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Cirkevná spojená škola na 
Kollárovej 17 v Sečovciach 

v sebe zahŕňa dve organizačné 
zložky:  Základnú školu Svätej 
rodiny a Základnú umeleckú 
školu sv. Cecílie.

Kaplnka bola pre potreby 
školy zriadená v roku 2007. 
Nachádza sa priamo v priesto-
roch školy, ktoré sú prenajaté 
od Spojenej školy v Sečovciach. 
Tento liturgický priestor po-
svätil 8. januára 2007 košický 
eparcha vladyka Milan Chautur 
CSsR a zasvätil ho Svätej rodine.

Kaplnku návštevníci nájdu 
v budove na druhom poscho-
dí. Vznikla úpravou priestoru 
bývalej triedy. Kapacita kaplnky 
je 20 miest na sedenie. V prípa-
de potreby sa priestor otvo-
rením vstupných dverí zväčší 
o priestory chodby. Jednoduché 
zariadenie kaplnky tvorí pre-

stol, žertveník a bohostánok, 
ktorý škola dostala ako dar. 
Na pravej strane je na stene 
umiestnená ikona Bohorodič-
ky a Krista. Na ľavej strane sa 
nachádza obraz anjelov v štýle 
umenia latinského obradu.

Keďže škola ponúka možnosť 
vzdelávania pre deti oboch 
obradov, v kaplnke sa slúži 
každý týždeň striedavo grécko-
katolícka svätá liturgia a rím-
skokatolícka omša pre žiakov 
i zamestnancov základnej 
i umeleckej školy. Vľavo sa na-
chádza vstup do kabinetu, ktorý 
súčasne slúži aj ako sakristia 
kaplnky.

Kaplnka, ktorá sa stala pev-
nou súčasťou školy, je k dispozí-
cii potrebám výchovno-vzdelá-
vacieho procesu i po vyučovaní 
duchovným potrebám rodičov, 
žiakov a pedagógov. Konajú sa 

v nej aj duchovné obnovy pe-
dagógov i žiakov. Preto rodičia, 
ktorí sa rozhodli dať svoje dieťa 
do cirkevnej školy, s istotou 
vedia, že žiaci sú formovaní 
nielen po vedomostnej, ale aj 

po duchovnej stránke, a tak 
dochádza k plnému rozvoju ich 
osobnosti. n

Štefan Ančočik

Kaplnka Svätej rodiny  
pri Cirkevnej spojenej škole v Sečovciach
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Katolícku strednú peda-
gogickú školu sv. Cyrila 

a Metoda zriadil vladyka Milan 
Chautur pred piatimi rokmi ako 
novú školu, ktorá sa postupne 
rozrastala, a minulého roka jej 
brány opustili prví maturanti. 
Škola ponúka štúdium v dvoch 
odboroch, a to učiteľstvo pre 
materské školy a sociálno-vý-
chovný pracovník. 

Škola začínala v nevyužíva-

ných priestoroch existujúcej 
základnej školy, ktoré však 
neboli vyhovujúce. Racionalizá-
ciou školskej siete v Košiciach sa 
podarilo získať nové priestory 
v uvoľnenej budove Základnej 
školy na Charkovskej ulici 1, 
ktorá sa stala súčasným sídlom 
školy.

Po roku existencie  školy 
v nových priestoroch sa v roku 
2008 podarilo zriadiť kaplnku, 

ktorá je zasvätená podobne ako 
celá škola apoštolom Slova-
nov sv. Cyrilovi a Metodovi. 
Tento školský liturgický priestor 
s kapacitou 20 miest na sedenie 
vznikol úpravou jednej z tried 
školy na prvom poschodí. 

Výzdoba a zariadenie kaplnky 
je jednoduché. Tvorí ho prestol, 
žertveník a jediná centrálna 
zaoltárna ikona Krista Učiteľa, 
ktorej autorom je akademický 
maliar Peter Gomboš. Túto 
ikonu škole zapožičala farnosť 
Košice-Furča.

Kaplnku v máji 2008 pri jed-
nej zo svojich návštev požehnal 
vladyka Milan Chautur počas 
archijerejskej sv. liturgie. 

Kaplnka slúži na slávenie sv. 
liturgií pre študentov a peda-
gógov, ako aj  oáza pokoja pre 
tých, ktorí počas prestávok 
alebo voľných hodín zatúžia 
stráviť chvíľu pri čítaní Svätého 
písma v prítomnosti eucharis-
tického Krista, alebo chcú prosiť 
o pomoc. n

Martin Mati

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda  
v Katolíckej SPgŠ v Košiciach

Ak máte nový chrám či ste výrazne zreštaurovali 
a zmenili jeho interiér a exteriér, alebo vám v chrá-

me pribudol ikonostas a ešte sme o tom na tejto 
stránke vášho obľúbeného časopisu nepriniesli 
informáciu, prosím, aby ste kontaktovali čo naj-
skôr redakciu časopisu na telefónnom čísle 051 / 

7731 481 alebo e-mailom slovo@grkatpo.sk.
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Mnohí veriaci povedia s jasnou presved-
čivosťou, že sa už tešia na Veľký pôst, lebo 
toto obdobie má v sebe čosi zvláštne – je iné 
ako ostatné dni liturgického roka. Iní sa zas 
pýtajú, či sa možno tešiť z čohosi, čo vyža-
duje sebazaprenie a odriekanie. A značnej 
časti ľudí toto pôstne obdobie nič nehovorí 
– žijú si, akoby sa nič nedialo. Ktorá skupina 
z týchto troch menovaných môže mať naj-
väčší osoh z tohto posvätného obdobia? 

Ak by sme brali toto 40-denné obdobie 
ako formálne naplnenie dní pred Veľkou 
nocou, tak by sme sa nedokázali ani tešiť, 
ani zarmucovať, ani by sme sa nad týmto 
faktom nepozastavovali. Ale keď zoberieme 
vážne 40-denný pôst Ježiša Krista na púšti aj 
s trojnásobným pokúšaním, potom pocho-
píme veľkosť pôstu a on nám prinesie nielen 
radosť, ale aj úžitok. Lebo celý náš život na 
zemi je veľkým obdobím pôstu, v ktorom 
nejde o chcené odriekanie, ale o prijatie ži-
vota so všetkými nedostatkami a obmedze-
niami, ktoré od nás vyžaduje naša situácia 
či naše zdravie a možnosti. V tomto ohľade 
Cirkvou definovaný pôst pred Veľkou nocou 
sa môže stať perfektnou školou na zvládnu-
tie rozličných situácií života v nedostatku, 
ale s presným zameraním na cieľ, ktorým 
je Boh. Keď tento cieľ bude v tomto pôst-
nom období dominantný, potom je radosť 
z pôstu čímsi normálnym, lebo je to vlastne 
radosť z nachádzania Boha, ktorý z lásky 
prijal na seba ľudské utrpenie a nepocho-
penie.

Vážne zobrať Ježišov 40-denný pôst na 
púšti znamená nielen naše chcené odrie-
kanie, ale aj skutočné pochopenie toho, 
že bez sebazaprenia nejestvuje víťazstvo 
nad hriechom, do ktorého nás diabol cez 
rozličné okolnosti bude chcieť dostať. 
V trojitom pokúšaní Krista je jasne nazna-
čená línia, v ktorej pôjde diabol aj proti nám 
(Mt 4, 1 – 11): „Nech sa z týchto kameňov 
stanú chleby“. Dostatok ľahko dostupného 
chleba nám hovorí o hojnosti a materiál-
nom zabezpečení bez rešpektovania príkazu 
z raja: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj 
chlieb“(Gn 3, 19). Dnes je bežné, že ľudia 
chcú mať všetko a dobre si žiť bez ohľadu 
na iných a bez patričnej námahy i vďačnosti 
tomu, ktorý všetko stvoril. Preto si naho-
várajú, že netreba žiadne obmedzovanie 
v jedení a pití, až kým nepríde zdravotný 
problém alebo to nevyžaduje naša obezita. 
Zdravotná diéta ani chudnutie pre krásu 
nie je pôstom – človek musí ináč motivovať 
odriekanie, z ktorého môže mať duchovný 
osoh. Motiváciou sa má stať naša sloboda 

od matérie, ktorá dnes tak veľmi zotročuje 
ľudí, a tiež vedomie, že sme stvorení pre 
vyššie veci, preto prostriedky musia zostať 
v našom vedomí ako prostriedky a nie ako 
cieľ. Ak je teda predpis Cirkvi o odriekaní si 
jedál, je v tom symbolicky vyjadrené ochot-
né prijatie návodu na vnútornú slobodu, aby 
sme nestavali svoj život iba na jedení a pití 
či materiálnom vyžití, ktoré vždy vedie ku 
krachu našej duše. Pretože tým sa stráca aj 
dôstojnosť človeka, ktorú diabol v pokúšaní 
chce nahradiť nezmyselným velikášstvom. 
„Ak si Syn Boží, vrhni sa dolu...“ Nezmyselná 
ľudská sláva a obrovská kariéra je ďalším 
vážnym pokušením, ktorým sa blokuje zdra-
vý pohľad na život. Ľudia si na spoločenskej 
úrovni chcú rozličným spôsobom dokazovať 
svoju prestíž a prázdnu radosť zo života, 
ktorá ešte nikdy nikoho trvalo neuspokojila. 
Preto zákaz Cirkvi o spoločenských podu-
jatiach a zábavách v tomto posvätnom čase 
má vytvoriť priestor na osobné zahĺbenie 
sa do vážnych myšlienok o sebe vo vzťahu 
k Bohu a ľuďom. Preto nás práve obdobie 
pôstu volá k poníženému pohľadu na toho, 
ktorý sa „ponížil až na smrť na kríži“ (Fil 2, 
8). Práve v tejto poníženosti je riešenie aj 
na tretie pokušenie z púšte: „Toto všetko ti 
dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi 
klaňať“. Diabol i svet nás klamú, keď nám 
sľubujú čosi, čo nemôžu dať. Klaňanie je 
akt rešpektu a podriadenosti, nie fyzické 
zohnutie sa pred čímsi. Mnohí už prestali 
rešpektovať Boha a jeho zákon, a vo svojej 
pýche sa podriadili zákonom tohto sveta bez 
ohľadu na urážky, ktoré sa dostávajú Bohu. 
Týmto spôsobom sa človek oberá aj o ra-
dosť plynúcu z istoty Božej priazne, ktorú 
mal po stvorení v raji. Porušením Božieho 
zákona nielen vtedy, ale aj dnes prichádza 
vnútorný strach a neistota, či už si to človek 
chce priznať, alebo nie. A tak v konečnom 
dôsledku je pôst skutočnou radosťou z toho, 
že cez poníženosť, v ktorej berieme vážne 
Boží zákon cez pokánie a sebazaprenie, si 
nachádzame novú cestu k Bohu. Priblížiť sa 
znova k Bohu je tá nedefinovateľná radosť, 
ktorú pociťujú tí, čo hovoria o potešení 
z pôstneho obdobia. 

K tomuto ozajstne prežívanému Veľkému 
pôstu všetkým vám prajem veľa síl a ochoty 
spolupracovať s Božou milosťou, a to pod 
ochranou našej nebeskej Matky.

Mons. Milan Chautur CSsR
košický eparcha
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Kto dáva pokoj?
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n Zmiešaná medzinárodná ko-
misia pre dialóg medzi katolíkmi 
a pravoslávnymi vo Viedni zasadla 
20. – 27. januára. Zaoberala sa úlo-
hou biskupa Ríma v prvom tisícročí.

n Mons. Cyril Vasiľ bol vyme-
novaný za konzultora Pápežskej 
rady na podporu jednoty kresťa-
nov 21. januára Benediktom XVI.

n Nového pápežského kaplána – 
slovenského kňaza Jozefa Krišto-
fa vymenoval Svätý Otec 22. januára.

n 45. hlavou Srbskej pravoslávnej 
cirkvi sa stal nišský biskup Irenej 
Gavrilović 22. januára na zasadnutí 
Svätého archijerejského snemu. In-
tronizovaný bol 23. januára v sabor-
nom kostole.

n Nová kniha Cesty Benedikta 
XVI. po Taliansku bola predstavená 
v polovici januára na veľvyslanectve 
Talianska pri Svätej stolici. Zostavil 
ju prof. Pierluca Azzaro.

n Zasadnutie Zmiešanej komi-
sie pre teologický dialóg medzi 
Katolíckou cirkvou a orientál-
nymi pravoslávnymi cirkvami sa 
konalo 26. – 31. januára v Libanone. 
Na stretnutí sa hovorilo o eku-
menických konciloch a vyjadrení 
medzicirkevného spoločenstva 
v prvých piatich storočiach, ako aj 
o zvláštnom prínose Cirkvi Ríma. 
V záverečný deň stretnutia sa slávila 
Eucharistia podľa liturgie Arménskej 
pravoslávnej cirkvi, počas ktorej 
predniesol homíliu kardinál Walter 
Kasper, predseda Pápežskej rady na 
podporu jednoty kresťanov. (RV)

n Cenu pápežských akadémií 
získal americký laický teológ 
John R. Mortensen za prácu o sv. 
Tomášovi Akvinskom 28. januára 
na stretnutí zástupcov pápežských 
akadémií. Túto cenu udeľuje Svätý 
Otec mladým vedcom, umelcom či 
inštitúciám za ich prácu v oblasti 
podpory kresťanského humanizmu.

n Kniha o Jánovi Pavlovi II. Prečo 
je svätý priniesla koncom januára 
nový pohľad na osobnosť pápeža 
Jána Pavla II. Napísal ju postulátor 
kauzy jeho blahorečenia Mons. 
Slawomir Oder v spolupráci s novi-
nárom Savériom Gaetom. Predstavili 
ju v Ríme za prítomnosti emeritného 
prefekta Kongregácie pre kauzy 
svätých kardinála Josého Saraívu 
Martinsa.

Federálny komisár skautov navštívil apoštolského exarchu
Apoštolský exarcha Mons. La-
dislava Hučko prijal 16. januára 
2010 federálneho komisára 
Federácie európskeho skau-

tingu (FSE) Zbigniewa Mindu, 
hlavného predstaviteľa celej 
organizácie, ktorý ho obozná-
mil s činnosťou tohto združenia 

v Európe, a zvlášť v Českej re-
publike. Zmyslom ich činnosti 
je vychovávať mladú generáciu 
v rámci európskeho ideálu, kto-
rého korene ležia v kresťanstve 
vytváraním jedného spoločen-
stva viery, modlitby a fyzických 
aktivít. V januári 2008 bola FSE 
uznaná Pápežskou radou pre 
laikov ako medzinárodné súk-
romné združenie laikov. Dnes 
má FSE v Európe 19 členských 
asociácií a počet členov presa-
huje 60 000. Úspešne sa rozvíja 
činnosť i na Ukrajine medzi 
gréckokatolíkmi a v Rusku 
medzi pravoslávnymi. (Pražský 
exarchát)
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Vo Vatikáne sa skončilo zasadnutie ROACO
Vo Vatikáne sa 20. januára 
skončilo dvojdňové 82. zasad-
nutie Diela na pomoc východ-
ným cirkvám (ROACO). Bolo 
zamerané predovšetkým na 
podporu kléru katolíckych 
cirkví východného obradu 
v strednej a východnej Európe, 
na Blízkom východe a v Afrike. 
Prezident ROACO a prefekt 
Kongregácie pre východné 
cirkvi kardinál Leonardo Sandri 
v tejto súvislosti spomenul 
napríklad Eritreu:

„Kongregácia chcela upria-
mil pozornosť všetkých členov 
ROACO na situáciu v tejto 
krajine, ťažko skúšanej z pohľa-
du ekonomického, sociálneho, 
s obrovskou mierou chudoby, 
utrpením, pretože tu veľmi chý-
ba všetko, čo sa vzťahuje na ľud-

ské práva, dôstojnosť človeka 
a individuálne slobody. Krajina 
čelí možnej vojne a všetci, ktorí 
tu žijú, sú podriadení vojnovým 
podmienkam. Napríklad naši 
kresťania, naši seminaristi, naši 
kňazi, teda muži, nemôžu odísť 
v mladšom veku ako 48 – 50 
rokov, aby mohli študovať tu 
v Ríme alebo v iných oblas-
tiach.”

Kardinál Sandri reagoval aj 
na otázku, čo možno urobiť na 
zmenu tejto situácie:

„Predovšetkým dúfame, že 
sa dosiahne pokoj, ktorý je 
základom pre všetky aktivity 
občianskej spoločnosti aj pre 
aktivity Cirkvi. Pomáhame 
našim trom eparchom, snažíme 
sa im podať pomocnú ruku 
v oblasti vzdelávania, v lekár-

skej oblasti, pokiaľ ide o semi-
náre a formáciu mládeže. Ale 
táto pomoc a blízkosť sú veľmi 
podmienené spomenutou situá-
ciou v krajine. Dúfajme, že Pán 
svojou milosťou ožiari aj myseľ 
vládnych predstaviteľov, aby sa 
otvorili svetu. Vždy spomínam 
slová Jána Pavla II. počas jeho 
návštevy na Kube a aplikujem 
ich v príslušnom meradle na 
situáciu v Eritrei: ,Eritrea, otvor 
sa svetu!‘“

ROACO (Diela na pomoc 
východným cirkvám) zdru-
žuje Katolícku asociáciu pre 
blahobyt na Blízkom východe, 
Pápežskú misiu pre Palestínu, 
ako aj agentúry, ktoré zbierajú 
prostriedky pomoci v Nemec-
ku, Francúzsku, Švajčiarsku, 
Holandsku a v Rakúsku.

Vyhlásenie ČBK k otázke tzv. Ukrajinskej pravovernej  
gréckokatolíckej cirkvi
Českí biskupi v polovici januára 
reagovali na otázky veriacich 
v súvislosti s tzv. Ukrajinskou 
pravovernou gréckokatolíckou 
cirkvou nasledovným vyhláse-
ním:

„Boli sme informovaní o sku-
točnosti, že niektorí veriaci sa 
stretli s požiadavkou, aby vstú-
pili do tzv. Ukrajinskej pravo-
vernej gréckokatolíckej cirkvi. 
Má sa tak zaistiť potrebný počet 

podpisov na ich zaregistrovanie 
na Ministerstve kultúry v Českej 
republike.

Dávame na vedomie, že táto 
tzv. cirkev nie je v jednote s pá-
pežom. Je vedená bývalým kňa-
zom Olomouckej arcidiecézy 
Antonínom Dohnalom, ktorý sa 
stal baziliánskym rehoľníkom 
a prijal meno Eliáš. Z rehoľnej 
spoločnosti bol však pre neorto-
doxné názory a neposlušnosť 

vylúčený. Žije na Ukrajine, kde 
sa spolu so skupinou svojich 
stúpencov vyhlásili za biskupov, 
v dôsledku čoho boli exkomu-
nikovaní.

Ich správanie hrubo poško-
dzuje Cirkev a jej jednotu, preto 
vyzývame veriacich, aby tieto 
a podobné aktivity jednoznačne 
odmietli.“
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n Vianočný program vo farnosti 
Malý Lipník sa niesol v duchu 
myšlienky Dávam všetko. Po scén-
kach, piesňach a koledách, ktoré si 
pripravil mládežnícky zbor, mladí 
koledníci zavinšovali Ježiškovi v jas-
ličkách, a potom ako každoročne 
chodili vinšovať a ohlasovať Božie 
narodenie veriacim farnosti. (Beáta 
Šestáková)

n Štvrté výročie najväčšej tragé-
die v novodobej histórii Slo-
venska si pripomenuli pozostalí, 
kolegovia a priatelia obetí leteckého 
nešťastia za účasti ministra obrany 
SR Jaroslava Bašku a ďalších hostí. 
Pri memoriáli obetiam leteckej 
katastrofy slovenských príslušníkov 
mierovej misie KFOR v maďar-
skej obci Hejce sa 19. januára 2010 
konala pietna spomienka na znak 
úcty k slovenským vojakom, ktorí 
zahynuli počas návratu zo zahra-
ničnej misie. 
Výstupom na vrch Borsó, miesto 
nešťastia štyridsiatich dvoch 
príslušníkov 2. mechanizovanej 
brigády v Prešove a 21. zmiešaného 
práporu v Trebišove, vojaci vzdali 
úctu padlým kolegom za účasti 
vojenského kaplána 2. mechani-
zovanej brigády mjr. Dr. Jozefa 
Michalova.

n Pastiersky list biskupov 
Slovenska o Katolíckej univer-
zite v Ružomberku mal podporiť 
túto jedinú katolícku univerzitu 
na našom území. V rámci listu pri 
príležitosti desiateho výročia vzni-
ku Katolíckej univerzity v Ružom-
berku vyjadrili svoje želanie, aby 
sa každoročne posledná januárová 
nedeľa slávila ako Nedeľa Katolíckej 
univerzity. Pri tejto príležitosti sa 
bude každoročne čítať list rektora 
univerzity a v jej rámci sa uskutoční 
vo všetkých našich kostoloch zbier-
ka na podporu rozvoja tejto našej 
univerzity.

n Najväčšia väznica na Slovensku 
má väzenskú farnosť. Ordinár 
OS a OZ SR Mons. František Rábek 
erigoval väzenskú Farnosť Obrátenia 
sv. Pavla 23. januára 2010 v Ústave na 
výkon väzby a výkon trestu odňatia 
slobody v Leopoldove. Zároveň vy-
menoval miestneho väzenského de-
kana Bratislavského väzenského 
dekanátu kpt. ThLic. Petra Vojtecha 
Rakovského OP za jej správcu. 
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24. januára navštívil farnosť 
Slavkovce vladyka Milan, 
košicky eparcha, pri príležitosti 
blížiaceho sa druhého výročia 
vzniku gospelovej skupiny Aga-
tangel, ktorý pôsobí pri gréc-
kokatolíckej farnosti v Slavkov-
ciach. Vladyka Milan vo svojej 

homílii okrem iného povedal, 
že „dnešný človek potrebuje 
Boha, dnešný človek potrebuje 
chrám. Veľmi sa mýli ten, kto 
si myslí, že môže budovať svoj 
vzťah s Bohom mimo chrámu. 
Cerkov je miesto, kde Boh 
mimoriadne načúva ľudskému 

srdcu. Záleží na tom, s akým 
úmyslom prichádza človek do 
chrámu: či len splniť si neja-
kú nedeľnú povinnosť alebo 
uvedomovať si a budovať svoj 
vzťah s Bohom a s ľuďmi. Ani 
dnešný pretechnizovaný človek 
nenachádza pokoj nikde na 
zemi, pokiaľ nedá miesto Bohu 
vo svojom srdci“. Zaujímavosťou 
je, že slávnosť sa konala aj pri 
príležitosti sviatku sv. mučenika 
Agatangela, ktorý je nebeským 
ochrancom gospelovej skupiny, 
ktorá nesie jeho meno.

