníme. Ak nemáme osobný
vzťah s Bohom, nemáme Svätého Ducha
a je pre nás nemožné svedčiť.
Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá.
Menlivé časti Gregorovi – s. 357 (196)

UTOROK 26. január
Prepodobný Xenofont, jeho manželka
Mária a synovia
Čítania: 2 Pt 2, 9 – 22, zač. 67; Mk 13, 14 –
23, zač. 60

Opustili priamu cestu a zablúdili... (2 Pt

2, 15)

Dnešný svet potrebuje svedectvo pravých
a praktizujúcich kresťanov. Treba byť pevný
v názoroch, postojoch, rozhodnutiach. Byť
vytrvalý vo viere. Ak taký nie som, potom
som priestupník, neviem, komu patrím
a čomu vlastne verím. My však vieme, komu
sme uverili. Nebuďme teda chvíľkoví, nestáli
a poloviční. Patríme celí Kristovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka – s. 155 (191)

STREDA 27. január
Prenesenie pozostatkov Jána Zlatoústeho
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 9
– 16, zač. 36 (Sv.); 2 Pt 3, 1 – 18, zač. 68; Mk
13, 24 – 31, zač. 61 (rad.)

Pán nemešká s prisľúbením, ako sa
niektorí nazdávajú, že mešká; on je len
trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.
(2 Pt 3, 9)

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali
vášho Otca... (Mt 5, 16)

Prepodobný Efrém Sýrsky
Čítania: 1 Jn 1, 8 – 2, 6, zač. 69; Mk 13, 31 –
14, 2, zač. 62

A čo hovorím vám, hovorím všetkým:
„Bdejte!“ (Mk 13, 37)
Mnohokrát sme si už v živote povedali:
„Mne sa to nemôže nikdy stať“. A predsa sa
stalo. Musíme byť preto obozretní, pripravení bdieť, aby nás nepriateľ neprekvapil
pre našu nedbanlivosť a ľahostajnosť. Bedlenie má sprevádzať celý kresťanský život,
aby sme sa stali odolnými voči každodenným pokušeniam. Bdejme teda a o všetko
ostatné sa už postará Boh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka – s. 157 (194)

PIATOK 29. január
Prenesenie pozostatkov hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa
Čítania: 1 Jn 2, 7 – 17, zač. 70; Mk 14, 3 – 9,
zač. 63

Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme
a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma
mu zaslepila oči. (1 Jn 2, 11)
Ak nemilujem brata, ktorého vidím, ako
dokážem milovať Boha, ktorého nevidím?
Potrebujeme žiť v spoločenstve, pretože
pomáha viac poznávať Boha a byť lepšími
ľuďmi. Boh práve cez nažívanie s bratmi
chce meniť naše srdcia. Denne máme
zomierať sebe, odpúšťať bratom a učiť sa
láske. Natoľko sa približujem Bohu, nakoľko sa približujem svojmu bratovi.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Voľnica – s. 159 (195)

SOBOTA 30. január
Traja svätitelia: Bazil Veľký, Gregor
Teológ a Ján Zlatoústy
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14
– 19, zač. 11

NEDEĽA 31. január
Nedeľa o márnotratnom synovi. Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Čítania: 1 Kor 6, 12 – 20, zač. 135; Lk 15, 11 –
32, zač. 79

... lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol
stratený a našiel sa... (Lk 15, 24)
V tomto evanjeliu je v krátkosti zhrnuté
celé 21. storočie. „Otec, daj mi časť majetku,
ktorá mi patrí.“ Popiera sa akákoľvek autorita, nárokujeme si na niečo, čo nám akože
podľa práva patrí. Odchádzame z domu
mysliac si, že svet na nás čaká s otvorenou
náručou, chceme byť sami sebe pánmi a zobrať život do vlastných rúk. Nepodobáme
sa márnotratnému synovi alebo nestávame
sa jeho typickými predstaviteľmi? Kam nás
doženie naša pýcha, naša bezohľadnosť?
Čo je pre nás dnom, na ktoré sa chystáme
padnúť? Pre márnotratného syna to bola
túžba nasýtiť sa strukmi, čo žrali svine. Pre
nás sú to alkohol drogy, rozpadnuté rodiny.
Stávame sa živými troskami, ktoré sú ľuďmi
už len podľa mena. Boh nás však miluje stále rovnako, vždy ponúka šancu na návrat,
vždy je pripravený prijať nás a odpustiť
nám. Prehodnoťme teda naše životy, zanechajme hriech, veď to, čo ponúka Boh, má
oveľa vyššiu cenu – cenu krvi Ježiša Krista
ako to, čo nám dáva súčasný svet. Nebuďme
mŕtvymi troskami, veď krstom sme sa stali
Božími deťmi. Prosme Otca o odpustenie
a o odvahu zmeniť svoj život. Božia láska
prejavuje svoju veľkosť v odpustení. Človek
nikdy nie je taký krásny, ako keď odpúšťa
a sám prosí o odpustenie.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blažens
tvá. Tropár druhého hlasu, Sláva, kondák
nedele, I teraz: Bohorodičník. Ostatné
z hlasu – s. 144, 202 (186, 197)
Martin Belas
ilustračná snímka: farm4.static.flickr.com
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Počiatky vzniku ikony
P