Mučeník Agatangel bol 
mníchom pochádzajúcim 
z Francúzska, zomrel na misii 
v Egypte v roku 1634 ukameňo-
vaním. Tradícia hovorí, že nad 
hŕbou kamenia, ktorou bolo po 
kameňovaní zasypané jeho telo, 
dlho svietil ohnivý stĺp. Na ten-
to znak uverilo v Krista veľmi 
veľa ľudí. (Ľuboslav Petričko)

Agatangel oslavoval so svojím vladykom

V Stakčíne sa modlili za jednotu kresťanov
Je to už sto rokov, čo sa kres-
ťania každoročne v čase od 18. 
do 25. januára schádzajú, aby 
mohli vyjadriť mieru dosiah-
nutého spoločenstva medzi 
cirkvami a spolu sa modlili za 
úplnú jednotu Cirkvi, ktorá je 
vôľou Ježiša Krista.

Ekumenizmus poukazuje na 
to, aká je modlitba dôležitá pre 
kresťanskú jednotu. Aj kresťa-
nia v Stakčíne využívajú viaceré 
príležitosti na stretávanie sa na 
spoločnej modlitbe. Tohto roka 
k nim pribudla účasť na Týždni 
modlitieb za jednotu kresťanov.

V pravoslávnom chráme 20. 
januára, v rímskokatolíckom 
kostole 21. januára a v grécko-
katolíckom chráme v Stakčíne 

23. januára sa kresťania spoloč-
ne modlili za jednotu Cirkvi. 
Na týchto stretnutiach sa zišli 
duchovní pastieri a v hojnom 
počte aj veriaci všetkých troch 

spomínaných cirkví. Bola to 
ďalšia príležitosť upevniť spo-
ločného ducha a vydať svedec-
tvo o vzájomnej láske a toleran-
cii. (Juraj Voroňák)

Veriaci z gréckokatolíckej 
farnosti v Zemplínskej Teplici sa 
pod vedením otca Juraja Tomá-
ša rozhodli usporiadať v poradí 
už siedmy kresťanský ples vo 
svojej farnosti. Ples sa konal 
23. januára a otváral ho vladyka 
Milan Chautur CSsR, košický 

eparcha. Na plese nechýbala 
živá hudba, štedrá tombola či 
švédske stoly. Cieľom plesu 
nebolo iba dobre sa zabaviť 
s priateľmi, ale aj upevniť 
a podporiť farské spoločen-
stvo. Veriaci z gréckokatolíckej 
farnosti v Zemplínskej Teplici sa 

aj takýmto spôsobom rozhodli 
vydať svedectvo o tom, že Ježiš 
Kristus je prítomný nielen 
v chráme, ale všade tam, kde 
sa ľudia spoločne zídu v jeho 
mene. (Monika Miňová)

Siedmy ples upevnil farské spoločenstvo  
v Zemplínskej Teplici
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V tomto ústave vykonávajú výkon 
väzby obvinené osoby a výkon trestu 
odňatia slobody odsúdení muži, sú-
dom zaradení do ústavu so stredným 
stupňom stráženia a s maximálnym 
stupňom stráženia, vrátane mužov 
odsúdených na doživotie.

n Na Úrade vlády SR sa 25. 
januára konalo tradičné novo-
ročné stretnutie predsedu vlády 
SR Róberta Fica s predstaviteľmi 
cirkví a náboženských spoločností 
v Slovenskej republike. V úvode 
premiér predniesol príhovor, v kto-
rom pozdravil všetkých prítomných 
a vyjadril potešenie zo stretnutia pri 
spoločnom stole. V závere stretnutia, 
ktoré sa konalo v posledný deň Týž-
dňa modlitieb za jednotu kresťanov, 
predseda vlády zaželal prítomným, 
aby „napriek teologickým odlišnos-
tiam“ aj naďalej realizovali ekume-
nizmus a medzináboženský dialóg.

n V Bratislave predstavili Rok 
kresťanskej kultúry. Po desaťroč-
nej prestávke sa na Slovensku opäť 
realizuje program Roka kresťanskej 
kultúry, do ktorého sa zapojili všetky 
kresťanské cirkvi na Slovensku 
združené v Ekumenickej rade cirkví 
v Slovenskej republike. Pri tejto prí-
ležitosti sa 26. januára v Národnom 
osvetovom centre v Bratislave konala 
tlačová konferencia za účasti Mons. 
Františka Rábeka, predsedu Rady 
KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, 
Miloša Klátika, predsedu Ekume-
nickej rady cirkví v SR, a Augustína 
Jozefa Langa, štátneho tajomníka 
Ministerstva kultúry SR. Rok kres-
ťanskej kultúry 2010 tak bude bohatý 
na mnohé podujatia.

n Rada pre spoločenské komu-
nikačné prostriedky KBS sa zišla 
na svojom riadnom zasadnutí 1. 
februára v Čičmanoch. Medzi hlavné 
body patrila príprava Mediálnej 
púte 2010, ktorá sa uskutoční 15. 
mája v Banskej Bystrici. Súčasťou 
programu bude volejbalový turnaj 
o Mediálny pohár, ktorý bude otvo-
rený všetkým katolíckym médiám. 
V programe nebude chýbať koncert 
pre mládež a prednáška na tému 
Katolícke médiá – šíritelia kultúry. 
Vyvrcholením púte bude slávnostná 
svätá omša v katedrále v Banskej 
Bystrici. Členovia RPSKP posúdili aj 
nominácie na Cenu Andreja Rad-
linského. Redakcia časopisu Slovo 
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Druhé výročie vzniku  
Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku
V soboru 30. januára, na sviatok 
Troch svätých svätiteľov – sv. 
Bazila Veľkého, sv. Gregora 
Teológa a sv. Jána Zlatoústeho, 
uplynuli už dva roky od zriade-
nia Gréckokatolíckej metropolie 
sui iuris na Slovensku so sídlom 
v Prešove. Svätý Otec Benedikt 
XVI. vtedy povýšil Gréckoka-
tolícku eparchiu v Prešove na 
archieparchiu (arcidiecézu) 
a na sídlo Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi na Sloven-
sku. Vtedajšieho prešovského 

eparchu (diecézneho biskupa) 
Mons. Jána Babjaka SJ vyme-
noval za prvého gréckokatolíc-
keho prešovského arcibiskupa 
a metropolitu. Zároveň Svätý 
Otec Benedikt XVI. 30. januára 
2008 povýšil Košický apoštolský 
exarchát na Košickú eparchiu 
a za jej prvého eparchu vyme-
noval vtedajšieho košického 
exarchu Mons. Milana Chautu-
ra CSsR. Vyčlenením z Prešov-
skej eparchie ustanovil aj novú 
gréckokatolícku Bratislavskú 
eparchiu. Za prvého bratislav-
ského eparchu vymenoval vte-
dajšieho bratislavského farára 
a protopresbytera (dekana) 
Mons. Petra Rusnáka.

16. februára 2008 prijal 
Mons. Peter Rusnák v Prešove 
z rúk kardinála Jozefa Tomka 
biskupské svätenie. 17. febru-
ára 2008 prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi kardinál 
Leonardo Sandri uviedol 
v Prešove Mons. Jána Babjaka 
SJ do novej služby prešovského 
arcibiskupa a metropolitu. 18. 
februára v Košiciach uviedol do 
novej služby košického eparchu 
Mons. Milana Chautura CSsR.

Novým kánonickým uspo-

riadaním Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku sa zavŕ-
šila 190-ročná etapa histórie 
Prešovskej eparchie, ktorá 
bola vyčlenená z Mukačevskej 
eparchie a kánonicky zriadená 
v roku 1818 pápežom Piom VII. 
Je to zároveň potvrdenie viac 
ako 1100-ročnej histórie gréc-
kokatolíkov na našom území, 
ktorá sa odvíja od misie svätých 
slovanských apoštolov Cyrila 
a Metoda. V Prešovskej met-
ropolii sui iuris začal pôsobiť 
nový zákonodarný orgán – Rada 
hierarchov, ktorú v súčasnosti 
tvoria štyria jej biskupi.

V druhom roku novej etapy 
života Gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku sa uskutočnilo 
viacero významných udalostí. 
7. marca 2009 bol vladyka Ján 
Babjak SJ vymenovaný za člena 
Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. 7. mája 2009 bol 
Mons. Cyril Vasiľ SJ, vtedajší 
rektor Pápežského východ-
ného inštitútu v Ríme, ktorý 
pochádza z Gréckokatolíckej 
metropolitnej cirkvi na Slo-
vensku, vymenovaný Svätým 
Otcom Benediktom XVI. za 
titulárneho arcibiskupa a sekre-
tára Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. 14. júna 2009 
sa gréckokatolícki veriaci zo 
Slovenska zúčastnili v Ríme na 
jeho biskupskej vysviacke. 16. 
augusta 2009 sa na záver archie-
parchiálnej odpustovej slávnosti 
konala posviacka rozšírenej 
a obnovenej baziliky minor 
v Ľutine. V rámci Roka kňazov 
sa 5. októbra 2009 v tejto jedinej 
gréckokatolíckej bazilike na 
Slovensku po prvýkrát v histórii 
uskutočnila Metropolitná púť 
gréckokatolíckych biskupov 
a kňazov. 7. až 16. októbra to 
bola tretia púť s vladykom 
Jánom Babjakom SJ do Svätej 
zeme. 10. a 11. novembra 2009 
sa v rámci Roka kňazov konala 
v Prešove vedecká konferen-
cia s názvom Kňazi kňazom, 
ktorej cieľom bol ich dialóg 
v prospech prehĺbenia kňaz-
skej identity. Zďaleka to nie sú 
všetky udalosti, ktorými žila 
v druhom roku svojej existen-
cie Prešovská archieparchia, 
Košická eparchia a Bratislavská 
eparchia. Ale aj tieto vymenova-
né udalosti potvrdzujú skutoč-
nosť života a duchovného rastu 
Prešovskej gréckokatolíckej 
metropolie sui iuris. (Ľubomír 
Petrík, snímka: M. Žarnayová)

Koniec januára sa vo farnosti 
Štefurov a filiálnej obci Val-
kovce niesol v znamení príprav 
na vyhlásený detský karneval. 
Ten pripadol na 30. januára, 
keď sa všetci malí účastníci 
spolu so svojimi rodičmi stretli 

v Dome kultúry vo Valkovciach. 
Správca farnosti otec Vojtech 
Lakomý ako nositeľ myšlienky 
a moderátor podujatia spo-
lu so starostom obce Jánom 
Chrzanom všetkých privítali. 
O masky rôznych zvierat, povo-

laní či osobností nebola núdza. 
40 detí sa zabávalo na súťa-
žiach a tancoch, ktoré pre nich 
pripravili dievčatá zo zboru. 
(Mária Lakomá)

Detský karneval vo Valkovciach
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prejavila záujem stať sa súčasťou 
mediálnej dohody medzi KN, 
Rádiom Lumen, TV LUX a TK KBS. 
Oficiálne by sa tak mohlo stať na 
najbližšej Mediálnej púti.

n Po roku sa v Čičmanoch stretli 
hovorcovia katolíckych diecéz 
na Slovensku, aby si navzájom 
vymenili skúsenosti zo svojej 
práce. Na 4. ročníku študijného 
stretnutia, ktoré sa konalo 1. – 3. 
februára si okrem iného vypočuli 
prednášky na tému Komunikácia 
krízy a Kresťanstvo – 2000 rokov 
kontroverzie. Cieľom prednášok 
a následne praktických diskusií 
bolo poukázať na rozdiel medzi 
krízou a kontroverziou. Hovor-
covia sa zaoberali i praktickými 
otázkami komunikácie spojenými 
s krízou a kontroverziou.

n Slovenská provincia Spoloč-
nosti Božieho slova má nového 
provinciála, ktorým sa stal páter 
Ján Halama SVD. Do spomínanej 
funkcie ho vymenoval generálny 
predstavený rehole páter Antonio 
M. Pernia SVD. Úrad prevezme 
1. mája tohto roka a nahradí tak 
súčasného provinciála pátra Petra 
Dušičku SVD.

n Slovenská katolícka charita 
doteraz vyzbierala 48-tisíc eur 
vďaka solidarite Slovákov k ľu-
ďom v núdzi na Haiti. Charita tak 
bude môcť prispieť k spoločnému 
úsiliu siete Caritas vďaka veľkej so-
lidarite Slovákov. Doteraz zhromaž-
dili národné charity z celého sveta 
prostredníctvom darov takmer 23,5 
miliónov eur. Caritas odhaduje, 
že množstvo financií bude stačiť 
na poskytnutie jedla, prístrešia, 
lekárskej pomoci a čistej vody asi 
pre 200-tisíc Haiťanov, ktorí prežili 
zemetrasenie.

n Zamestnanci Slovenskej tele-
vízie a tvoriví spolupracovníci 
v januári 2010 založili základnú 
odborovú organizáciu Nezá-
vislých kresťanských odborov 
Slovenska.  Týmto sa stali členom 
organizácie, ktorá si váži rovnaké 
hodnoty ako oni, uchováva úctu 
k iným názorom rešpektujúcim 
pluralitnú demokratickú spoloč-
nosť a dôstojnosť každého človeka. 
Zároveň je členom viacerých nad-
národných odborových organizácií. 
(Juraj Gradoš)
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V sobotu 30. januára 2010 si 
Bratislavská gréckokatolícka 
eparchia pripomenula druhé 
výročie svojho vzniku. Eparchiu 
zriadil 30. januára 2008 Svätý 
Otec Benedikt XVI. v rámci 
nového kánonického usporia-
dania Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. Benedikt XVI. 
zároveň určil ako sídlo eparchie 
hlavné mesto Slovenska.

Vladyka Peter Rusnák bol za 
biskupa vysvätený 16. februára 
2008 v Prešove; do úradu bol 
uvedený 9. marca 2008 v Brati-
slave prešovským arcibiskupom 
a metropolitom Mons. Jánom 
Babjakom SJ. Mons. Peter 
Rusnák je členom Konferencie 
biskupov Slovenska, v rámci 
ktorej je predsedom Sociálnej 
subkomisie.

Bratislavská eparchia bola vy-
členená z pôvodnej Prešovskej 

eparchie a zahŕňa územie zá-
padného a stredného Slovenska 
s rozlohou 34 296 km². Na jej 
území žije 3 838 985 obyvateľov, 
z toho asi 20 000 gréckokato-
líkov v 15 farnostiach štyroch 
protopresbyterátov.

Počas druhého roku začali 
v eparchii pôsobiť štyria noví 
kňazi: otec Martin Pavúk MSC 
v Nitre, otec František Takáč 
v Šumiaci, otec Peter Lach 
v Liptovskom Mikuláši a otec 
Ján Sabol ml. vo Zvolene. 
V roku 2009 bola zriadená 
nová gréckokatolícka farnosť 
Bratislava-Petržalka zasvätená 
blahoslavenému biskupovi 
Vasiľovi Hopkovi. Vladyka Peter 
tiež ustanovil nové eparchiálne 
pútnické miesto, ktorým sa stal 
Šaštín. Prvá eparchiálna púť 
v Bazilike Sedembolestnej Pan-
ny Márie v Šaštíne sa konala 20. 

júna 2009 a bola zároveň otvo-
rením Roka kňazov v eparchii.

V roku 2009 sa po prvýkrát 
v eparchii slávil Svetový deň 
mládeže, a to 4. apríla v Telgárte  
a 5. apríla v Bratislave. Od sep-
tembra 2009 v eparchii pôsobia 
rehoľné sestry baziliánky. 12. až 
19. januára 2010 sa konala Prvá 
eparchiálna púť do Svätej zeme, 
na ktorej sa zúčastnilo takmer 
100 veriacich z Bratislavy, Trna-
vy, Brezna, ale aj z východného 
Slovenska.

Počas druhého roka svojej 
biskupskej služby vladyka nav-
štívil všetky farnosti eparchie. 
Okrem toho sa zúčastnil na 
mnohých stretnutiach s pred-
staviteľmi cirkevného i verejné-
ho života a absolvoval viacero 
zahraničných ciest. (Stanislav 
Gábor)

Druhé výročie vzniku Bratislavskej eparchie

22. – 24. januára sa v Gréckoka-
tolíckom mládežníckom centre 
Bárka uskutočnil ďalší Kurz 
Filip pod vedením tímu Petra 
Liptáka. Na kurze sa zúčastni-
lo 41 mladých ľudí z rôznych 
kútov Prešovskej archieparchie. 
Počas víkendu sa „lámali“ životy 
mnohých účastníkov. (Michal 
Galmus)

Kurz Filip v Bárke znova oslovil

16. januára sa v Litmanovej 
konal karneval, ktorý zor-
ganizovali katolícki skauti 

a vodkyne FSE – ZKVSES. Bolo 
to práve na území skautského 

Zboru sv. Michala Archanjela 
Litmanová 1. Niesol sa v duchu 
biblického príbehu o Noemovi. 

Na karneval prišlo 60 detí so 
svojimi rodičmi nielen z Litma-

novej, ale aj zo Starej Ľubovne, 
Kolačkova, Sloviniek a Košíc. 
Všetci účastníci predstavovali 
nejaké zvieratko, ktoré bolo 
súčasťou Noemovej archy. Na 
úvod skauti zahrali krátke 
divadielko o Noemovi. Nasle-
dovalo predstavenie každého 
zvieratka a vyzdvihnutie jeho 
dobrej vlastnosti. O dobrú 
náladu sa postarali Noe so 
svojou ženou a celou rodinou. 
Na karneval prišli účastníkov 
povzbudiť aj duchovní otcovia 
Rastislav Janičko,  Vasil Kindja 
a Milan Lach. Túto akciu skauti 
a vodkyne FSE v Litmanovej 
zorganizovali aj vďaka podpore 
Centra voľného času v Juskovej 
Voli. (Monika Hlinková)

Deti z Litmanovej nastúpili do Noemovej archy
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Dobrá novina je koledo-
vanie detí vo vianoč-
nom období spojené so 

zbierkou pre núdznych v treťom 
svete a zároveň programom 
rozvojového vzdelávania počas 
celého roka. 

S mottom Podajme ruku 
deťom sa vo vianočnom období 
vydávajú skupinky detí ohlaso-
vať radostnú zvesť o narodení 
Pána v mestách a dedinách na 
celom Slovensku a stávajú sa tak 
poslami nádeje.

Deti v koledníckych sku-
pinkách sprevádzané ani-
mátormi počas koledovania 
robia zbierku, z ktorej Dobrá 
novina podporuje rozvojové 
projekty v afrických krajinách. 
Projekty sú určené najslabším 
a najohrozenejším – deťom, 
rodinám v núdzi, postihnutým. 
Sú zamerané na uspokojenie 
základných ľudských potrieb 

(pitná voda, vzdelanie, dodržia-
vanie ľudských práv, zdravot-

nícka starostlivosť). Vychádzajú 
z miestnych potrieb a kultúry, 

majú silný rozvojový aspekt 
a dlhodobú perspektívu. 

Za necelých 15 rokov sa 
vyzbieralo celkovo takmer 5 
miliónov eur (150 mil. korún). 
Podporilo sa z nich vyše 160 
projektov v Afrike. Aj výťažok 
z tohtoročnej zbierky (takmer 
500 000 eur) pôjde najmä na 
projekty na pomoc deťom a že-
nám v Keni, ale tiež na vzde-
lávanie a zdravotníctvo v juž-
nom Sudáne, pomoc sirotám 
v Ugande a na vzdelávanie detí 
a žien v Etiópii.  

Príprava
V rámci Dobrej noviny sa 

organizujú Kurzy pre nové 
zodpovedné osoby vo farnosti. 
Poskytujú dôležité informácie 
o Dobrej novine – ako zorgani-
zovať DN, ako tvoriť kolednícky 
program a iné. 

Dobrá novina chce pomôcť 
deťom hlbšie prežiť narodenie 
Pána. Dať deťom náplň na 
stretká počas obdobia Filipovky. 
Pomôcť upevneniu farského 
spoločenstva cez spoločnú 
aktivitu farnosti. Chce pomôcť 
deťom budovať povedomie 

Dobrá novina

Kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťan-
ských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami a Pá-
pežskými misijnými dielami. Tento rok sa do nej zapojilo vyše 26-tisíc 
detí a dospelých v 1 100 mestách a obciach na celom Slovensku. 

8  |  udalosŤ

ročník Počet komunít Počet detí Počet  
animátorov

Navštívené 
rodiny

Výsledok 
zbierky (eur)

1. 104 2 366 586 37 300,64
2. 205 4 106 1 174 16 234 81 040,93
3. 304 6 827 1 903 26 696 143 155,78
4. 421 9 229 2 304 36 488 215 799,14
5. 508 12 194 3 136 47 507 239 156,81
6. 538 13 702 3 447 57 773 280 461,00
7. 689 14 969 3 778 56 334 315 647,18
8. 747 16 119 3 960 56 009 339 416,65
9. 913 19 586 4 519 70 923 376 367,62
10. 982 20 108 4 782 72 407 399 720,18
11. 962 20 268 4 570 72 414 484 498,81
12. 1096 20 719 4 792 77 378 562 106,22
13. 1157 20 544 4 913 78 394 706 805,18
14. 1191 20 732 5 302 78 747 748 130,80

Celkom: 4 929 606,94 eur (148 509 338,54 SKK)
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univerzálnej Cirkvi – to, že Katolícka 
cirkev žije vo všetkých svetadieloch, 
krajinách a národoch, a uvedomiť, 
že sú krajiny, v ktorých sa majú deti 
omnoho horšie ako naše deti, kra-
jiny, v ktorých musia denne bojovať 
o prežitie.

Život ľudí v krajinách, kam 
smeruje jej pomoc, približuje Dobrá 
novina prostredníctvom stretnutí 
s koledujúcimi deťmi; víkendo-
vých kurzov pre organizátorov vo 
farnostiach; aktivít približujúcich 
rozvojovú problematiku; rozličných 
materiálov vydávaných počas roka.

Priebeh
Pri príležitosti vstupu do 15. 

ročníka sa 28. novembra 2009 
uskutočnil benefičný Koncert vďaky 
Dobrej noviny. Vysielala ho TV Lux 
a rádio Lumen z UPC v Bratislave. 
Jeho cieľom bolo poďakovať darcom 
a koledníkom za ich dlhoročnú obe-
tavú účasť a podporu. V umeleckom 
programe sa predstavila Martinka 
Bobáňová a Terchovská muzika, 
gospelová skupina Jerichove trúby, 

Daniel Hevier, vokálna skupina Sklo 
a pani Darina Laščiaková, Paľo Dan-
ko s tanečnou skupinkou z Vrbové-
ho a koledníci zo Skalice.

Predtým, než sa koledníci vyberú 
koledovať, stretnú sa so svojím 
biskupom.

Koledníci z Prešovskej archiepar-
chie sa stretli na vysielacej sv. liturgii 
s vladykom Jánom Babjakom SJ 13. 
decembra 2009 v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove.

Koledníci z Košickej eparchie sa 
stretli na vysielacej sv. liturgii 20. 
decembra 2009 s vladykom Mila-
nom Chauturom CSsR v Chráme sv. 
Cyrila a Metoda v Sečovciach.

Vladykovia koledníkom a rodi-
nách udelili požehnania. Deti vedia, 
že radosť rastie obdarúvaním. Listy, 
ktoré pripravili a obohatili o príbehy, 
recepty a zvyky starých rodičov, sa 
stali obetným darom. Tie boli doru-
čené sestre Emanuele pre starkých 
v Dome opatrovateľských služieb sv. 
Kozmu a Damiána v Prešove. 

Koledníkov Dobrej noviny aj 
v tomto roku prijal prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič 
s manželkou Silviou. 7. januára 2010 
koledovali v Prezidentskom paláci 
dievčatá a chlapci z troch sloven-
ských miest: Košíc-Ťahanoviec, 
Kamennej Poruby a Svätého Jura.

Dobrá novina 2009
Do 15. ročníka Dobrej noviny sa 

v Prešovskej archieparchii zapojilo 
32 farností a 19 filiálok. 14 farností 

ešte neposkytlo údaje. Do dnešného 
dňa sa do koledníckej akcie zapo-
jilo 482 detí a 94 animátorov, ktorí 
navštívili 2 191 rodín a vyzbierali 
8 470,96 eur. V Košickej eparchii 
sa do koledníckej akcie zapojilo 11 
farností a 7 filiálok. 256 detí a 62 
animátorov navštívilo 668 rodín 
a vyzbierali 4 862,85 eur. n

Veronika Krenická
snímky: Andrea Čusová

Rozhovor s  Mons. 
Jánom Hirkom, 
emeritným prešov-
ským biskupom

Otec biskup, aká 
dôležitá je pre vás 
služba kňaza? 
Biskup i kňaz vo 
svojom poslaní 
a úrade koná 
„v osobe Krista – 
Hlavy“. To bolo aj koncom minulého roka zdôraznené 
v motu proprio Benedikta XVI. Omnium in mentem 
(Všetkým na vedomie). Je to význačné a veľmi zaväzu-
júce poslanie, vyžadujúce, aby kňaz svedčil o Kristovi 
aj svojím životom. Lebo dnešný svet potrebuje predo-
všetkým svedkov, nielen učiteľov.

Boli ste dlho kňazom a prežili ste veľa zmien. 
Kedy ste najviac cítili Božiu pomoc pri vašej 
službe? 
Každý človek je závislý od Božej pomoci, veď „bezo 
mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). To som si uvedo-
moval i pociťoval v celom svojom živote. Osobitne však 
v službe ordinára i biskupa. No najhmatateľnejšie som 
cítil Božiu pomoc i pomoc našej nebeskej Matky vo 
väzení na samotke a po odsúdení v hlbinnej bani. Boli 
tam naozaj ťažké podmienky. A vďaka Bohu som prežil 
aj banské nešťastie, počas ktorého som bol zasypaný.

Za svojho života ste vysvätili mnoho kňazov. 
Utkvela vám v pamäti niektorá kňazská vysviac-
ka? 
Každá kňazská vysviacka je veľká udalosť v Cirkvi, lebo 
po nej nastupujú noví robotníci do Pánovej vinice. 
Za 12 rokov biskupskej služby som vysvätil 165 novo-
kňazov. Osobitne si však spomínam na dve kňazské 
vysviacky. Na prvú vysviacku kňazov po povolení 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi. Svätiteľom bol už 
teraz blažený biskup mučeník Vasiľ Hopko, ktorý po 
18-tich rokoch (11. mája 1969) vysvätil prvých ôsmich 
kňazov. Potom na moje prvé kňazské vysviacky v roku 
1990. Bolo ich päť, vysvätil som pri nich 13 novokňa-
zov. V oboch prípadoch na novokňazov čakalo mnoho 
osirelých farností a naši drahí veriaci tieto vysviacky 
prežívali s veľkým dojatím.

Ktorého moderného svätca by ste vybrali ako vzor 
pre kňazov? 
Moja cesta ku kňazstvu viedla cez dvoch teraz už 
blažených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča 
a Vasiľa Hopka. Dôverne som poznal ich kňazský život 
i biskupskú službu. Môžem dosvedčiť, že práve oni sú 
mojimi kňazskými vzormi. Skutočne žili a vykonávali 
svoje poslanie a tomuto poslaniu zostali verní až do 
konca. 
Želám a vyprosujem našim kňazom, aby si z nich vzali 
príklad pre svoj kňazský život a všetkým kňazom, 
veriacim a osobitne čitateľom Slova udeľujem svoje 
požehnanie.

 Juraj Gradoš
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Pôst patrí spolu s modlit-
bou a almužnou medzi 
tzv. skutky nábožnosti 

(porov. KKC 1969) a má veľký 
význam v duchovnom živo-
te kresťana, lebo podľa slov 
samého Ježiša Krista niektoré 

druhy posadnutosti sa nedajú 
vyhnať ináč, iba modlitbou 
a pôstom (porov. Mt 17,21). 
Otcovia Cirkvi preto dávali 
veľký dôraz na pôst. Napríklad 
sv. Ján Kassián hovorí, že „myseľ 
pridusená váhou pokrmov 

stráca schopnosť byť riadená 
kormidlom rozlišovania“. Pre 
dôležitosť pôstu v duchovnom 
živote kresťana sa v miestnych 
cirkvách po stáročia formovala 
konkrétna pôstna disciplína. 
Pre Gréckokatolícku cirkev na 

Slovensku schvaľuje pôstnu 
disciplínu Apoštolská stolica. 
Ostatnou záväznou úpravou 
v tejto oblasti je dekrét Kon-
gregácie pre východné cirkvi 
v Ríme č. 379/95 z roku 1969. 
Rada hierarchov Gréckokato-
líckej metropolitnej cirkvi sui 
iuris na Slovensku na svojom 
riadnom zasadnutí 6. októbra 
2009 pripomenula platnosť 
tohto dekrétu a schválila aj jeho 
jednotný výklad. Ide hlavne 
o rozlíšenie pojmov pôst a zdr-
žanlivosť, ktoré sa v doterajšej 
praxi často zamieňali. Treba 
upozorniť aj na to, že v prvý deň 
Štyridsiatnice a vo Veľký piatok 
nás zaväzuje zdržanlivosť od 
mäsa, mlieka a vajec s pôstom, 
teda nielen zdržanlivosť od 
mäsa a mlieka s pôstom, ako 
bolo doteraz uvádzané v niekto-
rých modlitebných knižkách 
pre veriacich. 

Ďalej Rada hierarchov 
presne zadefinovala, ktoré sú 
tzv. „odporúčané sviatky“. Sú 
to veľké sviatky a polyelejné 
sviatky s bdením, ktoré nie sú 
prikázanými sviatkami, ako aj 

Pôstom 
k dokonalosti
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Pôstna disciplína Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku:

V zmysle Dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi č. 
379/65 z 21. februára 1969 majú všetci kňazi, rehoľníci a veriaci  
Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku zachovávali nasledu-
júcu pôstnu disciplínu: 
1. Zdržanlivosť od mäsa: v piatky cez rok; s výnimkou 

prikázaných  sviatkov (a podobne odporúčaných sviatkov), 
voľníc, národných (občianskych) sviatkov; a v stredy počas 
Štyridsiatnice, ako aj vo sviatky Povýšenia svätého Kríža a 
Sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa.

2. Zdržanlivosť od mäsa s pôstom: v deň pred Narodením a 
Bohozjavením Pána.

3. Zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom: v prvý 
deň Štyridsiatnice a v piatok Veľkého týždňa.

4. Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice.

Protikladné tvrdenia kohokoľvek sa neberú do úvahy.

Výklad Dekrétu:
1. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to 

vrátane jedál, ktoré ich obsahujú.
2. Pôst znamená nejesť; pripúšťa sa však najviac dvakrát za 

deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa 
najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve 
po 15. hodine. 

3. Ak pôst pripadne na sobotu alebo nedeľu, tak sa ruší, ale 
zdržanlivosť ostáva.

4. Výnimky, ktoré sa uvádzajú v prvom bode dekrétu (priká-
zané a odporúčané sviatky, voľnice, národné či občianske 
sviatky), sa vzťahujú aj na stredy počas Štyridsiatnice, nie 
však na sviatky Povýšenia svätého Kríža a Sťatia hlavy 
svätého Jána Krstiteľa.

5. Pod slovným spojením „odporúčané sviatky“ treba rozumieť 
veľké sviatky a polyelejné sviatky s bdením, ktoré nie sú 
prikázanými sviatkami,  ako aj deň chrámového sviatku.

6. Pod slovným spojením „národné (občianske) sviatky“ treba 
rozumieť štátne sviatky a dni pracovného pokoja  (samo-
zrejme okrem Štedrého dňa a Veľkého piatku).

7. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do telesnej smrti.
8. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku.
9. Pod slovom „Štyridsiatnica“ treba pre účely tohto dekrétu 

rozumieť všetky dni od pondelka prvého týždňa Veľkého 
pôstu až po Veľkú sobotu vrátane.

10. Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a 
dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny 
cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak 
nemajú možnosť výberu).  

11. „Zakázaný čas“ znamená zákaz hlučných zábav (napríklad 
diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, 
počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré 
narúšajú kajúci charakter daného obdobia.
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deň chrámového sviatku. Ak by 
tieto sviatky pripadli na piatok 
(vo Veľkom pôste aj na stredu), 
vtedy sa ruší zdržanlivosť od 
mäsa. Prepočtom sa zistilo, 
že pri takejto zostave sviatkov 
(spolu so štátnymi sviatkami 
a dňami pracovného pokoja) sa 
v rámci jedného roka zdržanli-
vosť od mäsa zruší priemerne 8 
alebo 9 ráz (vrátane tradičných 
štyroch voľníc). 

Pri zachovávaní pôstnej dis-
ciplíny, ktorú zadefinovala Rada 

hierarchov 6. októbra 2009, 
treba poznamenať, že tu ide 
o minimum záväzné pre každé-
ho, okrem chorých ľudí, tehot-
ných a dojčiacich ženy, ďaleko 
cestujúcich (myslí sa aspoň 4 
hodiny cesty), ťažko pracujú-
cich a spoločne sa stravujúcich 
(ak nemajú možnosť výberu). 
Rada hierarchov však odporúča 
(ale nezaväzuje) aj prísnejšie 
formy pôstu či už v období 
Veľkého pôstu, alebo počas 
iných prípravných období pred 

veľkými sviatkami: Filipovky, 
Petrovho pôstu alebo Uspen-
ského pôstu, ktoré sú medzi 
veriacim ľudom zaužívané. 
Gréckokatolícka metropolitná 
liturgická komisia z poverenia 
Rady hierarchov okrem iného 
pracuje na príprave štúdie, kto-
rá by mala obsahovať hlbšie vy-
svetlenie pôstnej disciplíny pre 
tých, ktorí sa chcú postiť viac, 
ako je obsiahnuté v pravidlách 
dekrétu Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi č. 379/95 z roku 

1969. Naďalej teda platí zásada: 
Kto dodržiava prísnejšie formy 
pôstu, koná bohumilý skutok. 
V zmysle tradície kresťanského 
Východu je však pritom vhodné 
dodržiavať aj tú zásadu, že 
o osobitných formách pôstu 
a pokánia konkrétnej osoby by 
mal vedieť jej duchovný vodca 
alebo spovedník. n

Marcel Mojzeš, 
Markián Greško OSBM

ilustračná snímka: sxc.hu
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www.grkatke.sk

Webová stránka Gréckokatolíckej eparchie 
sv. Cyrila a Metoda Košice www.grkatke.sk 
je ďalšou z oficiálnych stránok Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku, ktorá mapuje jej 
život v rámci Košickej eparchie. Pre tento 
informačno-formačný web je príznačná 
prehľadnosť a jednoduchosť členenia jed-
notlivých jeho rubrík.
Dizajnové prevedenie v bledomodrej 
farbe sa prelína s klasickým zobrazením. 
Potrebné informácie pre návštevníka sú 
umiestnené na okrajových lištách, ktoré 
sa po kliknutí rozvinú, a tak poskytnú 

ešte väčšiu možnosť výberu. Nechýbajú 
základné informácie o biskupskej kúrii, jej 
jednotlivých zložkách a činnostiach. Sche-

matizmus eparchie je vítanou pomôckou 
pre kňazov i laikov. Spestrením je predsta-
venie pútnických miest ako Klokočov či 
Michalovce, ktoré majú svoju dlhoročnú 
históriu a sú neoddeliteľnou súčasťou 
duchovného života veriacich na Zemplíne. 
Kontakty na inštitúcie Košickej eparchie 
pomôžu všetkým, ktorí hľadajú širšie pole 
informácií o fungovaní biskupstva.
V súčasnosti je stránka vo výstavbe a v do-
hľadnom čase je pripravovaná jej celková 
modernizácia. Jej oživenie bude vítané 
a očakávané, dúfajme teda, že jej to ešte  
pridá na aktuálnosti a zaujímavosti.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY

01.01. Obrezanie Pána
06.01. Sväté Bohozjavenie
17.01. prepodobný Anton Veľký
20.01. prepodobný Eutymios Veľký
30.01. Traja svätitelia: Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
02.02. Stretnutie Pána
25.03. Zvestovanie Presvätej Bohorodičke
23.04. veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj
01.05. Sviatok práce (deň pracovného pokoja)
08.05. apoštol a evanjelista Ján Teológ
11.05. blažený hieromučeník Vasiľ Hopko
24.06. Narodenie Jána Krstiteľa
29.06. apoštoli Peter a Pavol
05.07. apoštolom rovní Cyril a Metod
15.07. apoštolom rovný Vladimír
17.07. blažený hieromučeník Pavol Gojdič
20.07. prorok Eliáš
06.08. Premenenie Pána
15.08. Zosnutie Presvätej Bohorodičky
25.08. blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka
01.09. Deň ústavy Slovenskej republiky (štátny sviatok)
08.09. Narodenie Presvätej Bohorodičky
15.09. Sedembolestná Panna Mária (deň pracovného pokoja)
26.09. Odchod do večnosti apoštola a evanjelistu Jána Teológa
01.10. Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

26.10. veľkomučeník Demeter Myromvonný
01.11. Sviatok všetkých svätých (deň pracovného pokoja)
08.11. Zhromaždenie k archanjelovi Michalovi
12.11. hieromučeník Jozafát
13.11. arcibiskup Ján Zlatoústy
17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu (štátny sviatok)
21.11. Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
05.12. prepodobný Sáva Posvätený
06.12. arcibiskup Mikuláš Divotvorca
08.12. Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou
25.12. Narodenie nášho Pána Ježiša Krista
26.12. Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

 Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša 
Krista, Milujúceho ľudí – Sviatok Božského Srdca Ježišovho.

 Deň chrámového sviatku.

Zdržanlivosť od mäsa je zrušená aj v piatky počas štyroch voľníc:
 - obdobie od 27.12. do 04.01.
 - týždeň po Nedeli mýtnika a farizeja
 - Svetlý týždeň
 - týždeň po Zoslaní Svätého Ducha (Svätej Päťdesiatnici)

V prvý deň Veľkého pôstu a vo Veľký piatok sa pôst so zdržanlivos-
ťou od mäsa, mieka a vajec nikdy neruší.

Sviatky, ktoré rušia zdržanlivosť od mäsa, ak pripadnú na piatok (vo Veľkom pôste aj na stredu) podľa Gregoriánskeho kalendára.
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Drahí bratia a sestry,
Viliam zo Saint-Thierry sa na-
rodil v Liège medzi rokmi 1075 
a 1080. Pochádzal zo vznešenej 
rodiny, bol veľmi inteligentný 
a obdarený láskou k štúdiu. Na-
vštevoval slávne školy vtedajších 
čias. Odpovedajúc na tajomné 
a neodolateľné Božie volanie 
do zasväteného života vstúpil 
do benediktínskeho kláštora. 
V tých časoch sa veľmi šírila 
požiadavka na očistenie a ob-
novenie mníšskeho života, aby 
sa stal autenticky evanjeliovým. 
No pri svojom pokuse o refor-
mu vo svojej reholi narazil na 
viaceré prekážky, a tak opustil 
v roku 1135 benediktínske 
opátstvo, vyzliekol čierny habit 
a obliekol si biely, aby sa pripojil 
k cisterciánom zo Signy. Od 
tej chvíle sa až do smrti v roku 
1148 venoval modlitbe a kon-
templácii Božích tajomstiev, 
po ktorej vždy túžil, a písaniu 
diel duchovnej literatúry, veľmi 
dôležitých v dejinách mníšskej 
teológie.