o prechode politickej
(cisárskej) moci z Ríma
do Byzancie sa tu vybudovalo kultúrne, ideologické,
mocenské a intelektuálne centrum. Akulturačným procesom,
preberaním inšpiratívnych
umeleckých prvkov z prostredia
Egypta, Sýrie, Palestíny a Perzie
sa v byzantskej kultúrnej sfére
zrodila ikona v užšom zmysle
slova ako kánonické zobrazenie
svätých.
Prvé počiatky ikony musíme
však hľadať v starom egyptskom umení, v oných početných
verných podobách zosnulého,
ktoré sa mali stať útulkom,
schránkou jeho Ka, ktoré by
v nich naďalej žilo, pričom už
od 1. storočia po Kristovi sú to
maľované doštičky s portrétom
zosnulého, ktoré sa zasúvajú do
rúch obaľujúcich múmie. Piesočné pohrebisko na brehoch
vyschnutého jazera Achmim,
v dnešnej oáze Fajúm, poskytli
európskym múzeám a zbierkam stovky takýchto portrétov
rôznej umeleckej dokonalosti

(tzv. Fajúmske portréty). Tieto portréty
vytvorené technikou
enkaustiky (technika maľby, pri ktorej
sa farby pripravujú
v horúcom vosku),
ktoré sa vyznačujú
typicky veľkými,
magicky pôsobiacimi očami, sa
stali východiskovým
bodom pre vznik
východného kresťanského obrazu.
Takto sa kresťanské
umenie stalo dedičom umenia starého
antického Grécka
s prvkami Egypta,
Sýrie, Malej Ázie
a iných, pričom toto
prijaté dedičstvo
pokresťančilo a dalo
tak základ vzniku osobitého
výtvarného jazyka. Prepracovalo všetky zozbierané materiály
v súlade s požiadavkami kresťanskej vierouky, pričom, ako
uvádza známy ruský ikonopisec

a teológ Leonid Uspenský, „tento proces asimilácie s pohanstvom nie je vplyv pohanského
sveta na kresťanstvo, nie je to
prenikanie pohanských prvkov
a zvykov do kresťanstva, ale ich
pokresťančenie, a teda nejde

o ,pohanizáciu kresťanského umenia’, ale
o ,kristianizáciu pohanského umenia’“.
Podobne sa vyjadruje
aj historik Bilczewski,
ktorý píše: „Tak, ako
kresťania museli písať
už hotovou abecedou
a Cirkev nemohla
naraz stvoriť celkom
nový teologický jazyk, ale musela svoje
dogmy vyjadrovať už
jestvujúcim jazykom
latinským a gréckym,
tak nemohli vytvoriť
od základu umenie
nové a vo všetkom
originálne, ale je dosť
možné predpokladať
závislosť kresťanského umenia od umenia klasického“. n

Milan Gábor
snímka (portrét mŕtveho uložený na jeho múmii vo Fajúme):
en.wikivisual.com

KNIHA: Brieždenie s Matkou

FILM: Ben X

HUDBA: Manafest – Glory

Na prelome rokov
pribudla nová publikácia
pod názvom Brieždenie
s Matkou. Pozostáva
z troch častí – poetickej,
historickej a obrazovej.
Autormi vyše 200-stranovej knihy sú poetka
a prozaička Monika
Tančáková a Marián Andrej Pacák CSsR,
správca gréckokatolíckej Farnosti Matky
ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.
Zaujímavá je historická časť. Obsahuje
výťah najdôležitejších informácií z 20ročnej farskej kroniky, životopisy svätcov
z ikonostasu chrámu, históriu mesta Stará
Ľubovňa, ale aj históriu gréckokatolíkov na
Slovensku a v Starej Ľubovni.
Nemenej zaujímavou je poetická a obrazová časť. Fotografie do obrazovej časti
pripravil fotograf Michal Petrilák.
Lucia Vlkolinská

Ben je autista. Pre svoj
stav zažíva ťažké chvíle
najmä v škole. Celý jeho
svet je krutou realitou.
Jediným miestom, kam
sa utieka, je počítačová
hra, v ktorej je nebojácnym a neohrozeným
rytierom. Problém je
však v tom, že keď dohrá, vystupuje zo sveta hry do krutého sveta šikany. Tá naberie
také rozmery, že Ben sa rozhodne pre rázny
krok. Celý film je psychicky veľmi ťažký
a kruto vyobrazujúci osobnosť človeka trpiaceho nielen chorobou, ale aj vonkajším
násilím. Tvorcovia filmu však nenechali
všetko len tak a vytvorili zaujímavý záver.
Keďže film spracúva tematiku šikany, očakáva sa, že bude šokovať a potom prekvapí;
všetko je však ináč – najprv príde prekvapenie, potom šok.
Lukáš Petruš

Dnes si predstavíme
naozaj zaujímavý
hudobný výtvor od
speváka a rapera Chrisa
Greenwooda s umeleckým názvom Manafest,
ktorý v roku 2006 vydal veľmi zaujímavý
album s názvom Glory (chvála, svätožiara).
Po vážnej nehode na skejtborde v roku
1998 mal viac času na uvažovanie o hodnote života a zažil silné obrátenie. Jeho album
Glory je z väčšej časti v duchu rapu a hiphopu, ale niektoré piesne sú veľmi vhodne
a melodicky výborne spojené s akustickým
zvukom. Možno nevyniká melodickosťou,
ale tí, ktorým anglický jazyk nerobí problém, zistia, že jeho texty sú plné osobného
vyznania viery, oslavy Boha a smútku nad
hriechom. Nejde iba o akýsi hip-hopový
album, ale o skutočné vyznania.
Lukáš Petruš
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spolok
sv. cyrila a metoda
Naši jubilanti – február
50 rokov: Helena Kavčáková, Veľká Tŕňa;
Mária Múdra, Klenov
60 rokov: Marta Bednaříková, Radvaň n.
Lab.; Paulína Hamžíková, Čeľovce; Juraj
Chalachan, Svidník; Oľga Krajňáková,
Kokošovce; Mária Palenčárová, Ruská
Nová Ves; Mária Peržeľová, Rudlov; Helena Prejsová, Habura; Helena Viktorová,
Červená Voda
70 rokov: Anna Biharová, Michaľany; Mária Ďurkovičová, Sečovce; Michal Kaňuk,
Vyšný Hrabovec; Pavol Macuško, Sačurov;
Helena Martausová, Rakovec n. Ond.;
Ing. Michal Novotný, Žiar n. Hronom
75 rokov: Pavol Fejerčák, Janov; Mária Hvastová, Vojčice; Mária Kopiková,
Bunkovce; Anna Matkobišová, Rakovčík;
Helena Pohárová, Zempl. Široká; Emília
Rešetárová, Trebišov; Anna Štafurová,
Pavlovce n. Uhom; Anna Vasiľová, Kožuchov
80 rokov: Mária Dobiášová, Porostov;
Veronika Hricová, Dargov; Anna Jakimová,
Sečovce; Róbert Jevín, Vranov n. T.; Michal
Juštík, Humenné; Anna Lešková, Poprad;
Margita Sokolská, Zbudza; Katarína
Švábová, Stakčín
85 rokov: Teodózia Malá, Michalovce;
Anna Nemčíková, Cabov; Anna Semanová;
Kuzmice
90 rokov: Anna Palovčíková, Sliepkovce;
Barbora Sokyrová, Sečovce
Gréckokatolícky kalendár 2010
Vydal BYZANT KOŠICE, s.r.o., vydavateľstvo
Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach
2009. Zodpovedný redaktor: ThDr. M.
Hospodár PhD. Kalendár redakčne spracovali Ing. B. Voroňák, PhDr. E. Sirochman,
Ing. M. Boka. Kalendárium zostavil
Marcel Gajdoš, ThLic. Korektor: PhDr. E.
Sirochman
V predvianočnom období nás kalendár
milo prekvapil. Už dávno som nemal
takú duševnú radosť ako pri čítaní tohto
kalendára. Veď jeho obsah nie je úzko
koncipovaný iba regionálne, ale má
pomerne široký dosah na všeobecné
dejiny či ich významné výročia. Stačí tu
upozorniť na našich národných buditeľov
a nezabúda sa ani na svetlé vzory vo
viere. Nájdeme v ňom aj mená našich
terajších predstaviteľov. Ako tu neuviesť
príspevok arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ,
sekretára Kongregácie pre východné
cirkvi, či článok doc. Andreja Slodičku
o rozdieloch v kresťanských cirkvách. Je
všestranne poučný nielen pre veriacich.
Teší nás, že v kalendári sa dočítame aj
o umelcoch, ktorí neváhali prejaviť svoje
náboženské cítenie. Zo žijúcich spomeniem aspoň Ľudmilu Lakomú-Krausovú,
Mikuláša Kasardu, Mons. Jozefa Tótha,
MUDr. Juraja Dudu.