Jedno z jeho prvých diel bolo 
nazvané O povahe a dôstojnosti 
lásky. V ňom Viliam vyjadril 
jednu zo svojich základných 
myšlienok, ktorá má platnosť aj 
pre nás. Hlavná sila, ktorá hýbe 

ľudskou dušou – píše – je láska. 
Ľudská prirodzenosť vo svojej 
najhlbšej podstate spočíva 
v láske. V konečnom dôsled-
ku je každej ľudskej bytosti 
zverená len jedna úloha: naučiť 
sa mať rád, milovať úprimne, 
autenticky a nezištne. No iba 
v Božej škole môže človek túto 
úlohu uskutočniť a dosiahnuť 
cieľ, pre ktorý bol stvorený. Vi-
liam preto píše: „Umenie umení 
je milovať... Lásku v stvorení 
vzbudil Stvoriteľ prírody. Láska 
je silou duše, ktorá ju ako pri-
rodzené závažie ťahá na miesto 
a k cieľu, ktoré sú jej vlastné.“ 
(La natura e la dignità dell’amo-
re, 1 PL 184, 379)

Naučiť sa milovať si vyžaduje 
dlhú a náročnú cestu, ktorú 
Viliam delí na štyri etapy, zod-
povedajúce štyrom obdobiam 
veku človeka: detstvu, mladosti, 
zrelosti a starobe. Na túto cestu 
sa človek musí vydať prostred-
níctvom účinnej askézy a silnej 
sebakontroly, aby sa zbavil 
každého nezriadeného citu, 
každého podľahnutia egoizmu 
a ujednotil vlastný život v Bohu, 
zdroji, cieli a sile lásky, až po 
dosiahnutie vrcholu duchovné-
ho života, ktorý Viliam nazýva 
múdrosťou. Na konci tejto 

asketickej cesty človek okúsi 
nesmierny pokoj a nehu. Všetky 
ľudské schopnosti – inteligen-
cia, vôľa, city – spočinú v Bohu, 
poznávanom a milovanom 
v Kristovi.

Aj v ďalších dielach Viliam 
hovorí o tomto radikálnom 
povolaní lásky k Bohu, ktoré 
predstavuje tajomstvo úspešné-
ho a šťastného života. Opisuje 
ho ako neprestajnú a rastúcu 
túžbu, ktorú vzbudil v srdci 
človeka sám Boh. V jednej 
meditácii hovorí, že „objektom 
tejto lásky je Láska s veľkým 
L, totiž Boh. To on sa vlieva do 
srdca toho, kto miluje, a robí ho 
schopným prijať ju. Daruje sa 
do sýtosti a takým spôsobom, 
že tou sýtosťou túžba nemizne. 
Takýto vzlet lásky je zavŕšením 
človeka“ (De contemplando Deo 
6, passim, SC 61 bis, s. 79 – 83).

Udivujúce je, aký veľký 
význam pripisuje Viliam 
citovému rozmeru, keď hovorí 
o láske. Naše srdce je predsa 
telesné, drahí priatelia, a keď 
milujeme Boha, ktorý je sa-
motnou Láskou, ako nevyjadriť 
tento vzťah s Pánom aj našimi 
ľudskými citmi, ako je neha, 
vnímavosť, ohľaduplnosť? Sám 
Pán, keď sa stal človekom, nás 

chcel milovať telesným srdcom! 
Podľa Viliama má láska aj ďal-
šiu dôležitú vlastnosť: osvet-
ľuje rozum a umožňuje lepšie 
a hlbšie poznať Boha a v Bohu 
ľudí i udalosti. Láska vytvára 
príťažlivosť a spoločenstvo až do 
tej miery, že dochádza k preme-
ne a asimilácii medzi milujú-
cim subjektom a milovaným 
objektom. Boha poznávame, ak 
ho milujeme!

 „Existuje aj ďalšia podobnosť 
s Bohom, ktorá sa už nenazýva 
podobnosťou, ale jednotou 
ducha, keď sa človek stáva jed-
no s Bohom, jedným duchom, 
nielen jednotou tej istej vôle, 
ale tak, že už ani nie je schopný 
chcieť niečo iné. Tak si človek 
zaslúži nie stať sa Bohom, ale 
tým, čo Boh je: človek sa mi-
losťou stáva tým, čím je Boh zo 
svojej prirodzenosti.“ (Epistola 
aurea 262 – 263, SC 223, s. 353 
– 355)
Drahí bratia a sestry, tento 
autor, ktorého môžeme nazvať 
spevákom lásky, charity, nás 
učí, aby sme v našom živote 
uskutočnili zásadné rozhodnu-
tie, ktoré dá zmysel a hodnotu 
všetkým našim ďalším rozhod-
nutiam: milovať Boha a cez jeho 
lásku milovať blížneho – iba 
tak môžeme dosiahnuť pravú 
radosť ako predchuť večnej 
blaženosti. Spolu s mladučkou 
sväticou učiteľkou Cirkvi Teré-
ziou od Dieťaťa Ježiša povedz-
me aj my Pánovi, že chceme 
žiť láskou: „Milujem ťa, a ty to 
vieš, božský Ježišu! Duch lásky 
ma zapaľuje svojím plameňom. 
Keď ťa milujem, priťahujem 
Otca, ktorého moje slabé srdce 
uchováva, bez možnosti úniku. 
Ó, Trojica! Si väznená mojou 
láskou. Žiť láskou tu na zemi 
znamená darovať sa bezhranič-
ne, nežiadať odmenu. Kto mi-
luje, nepočíta. Dala som všetko 
Božskému Srdcu, ktoré preteká 
nehou! A bežím zľahka. Ne-
mám už nič, a mojím jediným 
bohatstvom je žiť láskou.“ n

preložila Mária Spišiaková 
krátené a upravené redakciou

ilustračná snímka: sxc.hu
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Sudca zdôraznil, že za 
mrežami strávia najme-
nej päť rokov. Potom sa 

bude rozhodovať o ich ďalšom 
osude. Odborníci budú zvažovať 
najmä fakt, do akej miery budú 
predstavovať nebezpečenstvo 
pre spoločnosť.

Bratia 4. apríla minulého roka 
napadli v Edlingtone v južnom 
Yorkshire deväťročného a jede-
násťročného chlapca. Najprv ich 
obrali o mobilné telefóny a pe-
niaze, potom ich hodinu a pol 
mučili. (Viac nájdete v príbehu 
na strane 20.)

Napadnutí prežili s ťažkými 
zraneniami len preto, že oboch 
bratov už boleli ruky. Keď sa ich 
vyšetrovatelia spýtali na motívy 
ich činu, povedali: „Pretože sme 
nemali čo robiť.“

Celý prípad vyvoláva v Británii 
spomienku na vraždu dvojroč-
ného Jamesa Bulgera, ktorého 

v roku 1993 v Liverpoole uniesli 
a usmrtili dvaja desaťroční 
chlapci.

„Tentoraz však miera nási-
lia na obetiach zrejme nemá 
v histórii britskej kriminalistiky 
obdobu,“ poznamenala stanica 
BBC. Britské médiá tiež tvrdia, 
že zločinu sa mohlo predísť, 
pretože obaja bratia boli „známe 
firmy“. Často napádali rovesní-
kov aj dospelých a sociálni pra-
covníci sa nimi často zaoberali.

Časť mučenia si dokonca na-
točili na ukradnutý mobil. Pred 
súdom bol premietaný asi dvad-
sať sekundový záber zachytá-
vajúci jedného chlapca na zemi 
zaliateho krvou. Obaja bratia po 
zadržaní neďaleko Doncasteru 
ani pred súdom nedávali najavo 
citové reakcie, súcit s obeťami 
ani výčitky svedomia

Sudca konanie oboch bratov 
označil za „odpudzujúce a hroz-

né“. Zdôraznil, že obaja pred-
stavujú pre svoje okolie veľkú 
hrozbu.

Podľa sociálnych pracovníkov 
obaja páchatelia vyrastali vo 
veľmi zlom domácom prostre-
dí. Ich otec pred nimi brutálne 
napádal matku, ktorá mala 
šesť detí. Rodičia im tiež bežne 
púšťali extrémne násilné filmy. 
Podľa jednej príbuznej dávala 
matka deťom marihuanu do 
čaju, aby lepšie spali. Obaja 
bratia tiež pili alkohol a fajčili 
cigarety aj marihuanu, ktorú si 
otec pestoval v záhradke.

Detská psychologička, ktorá 
ich vyšetrovala, pred súdom 
povedala, že najmä u mladšieho 
z bratov je riziko, že sa z neho 
stane „psychopatický zločinec“. 
Jedinou výnimkou bola ale práve 
jeho reakcia, keď sa vo štvrtok 
na súde rozplakal pri popise 
pomerov u nich doma.

Ak si myslíte, že sa nás to 
netýka, tak si pozrite, čo si naše 
deti nahrávajú na mobil a dávajú 
na server YouTube či inú službu 
na šírenie videa. Spýtajte sa ich, 
čo chcú robiť o 5 rokov. Čím 
chcú byť. A nech vás neprekvapí 
odpoveď 16-ročnej slečny, že 
nechce mať deti. Že chce vojnu 
a chce umrieť. To je výsledok 
toho, že pred očami majú stále 
násilie a smrť.

Paradoxom je, že v kresťan-
ských domácnostiach visí všade 
kríž – reálny predmet smrti 
a násilia. Napriek tomu ten, čo 
na ňom visí, je Darcom života. 
Násilie našich detí, ich krutosť 
a cynizmus však nevyrastá 
z kríža, ale z monitorov počí-
tačov a televíznych obrazoviek. 
Možno sa nám žiada potrestať 
vinníkov, ako sa len dá, pokiaľ 
možno exemplárne, aby sa to už 
viackrát neopakovalo. Možno si 
myslíme, že ak je zločin, nech 
je aj riadny trest, aby to bolo 
všetkým takýmto gaunerom na 
výstrahu. Ale kto je tu skutočný 
vinník? n

Juraj Gradoš 
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Slava Isusu Christu!

V úvode môjho e-mailu vám všetkým v re-
dakcii prajem požehnaný nový rok plný mi-
lostí a darov Svätého Ducha vo vašej práci. 
Mám na vás prosbu: nemohli by ste v Slove 
v liturgickom programe na každý deň 
uverejňovať typ ruženca, ktorý by sa mal 
modliť? Modlievam sa ho u nás s mládežou, 
ale ešte nie dlho. Sú dni, keď neviem, aký 
sa máme modliť a nechcem stále obťažovať 
kňaza. Myslím si, že by ste nám tým veľmi 
pomohli, lebo nie vždy, všade a o všetkom 
platí „viac hláv – viac rozumu“.

S pozdravom Jana Cserepová

Milá pani Cserepová,
v prvom rade ďakujem za priania do no-
vého roka a uisťujem vás, že vám prajeme 
všetky Božie milosti potrebné na spásu. Je 
ušľachtilé, že sa s mládežou modlievate ru-
ženec. Záväzné usmernenie k používaným 
typom ruženca však nie je.

Ako istotne viete, dnes máme štyri 
základné typy ruženca. Ja vám môžem 
iba niečo odporučiť ako kňaz, ktorý bol 
v pastorácii. Dnes by som zaviedol ruženec 
každý druhý deň. V pondelok by sme sa 
modlili ruženec svetla, v stredu (mariánsky 
deň) radostný, v piatok (deň utrpenia) 
bolestný a v nedeľu (deň vzkriesenia) sláv-
nostný. V ostatné dni by som sa modlil iné 
pobožnosti, ktoré poznáte a dajú sa modliť 

s mládežou. V utorok by som sa modlil inú 
pobožnosť, napr. moleben alebo eucha-
ristickú poklonu. Štvrtok by som oboha-
til Ježišovou modlitbou (je to deň jeho 
utrpenia v Getsemany) a sobotu Korunkou 
k Božiemu milosrdenstvu.

Takýmto spôsobom by bol každý z dní 
zameraný na inú pobožnosť. Ale musíme 
mať na zreteli, že toto sú pobožnosti, nie 
hlavná modlitba Cirkvi. Ňou je liturgia vo 
všetkých svojich podobách – od slávenia 
Eucharistie cez večiereň a utiereň až po 
modlitbu hodiniek a ranných a večerných 
modlitieb. A ako hovorí Pán: „toto treba 
robiť a tamto nezanedbávať“.

otec Juraj

liStÁREň

Veľkú Britániu šokoval prípad dvoch bratov, desaťročného a je-
denásťročného, ktorí na jar minulého roka v Elingtone v južnom 
Yorkshire brutálne mučili dvoch rovesníkov a podľa svojej výpovede 
ich nezabili len preto, že ich už boleli ruky. Obaja páchatelia, ktorí 
pochádzajú z rozvrátenej rodiny, zdôvodnili svoju krutosť tým, že sa 
nudili. Súd v Sheffielde 22. januára tohto roka oboch bratov odsúdil 
na časovo neobmedzené odňatie slobody.

Šokujúce: Nudili sa!
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Spája v sebe dogmatického teológa s nevšedným citom pre 
poetické vyjadrenie. Prienik teológie a slovesnej kultúry 
z neho urobil fenomenálneho pevca večne platných hodnôt 
viery, lásky, krásy a radosti. Jeho kniha Človek Jób hovo-
rí s diablom je jednou z najhlbších sond do ľudskej duše, 
aké kedy na Slovensku niekto urobil. Pri príležitosti Roka 
kresťanskej kultúry, ako aj blížiaceho sa životného jubilea 
(85 rokov) prinášame tematický rozhovor o kresťanskej 
kultúre s titulárnym kanonikom a čestným dekanom GBF 
UPJŠ Mons. Jozefom Tóthom, ktorý žije a dodnes tvorí v Ko-
šiciach. Knižne mu vyšlo niekoľko titulov, ďalšie sa stratili 
pri policajných previerkach. Za svoju činnosť na poli kres-
ťanskej kultúry bol vo februári 2010 osobne ocenený Ce-
nou Fra Angelica.

Pojem kultúra sa v ostatnom 
čase skloňuje o niečo častej-
šie v súvislosti s vyhláseným 
Rokom kresťanskej kultúry. 
Ako vnímate potrebu kultúry 
a jej hodnotu?

Pojem kultúra sa charak-
terizuje lexikálne ako súhrn 
výdobytkov alebo výsledkov 
všeľudskej vzdelanosti, ako sú-
hrn materiálnych a duchovných 

hodnôt utvorených tvorivou 
fyzickou a psychickou prácou 
v priebehu vývoja ľudskej 
spoločnosti. Kresťanská kultúra 
je vlastne súhrnným vyjadrením 
človeka o sebe, o Bohu a o svete. 
V symbióze týchto troch prvkov 
– a to v prejave tak fyzickom, 
ako aj duchovnom – spočíva 
kresťanská kultúra.

Keď sa povie kresťanská kul-
túra, čo to vo vás vyvoláva? 
Alebo ako vy vidíte kres-
ťanskú kultúru v kontexte 
kultúry vo všeobecnosti?

Pri kresťanskej kultúre 
vidím univerzálnosť a osobne 
to vyvoláva vo mne súhrn ľud-
skej tvorivej činnosti v syntéze 
pravdy dobra a krásy. Táto 
syntéza vyviera z prameňa 

kultúry, a to z Božej stvoriteľ-
skej kultúry.

Umenie je „dieťaťom“ 
kultúry. Aký je váš vzťah ku 
kultúre, ktorá sa zviditeľňuje 
cez umenie?

Umenie je iba časťou vše-
obecnej kultúry. A vyjadruje 
krásu bytia, v ktorej je zahrnutá 
takisto harmónia a súlad bytia, 
života ako stvoriteľského diela 
Božieho. Umenie je pokusom 
ponoriť sa do najväčšej hĺbky 
bytia a objaviť v nej úžasnú 
krásu a zmysel.

Kultúru niektorí myslitelia 
definujú ako živý organiz-
mus, teda niečo, čo sa vyvíja. 
Súčasná kultúra sa stavia na 
vlastné nohy, speje k dospe-
losti alebo je už za svojím 
horizontom?

Kultúra je živý organizmus 
tak ako umenie a má tak isto 
rast, ako aj iné odvetvia ľudskej 
činnosti (ako napríklad tech-
nika a celý racionálny pokrok) 

Načúvam Božej 
symfónii
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preto, že nie je ničím iným ako 
napodobňovaním Božej doko-
nalosti, a to v poznaní a v láske. 
Opravdivá kultúra je len imitá-
ciou Božieho prejavu v tvorbe 
a v správaní. Kultúra, ktorá 
z harmónie vzťahu človek a Boh 
vybočuje, stáva sa pseudokultú-
rou alebo prázdnou dekoratív-
nou činnosťou. A to vo všetkých 
sférach umenia. Do tejto sféry 
úpadku patrí aj dnešná kultúra 
a dovolím si tvrdiť, že výnimkou 
z toho tvrdenia je práve kres-
ťanská kultúra.

Pod kultúru by sme mohli 
zahrnúť aj kultúru písaného 
i hovoreného slova (ne-
myslím teraz na umelecké 
slovo, ale na bežný jazykový 
prejav). Kam smerujeme ako 

národ v kultúre slova, čo by 
bolo dobré napraviť a ako?

Do kultúry patrí tak písané, 
ako aj hovorové slovo, a to 
nielen umelecké, ale aj bežný 
jazykový prejav, pretože toto 
všetko je prejavom človeka, 
ktorý bol stvorený na obraz 
Boží. A obraz Boží – to je slovo, 
myslenie i čin.

Patríte medzi majstrov 
písaného slova. Čo prinieslo 
a ešte prináša toto zhmot-
ňovanie myšlienok do vášho 
osobného života?

Nepovažujem sa za majstra 
slova, ale iba za obyčajného 
pevca a prednášateľa toho, čo 
od svojej mladosti počúvam 
zaznievať ako mohutný zbor 
a symfóniu starozákonných 

prorokov a podobenstiev Ježiša 
Krista , ktoré boli, sú a budú vr-
cholom krásy, života i umenia. 
Preto aj moje riadky, ktoré som 
napísal, nie sú ničím iným ako 
ozvenou týchto zborov a Božej 
symfónie. Toto je vrcholná 
kultúra a umenie.

Kňaz nie je kultúrny pracov-
ník, ale predsa môže výrazne 
vplývať aj na túto oblasť. Ako 
najúčinnejšie to môže robiť?

Aj keď kňaz nie je striktne 
kultúrny pracovník, ohlasova-
ním Božieho slova, tejto kultúry 
nepriamo ovplyvňuje okruh ve-
riacich, ale aj neveriacich. A ak-
tualizácia týchto slov zjavenia, 
predovšetkým podobenstiev, 
je najúčinnejším prostriedkom 
na premenu ľudí. Je to pravda 
v najkrajšom balení.

Ako môže umenie (ak zúži-
me pojem kultúra na túto 
oblasť) napomôcť kňazovi 
v jeho službe a ako pomáha 
vám?

Kňaz sa stále pohybuje v ob-
lasti umenia. Je to umenie zja-
veného Slova, proroci a evanje-
lium. Samotný priestor Božieho 
chrámu, architektúra, umenie 
ikon, neprekonateľné zborové 
spevy, úžasná lyrickosť textov 
liturgie a v tom sálanie Božieho 
Ducha nielenže pomáhajú, 
ale prenikajú tak kňaza, ako 
aj veriacich. Mohol by som tu 
citovať výrok prvého prezidenta 
Československej republiky T. G. 
Masaryka, ktorý sa o katolíckej 
liturgii vyslovil takto: „Katolická 
mše je všeumelecké veldílo.“ 
O byzantskej liturgii to platí 
umocnene.

Čo vás najviac fascinuje na 
umení?

Z celého Božieho stvorenia 
vyžaruje krása a úžas a určitá 
záväznosť hovoriť o tejto kráse, 
ktorá je súčasne aj vyjadrením 
pravdy a dobra. V bytí a v člo-
veku.

za rozhovor ďakuje  
Michal Hospodár

snímky: M. Šangala,  
www.kniznicapb.sk
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Nestráca vieru
Stano Dančiak, známy he-
rec (Bud Bindy, Sebechlebskí 
hudci... dabovanie animo-
vaného seriálu Jurošík, Alf), 
člen Činohry Slovenského 
národného divadla v Brati-
slave, prijal koncom decem-
bra minulého roka spolu so 
svojou manželkou Darin-
kou pozvanie europoslanca 
Miroslava Mikolášika 
z KDH na prehliadku Euro-
parlamentu. Prekvapením 
pre herca bolo stretnutie 
s europoslancom Petrom 
Šťastným, s ktorým sa 
kedysi stretávali aj na oslave 
narodenín. Čerešničkou 
na torte celej trojdňovej 
návštevy bolo prednesenie 
prvého čítania na sv. omši 
v Bruseli aj napriek jeho 
hendikepu – ťažkej cukrov-
ke a strate zraku, o ktorý 
prišiel pre troma rokmi. 
Čítanie zo Svätého písma 
predniesol formou preroz-
právania zvukovej nahrávky 
z magnetofónu.

Aj takouto formou repre-
zentoval našu vlasť vo svete 
človek, ktorý napriek svojej 
chorobe nestráca vieru 
v Boha a šíri optimizmus, 
ako to vyjadril aj slovami: 
„Život ide ďalej, a tak sa 
musíme naučiť žiť“.

Erika Bineková
ilustračná snímka  
(Kostol sv. Jozefa  
v Amery v USA):  

www.stjosephamery.org

KultúRa

Jozef Tóth

Žalm 1

Z mnohých rád som si vybral iba jednu,
všetky ostatné sú nerady,

zasypávajú chodníky spravodlivých
a z oáz vedú do púšte.

Tí, čo žijú podľa mnohých rád,
sú ako vyschnuté lístie a oziminy,

vysádzajú stromy do kameňa
namiesto vlhkej hliny.