IKONOPISECKÁ DIELĕA
ARCHANJELA RAFAELA
IKONY KTORÉ POTEŠIA NIELEN OÉI, ALE I DUŠU
LADISLAV NÉMETH
MARTINýEKOVÁ 10, 821 09 BRATISLAVA
WWW.IKONA.SK E-MAIL: DIELNA@IKONA.SK
TEL.: 0905 993 988

Sme vďační zostavovateľom, že si uvedomili aj bohumilú činnosť pre vieru nielen
príspevkom o Bratislavskej eparchii, ale
priblížili nám aj strasti na Sibíri. Aj keď
v krátkom príspevku nemožno uviesť
všetko a všetkých, ďakujeme každému,
kto priložil ruku k dielu. Veľmi dobrá vec
sa podarila. Členovia spolku dostali do
rúk nielen náboženskú literatúru, ale aj
to, čo obohacuje čitateľov v ich kultúrnospoločenskom vzdelaní.
Štefan Oleksík
koinonia
sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia,
kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť
Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú,
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása
evanjelium“.

Dávidko, Barborka a Tomáško posielajú
dedkovi pusu.
K blahoželaniu sa pripájajú rodičia, svokrovci a ostatná rodina.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
17. januára 2010 oslávi svoje narodeniny
pani kantorka Anna Savková z Milhostova. Pri tejto príležitosti vám chceme
popriať veľa Božích milostí, zdravie
a všetky dary Svätého Ducha, aby ste
nás pod ochranou Presvätej Bohorodičky
privádzali k modlitbe aj naďalej. Pán
Boh zaplať za služby, ktoré už 10 rokov
ochotne vykonávate na poli duchovného
života v našej obci.
vďační veriaci

blahoželáme

Drahý náš duchovný otec Marián
Feckanič, správca
farnosti Čabalovce
a filiálky Ňagov,
25. januára oslavujete krásne životné jubileum – 30 rokov života.
K tomuto životnému jubileu vám chceme popriať predovšetkým hojnosť
Božieho požehnania, zdravie, šťastie,
lásku a rodinnú pohodu medzi svojimi
blízkymi i medzi nami, vašimi veriacimi.
Pri tejto príležitosti sa vám chceme vrúcne
poďakovať za formovanie našich detí
i mládeže, ako aj za povzbudivé slová
vyslovené pri každodenných liturgiách.
Do ďalších rokov vám do vašej ťažkej, ale
krásnej práce úprimne vyprosujeme pevné zdravie, silu Svätého Ducha, vytrvalosť,
radosť a pokoj pre vás, pre vlastnú aj pre
celú farskú rodinu.
Nech Pán žehná vaše kroky. Na mnohaja
i blahaja lita!
To vám zo srdca vyprosujú vaši vďační
gréckokatolícki veriaci z filiálky Ňagov
a spoločenstvo Smajlík.

Krásnych a požehnaných 60 rokov oslávil
18. decembra 2009 pán Michal Dorič
z Vranova nad Topľou.
Drahý náš jubilant, chceme ti popriať,
nech ťa Pán sprevádza v ďalších rokoch
života, dá ti zdravia, šťastia, radosti,
pokoja a svoje požehnanie v kruhu najbližšej rodiny.
Za lásku a starostlivosť ďakujú manželka
Helena, deti Janka, Blanka s manželom
Radom, Marek, Elena a Zuzka. Vnúčatká

Drahý náš otec Ladislav Praščák, život
človeka poskytuje nemálo príležitostí,
keď mocnejšie preciťujeme, ako rýchlo
ubieha a čo všetko nám prináša. Práve na
sviatok Krista Kráľa pre nás nastal jeden
z takýchto dní, keď v knihe života spomíname, hodnotíme a tešíme sa z plodov
prinesených vo filiálke Milhostov skrze
vás, otec Ladislav.
Keď sa človek na svojej Bohom požeh-

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. – kaviareň 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