A tak stojím pri Tvojich riekach,
pri vode, ktorá živí,

a môj život je ako pestovaný vinič,
kým bezbožných je

ako divý.
Korene moje sajú vzácnu vlahu,

sajú neprestajne,
či leto je a či tvrdá zima,

a vždy som zdravý,
a vždy som veselý,

a bolesť netrápi ma.
Hľa, cesta spravodlivých

s obrubníkmi hviezd,
zelených sadov

a hrejivého vína.
Je to ako cesta domov,
kde v bránach lásky

otec víta syna.

zo zbierky Žalmy na rozhraní tisícročí
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Rozum. Intelekt
Muži rozmýšľajú abstraktne, 
analyticky, neosobne. Sústre-
ďujú sa na jeden problém. Muž 
preniká k podstate a je zame-
raný na svet vecí. Žena uvažuje 
synteticky, osobne, konkrétne, 
so zmyslom pre detail, spája 
problémy do celku a často 
využíva a spolieha sa na svoju 
intuíciu.

Keď malý chlapec dosta-
ne hračku, po krátkom čase 
ju rozoberie. Hľadá princíp 
fungovania. Keď mužovi 
ponúkne niekto mobil, pýta sa 

na jeho technické parametre 
a funkcie, a možno by ho tiež 
začal rozoberať, aby zistil, ako 
funguje. Analytické myslenie 
muža určuje aj to, že muž rieši 
problémy neosobne, akoby sa 
ho veci nedotýkali. Práve preto 
chlapov pri pive zaujíma niečo, 
čo nie je osobné: globálne otep-
ľovanie, vojna v Iraku, športové 
záležitosti.

Čo povie žena, keď jej 
ponúknete mobil? Páči sa mi 
alebo nepáči sa mi. Nezaujíma 
ju vnútro, funkcie, ale hlavne 
veľkosť, tvar, farba o to, že sa dá 

z neho telefonovať a spĺňa pod-
mienky, na ktoré ho potrebuje. 
Keď je žena šoférka, nemusí 
vedieť, ako funguje spojka, brz-
dové valčeky, kotúče... hlavne, 
že auto ide. Keď kupuje auto, 
pozerá skôr na to, ako vyzerá, 
akú má farbu a nie na to, koľko 
má koní pod kapotou, aký 
výkon, akú rýchlosť dosiahne 
a akú má spotrebu. Žena sa 
pozerá na veci ako na celok. 
Ženská logika je syntetická: je 
to pekné/nepekné, páči sa mi 
to/nepáči. Preto ženy pri káve 
rozprávajú o osobných veciach, 

o svojich vzťahoch, o tom, čo sa 
ich osobne dotýka.

Prežívanie citov
City v človeku sú niečo medzi 
telom a dušou, lebo každý ľud-
ský cit má telesné a duchovné 
prejavy: plač, radosť (niečo sa 
vám podarilo – začnete skákať, 
za niečím smútite – plačete). 
Keďže ženy majú zmysel pre 
detail, dokážu rozoberať a po-
pisovať veci cez detaily, a tak 
ukazovať navonok, čo sa ich 
osobne dotýka. Cez detaily vy-
jadrujú svoje citové prežívanie. 
Pre ženy je citový život jadrom. 
Niekto povedal, že láska je pre 
muža to, čo mu pomôže v živote 
a pre ženu je láska to, čo žije. 
Niektoré veci ženy opakujú 
mužom veľakrát a to mužom 
niekedy lezie na nervy. Keď ale 
žena niečo opakuje, tak preto, 
lebo je to pre ňu citovo dôležité, 
a preto nepotrebuje len prijatie 
informácie, ale pochopenie.

Napríklad: Žena potrebuje 
43-krát do dňa počuť, že muž 
ju má rád. A keď je to toľkokrát 
nepovie, tak sa večer opýta: 
„A máš ma rád?“ Muž odpovie: 
„No, veď som ti to povedal pri 
sobáši.“

Aj po dvadsiatich rokoch 
potrebuje žena počuť túto 
pravdu. Ona vie, že muž ju má 
rád, ale potrebuje to pre svoj ci-
tový život – z toho žije. Muž to 
naopak nepotrebuje počuť, veď 
je to fakt, ktorý sa nezmenil. 
Chlapi majú tiež city, ale inak 
ich prejavujú, vyjadrujú. Muž sa 
potrebuje naučiť viac rozprávať 
o svojich pocitoch, a tak oboha-
tiť svoj citový život, žena zasa 
niektoré citové situácie prehod-
notiť racionálne.

Povolanie a láska
Zmyslom života muža je povo-
lanie a láska mu k tomu pomô-
že, zapáli sa pohľadom a vníma 
hlavne telesnú krásu ženy. Žena 

Význam rozdielností muža a ženy slúži na vzájomné dopĺňanie a obo-
hacovanie sa cez vzťah muža a ženy. Nepochopenie a neprijatie roz-
dielov v každej oblasti spôsobuje nedorozumenia a konflikty. Telesná 
odlišnosť, ako sme sa to učili podrobne v škole, je každému známa. 
Dôležité odlišnosti sú ale aj tie, ktoré ovplyvňujú vzťah, a sú skôr na 
úrovni rozumu, chápania vecí, rozhodovania sa, prežívania citov... 

Muž a žena 2
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prijíma povolanie, ale prvoradá 
je láska, zapáli sa skôr sluchom, 
vníma a potrebuje mužovo vy-
znanie. Potrebuje viac ľúbostnú 
stránku vzťahu.

Vnímanie skutočností
Ženské vnímanie je podmiene-
né intuíciou.

Napríklad: Syn príde z rande 
a žena povie mužovi: „Náš syn 
je zaľúbený!“ Otec len pozerá 
a ešte týždeň pred svadbou 
nechápe, čo sa vlastne deje.

Ženy na niektoré veci intu-
itívne prídu, zistia to. Mužom 
chýbajú dôkazy, aby veci nejako 
poukladali, aby im to dalo 
nejakú logiku. Žena dokáže 
z detailov, ktoré muži nevi-
dia, vyskladať výsledok. Muži 
potrebujú hmatateľné veci, aby 
na to prišli, aj keď oba prvky 
vnímania skutočnosti sa môžu 
čiastočne prelínať. 

Komunikácia
Reč muža a ženy je iná. Muž 
na základe svojho uvažovania 
hovorí to, čo si myslí. Žena si 
iné myslí a iné hovorí.

Napríklad: Príde muž z práce 
domov. Počas večere mu žena 
povie: „Pokazila sa nám pračka.“ 
Muž pokojne odpovie: „Veď 
každá pračka sa môže poka-
ziť.“ A ďalej obeduje a číta si 
noviny. Ona je však nervózna, 
lebo pračka je pokazená. Čaká, 
že muž to bude riešiť. Jeho 

odpoveď vykresľuje to, že prijal 
informáciu. Je to fakt a existuje 
riešenie, ale nikto ho nežiadal 
o to, aby to riešil ihneď, preto 
pokojne ďalej číta noviny. Žena 
to však myslí inak. Celý deň 
je naštvaná, nič sa jej nedarí, 
pračka zlyhala a jej muž si to ani 
nevšimne. Inak povedané: „Môj 
milý, od rána som nervózna 
a nemôžem nič robiť, mohol 
by si ju dať opraviť? A hneď!“ 
Priamo to však nepovie.

Takto vzniká napätie, ktoré-
mu sa lepšou znalosťou vzájom-
nej komunikácie a vnímaním 
našej rozdielnosti môžeme 
vyhnúť.

Vôľa
Muž je náchylný na egoiz-
mus, tvrdosť, pôžitkárstvo, 
panovačnosť; je zameraný na 
krátkodobý, ale silný výkon. 
Je jednoducho dobyvateľ – 
môžeme povedať, že je istým 
spôsobom dobrodruh a má rád 
dobrodružstvo, objavovanie 
nového, dobíjanie neznámeho. 
Žena má zase sklon k oddanos-
ti, službe a starostlivosti. Má 
rada istotu, pokoj a harmóniu. 
Je determinovaná materstvom, 
je vytrvalejšia a ľahšie znáša 
dlhodobé ťažkosti.

Na Vianoce som kúpil deťom 
darček – hrad z lega. Tešil 
som sa hlavne ja, lebo pravdu-
povediac, rád sa s nimi hrám 
s legom. Keď sme im kúpili 

auto na diaľkové ovládanie 
(ktoré v časoch môjho detstva 
bolo veľmi drahé, a tak som ho 
nemal), prvú polhodinu (vrá-
tane jeho montáže) som s ním 
strávil ja sám. Boli to darčeky aj 
pre mňa. Vnímajúc tieto sklony 
k egoizmu, panovaniu si ako 
muž potrebujem uvedomovať, 
že sa v týchto oblastiach musím 
kontrolovať a viac sa učiť službe 
(pomôcť s raňajkami, pouprato-
vať, pomôcť s deťmi...). Tiež si 
ako hlava rodiny uvedomujem, 
že svojej manželke potrebujem 
urobiť časový priestor na chvíľu 
pre ňu samú, inak sa od rozdá-
vania a slúženia úplne vyčerpá 
(možno kávičku s priateľkou, 
hodinku na čítanie knižky...).

Nábožnosť
Už zo situácie v našich chrá-
moch vieme, že náboženstvo 
(duchovno) vnímame rozdiel-
ne. Žena je viac citovo založená. 
City sú akýmsi tmelom medzi 
dušou a telom, a preto sú ženy 
jednotnejšie. Muži sú viac 
rozpoltení: niečo sa týka tela, 
niečo duše. Má to praktické 
dôsledky aj v náboženstve. Žene 
stačí prísť do chrámu, vnímať 
prítomnosť Boha, má potrebu 
viac sa modliť, byť napríklad 
v ružencovom spoločenstve. 
Muž, ak by som to tak mohol 
povedať, sa potrebuje Boha 
konkrétne dotknúť. Vníma 
Boha skrze konkrétne veci, 

či už cez zážitok – konkrétny 
Boží dotyk, alebo skrze kňaza, 
oslovený Božím slovom, alebo 
nejakou praktickou službou, 
pomocou v chráme. Je to ako 
vzťah s otcom. Chlapec okrem 
vnímania svojej dôležitosti a lá-
sky od otca potrebuje aj riadne 
chlapské potľapkanie, usmer-
nenie, potrebuje dokázať svoju 
šikovnosť, ukázať, že to vie, 
a potrebuje otcovu odpoveď. 
Dievča vnímajúc svoju dôleži-
tosť a otcovu lásku je spokojné 
s jeho prítomnosťou, stačí mu 
byť v otcovom náručí.

Rozdielnosti muža a ženy 
vyvolávajú pocit samoty, nespo-
kojnosti, nenaplnenosti (Gen 
2, 18). Sú prameňom náklon-
nosti medzi oboma pohlaviami, 
a zároveň vedú k spoločenstvu 
s druhým a k doplneniu cez vy-
tvorenie jednoty – celoživotné 
poznávanie a rozhodovanie sa 
byť spolu. Nádhernosť a krásu 
daru sexuality môžeme vnímať 
a žiť len vtedy, ak ju budeme 
vnímať ako súčasť celej osoby. 
Takéto vnímanie tohto daru 
zabráni tomu, aby sme v našich 
vzťahoch zažívali niečo, čo 
nie je Božím plánom pre náš 
život. n

Peter Jakub a kol.
(pokračovanie  

z minulého čísla) 
ilustračná snímka: sxc.hu
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Prvou vstupnou bránou, ktorá otvá-
ra naše srdce diablovi, je hriech. 

Potrebujeme vedieť, čo je hriech, pretože 
žijeme vo svete, ktorý nežije v pravde. 
Pre mnohých je hriechom napr. prejesť 
sa čokoládou. Ale hriech je vzburou proti 
Bohu. Je to moje rozhodnutie ísť vlastnou 
cestou. Zobrať svoj život do vlastných 
rúk. Odmietnuť Pána a jeho plán pre svoj 
život. Podstatou hriechu je nedôvera voči 
nebeskému Otcovi.

Táto vzbura je vlastná diablovi. Kaž-
dý, kto dobrovoľne žije v hriechu, je na 
temnom diablovom území. On nás stále 
viac spútava hriechom ako reťazami. 
Evanjelista Marek v 5. kapitole opisuje 

Ježišov príchod do Dekapola (10 po-
hanských miest, ktoré sa nachádzali na 
druhej strane Galilejského mora). Len 
čo Ježiš vystupuje na breh, beží oproti 
nemu človek spútaný reťazami a posad-
nutý légiou zlých duchov (légia = 6 000 
vojakov). Diabol hneď manifestuje svoju 
vládu na tomto území. Kričí na Ježiša: „Čo 
ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?!“ 
(Mk 5,7)

Toto je obraz môjho života, ak žijem 
v vzbure proti Bohu, a nič s tým nerobím. 
Diabol ma postupne spútava, vťahuje do 
otroctva a izoluje od spoločenstva. (po-
sadnutý človek býval sám v hroboch). A je 
to skutočne tragédia.

Potrebujeme vedieť, že je čosi iné, ak 
padám do hriechu, a vstávam. Bojujem 
s hriechom, vyhadzujem ho zo svojho 
srdca – vtedy som na ceste k uzdraveniu.

Ježiš prináša spásu – záchranu do 
môjho života. Porazil hriech a ja si mám 
toto víťazstvo privlastniť a kráčať za ním. 
Diabol je pred Ježišom bezmocný. V spo-
mínanom evanjeliu sa diabol klaňal pred 
Ježišom, padal na zem a Ježiš ho svojím 
slovom vyháňa z posadnutého. Dovoľ 
Ježišovi vstúpiť do tvojho srdca, aj keď si 
v temnote. Vyhoď hriech zo srdca. Zavri 
bránu, cez ktorú ťa diabol chce spútať.

Damián Saraka

VaROVaniE

Prvá vstupná brána 
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O   zmene rozprávajú 
aj príbehy z Biblie. 
V jednom z nich 

sa Ježiš stretáva so ženou zo 
Samárie (Jn 4, 1). Zastavuje sa 
pri studni a vedie s ňou dialóg. 
Pýta sa, počúva, vysvetľuje 
a uzdravuje. To podstatné 
na príbehu bola fantastická 
premena ženy. Zmenila sa ona 
osobne, ale ešte aj iných privie-
dla k tomu istému prameňu, 
ktorý ju občerstvil. Poviete si: 
Je vôbec možná takáto zmena 
v ľudskom živote? Nie sú to 
len zbožné bájky?

Čo hovorí psychológia o zme-
ne postojov človeka? Spomína 
tri spôsoby:

1. úslužnosť: zmena pod 
tlakom autority, človek čaká 
nejaký profit;

2. stotožnenie: zmena pod 
vplyvom vzťahu k osobe – 
človek čaká príjemné, nasle-

duje príklad, aj keď nie celkom 
osobne, dôsledne a uvedomele, 
je to nestála premena;

3. zvnútornenie: zmena 
kvôli spoločne vyznávaným 
hodnotám, resp. kvôli novým 
hodnotám, ktoré sú ponúknuté.

Prvý spôsob je nátlakový, 
nestály. Ak odíde autorita, 
človek sa vráti do starých koľají 
–ide na internát, presťahuje 
sa do mesta, vymaní sa spod 
vplyvu a už nevie, čo so sebou. 
Zmena postoja bola len navo-
nok, nie vnútorná.

Druhý spôsob je otázkou 
sympatie. Človeku sa niečo páči 
a ani nevie prečo, zmení sa. Ak 
pominie sympatia, vráti sa do 
starých koľají. Odíde sympatic-
ký kamarát, kňaz, učiteľ... 

Tretí spôsob zmeny postojov 
je najvnútornejší a najtrvalej-
ší. Človek sa nerozhoduje na 
základe tlaku či sympatií, ale 

osobného presvedčenia, nezá-
visle od osôb.

Aj keď je najautentickejší, 
môžeme využívať aj druhý spô-
sob a postupne ho orientovať 
na tretí.

Sme len ľudia. Sympatické 
a pekné je nám príťažlivejšie 
ako filozofické a teologické... 
Tie isté pravidlá a princípy 
platia aj v otázkach viery.

Ako sa zmenila Samaritánka? 
Zažila presne takýto postup. Je-
žiš jej bol sympatický preto, že 
sa s ňou dal do reči, chápal jej 
životné peripetie, neodsudzo-
val ju. Potom jej ponúkol čosi 
viac: živú vodu – Božieho Syna, 
evanjelium ako plnohodnotné 
posolstvo o živote a ponúkol jej 
aj osobu. Nielen učenie, ale sa-
mého seba, živého Boha, Boha, 
ktorý naplní jej srdce dlhodobo 
a nastálo.

Ako sme zmenili my svoje 
životné postoje? Na základe 

tlaku, na základe vzťahu či sym-
patií, alebo na základe presved-
čenia a hodnôt?

Je ťažké zmeniť človeka, 
najťažšie samého seba. Koľkým 
osobným tragédiám by sme 
predišli, keby sme sa nebáli 
komunikovať ako Ježiš, keby 
sme boli otvorení ako Sama-
ritánka. Keby sme sa dokázali 
na chvíľu zastaviť pri kamará-
toch a počúvať ich. Keby sme 
ich neposudzovali na základe 
toho, odkiaľ sú a ako vyzerajú, 
ale pozerali sa na ich vnútro. 
A keby sme sa každý deň ráno 
modlili za všetkých, ktorých 
počas dňa stretneme. Premenu 
vnútra nedosiahneme vlastnou 
šikovnosťou, je to pôsobenie 
Svätého Ducha, ktorý sa dotýka 
srdca a pozýva k plnosti života. 
Ak sme to zažili na vlastnej koži 
rovnako ako Samaritánka, ne-
nechajme si pre seba túto skú-
senosť, ale podeľme sa s ňou. 
Stávajme sa svedkami vlastnej 
premeny, ale aj premeny ľudí 
okolo seba. n

Zdeno Pupík

Určite ste sa s rodičmi alebo starkými rozprávali o čase ich mladosti, 
o ľuďoch, ktorí sú už starí. Čudovali ste sa, ako sa z lapajov stali zod-
povední ľudia. Museli sa zrejme vo všeličom zmeniť...

Ako niečo zmeniť v živote?

Dialóg medzi mladým človekom a Cirk-
vou môže prebiehať rôznymi formami. 
Jednou z nich je aj animátorská škola. 
Asistencia, osobný vzťah k animá-
torskej škole, ktorá prebieha formou 
prednášok, seminárov, tvorivých 
dielní, priameho kontaktu, osobných 
rozhovorov, má veľký význam nielen 
pre duchovný život mladého človeka. 
Cirkev sa aj takýmto spôsobom dotýka 
sŕdc mladých.

Základný prvok výchovy a vplývania 
je založený na láske, prijatí a osobnom 
vzťahu. Práve tieto prvky sú v živote 
mladého človeka veľmi dôležité. Na 
nich by mala stavať nielen Cirkev, ale aj 
rodina. Animátorská škola je založená 

aj na týchto princípoch, ktoré sú pre 
evanjelizáciu dôležité.

Po dvojročnej formácii mladých ľudí 
Cirkev očakáva oživenie vo farnosti – vznik 
nových aktivít, podujatí, systematickej-
šiu prácu s mládežou. Mládež by mala 
byť schopná evanjelizovať medzi svojimi 
rovesníkmi v školách, partiách, neformál-
nych skupinách. Animátori v animátor-
ských školách sa vo svojom každodennom 
živote stretávajú aj s problémovou mláde-
žou, na ktorú môžu mať dobrý vplyv.

Je úžasné, keď Cirkev môže ponúknuť 
mladému človeku to, po čom túži v hĺbke 
svojho srdca, a vyplniť tak jeho prázdno-
tu.

Dominika Komišaková

Cirkev animátorom 
anima šKOla

KUPÓN SMAJLÍK Prešov

Hurbanistov 3

Káva 1+1 zadarmo

Internet a WIFI 

zadarmo
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Začiatkom augusta mi 
zavolala Rachael, mladá 
žena z našej farnosti. 

Zdôverila sa mi, že je tehotná. 
Práve sa vrátila od lekára so 
smutnou správou. Jej dieťa 
malo vážnu telesnú deformá-
ciu. Lekár jej povedal, že nevidí 
šancu, aby sa dieťa narodilo 
živé a navrhoval jej okamžité 
ukončenie tehotenstva.

Rachael sa ma spýtala: „Čo 
mám robiť?“

Nie je jednoduché odpovedať 
na takúto otázku. V rozhovore, 
ktorý nasledoval, som jej nako-
niec povedal: „Život je Božím 
darom. Nemal by sa odmietať.“

„Toto som potrebovala po-
čuť,“ povedala Rachael a zložila 
telefón.

Nasledujúce dni a týždne 
ukázali, že sa rozhodla pre život 
dieťaťa.

Začiatkom decembra ne-
skoro večer som dostal odkaz 
z nemocnice: Rachael je na 
pohotovosti a bude rodiť. Bolo 
už po polnoci, keď som sa do-
stal do nemocnice. Zdravotná 

sestra mi povedala: „Otče, tu 
nie je žiadna šanca, aby sa dieťa 
narodilo živé.“ Napriek tomu 
som ostal čakať s Rachael a s jej 
príbuznými. Asi po troch hodi-
nách sa narodil malý Jonathan. 
Živý.

Žil 35 minút. Krátky život, 
ale dosť dlhý na to, aby bol 
pokrstený a dosť na to, aby odo-
vzdal kúsok svojej lásky svojim 
rodičom.

Jonathan žil 35 minút. Ale 
za tých 35 minút sa dokázal 
dotknúť života mnohých ľudí.

Dotkol sa predovšetkým 
života svojej matky. V rozhovo-
re pred pôrodom mi Rachael 
povedala, ako ju toto tehoten-
stvo zmenilo. Dozrela v pocho-
pení svojho života, svojich chýb 
i v pochopení Boha.

Dotkol sa života zdravot-
nej sestry, ktorá mu nedávala 
nádej. Keď som dochádzal, tak 
mi povedala: „Otče, myslím, že 
sme boli svedkami zázraku.“

Dotkol sa života tých, ktorí 
v tú noc bdeli a modlili sa za 
Rachael a dieťa.

Dotkol sa mnohých rodi-
čov z našej farnosti, ktorí mi 
v nasledujúcich dňoch rôznymi 
spôsobmi povedali, že cítia 
potrebu vzdávať Bohu väčšiu 
vďaku za dar života svojich detí.

Dotkol sa života jednej našej 
farníčky, ktorá sa následne 
rozhodla využiť svoj voľný čas 
ako dobrovoľníčka v centre pre 
pomoc tehotným slobodným 
mamičkám. Našej farnosti to 
otvorilo možnosť podieľať sa 

na charitatívnej pomoci týmto 
ženám v núdzi.

Jonathan sa dotkol aj môj-
ho života, pretože som bol 
svedkom obrovskej mozaiky 
drobných zázrakov v ľudských 
dušiach, ktoré odštartovali 
mnoho nádherných vecí.

Jonathan bol skutočne 
veľkým Božím darom pre nás 
všetkých. n

Miron Keruľ-Kmec
ilustračná snímka: sxc.hu

O živote, ktorý trval 
35 minút

Múdry a verný muž vyniká nad ostatných

Poznáte príbehy Karla Maya o po-
krvnom bratstve Winnetua a Old 

Shatterhanda? Mnohých nadchli, pretože 
autor do svojich postáv vložil mnoho 
krásnych vlastností. Tak vyplnil aj náš 
hlad po dobre. Človek si rád s trochou 
nostalgie predstavuje časy, keď slovo 
muža malo veľkú váhu. Boh aj nám 
ponúka česť, priateľstvo, vernosť, stálosť, 
dôveryhodnosť, pravdivosť... – hodnoty, 
ktoré odrážajú Boží charakter. Jednou 
z nich je jeho vernosť, ktorá nám dáva 
istotu, že sa jeho láskavosť a milosť 
obnovuje voči nám každé ráno (Nár 3, 
23). Možno sa na neho úplne spoľahnúť, 
dodržuje svoje zmluvy a jeho zasľúbenia 

sa vypĺňajú. Jeho slovo sa nevráti späť, 
kým nesplní svoje poslanie.

Boh od každého človeka očakáva vernosť 
(Prísl 3, 3), hľadá verných a múdrych 
správcov (Lk 16, 10). Skutočná vernosť je 
charakteristickou vlastnosťou tých, ktorí 
poznajú Pána, a je ovocím života vo Svätom 
Duchu. Božie slovo vykresľuje vernosť ako 
nemeniteľnú a večnú manželskú zmluvu.

Vernosť sa jasne prejavuje v našom 
vzťahu

• k Bohu – vo vernom nasledovaní, 
v službe Bohu, ohlasovaní Božieho slova 
a vydávaní svedectva,

• k ľuďom – v situáciách zachovania 
pravdy, v oznamovaní správ a udržiavaní 

tajomstva, v službe a pomoci bratom, vo 
vytrvaní v spoločnosti problémových ľudí,

• k sebe samému – v sebadisciplíne, 
vytrvalosti a v odolávaní zlému,

• k veciam – v dôslednej starostlivosti 
o všetky veci (aj v najmenších maličkos-
tiach: Mt 25, 21 – 23).

Tam, kde niet vernosti voči Bohu, stráca 
sa aj vernosť voči ľuďom. To však platí 
aj naopak. Evanjelista Lukáš píše, že kto 
je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo 
veľkom. Len tomu, kto je stály a verný, je 
zverená ďalšia služba. Zachovanie vernosti 
v každej situácii prináša vypočutie prosieb 
a mnohé požehnania.

Marica Kipikašová
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Tento príbeh detskej 
brutality, ktorý otriasol 
svetom, nie je vhodný 

pre slabšie povahy. Brutalita 
týchto detí však nemôže zostať 
skrytá a má primäť nás rodičov 
k tomu, aby sme sa viac zaují-
mali o naše deti, o to, čo robia, 
nielen o to, akú majú známky 
a či sú oblečené a vybavené 
technikou podľa aktuálneho 
trendu. Opis scén nie je ničím 
prikrášlený. Všetko je realita.

Bola sobota ráno. V Britá-
nii, krajine neustáleho dažďa, 
vládla hmla. Domácnosti 
v meste Doncaster sa pomaly 
prebúdzali do voľného dňa. Na 
ulici už šantili deti. Dvaja bratia 
z neďalekého domu, ktorý skôr 
pripomínal chatrč, sa vybrali 
na „lov“. Nudili sa. Do oka im 
už v piatok padli dvaja chalani 
z ulice, ktorí s nimi chodili do 
školy. Slušáci sa správali ako 
mali, nevytŕčali. A ich to škrelo. 
Teraz dostanú na frak.

Len čo k nim prišli, dali sa 
do reči. Nik by nevidel nič zlé. 
V ich srdciach bol však vymys-
lený krutý plán, ako sa zabaviť. 
Chalanov vylákali k miestnemu 
potoku, kde si chudobnejšie 
rodiny urobili smetisko. Vraj 
tam našli mŕtvu líšku.

Nič netušiaci chlapci neo-
vládli svoju zvedavosť a v spo-
ločnosti oboch bratov vyrazili 
za dobrodružstvom. Len čo sa 
predriapali cez krovie, čakalo 
ich nemilé prekvapenie. Ich 
sprievodcovia sa na nich vrhli 
sa sotili ich na hromadu smetí. 
Deti boli prekvapené. No 
nestihli ani poriadne pocho-
piť, čo sa deje, keď padli prvé 
údery. Konáre len tak svišťali vo 
vzduchu a driapali deťom šaty 

i kožu. Tam, kde vznikli mod-
riny, to bolo fajn. Horšie bolo, 
že z ich malých tiel začala tiecť 
krv. Inštinktívne si kryli oči 
a dúfali, že sa konáre polámu.

Po desiatich minútach sa 
obom výtržníkom nástroje 
naozaj polámali. Zbití chlapci 
si mysleli, že sa to už skončilo. 
Zostali ležať schúlení a z rúk 
i nôh im stekali kvapky krvi na 
hnijúce smeti. Neodvážili sa ani 
pozrieť hore. Vtom prišli nové 
rany. Na ich telá začali dopadať 
kúsky tehál. Nie malé úlomky, 
ale poriadne kusiská. Chlapci 
sa chceli odplaziť, no všetko ich 
neskutočne bolelo. Tehly padali 
všade. Hlava-nehlava. Zrazu po-
cítili na svojich telách inú tiaž.

Ich mučitelia si na nich 
sadli a otočili ich tvárou k sebe. 
Pozerali sa do ich vystrašených 
očí. Chlapci plakali a kričali od 
bolesti, no oni sa smiali. V ich 
rukách sa črepiny z rozbitej 
fľaše stali nástrojom ukrutnej 
bolesti. Začali nimi oboch 
dobitých chlapcov rezať po tvári 
i rukách. Ich ruky boli doslova 
skropené krvou ich obetí.

Dorezaní chlapci pocítili, ako 
vstávajú. Chvíľkové utíšenie 
nesmiernej bolesti vystrieda-
la nová bolesť. Po tom, čo si 
z nich obaja trýznitelia urobili 
terče úderov, sa ich zničené telá 
rozhodli použiť ako trampolínu. 
Začali po nich skákať. Najviac 
ich bolelo, keď im skočili na 
hlavu alebo do rozkroku. Stále 
ich videli nad sebou, ako tri-
umfujú a smejú sa. Zdali sa pod 
ich nohami bezmocní, vydaní 
na milosť a nemilosť. Údery 
nepoľavovali. Násilne ich otočili 
a nútili jesť bahno zmiešané 
s ich vlastnou krvou.

Hodina nesmierneho utrpe-

nia sa skončila. Zničené deti 
však nepočítali ani hodiny, ani 
minúty. Každá sekunda bola pre 
nich večnosťou. Skoky prestali 
a zničení chlapci by urobili 
čokoľvek, len aby ich už nebili. 
Kričali: „Prestaňte, urobíme 
čokoľvek, prestaňte!“ Vzdali sa 
svojich mobilov i troch libier, čo 
mali pri sebe.

V cynických hlavách skrsla 
nová myšlienka: „Vyzlečte sa 
donaha!“ A tak sa obaja chlapci 
pomaly vyzliekli. Nerozmýšľali 
nad potupou. Čokoľvek, len 
už nie bitka. Nedokázali si 
predstaviť, že by mohlo byť ešte 
niečo horšie. A tak bezmyš-
lienkovite plnili príkazy svojich 
trýzniteľov a vykonávali pred 
nimi sexuálne akty podľa ich 
vôle.

Táto zábavka sa však po 
chvíli zvrhlíkom prestala páčiť 
a do hlavy jedného z chlapcov 
putovala porcelánová výlevka. 
V tej chvíli sa mu tvár zmenila 
na nepoznanie. Dodriapaná 
a porezaná, plná krvi. Jediné, čo 
počul, bol rev jeho mladšieho 
kamaráta, keď mu palicou pre-
pichli ruku až na kosť a potom 
mu v rane uhasili cigaretu.

Evidentne boli všetci štyria 
unavení. Vtedy obaja zbití 
chlapci počuli slová, ktoré im 
dali nádej: „Nikam nechoďte. 
Ideme domov. Potom sa vrátime 
a dorazíme vás“. Po ich odchode 
sa deväťročný chlapec opýtal 
staršieho kamaráta, ako na tom 
je. 

„Nevidím a nemôžem sa 
hýbať. Choď, ja tu umriem,“ 
povedal mu. 

Mladší chlapec potom odišiel 
do mestečka po pomoc.

Dorezaný od hlavy po päty, 
s kúskom oblečenia okolo 
bedier, skrvavený a tackajúci sa 
vôbec nepripomínal dieťa. Keď 
si ho ľudia všimli, mysleli si, 
že sa iba hrá a že sa celý polial 
kečupom. Jedno dievčatko však 
prišlo blízko k nemu.

„Cítila som sa zle od žalúdka,“ 
povedala. „Vy ste nevideli jeho 
tvár. Bol pozeraný od hlavy až 
k päte a na hlave mal poriadnu 
ranu. Mal dorezané ruky a tvár, 
a nemal skoro nič na sebe. Jeho 
tvár bola kaša.“

Keď bol starší chlapec 
nájdený, bol podchladený 
a lekár z nemocnice v Sheffiel-
de povedal, že keby zostal bez 
pomoci dlhšie, svoje zranenia 
by neprežil. Po zadržaní obaja 
bratia svoj čin vysvetľovali tým, 
že „nebolo čo robiť“. n

Jeremy
ilustračná snímka: sxc.hu
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Sťažka nastúpil do trolejbusu. 
Roztržito označil cestovný 
lístok v strojčeku. Jedno oko 
na strojčeku, druhé prilepené 
na mobile. Ani sa nepozrel na 
ostatných cestujúcich. Udý-
chane so sklonenou hlavou 
postupoval k predným dve-
rám. Teraz už obe oči upieral 
na telefón. Jedna zastávka, 
druhá, tretia. Vystupuje. Bez 
toho, aby zdvihol hlavu, tlačí 

sa k predným dverám. No 
tie sú o polovicu užšie kvôli 
priestoru pre šoféra. Kilá pod-
porené širokým plecniakom 
na chrbte ho nepustili. Zase-
kol sa. Po chvíli mordovania 
sa zvíťazil. Ustúpil a namieril 
svoje ťažké kroky k druhému 
– širšiemu východu. Ešte to 
stihol.

Dada Kolesárová

Dvere

Choď, ja tu umriem
slovo   04 | 2010
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Začnime príbehom kráľa 
Dávida, ktorý nielenže 
zhrešil s Betsabe, ale aj 

zmanipuloval smrť jej muža 
a ona sa potom stala jeho 
ženou. Nato prichádza prorok 
Nátan a rozpráva Dávidovi prí-
beh o ovečke (2 Sam 12, 1 – 12). 
Rozhorčený kráľ sa započúva 
do príbehu a človeka, ktorý 
konal nespravodlivo, „odsudzu-
je na smrť“. Nátanova reakcia 
je jasná: „Ty si ten muž!“ Dávid 
si prizná svoj hriech a robí 
pokánie.

Všimnite si, že Dávid aj po 
hriechu reaguje na cudziu 
nespravodlivosť správne. Ak by 
nešlo o príbeh, bol by schopný 
zasiahnuť. Koná spravodlivo, 
hoci sám sa nachádza v „ne-
spravodlivosti“ (hriech s Betsa-
be). Toto spoznanie mi v mno-
hom odkrylo oči a zbadala som 
diablovu taktiku vo vzťahu ku 
kresťanom. Veľmi často pozná-
me toľko vecí o Bohu, textov 

Písma, vieme, ako správne rea-
govať, ako sa modliť... A predsa 
toto poznanie ešte vôbec nie 
je zárukou, že vo svojom srdci 
sme takíto „spravodliví“. Pozrite 
sa na Judáša. Písmo hovorí, že 
apoštoli uzdravovali, vyháňali 
démonov, oslobodzovali (Judáš 
bol medzi nimi a robil to tiež 
– na rozdiel od nás). Trávil 
s Ježišom toľko času, rozprá-
val sa s ním a počúval ho tak, 
ako nikto z nás. Vieme však, 
ako skončil. To, že s Ježišom 
tráviš čas, že sa s ním rozprávaš 
(modlíš sa), že poznáš Písmo, 
vieš, ako správne reagovať, ešte 
neznamená absolútne nič! To 
všetko robil aj Judáš. Keď si 
čítate Pavlove kázne, neoča-
ria vás ničím výnimočným. 
Napriek tomu spôsobovali, že 
sa obrátili tisícky počúvajúcich 
a vznikali nové spoločenstvá. 
Spájam si to s tým, čo povedal 
Pavol: „Nežijem už ja, ale žije 
vo mne Kristus“ (Gal 2, 20). 

Boh je láska a ak sme stvorení 
na Boží obraz, sme tiež povinní 
premieňať sa na lásku – všetký-
mi smermi: k ľuďom, k Bohu, 
k sebe. Mier, pokoj na svete, 
blaho cirkví a radosť z jedno-
ty – to všetko je možné jedine 
v atmosfére lásky. A tá je možná 
vtedy, ak kresťania začnú 
v pravde žiť a nielen ju poznať.

Všetko naše snaženie robiť 
sa lepšími pred sebou, pred 
ľuďmi, ba aj pred Bohom je 
klamstvo. Všetko naše mani-
pulovanie ľuďmi, vyvolávanie 
súcitu nafukovaním nášho 
trápenia je klamstvo. Všetko 
hranie sa na bezproblémový 
život, aby sme vyzerali ako 
ľudia viery, je tiež klamstvo. 
Všetko zakrývanie hriechu, aby 
sme spravili dojem, je klamstvo. 
Všetko hľadanie výhovoriek na 
nepoctivú prácu, nestíhanie, 
lakomosť je klamstvo. Budem 
rada, ak budeš pokračovať 
v tomto zozname v modlitbe 

ty sám za seba. Ak sa ničím 
neodlišujeme od bežných 
svetských ľudí, načo je svetu 
naše kresťanstvo? Hovorili 
sme si, že sme ako ochrnutí 
pri rybníku Siloe, ktorí vedia, 
čo majú robiť, a nerobia to. Na 
uzdravenie potrebujeme okrem 
rozhodnutia žiť svoje kresťan-
stvo praktickou láskou v prvom 
rade jasné rozhodnutie sa pre 
pravdivosť v tom, čo napĺňa náš 
deň. Študenti sa často zaujíma-
jú o minimálne požiadavky na 
spravenie skúšky. V živote s Bo-
hom neexistuje takáto „mini-
málna hranica“. Buď sa rozhod-
neš pre život v pravde, alebo sa 
rozhodneš pre život v klamstve. 
Boží Duch je pravda. Otcom 
lži je diabol. Klamstvo zväzu-
je, pravda oslobodzuje. Nie 
teoreticky. Stačí málo kvasu, 
aby nakyslo celé cesto. Kvas je 
v Biblii spájaný s hriechom, ale 
aj pri podobenstve o Božom 
kráľovstve. Kvasu netreba 
veľa. Stačí málo (!) klamstva 
v tvojom živote a celý nakysne 
jeho dôsledkami. A rovnako 
stačí málo pravdy, aby v tvojom 
živote rástlo požehnanie Bo-
žieho kráľovstva. Na začiatok 
stačí pravdivý pohľad na seba 
a úprimná prosba Boha, aby 
v tvojom živote v tejto oblasti 
konal. Jeho Duch pomôže veľ-
mi rád, lebo je nielen Duchom 
pravdy, ale aj rady, sily, pomoci 
a odvahy. n

Valéria Juríčková

Božie kráľovstvo sa buduje láskou. Tá spôsobuje, že Cirkev žije v bla-
hu a jej členovia zažívajú blízke vzťahy založené na Bohu. Prvou pod-
mienkou takéhoto života je priznanie si pravdy o sebe a nerobenie 
vecí na efekt. Druhým krokom je praktická pozorná pomoc tým, ktorí 
sú vedľa nás. Ale aj napriek tomu chýba niečo podstatné...

Za blaho svätých 
Božích cirkví 3

Svätý Lev, katánijský biskup 

Narodil sa okolo roku 700 neďaleko 
Ravenny na území dnešného Talian-

ska. Pre svoje vzdelanie a čistý život sa stal 
biskupom pre Katániu na Sicílii.

V spomenutom meste žil aj istý Héli-
odór, syn nábožných rodičov, ktorý bol 
pokrstený, preto sa považoval za kresťana. 
Zároveň však praktizoval prvky židovského 
náboženstva a napokon sa začal venovať 
mágii a okultizmu. Vďaka tomu dokázal 
celé masy ľudí uviesť do hypnózy a spô-
sobiť, aby boli presvedčení, že vidia tiecť 
cez mesto rieku alebo že vidia na zemi 

kusy zlata. Navyše dokázal vzbudzovať 
v ľuďoch takú silnú telesnú žiadostivosť, 
až sa cudzoložstvo stalo v Katánii takmer 
všeobecne rozšíreným. Za svoje konanie 
dostal rozsudok smrti, ale keď kat dvíhal 
meč, Héliodór spôsobil, že ho všetci presta-
li vidieť a on sa nebadane vytratil.

Svätý biskup Lev niekoľkokrát napo-
mínal Héliodóra, ale márne. Napokon 
v ktorýsi slávnostný deň vstúpil počas 
bohoslužby do chrámu a dosiahol, že ľudia 
začali dupať nohami a škriekať ako zvieratá 
alebo vykrikovať a smiať sa z plného hrdla. 

Keď chcel niečo podobné urobiť aj s bisku-
pom Levom a kňazmi, svätec sa pomodlil, 
omoforom ho chytil za hrdlo a vyviedol 
von. Takto spolu s ním vošiel do ohňa a dr-
žal ho tam dovtedy, kým nezhorel. Ľudí sa 
zmocnil úžas a Lev sa stal slávnym.

Zoberme si ponaučenie z tohto príbehu 
a buďme vo svojom kresťanstve čistí. Veď 
máme náboženstvo, ku ktorému niet čo 
dodať, lebo jeho pôvodcom je sám Kristus, 
Boží Syn.