nanej púti díva späť na predošlé roky,
zavše sa
vynoria v duši zvláštne myšlienky. Rok
s rokom sa zbieral a vytvoril nám už 10
rokov, čo chválime Boha prostredníctvom
svätých liturgií tu v Milhostove.
Boli to pekné, ale ťažké začiatky, keď ste
u nás v Milhostove rozbiehali slúženie
sv. liturgií najprv v malej, útulnej kaplnke. Ako rok k roku pribúdal, aj naša
túžba po vlastnom chráme rástla. Vďaka
všemohúcemu Bohu, ale aj vďaka vašej
podpore a pomoci sa táto naša túžba stala
skutočnosťou, nakoľko už 5 rokov máme
v Milhostove svoj chrám.
Dovoľte nám vysloviť vám srdečné poďakovanie za pomoc, podporu, za ohlasovanie Božieho slova, ktoré rozsievate do našich sŕdc. Pozdvihujeme oči k Pánu Bohu
s prosbou, aby vás aj naďalej požehnával
a dával vám veľa duchovných a telesných
síl. Prosíme všemohúceho Pána Boha
o jeho požehnanie vo vašom budúcom
živote, aby vás a vašu rodinu ochraňoval
a obdarovával zdravím, duchovnou radosťou a životným optimizmom.
vďační veriaci z filiálky Milhostov
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26 | program
tv lux
18.01. (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 – Sväté písmo a tradícia
09.00 Doma na dôchodku 10.00 Spravodajský
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Zagorszk 11.00
Close Harmony Friends 12.00 Anjel Pána 12.30
Generálna 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
– Sväté písmo a tradícia 17.00 Doma v rodine
z Banskej Bystrice P 18.00 Po stopách evanjelia
v Číne (3) P 18.30 Rozprávočka – Ako prišiel vták
Gabo na svet 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
19.01. (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 (12) 09.00
Doma v rodine 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 12.00
Anjel Pána 12.35 Organista z Terchovej 13.15 Po
stopách evanjelia v Číne (3) 13.45 Octava dies
14.05 Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00
Rozorvaná hora 15.30 Poltón 16.00 Rehoľná
abeceda 16.20 Kráľovstvo bez hraníc (12) 16.45
Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi P 18.00
Cesty Ježiša 18.30 Rozprávočka − Vták Gabo
a vlak P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Večerná univerzita 20.00 Správy P
20.10 Putovanie kalváriami 20.20 Návratka 20.30
Medzi nebom a zemou P 21.15 Tandem kvíz 22.00
Pri káve 22.45 Doma na dôchodku 23.45 Správy
23.55 Z prameňa
20.01. (streda) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc P
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Návratka
07.45 Pri káve P 08.30 Centrum nápadov 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 15.00 Gospel párty 16.00
Kniha 16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma v histórii P 18.00 Zagorszk 18.30 Rozprávočka – Vták
Gabo sa fotografuje P 18.40 Ichtis – antivírus pre
deti 18.55 Z prameňa 19.05 Putovanie kalváriami
19.10 Tandem kvíz 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná
abeceda 20.20 Návratka 20.30 Poltón klub P
21.25 Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Po
stopách evanjelia v Číne (3) 22.00 Pri káve 22.45
Doma v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
21.01. (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 – Sväté písmo a tradícia 08.55
Prehľad katolíckych periodík 09.00 Doma v Cirkvi
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia − magazín Å 11.30
Po stopách evanjelia v Číne (3) 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 – Sväté písmo a tradícia 17.00 Doma
v kultúre P 18.00 Rozorvaná hora 18.30 Rozprávočka – Vták Gabo a dvere 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 P 21.00 Organista
z Terchovej 21.40 FILMiX Å 22.05 Pri káve 22.45
Doma v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
22.01. (piatok) 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P
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08.30 Centrum nápadov 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 Zagorszk 12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem
kvíz 13.20 Rozorvaná hora 13.45 Poézia 14.05
Mikrodokument 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 Poltón klub 16.20 Centrum nápadov 17.00 Doma na dôchodku P 18.00 Kniha P
18.25 Mikrodokument 18.30 Rozprávočka – Vták
Gabo a telefón P 18.40 Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 19.30 Každý deň
je nedeľa 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
23.01. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (13) P
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Mestečko
nádeje P 07.45 Sme katolíci – Spása prostredníctvom vernosti, práce a milosti P 08.15 Klbko P
08.40 Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55
Mikrodokument 09.00 Čaviareň live 10.00 Štúdio
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 Rehoľná abeceda
16.36 Ichtis – antivírus pre deti 17.00 Cesty Ježiša
17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka – Vták Gabo ako hračka P 18.40 Klbko 19.00
Organista z Terchovej 19.35 Katechéza 20.00
Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych
periodík 20.30 Tandem kvíz P 21.15 Strahov P
21.45 Vlastná cesta 22.15 Každý deň je nedeľa
22.45 Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
24.01. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (13)
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Sme katolíci

– Spása prostredníctvom vernosti, práce a milosti

08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 08.20 Tandem
kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá
omša P 11.30 Strahov 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 (13) 15.30 Sme

katolíci – Spása prostredníctvom vernosti, práce
a milosti 15.55 Ichtis – antivírus pre deti 16.20
Moja misia − magazín Å 17.30 Octava dies P
18.00 Saleziánsky magazín P 18.30 Rozprávočka
– Ako vták Gabo našiel sladký poklad 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 V temnote som
našiel Boha P 21.00 Večerná univerzita P 21.45
Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45 Spravodajský súhrn
25.01. (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 – Spása prostredníctvom vernosti, práce a milosti 09.00 Doma
na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Strahov 11.00 Poltón klub
12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia
13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 Medzi nebom
a zemou 15.45 V temnote som našiel Boha 16.15