Marcel Gajdoš

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 15. február
Svätý apoštol Onezim
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 – 
27. 33 – 36, zač. 105
Ľudia budú zmierať od strachu a oča-
kávania toho, čo príde na svet... Vtedy 
uvidia Syna človeka... (Lk 21, 25 – 27)
Varovania by nás nemali zastrašiť, ale pri-
praviť. Ježiš prišiel, aby nám pomohol pri-
praviť sa na koniec časov. Nepovedal, že to 
bude ľahké. No keď urobíme konkrétne kro-
ky, ktoré nám pomôžu rásť v láske a službe 
Bohu a blížnemu, môžeme očakávať niečo 
úžasné. Nemajme strach, ale presvedčení 
o Kristovom víťazstve sa pripravujme na 
slávnostný začiatok večného života. Krá-
čajme vo viere, buďme naplnení nádejou, 
zdokonaľujme sa v láske. Pôstne obdobie 
nás pozýva urobiť konkrétne kroky.
Liturgia: Menlivé časti z pondelka. Prísny 
pôst. (HS: 154, PZ: 108, SDS: 191)

UTOROK 16. február
Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios 
a ich spoločníci
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt 6, 1 – 13, zač. 16
... nekonajte svoje dobré skutky pred ľuď-
mi... lebo nebudete mať odmenu u svojho 
Otca... (Mt 6, 1)
Pravdepodobne už každý vo svojom živote 
posielal balík. Musel napísať adresu, aby 
mohol byť doručený na presné miesto. Tak 
je to aj v duchovnom živote, kde adresátom 
našich dobrých skutkov má byť Boh. Čo 
dobré urobíme blížnemu, ale s adresou na 
Boha, to bezpečne dôjde. Kto robí len pre 
ľudskú chválu, už dostal svoju odmenu.
Liturgia: Menlivé časti z utorka. (HS: 155, 
PZ: 109, SDS: 191)

STREDA 17. február
Svätý veľkomučeník Teodor Tyron
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
2 Kor 4, 13 – 18, zač. 177; Mk 11, 22 – 26, zač. 51
Keď niekto... vo svojom srdci nezapochy-
buje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, 
stane sa mu to. (Mk 11, 23)
Počuli sme mnohé svedectvá o sile modlitby. 
Ale môžem k nim pridať aj svoje vlastné 
svedectvo? Modliť sa vo viere znamená byť 
často svedkom mocného Božieho pôsobe-
nia, ktoré prichádza ako odpoveď na moju 
modlitbu. Majme neochvejnú vieru, vieru 
bez pochybností.

Liturgia: Liturgia vopred posvätených 
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 18. február
Svätý otec Lev, rímsky pápež
Čítania na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 
20b
Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! 
Klopte a otvoria vám! (Mt 7, 7)
V tejto uponáhľanej dobe často namietame, 
že nemáme dosť času na dlhé modlitby. 
Modliť sa však neznamená narozprávať 
mnoho slov. Modliť sa znamená pozdvih-
núť myseľ k Bohu. To môžeme urobiť aj pri 
práci, v úrade, v záhradke... „Lebo každý, 
kto prosí, dostane...” (Mt 7, 8) Je len na nás, 
aby sme tento prostriedok využívali.
Liturgia: Menlivé časti zo štvrtka. (HS: 157, 
PZ: 112, SDS: 192)

PIATOK 19. február
Svätý apoštol Archippos
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Jn 15, 1 – 8, zač. 50
On každú ratolesť, ktorá na mne nepri-
náša ovocie, odrezáva... (Jn 15, 2a)
Sviatosťou krstu sme sa aj my stali ratoles-
ťami. Každý z nás sa musí zamyslieť, akou 
je ratolesťou. Živou, ktorá rodí ovocie, alebo 
suchou, neplodnou, ktorú nebeský Hospo-
dár strihá a hádže do ohňa. Ak neprináša-
me ovocie, rýchlo sa napojme na vinič, kto-
rý je zdrojom života. Sami nič nezmôžeme. 
Ježiš nám na svojom príklade ukazuje, ako 
máme prinášať ovocie. Ak ho poslúchneme, 
naša ratolesť neskončí v ohni.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených 
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 20. február 
Prvá pôstna sobota – spomienka na 
veľkomučeníka Teodora Tyróna. Prepo-
dobný Lev, katánijský biskup
Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 
– 3, 5, zač. 10 (radové); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (Teodor.)
... že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet 
vás nenávidí. (Jn 15, 19)
Všetci uznáme, že nestačí nosiť vytetova-
ného Krista alebo krížiky na hrudi. Ježiša 
treba nosiť v srdci. Chce tam mať prvé 
miesto. Ak sa mu skutočne odovzdáme, po-
tom nebude náš život ladiť so životom ľudí 
zo sveta. Ak budú ľudia okolo nás nadávať, 
my sa nepridáme. Ak budú kradnúť, my 

odídeme s prázdnymi rukami. Ak budú oho-
várať jeden druhého, my sa budeme v duchu 
modliť za dotyčného. Nech každý pouvažuje 
vo svojom vnútri, kde by mohol svoju vieru 
dokázať skutkami.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Teodorovi. (HS: 207, 
PZ: 170, SDS: 196)

NEDEĽA 21. február
Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon. Pre-
podobný Timotej zo Symbolov. Svätý 
Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie
Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a, 
zač. 329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5
Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! 
(Jn 1, 50) 
Na jednej morskej pláži hrozilo nebezpe-
čenstvo. Domáci sa preto tej pláži vyhýbali. 
Akýsi cudzinec sa prechádzal po pobreží, 
nohy sa mu zabárali do jemného piesku. 
Bolo to príjemné. Šiel ďalej… Postupne sa 
zaboril až po kolená. Pomyslel si: Ešte kú-
sok, odrazím sa a budem plávať. Namiesto 
toho ho však piesok objíma už okolo pásu. 
Zúfalo sa snaží vyhrabať, ale zapadá až po 
krk. Kričí, rozhadzuje rukami, no piesok mu 
zapchá ústa, až sa úplne stratí. Tak akosi 
vyzeral i náboženský a mravný stav poha-
nov pred príchodom Krista. Požívačnosť, 
krutosť, otroctvo, rozpad rodiny, mnoho-
božstvo… Bahno, do ktorého ľudia upadali. 
Evanjeliová stať hovorí o Filipovi, ktorý stre-
tol Natanaela a rozprával mu s radosťou 
o Mesiášovi. Natanael pochybuje. Čo môže 
byť z Nazareta dobrého? „Poď a uvidíš,“ 
povedal mu Filip. Natanael mal rád pravdu, 
preto išiel za Filipom. Už prvé stretnutie 
s Kristom ho premohlo. 
Vo vedecko-fantastickej poviedke Invázia 
sa píše, že na Zem prídu rozumné bytosti 
z inej planéty. Vďaka špeciálnej aparatúre 
– Imitátorovi – dokážu brať na seba náš 
vzhľad. Tím vedcov chce poznať ten prístroj, 
lebo bytosti sú i navonok dokonalejšie. Keď 
sa posádka vzdiali, vojdú do laboratória. 
Pokazia aparatúru a poškodia i ostatné 
zariadenie a prídu o život. Keď sa posádka 
vráti, všetko dá do poriadku. Je to príbeh, 
ktorý moderne stvárňuje príchod Krista. 
Boh stvoril človeka na svoj obraz. Človek ho 
však pokazil. Bohočlovek Ježiš Kristus pri-
chádza, aby obnovil tento obraz. A prichá-
dza znova. Chce obnoviť aj nás. Otvorme 
mu svoje srdce.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni 
piate. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár piateho hlasu, tropár Klaniame 
sa tvojmu prečistému obrazu, Sláva, I teraz 
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kondák z Prvej pôstnej nedele. Ostatné 
z Prvej pôstnej nedele. Namiesto Dôstojné 
je sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 148, 
208; PZ: 101, 171; SDS: 187, 199)

PONDELOK 22. február
Nájdenie úctyhodných pozostatkov sv. 
mučeníkov v Eugeniu
Čítania na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt 18, 10 – 20, zač. 75
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe... (Mt 
18, 15) 
Kľúčom k zachovaniu dobrých vzťahov je 
dôvera, pochopenie, úcta, láska. Skúsenosť 
však ukazuje, ako ľahko podľahneme mno-
hým pokušeniam a ublížime milovanému 
človekovi. Preto je Ježišovo učenie o vzá-
jomnom odpúšťaní také dôležité. Milosť 
odpustenia nás oslobodzuje od trpkosti 
a závisti. Odpustením sa delíme o lásku, 
po ktorej túžime. Odpustiť niekomu je ako 
vymazať dlh. Niečo to síce stojí, ale prináša 
to dlhodobé drahocenné zisky: zmierenie, 
pokoj, súdržnosť a lásku. 
Liturgia: Menlivé časti z pondelka. (HS: 
154, PZ: 108, SDS: 191)

UTOROK 23. február
Svätý hieromučeník Polykarp, smyr-
nianský biskup
Čítania na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10
Blažení ste… lebo máte hojnú odmenu 
v nebi. (Mt 5, 11)
Blahoslavenstvá stoja v ostrom protiklade 
s duchom sveta. Ježiš hovorí o chudobe du-
cha, o tichosti, milosrdenstve, čistote srdca, 
pokoji; svet je však nepokojný, nemilosrdný. 
Heslo doby znie: vlastniť, vedieť sa presadiť, 
užívať si, niečo znamenať. Aj my na jednej 
strane načúvame blahoslavenstvám, sú-
hlasíme s nimi, na druhej strane zisťujeme, 
ako nás ovplyvňuje ponuka sveta. Tu však 
neexistuje zlatá stredná cesta. Cesta je len 
jediná, a tou je Kristus.
Liturgia: Menlivé časti z utorka. (HS: 155, 
PZ: 109, SDS: 191)

STREDA 24. február
Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy 
Pánovho predchodcu Jána Krstiteľa
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač. 40
Ján bol v žalári. (Mt 11, 2)
Bol tam, pretože šteklil uši. Aj keď si stále 
stál za slovom, hľadal možnosť vyslobode-

nia. Na tom nie je nič zlé. Podobne čakal 
vo väzení na každú odpoveď pri amnestii 
aj vladyka Gojdič. Boh niekedy oslobodzuje 
od utrpenia a vyvádza na slobodu tak, ako 
to bolo v prípade oboch mužov. Práve vtedy 
potrebujeme veriť, že Božie plány sú doko-
nalejšie ako naše.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených 
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 25. február
Svätý Taras, konštantínopolský arcibis-
kup
Čítania na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13
Počuli ste, že predkom bolo povedané: 
„Nescudzoložíš!“ (Mt 5, 27) 
Mravnou neviazanosťou je ohrozená rodi-
na, ktorá pod jej vplyvom vraždí nenaro-
dených a z narodených robí siroty, a tak sa 
podlamuje fyzické i duševné zdravie národa, 
štátu i celej spoločnosti. A preto, že mravná 
nezdržanlivosť má takéto následky, a preto, 
že Kristus nás má mimoriadne rád, je jeho 
reč taká tvrdá a prísna. Boh chce, aby táto 
vzácna hodnota bola chránená múdrym 
poriadkom vernosti.
Liturgia: Menlivé časti zo štvrtka. (HS: 157, 
PZ: 112, SDS: 192)

PIATOK 26. február
Svätý Porfyrios, gazský biskup
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho, 
ak sa slúži: Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 5, 
33 – 41, zač. 14
...vaša reč nech je áno – áno , nie – nie. 
(Mt 5, 37)
V súčasnej dobe sa sľuby nedodržiavajú. 
Slovo nemá cenu. Nielen jednotlivci, ale 
i národy podpisujú zmluvy, no vzápätí ich 
porušujú. Mnoho manželských sľubov sa 
neplní. V tejto spoločnosti zloby a klam-
stiev kresťania musia vynikať tým, že svoje 
slovo dodržia za každých okolností. Ježiš 
nás učí, akí máme byť priami a jednoznač-
ní. Kompromis neexistuje. Nemožno byť 
neutrálnym.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených 
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 27. február
Druhá zádušná sobota. Prepodobný 
otec a vyznávač Prokop Dekapolita
Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 
35 – 44, zač. 6 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 
270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý 
ma poslal, má večný život... (Jn 5, 24)
Matka Terézia raz povedala: „Pán ma ne-
povolal, aby som bola úspešná. Povolal ma, 
aby som bola verná.“ A o tomto hovorí Ježiš. 
Vie, že niekedy zlyháme, no nechce nás 
preto vláčiť po súdoch či dostať do väze-
nia. Ak doňho vkladáme dôveru a konáme 
najlepšie, ako vieme, neodsúdi nás. Boh nás 
veľmi miluje a dáva nám možnosť stráviť 
večnosť s ním.
Liturgia: Antifóny každodenné. Menlivé 
časti zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa 
spieva Najčistejšia Bohorodička. Panychí-
da. (HS:162; PZ: 116; SDS: 308)

NEDEĽA 28. február
Druhá pôstna nedeľa. Prepodobný 
Bazil, Prokopov spoluaskéta
Čítania: Hebr 1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 
1 – 12, zač. 7
Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. ... Vstaň, 
vezmi si lôžko a choď domov. (Mk 2, 5. 11)
Deň čo deň počujeme o dopravných neho-
dách a o tom, čo bolo ich príčinou. Príčiny 
havárií väčšinou spočívajú v nedodržaní 
predpisov. To potvrdzuje, že po previnení 
prichádza nešťastie, ktoré je spojené s utr-
pením, bolesťou, ale aj smrťou. Evanjelium 
nám ponúka pohľad na previnenie a ne-
šťastie v podobe choroby. Ochrnutý človek, 
ktorého spustili pred Ježiša, potreboval 
odpustenie previnenia, ale aj uzdravenie 
tela. A Ježiš ho takto lieči. Odpúšťa hriechy 
a uzdravuje ho. 
Previnenie a choroba sú často vo Svätom 
písme opisované spolu. A v mnohých prípa-
doch je potvrdené, že po previnení prichá-
dza choroba a smrť. Ale z toho nevyplýva, 
že každá choroba je zapríčinená hriechom, 
ako to hlásali židovskí zákonníci. Ježiš to 
popiera, ba potvrdzuje, že cez chorobu sa 
môže prejaviť Božia láska, odpustenie a mi-
losrdenstvo. Mnohé choroby majú pôvod 
v hriechu. Lekárske výskumy potvrdzujú, 
že mnohé neduhy sú zapríčinené takými 
hriechmi, ako je nestriedmosť, nemravnosť, 
trestuhodná nepozornosť, nenávisť... Ježiš 
však chce ochotne liečiť naše choroby, ak 
uveríme.
Liturgia: Hlas 6. Evanjelium na utierni 
šieste. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár šiesteho hlasu, Sláva, kondák 
Druhej pôstnej nedele, I teraz podľa 
predpisu. Ostatné z Druhej pôstnej nedele. 
Namiesto Dôstojné je sa spieva Z teba, 
Milostiplná. (HS: 149, 209; PZ: 103, 173; 
SDS: 188, 200)

Igor Zimovčák
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V   čase od prvokresťan-
ských zobrazení až po 
ustanovenie dogmy 

úcty k sv. ikonám, prijatej na 7. 
všeobecnom cirkevnom sneme 
v roku 787 v Nicei, prešlo dlho-
trvajúce a zložité obdobie. Na 
samotnom počiatku tohto obdo-
bia (2. – 3. stor. po Kr.) jestvovali 
spoločne s tradičnými zobra-
zeniami (prevedenými v duchu 
antického výtvarného jazyka 
a biblickými námetmi) aj sym-
bolické zobrazenia, v ktorých sa 
ukrývali vieroučné pravdy.

Kríž
Na počiatku 4. stor., keď za vlá-
dy cisára Konštantína Veľkého 
získava Cirkev slobodu, sa už 
nestáva symbolom potupného 
mučenia a smrti, ale znakom 
spásy a vzkriesenia. Kríž bol 
medzi prvými atribútmi zara-
dený do kresťanskej ikonogra-
fie, v ktorej figuruje dodnes.

Holub (holubica)
Patrí podobne ako kríž k naj-
starším symbolom, je obrazom 

Svätého Ducha a symbolom 
pokoja.

Pelikán
Je alegóriou Ježiša Krista, ktorý 
obetoval seba samého pre spásu 
ľudského pokolenia a ktorý svo-
jich nasledovníkov sýti svojím 
telom a krvou. Pelikán v čase 
nedostatku potravy a vody kŕmi 
svoje mláďatá svojím mäsom 
a krvou, ktorú sám dáva zo 
svojej hrude.

Jahniatko (ovečka)
Niekedy aj s krížom naznaču-
je evanjeliovú zvesť o Ježišovi 
Kristovi, o ktorom povedal 
Ján Krstiteľ: „Hľa, Boží 
Baránok, ktorý sníma hriech 
sveta“ (Jn 1, 29). 
Biblický základ 
tejto alegórie bol 
podnetom k jed-
nému z najroz-
šírenejších zobra-
zení Ježiša Krista 
v kresťanskom 
umení v podobe 
jahniatka.

Dobrý pastier 
Táto alegória Ježiša Krista 
vychádza z antického umenia. 
Kresťania tento obraz spájali so 
symbolom baránka na základe 
biblických textov, kde prorok 
Ezechiel v 34. kapitole či Dávid 
vo svojom 22. žalme zobrazujú 
Izrael ako stádo oviec, ktorých 
pastierom je Boh. V Jánovom 
evanjeliu Ježiš sám seba nazýva 
Dobrým pastierom. Kresťanstvo 
prijalo tento ikonografický typ 
a vložilo doň jasný dogmatický 
obsah: Ježiš Kristus, vtelený 
Boh, ako Dobrý pastier nesie na 
svojich ramenách zablúdenú 
ovcu – kresťana, za ktorého 

obetoval svoj život.

Ryba
Najvýznamnejším zna-

kom starokresťanskej 
symboliky Ježiša 
Krista bola ryba. 
Často sa objavuje 
na náhrobkoch, 

maľbách, pečatných 
prsteňoch, lampách 
a najstarších sarko-

fágoch. Namiesto zobrazenia 
ryby sa niekedy stretávame 
s gréckym slovom IXΘYC, čo 
znamená ryba. Niektorí histo-
rici sa domnievajú, že kresťania 
prebrali obraz ryby z klasického 
umenia, kde bol obľúbenou 
figúrou delfín, ktorého celý 
klasický starovek pokladal za 
priateľa ľudí a za záchrancu lodí 
z nebezpečenstva. Kresťania 
prijali tento symbol vyslobo-
denia z nebezpečenstva a prišli 
k hlbšiemu ponímaniu ryby 
ako symbolu Spasiteľa sveta. 
Počiatočné litery slova IXΘYC 
sú prvými písmenami gréckych 
slov Іησου̃ς Χριστός Θεου̃ Υιός 
Σωτήρ (Ježiš Kristus, Boží Syn, 
Spasiteľ), v ktorých je vyjad-
rené božstvo, človečenstvo 
a vykupiteľský vzťah k svetu 
Ježiša Krista. Heslá, v ktorých 
figurovala ryba, aj znak ryby 
kresťania používali pri vzájom-
nom spoznávaní sa v časoch 
prenasledovania. n

Milan Gábor 
snímka: www.gaepiscopal.org

KNIHA: Známy-neznámy

Vlani uplynulo 20 rokov 
od smrti redemptoristu 
otca Jána Ivana Mas-
tiliaka. Tento hlboko 
zbožný a výnimočne 
učený rehoľný kňaz 
bol bezpochyby jednou 
z najväčších osobnos-
tí Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 
minulého storočia. Kniha Známy-neznámy 
predstavuje dôležité udalosti jeho života 
a hlavnú charakteristiku jeho osoby. Okrem 
jeho životopisu kniha Známy-neznámy 
vo svojej druhej časti ponúka výber z jeho 
korešpondencie. Uverejnením jeho listov 
autor ponúka možnosť priamo poznávať 
spôsob jeho myslenia a argumentácie.
Je želaním mnohých ľudí, aby Cirkev zhod-
notila život a dielo otca Jána Mastiliaka 
CSsR a ponúkla ho ako príklad, ktorý môžu 
kresťania bezpečne nasledovať.

Metod Lukačik

FILM: Nadané ruky – Príbeh 
Bena Carsona

Ben Carson je malý 
chlapec, ktorý to v živote 
nemal ľahké. Vyrastá 
bez otca, má problémy 
v škole a celá jeho rodina 
sotva vyžije. Aj napriek 
všetkému podceňovaniu 
v škole Benovo odhodlanie dosiahnuť v ži-
vote niečo významné vyhrá nad nedôverou 
a strachom. Stane sa z neho svetoznámy 
neurochirurg, aj keď ako dieťa nevedel ani 
čítať. A to všetko za pomoci matky a Boha. 
Jeho každodenná modlitba zmení jeho 
život a život stoviek chorých detí na radosť. 
V hlavnej úlohe sa predstavil Cuba Go-
oding, ktorý sériu akčných filmov vymenil 
za skutočne krásny, dojímavý a dramatický 
skutočný príbeh, ktorý poukazuje na ne-
smiernu hodnotu ľudského života a úlohu 
Boha v ňom.

Lukáš Petruš

HUDBA: Flyleaf – Memento 
Mori

Jedna z minuloročných 
očakávaných noviniek je 
nové CD skupinky Flyle-
af, ktorej predchádzajúci 
debutový album sme 
si už predstavili. Ich nový kúsok sa nazýva 
Memento Mori, čo z latinského prekladu 
znamená: Pamätaj, že musíš zomrieť. Aj keď 
sa zdá tento názov trocha tvrdý, celé CD sa 
nesie v tomto duchu a v textoch piesní cítiť 
nádych nádeje a potreby viesť dobrý život. 
Hudba je trocha rockovejšia, ale o to melo-
dickejšia. Texty vychádzajú z vnútorných 
pocitov speváčky Lacey Mosley, ktorá svojím 
hlasom dodáva celému zoskupeniu a celému 
albumu neopakovateľný charakter. Osobne 
cítim akýsi nádych biblickej knihy Pieseň 
piesní, ktorá je v textoch vnútorne zakom-
ponovaná. Veď posúďte sami a vypočujte si 
tento naozaj veľmi kvalitný hudobný kúsok.