Sme katolíci – Spása prostredníctvom vernosti,
práce a milosti 17.00 Doma v rodine P 18.00 Po
stopách evanjelia v Číne (4) P 18.30 Rozprávočka
– Ako zajac prekabátil lenivého horára 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
26.01. (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 (13) 09.00 Doma

v rodine 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma 12.00 Anjel
Pána 12.35 Organista z Terchovej 13.15 Po stopách
evanjelia v Číne (4) 13.45 Octava dies 14.10
Mikrodokument P 14.15 Pri káve 15.00 Každý
deň je nedeľa 15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo bez
hraníc (13) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma
v Cirkvi P 18.00 V temnote som našiel Boha 18.30
Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého horára P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
19.00 Večerná univerzita 19.40 Rehoľná abeceda
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)
21.15 Tandem kvíz 22.00 Pri káve 22.45 Doma na
dôchodku 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

František (1) P 08.00 Centrum nápadov P 08.40
Správy 08.50 Putovanie kalváriami 09.00 UPéCé
live 10.00 Štúdio AHA! P 10.30 Gospel párty P
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 V temnote som našiel Boha 17.30 FILMiX
Å 18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka – Ako zajac
prekabátil lenivého horára P 18.40 Klbko 19.00
Orientácie P 19.25 Katechéza 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.15 Don Bosco (1) P 22.00 Vlastná cesta
22.30 Iskierka nádeje – Rok po cunami 23.00
Poltón klub 23.55 Spravodajský súhrn

27.01. (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 15.00 Gospel párty 16.00 Kniha
16.20 Klbko 17.00 Doma v histórii P 18.00 Strahov
18.30 Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého
horára P 18.40 Ichtis – antivírus pre deti 18.55
Z prameňa 19.05 Putovanie kalváriami 19.10
Tandem kvíz 20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda P 20.20 Návratka 20.30 UPéCé live P 21.25
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Po stopách
evanjelia v Číne (4) 22.00 Pri káve 22.45 Doma
v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

31.01. (nedeľa) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc (14)
07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý František (1) 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
Transylvánia P 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 (14)
15.30 Svätý František (1) 15.55 Ichtis – antivírus
pre deti 16.20 Moja misia − magazín Å 17.30
Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprávočka
– Ako zajac prekabátil lenivého horára P 18.40
Katechéza P 19.10 Vlastná cesta P 19.40 Putovanie kalváriami 19.50 Návratka 20.00 Spravodajský
súhrn 20.15 Don Bosco (2) P 21.55 UPéCé live
22.55 Gospel párty 23.55 Spravodajský súhrn

28.01. (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 – Spása prostredníctvom
vernosti, práce a milosti 08.55 Prehľad katolíckych
periodík 09.00 Doma v histórii 10.00 Správy 10.15
Z prameňa P 10.25 Mikrodokument 10.30 Moja
misia − magazín Å 11.30 Po stopách evanjelia
v Číne (4) 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 – Spása prostredníctvom vernosti, práce
a milosti 17.00 Doma v kultúre P 18.00 Každý deň
je nedeľa 18.30 Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého horára 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 Organista z Terchovej
21.40 FILMiX Å 22.05 Pri káve 22.45 Doma
v Cirkvi 23.45 Správy 23.55 Z prameňa

stv – jednotka

29.01. (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
V temnote som našiel Boha 11.00 Katechéza
11.30 Strahov 12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem
kvíz 13.20 Každý deň je nedeľa 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 P
18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 Rozprávočka – Ako zajac prekabátil lenivého horára P
18.40 Z prameňa P 18.55 Putovanie kalváriami
19.00 Octava dies 19.30 Iskierka nádeje – Rok po
cunami P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.15
Návratka 20.30 Moja misia − magazín P Å 21.30
Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma v histórii
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
30.01. (sobota) 07.00 Kráľovstvo bez hraníc
(14) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý

19.01. (utorok) 01.45 Atentáty, ktoré otriasli
svetom (6) – Atentát na pápeža Jána Pavla II.
20.01. (streda) 05.25 Atentáty, ktoré otriasli
svetom (6) – Atentát na pápeža Jána Pavla II. R

stv – dvojka
16.01. (sobota) 15.05 Poltón 19.00 Portréty –
Viliam Turčány – portrét významného slovenského
básnika a prekladateľa
17.01. (nedeľa) 14.30 Slovo – príhovor 14.35
Orientácie – náboženský magazín zo života
veriacich Katolíckej cirkvi 23.55 Slovo R 00.00
Poltón R
18.01. (pondelok) 13.40 Orientácie R
23.01. (sobota) 15.10 Poltón R
24.01. (nedeľa) 10.00 Ekumenická bohoslužba
– priamy prenos z evanjelického kostola v Žiline
pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry 12.40
Slovo evanjelického kňaza 12.45 Orientácie
19.10 Poklady sveta (4) – Kláštory Hagpat and
Sanahin. Dvaja odlišní súrodenci. Dokumentárny
seriál o Arménsku – krajine hôr a krížov. Mnoho
ľudí zahynulo pod znakom kríža v nekonečných
konfliktoch s Peržanmi, Arabmi a Turkami. Ale
vždy, keď sa nepriateľa podarilo zahnať, vznikli
nové kostoly a kláštory. 23.20 Slovo evanjelického
kňaza R
25.01. (pondelok) 14.10 Orientácie R 19.50

Osobnosti – Milan Hodža R

27.01. (streda) 21.55 Sféry dôverné – diskusia
na tému Kríž ako symbol – otázky posielajte na
e-mailovú adresu: sfery@stv.sk
28.01. (štvrtok) 15.00 Sféry dôverné R
30.01. (sobota) 15.05 Poltón R
31.01. (nedeľa) 13.30 Slovo rímskokatolíckeho
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kňaz 13.30 Orientácie – náboženský magazín zo
života veriacich ECAV. 23.00 Slovo rímskokatolíckeho kňaza R 23.05 Poltón R
radio lumen
Nedodali program.
rádio slovensko
17.01. (nedeľa) 21.05 Cesty R
20.01. (streda) 19.20 Ekuména vo svete
21.01. (štvrtok) 19.20 Spravodajstvo Rádia

Vatikán

24.01. (nedeľa) 21.05 Cesty R
27.01. (streda) 19.20 Ekuména vo svete
28.01. (štvrtok) 19.20 Spravodajstvo Rádia

Vatikán

31.01. (nedeľa) 21.05 Cesty R

rádiá slovensko a regina
17.01. (nedeľa) 09.30 Rímskokatolícka sv. omša
z Kostola Sv. rodiny v Bratislave-Petržalke
24.01. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Bratskej

Pomôcky:
Sao, Nána,
Ilok

31.01. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie

Vyradilo
z prevádzky

jednoty baptistov z Banskej Bystrice
z Dolného Kubína

rádio regina (BA, BB, KE)
16.01. (sobota) 21.00 Cesty: Náboženské spek-

trum (vysiela štúdio v Košiciach)

Opaľovala

Ťažil

Pohybové
ústroje tela

20.01. (streda) 21.00 Cesty R

24.01. (nedeľa) 17.10 Frekvencia M (N. Lú-

31.01. (nedeľa) 17.10 Frekvencia M (N. Lú-

čanská)

rádio regina (BA, BB)
17.01. (nedeľa) 07.55 Z duše: Daniela Hroncová
– Dôležitosť vody 14.45 Z duše R

Motýľ
Rybárska
sieť

Ponorí

Šarkan

3 . časť
tajničky

Umelý jazyk

Obec pri
N. Zámkoch

Hľa

Roky

Magma

Dom. ženské
meno

Mačkovité
šelmy
Toxic shock
syndrom
Kód
angličtiny

Kvalitný
nápoj

6. časť
tajničky

Očisti
vo vode

Albánsky
ostrov

	P	E	R	A	M	C	A	U	M	D	O	K	L	C	 F	N	O
	D	O	Z	D	I	L	L	R	E	L	 Ľ	O	 Á	V	R	E	N

rádio devín

	D	D	K	E	E	B	A	M	A	E	A	N	Ž	U	L	A	Z

17.01. (nedeľa) 15.30 Slovo pre veriacich i neve-

	A	E	 Ľ	O	R	J	O	Ž	T	U	A	R	O	B	U	 Ľ	S
	O	O	D	H	L	K	O	I	Ý	S	V	V	 Ó	O	E	Y	A

31.01. (nedeľa) 15.30 Slovo pre veriacich i neve-

riacich: Večnosť Božej lásky (P. Gabriš/ D. Dian)

	K	K	Č	I	R	E	L	V	A	R	I	M	 Ó	T	A	K	I
	R	M	I	A	N	E	N	Ž	L	S	L	P	I	B	R	A	T
	E	Ž	T	S	D	A	 Ť	I	O	A	O	L	E	O	K	I	S
	S	I	N	A	J	I	G	A	E	V	O	I	B	M	V	M	R
	CH	A	R	I	 T	A	Č	 Ľ	Z	K	L	A	E	S	E	E	K

Zmena programu vyhradená.

Rímske
číslo 6

Otravné
látky skr.

Kde

Ruský súhlas

	Ý	A	K	 Á	R	Ň	O	A	D	O	Z	B	P	E	I	J	A

24.01. (nedeľa) 15.30 Slovo pre veriacich i neve-

Odrátam

Rímske číslo
600

Členovia
sekty
5 . časť
tajničky

31.01. (nedeľa) 07.55 Z duše: Hromnice 14.45

riacich (N. Lúčanská)

2. časť
tajničky

Nátlak

	B	D	V	E	N	H	O	 Š Ť	U	K	A	A	B	J	A	R

riacich (Š. Chrappa)

Vyučuj

Nehrdzavejúca oceľ

Meno
Edisona

slovo

Autor:
Vladimír
Komanický

Česká koruna,
skratka
Obrnený
transport

24.01. (nedeľa) 07.55 Z duše: Terézia Lenczová
– Sila modlitby 14.45 Z duše R

Z duše R

Odrobiny

Vládca inkov

čanská)

30.01. (sobota) 21.00 Cesty: Náboženské spek-

Litovské
platidlo

Oplani

Okolo,
básnicky

Solmizačná
slabika

trum (N. Lúčanská)

Chorvátske
mesto

Čmud

Staroveká
krajina

4. časť
tajničky

27.01. (streda) 21.00 Cesty R

Dedina

1. časť
tajničky

23.01. (sobota) 21.00 Cesty: Vy ste toho sved-

kami. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
(P. Gabriš)

Chemická
značka
hliníka

Podľa
zvyklosti,
z latinčiny

17.01. (nedeľa) 17.10 Frekvencia M (N. Lú-

čanská)

Filmový
kocúr

	O	K	T	 Ó	B	E	R	T	 Š	CH	T	Ň	U	R	T	Z	S

D
Kaukazská
osada, aul

Legenda: AKROBAT, ASANÁCIA, ATÓM, BARDEJOV, BLUD,
CMAR, ČADIČ, DEDINA, DELITEĽ, DEMOKRATI, EFEZ, HNEV,
HRAZDA, CHARITA, CHLIEB, JARMOK, KMEŇ, KRST, KVAS,
KVET, LIGA, NAIM, NÁROD, NERV, OBUV, OCIEĽOK, OKRES,
OKTÓBER, OLEJ, OLIVA, OSIVO, PLÁŽ, POKOLENIE, REŤAZ,
SINAJ, SĽUB, SMER, SVIT, ŠKOLITEĽ, ŠŤUKA, TÓRA, URNA,
ZEMEPIS, ZEMIAKY, ŽALM, ŽALOBA, ŽIAK, ŽIAĽ, ŽULA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 26: krížovka: (pozri 1 Kol 1, 13);
osemsmerovka: Prostredníctvom viery môžeme vidieť tvár
Panny Márie. Výherca: Marián Jakubek z Vranova nad Topľou
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.

gr.kat. mládežnícke centrum bárka
Jusková Voľa, skolacentrum@centrum.sk
www.gmcbarka.sk, 057/4490290

Základný kantorský kurz

Božskej služby vopred posvätených darov
Veľký pôst je charakteristický snahou o kajúcnosť a obrodenie duchovného života. Vo východnom obrade sa to deje najmä cez zvláštne obrady. Jedným z nich je zvláštna večiereň spojená
s prijímaním Eucharistie. Tento obrad nazývame Božská služba vopred posvätených darov
a slúži sa v stredy a piatky Veľkého pôstu.
Záujemcov všetkých vekových kategórií, ktorí by sa radi naučili viesť spev pri Božskej službe
vopred posvätených darov a vnikli do teológie tohto obradu, srdečne pozývame do zariadenia
mládežníckeho centra GMC Bárka v Juskovej Voli. Na kurze sa budú slúžiť vzorové liturgie,
prespevovať texty a po kurze bude možnosť zakúpiť si DVD s nahrávkou Božskej služby
vopred posvätených darov. To všetko v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku. Tento kurz
budú viesť otec Rastislav Baka a otec Patrik Székely (technická časť).

15. – 17. január 2010 (v piatok o 19.00 hod)
Miesto: GMC Bárka v Juskovej Voli
Termín záväzných prihlášok: 14. január 2010
Účastnícky poplatok: 20 € (strava je zabezpečená od soboty po nedeľňajší obed)
Pomôcky účastníka: modlitebná knižka Hore srdcia, brožúrka Moja modlitba, zápisník
Z programu:
Katechéza: Veľký pôst – otec Miroslav Mrug (miesto liturgie VPD v pôstnom období, pôstne
večierne)
Katechéza: Liturgia VPD (teológia, štruktúra, úkony)
Patrik Palčo (nácvik spevov)
Katechéza: Symbolika v liturgii VPD – otec Michal Bučko

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo
a pozdvihnutie mojich rúk ako obeť večerná.
Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka
Zodpovední vedúci: otec Erich Eštvan a otec Slavomír Zahorjan
E-mail: skolacentrum@cenrum.sk
Telefón: 057/4490290
Adresa: GMC Bárka, Juskova Voľa 118, 094 12 Vechec

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 slovenskými 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 – Tematický 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 duchovnom boji; Ako byť vedený Duchom; Ako hovoriť iným
o Kristovi.)
15.− 18.02.2010 – Jarné prázdniny (Týždeň tvorivých 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