Lukáš Petruš

Symbolická ikonografia 1
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 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Darcovia na SSCM
Ing. Andrej Brejka, Bratislava – 2 eurá; 
Mária Cimbalová, Bratislava – 2 eurá; 
otec Daniel Dian, Bratislava – 2 eurá; 
JUDr. Andrej Huorka, Bratislava – 2 eurá; 
Marta Karczubová, Bratislava – 2 eurá; 
Ing. Pavol Lunter, Bratislava – 2 eurá; 
otec Vojtech Rosík, Bratislava – 2 eurá; 
Ing. Ivan Želinský, Bratislava – 2 eurá; 
Dr. Daniel Škoviera, Bratislava – 6 eur; 
Marta Hattalová, Bratislava – 7 eur; Ing 
Juraj Mantič – 7eur; Ing. Ľubomír Porhin-
čák – 35 eur; Mária Gerová, Bratislava – 
44 eur; Ján Radvanský, Bunkovce – 2 eurá; 
prof. Ján Komorovský, Trenčín – 2 eurá; 
Milan Zeman, Nižný Kelčov – 2 eurá; otec 
Petr Helísek, Valtice (ČR) – 4 eurá; Ing. Pe-
ter Kasenčák, Kremná – 14 eur; Tarzícius 
Ján Krstiteľ Gajdoš, Fintice – 5 eur

 koinonia 
 sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej 
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, 
kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť 
Božieho slova: „Slepí vidia, chromí cho-
dia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, 
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása 
evanjelium“.
Večer chvál  
s modlitbou za uzdravenie
18.02. 17.30 hod. Sečovská Polianka
04.03. 17.00 hod. Prešov – Opál
18.03. 17.30 hod. Sečovská Polianka
Večer chvál  
s modlitbami za rozličné potreby
18.02. 19.00 Humenné-Dubník
18.03. 19.00 Humenné-Dubník
Večer chvál mladých
25.02. 17.00 hod. Prešov – Opál
25.03. 17.00 hod. Prešov – Opál
Dom modlitby pre mladých
Prešov – piatok o 18.00 hod. – kaviareň 
Smajlík (Jožko Lukáč – jozef.ghost@
gmail.com)
Vinné – streda o 17.00 hod. (Peter Kotora 
– pietrovinne@azet.sk)
Čemerné – utorok o 18.00 hod. (Andrea  
Chanathová – andreachanathova@
gmail.com)

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

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

 blahoželáme

1. februára oslávil okrúhle životné ju-
bileum – 55 rokov života pán Pavol 
Hybala z Petkoviec. Prvý február Boh ti 
dar dal, tvojich narodenín dožiť ti doprial, 
knihu života otvoril, 55-tku vykreslil, my 
sa veľmi tešíme, za teba sa modlíme. 
Požehnanie, pevné zdravie, lásku, silu 
želáme, úspech v práci, pokoj v duši  tiež 
od Boha žiadame. Všetko len to najlepšie 
zo srdca ti prajeme, my, tvoji najbližší, stáť 
pri tebe vždy budeme.

Manželka, syn i dcéra ti tento pozdrav 
posielajú a zo srdca ťa objímajú.

Drahý náš duchov-
ný otec Ján Se-
naj, 11. februára 
oslavujete krásne 
životné jubileum 
– 30 rokov života. 
Ďakujeme nebes-
kému Otcovi, že 
nám vo vás poslal dobrého pastiera. Hoci 
medzi nami pôsobíte iba dva roky, svojím 
životom, láskou, dobrotou, skromnosťou 
a obetavosťou ste pre nás veľkým príkla-
dom. Chceme sa vám poďakovať za prácu 
vo farnosti, za prekrásne kázne, ktoré 
prenikajú do srdca každého človeka. Svo-
jím ľudským prístupom ste si získali našu 
priazeň a vďačnosť. Do ďalších rokov vám 
do vašej ťažkej, ale krásnej práce úprimne 
vyprosujme zdravie, silu Svätého Ducha, 
vytrvalosť a rodinnú pohodu na mnohaja 
i blahaja lita.

vaši veriaci z farnosti Petrová a filiálok 
Frička a Cigeľka

21. februára 2010 
sa dožíva 65 rokov 
života manželka 
a mamka Kveto-
slava Popovičo-
vá zo Zemplínskej 
Teplice.
Vďačnosť za tvoju 
lásku a obetavosť sa nedá vyjadriť slo-
vami, preto veríme, že dobrotivý Boh ti 
všetko vynahradí.
Do ďalších rokov ti v modlitbách prajeme 
pevné zdravie, pokoj, hojnosť Božieho 
požehnania a ochranu Božej Matky.

Na mnohaja i blahaja lita!
manžel Juraj, dcéry Ľuboslava a Lenka

V týchto dňoch oslávil 31 rokov svojho 
života náš obetavý duchovný otec Marcel 
Pisio. V Roku kňazov spolu s vami, otec 
Marcel, chceme ďakovať nebeskému 
Otcovi za dar života, kňazstva a za všetky 

prijaté milosti. Vyslovujeme vám veľkú 
vďaku za neúnavnú a obetavú prácu vo 
farnosti, rady, povzbudenie, modlitby 
a prekrásne kázne, ktoré prenikajú do 
našich sŕdc.
Posielame vám duchovnú kyticu a pro-
síme, aby vás Ježišova láska prameniaca 
z kríža posilňovala, Božia Matka ochra-
ňovala a Svätý Duch osvecoval. K tomu 
ešte šťastie, lebo je krásne, zdravie, lebo 
je vzácne, a lásku v srdci, lebo je jej málo. 
Nech váš krásny hlas znie v našej cerkvi 
dlhé roky. Na mnohé a blahé roky.

Prajú veriaci z farnosti Pichne.

 spomienka
21. februára 2010 
uplynie 10 rokov 
od chvíle, keď si 
Boh k sebe po-
volal Pavla Fe-
dora zo Stanko-
viec. S úprimnou 
vďakou a láskou 
si na neho spomínajú manželka Mária 
a syn Peter s rodinou. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku 
v modlitbe.

 na slovo darovali
bohuznámy  – 10 eur; Martin Vasko, 
Vranov nad Topľou –  4 eurá; Jozef Sudora, 
Dolný Lieskov  –  4 eurá; Ladislav Staško, 
Čičava – 1,5 eura, veriaci z Dvorianok  
– 20,5 eura; Arcibratstvo sv. ruženca, 
Trhovište – 30 eur; otec František Fedor, 
Šarišské Michaľany – 30 eur; čitatelia 
Slova, Prešov-mesto – 9 eur; Alžbeta 
Vyžinkárová, Košice – 7 eur; GKFÚ Čižatice 
– 1,75 eur; Ing. Jozef Hucko, Poprad – 17 
eur; Ing. Ján Uhrin, Bratislava – 2,50 eur; 
Ing. Anna Molčanová, Košice – 1 euro

Srdečne ďakujeme.

 oznamy

Pozvánka na duchovné cvičenia 
Ukáž mi, Pane, svoju cestu...
19. – 21. marca 2010 sa uskutočnia 
v michalovskom kláštore otcov redem-
ptoristov duchovné cvičenia pre mládež 
od 17 rokov o tom, ako spoznávať svoje 
osobné povolanie, pod názvom Ukáž mi 
Pane, svoju cestu (Ž 27, 11).
Duchovné cvičenia sú predovšetkým ča-
som modlitby, stíšenia, reflexie a hľadania 
Božej vôle pre svoj život.
Začiatok je v piatok o 17.00 hod a koniec 
v nedeľu o 15.00 hod.
Duchovné cvičenia vedie otec Metod 
Lukačik CSsR. Nahlásiť sa treba do 16. 

marca 2010 na metodcssr@yahoo.com 
alebo na tel. čísle 0904 738 128.

Duchovné cvičenia pre kňazov
Exercičný dom sv. Ignáca v Prešove 
ponúka v pôste od 1. do 6. marca 2010 
päťdňové duchovné cvičenia pre kňazov 
zo všetkých slovenských diecéz a eparchií. 
Exercície s témou Verím, že môj Vykupiteľ 
žije vedie jezuitský páter Patrik M. Kovaľ. 
Sú spojené s prednáškou psychológa 
a s možnosťou diskusie o možných aktu-
álnych otázkach či problémoch pastorácie 
vo farnostiach.
Duchovné cvičenia sa začnú v pondelok 1. 
marca 2010 večer o 17.00 hod. spoločnou 
svätou omšou a budú ukončené obedom 
v sobotu 6. marca 2010. Viac informácií 
na webe www.jezuiti.sk , na tel. číslach 
051/7460511, 0905/945544 alebo na 
e-mailovej adrese patkosj@jesuits.net 

TK KBS

 inzercia

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie predmetov, pokrývanie 
striech a veží. Ponúkame zľavu, 100% 
kvalitu a dlhoročnú záruku. Kontakty: 
035 / 659 31 39, 0905 389 162, www.
reart.szm.sk

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

Výroba zvonov osvedčenou zvonárskou 
technológiou, oprava poškodených 
zvonov, elektrifikácia. Kontakt: Mi-
chal Trvalec, Zvonex Žarnovica, mob. 
0905 233 451, tel.045/681 2143, www.
vyrobazvonov.sk
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 tv lux – doma je doma

 22.02. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve (BB) P 08.30 Svätý František (4) 09.00 
Doma na dôchodku (BB) 10.00 Spravodajský 
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Premonštráti na 
Strahove v Čechách 11.00 Schola gregoriana – 
Hartkeriana 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna 
audiencia 13.55 Kniha 14.15 Pri káve 15.00 
Medzi nebom a zemou 15.45 Most milosrdenstva 
16.15 Svätý František (2) 17.00 Doma v rodine P 
18.00 Po stopách evanjelia v Číne (8) P 18.30 
Rozprávočka – Tri svište. Lovec 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 (PO) 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa
 23.02. (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 (17) 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 Orientácie 13.15 Po stopách evanjelia 
v Číne (8) 13.45 Octava dies 14.10 Mikrodoku-
ment P 14.15 Pri káve (BB) 15.00 Pôst ako cesta 
15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo bez hraníc (17) 
16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi P 
18.00 Most milosrdenstva 18.30 Rozprávočka 
– Tri svište. Vlkolak 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 Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17) 21.15 Tandem kvíz 
22.00 Pri káve 22.45 Doma na dôchodku (BB) 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 24.02. (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 (BB) P 
18.00 Premonštráti na Strahove v Čechách 
18.30 Rozprávočka – Tri svište. Krikľúni 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 (8) 
22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v rodine 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 25.02. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(PO) P 08.30 Svätý František (4) 08.55 Prehľad 
katolíckych periodík 09.00 Doma v histórii (BB) 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodo-
kument P 10.30 Moja misia – magazín Å 11.30 
Po stopách evanjelia v Číne (8) 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 Svätý František (4) 17.00 Doma v kultúre P 
18.00 Pôst ako cesta 18.30 Rozprávočka – Tri sviš-
te. Nádielka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 19.00 Stretnutia s Ježišom – Ježiš 
a Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17) 19.40 Poézia 20.00 
Správy P 20.10 Putovanie kalváriami 20.15 Mik-
rodokument 20.20 Návratka 20.30 Saleziánsky 
magazín 21.00 Orientácie 21.40 FILMiX P Å 
22.05 Pri káve 22.45 Doma v Cirkvi 23.45 Správy 
23.55 Z prameňa

 26.02. (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 Most milosrdenstva 11.00 Katechéza 
11.30 Premonštráti na Strahove v Čechách 
12.00 Anjel Pána 12.35 Tandem kvíz 13.20 Pôst 
ako cesta 13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 
14.15 Pri káve (PO) 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.20 Mestečko nádeje 15.40 Rehoľná abeceda 
16.00 Krížová cesta P 17.00 Doma na dôchodku 
(PO) P 18.00 Kniha 18.25 Mikrodokument 18.30 
Rozprávočka – Tri svište. Nebezpečenstvo P 18.40 
Z prameňa 18.55 Putovanie kalváriami 19.00 
Octava dies 19.30 Cesta na horu Zvir 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 (BB) 23.45 
Správy 23.55 Z prameňa
 27.02. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(18) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 
Svätý František (5) P 08.00 Centrum nápadov P 
08.40 Správy 08.50 Putovanie kalváriami 08.55 
Mikrodokument 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 Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17) 
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 Most 
milosrdenstva 17.30 FILMiX Å 18.00 Luxáreň 
18.30 Rozprávočka – Tri svište. Ufňukanec P 18.40 
Klbko 19.00 Orientácie P 19.25 Katechéza 20.00 
Spravodajský súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych 
periodík 20.25 Mikrodokument 20.30 Tandem 
kvíz P 21.10 Tyniec P 21.45 Vlastná cesta 22.15 
Cesta na horu Zvir 22.45 Poltón klub 23.45 
Spravodajský súhrn
 28.02. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(18) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý 
František (5) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 
08.20 Tandem kvíz 09.00 Katechéza 09.30 Luxá-
reň 10.00 Svätá omša P 11.15 Rehoľná abeceda 
11.30 Tyniec 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 
12.50 U Nikodéma 14.15 Štúdio AHA! 14.45 
Mestečko nádeje 15.00 Moja misia – magazín 
Å 16.00 Krížová cesta 17.00 Svätý František (4) 
17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30 Rozprá-
vočka – Tri svište. Kĺzačka P 18.40 Katechéza P 
19.10 Vlastná cesta P 19.40 Putovanie kalváriami 
19.50 Návratka 20.00 Spravodajský súhrn 20.15 
Môj názor 20.30 Povolaní slúžiť P 21.00 Večerná 
univerzita P 21.45 UPéCé live 22.55 Gospel párty 
23.55 Spravodajský súhrn
 15.02. (pondelok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka P 07.45 
Pri káve (PO) P 08.30 Svätý František (3) 09.00 
Doma na dôchodku 10.00 Spravodajský súhrn 
10.20 Z prameňa P 10.30 Bačkovo 11.00 Poltón 
klub 12.00 Anjel Pána 12.30 Generálna audiencia 
13.55 Kniha 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Stretnutia 
s Ježišom – Ježiš a Ján Krstiteľ (Mt 3, 13 – 17) 
15.45 Bolívia. Väzenie 16.15 Svätý František (3) 
17.00 Doma v rodine P 18.00 Po stopách evanjelia 
v Číne (7) P 18.30 Rozprávočka – Lienka Anulien-
ka. Snežienková piecka 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 kultúre 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 16.02. (utorok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve 
(BB) P 08.30 Kráľovstvo bez hraníc (16) 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 Orientácie 13.15 Po stopách 
evanjelia v Číne (7) 13.45 Octava dies 14.10 
Mikrodokument P 14.15 Pri káve (PO) 15.00 Dobrý 
pastier 15.30 Poltón 16.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(16) 16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma v Cirkvi 
(BB) P 18.00 Bolívia. Väzenie 18.30 Rozprávočka 
– Lienka Anulienka. Bodkovaná guľka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Ve-
černá univerzita 20.00 Správy P 20.10 Putovanie 
kalváriami 20.20 Návratka 20.30 Medzi nebom 
a zemou P 21.15 Odvrátená tvár da Vinciho kódu 
22.00 Pri káve (PO) 22.45 Doma na dôchodku 
23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 17.02. (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 (BB) 10.00 Správy 10.15 Z prame-
ňa 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 (BB) 15.00 Gospel 
párty 16.00 Kniha 16.30 Popolcová streda P 18.00 
Bačkovo 18.30 Rozprávočka – Lienka Anulienka. 
Chorý basista P 18.40 Ichtis – antivírus pre deti 
18.55 Z prameňa 19.05 Putovanie kalváriami 
19.10 Odvrátená tvár da Vinciho kódu 20.00 
Správy P 20.10 Rehoľná abeceda 20.20 Návratka 
20.30 Schola gregoriana – Hartkeriana P 21.25 
Prehľad katolíckych periodík P 21.30 Po stopách 
evanjelia v Číne (7) 22.00 Pri káve (PO) 22.45 
Doma v rodine 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 18.02. (štvrtok)  07.00 Svätá omša P 07.30 Každý 
deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 Pri káve P 
08.30 Svätý František (3) 08.55 Prehľad katolíc-
kych periodík 09.00 Doma v histórii 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Moja misia – magazín Å 11.30 Po stopách evan-
jelia v Číne (7) 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 Svätý František 
(3) 17.00 Doma v kultúre (PO) P 18.00 Dobrý 
pastier 18.30 Rozprávočka – Lienka Anulienka. 
Zámok na zvončekovej nôžke P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 19.00 Medzi nebom 
a zemou 19.40 Poézia 20.00 Správy P 20.10 Pu-
tovanie kalváriami 20.15 Mikrodokument 20.20 
Návratka 20.30 Poltón P 21.00 Orientácie 21.40 
FILMiX Å 22.00 Pri káve (BB) 22.45 Doma v Cirkvi 
(BB) 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 19.02. (piatok)  07.00 Svätá omša P 07.30 
Každý deň so svätými P 07.35 Návratka 07.45 
Pri káve P 08.30 Centrum nápadov 09.00 Doma 
v kultúre (PO) 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Bolívia. Väzenie 
11.00 Katechéza 11.30 Bačkovo 12.00 Anjel 
Pána 12.35 Odvrátená tvár da Vinciho kódu 13.20 
Dobrý pastier 13.45 Poézia 14.05 Mikrodokument 
14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.20 
Centrum nápadov 16.00 Krížová cesta P 17.00 
Doma na dôchodku (BB) P 18.00 Kniha P 18.25 
Mikrodokument 18.30 Rozprávočka – Lienka 
Anulienka. Jahodový telefón P 18.40 Z prameňa 
18.55 Putovanie kalváriami 19.00 Octava dies 
19.30 Pôst ako cesta P 20.00 Správy P 20.10 Môj 
názor 20.15 Návratka 20.30 Moja misia – magazín 
Å 21.30 Štúdio AHA! 22.00 Pri káve 22.45 Doma 
v histórii 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 20.02. (sobota)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(17) P 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 
Mestečko nádeje P 07.45 Svätý František (4) 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 16.30 Ichtis – antivírus pre deti 
17.00 Bolívia. Väzenie 17.30 FILMiX Å 18.00 
Luxáreň P 18.30 Rozprávočka – Lienka Anulien-
ka. Lepší jeden ako sedem P 18.40 Klbko 19.00 
Orientácie 19.35 Katechéza 20.00 Spravodajský 
súhrn P 20.15 Prehľad katolíckych periodík 20.30 
Tandem kvíz P 21.15 Premonštráti na Strahove 
v Čechách P 21.45 Vlastná cesta 22.15 Pôst ako 
cesta 22.45 Schola gregoriana – Hartkeriana 
23.45 Spravodajský súhrn
 21.02. (nedeľa)  07.00 Kráľovstvo bez hraníc 
(17) 07.30 Každý deň so svätými P 07.31 Svätý 
František (4) 08.00 Ichtis – antivírus pre deti P 
08.20 Tandem kvíz 09.00 Katechéza 09.30 
Luxáreň 10.00 Svätá omša z Prešova P 11.30 
Premonštráti na Strahove v Čechách 12.00 Anjel 
Pána P 12.30 Poézia P 12.50 U Pavla 14.15 Štúdio 
AHA! 14.45 Klbko 15.00 Moja misia – magazín 
Å 16.00 Krížová cesta 17.00 Svätý František (4) 
17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín P 
18.30 Rozprávočka – Lienka Anulienka. Módna 
prehliadka 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 
Most milosrdenstva P 21.00 Večerná univerzita P 
21.45 Čaviareň live 22.45 Gospel párty 23.45 
Spravodajský súhrn

 stv – dvojka
 13.02. (sobota)  14.45 Poltón
 14.02. (nedeľa)  13.30 Slovo 13.35 Orientácie – 
aktuality a zaujímavosti z duchovného života
 15.02. (pondelok)  13.50 Orientácie R
 17.02. (streda)  18.00 Svätá omša na Popolcovú 
stredu (1) – sv. omša z Baziliky sv. Mikuláša 
v Trnave. Dóm sv. Mikuláša dňa 9. novembra 
2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI. za Baziliku 
minor. Celebruje Mons. Ján Orosch, trnavský 
pomocný biskup.
 20.02. (sobota)  14.55 Poltón – magazín o go-
spelovej hudobnej scéne R
 21.02. (nedeľa)  10.00 Služby Božie na 1. pôstnu 
nedeľu – služby Božie z evanjelického a. v. kostola 
v Nitre 14.05 Slovo – príhovor evanjelického 
biskupa východného dištriktu Slavomíra Sabola 
14.10 Orientácie 21.30 Poltón R
 27.02. (sobota)  14.25 Poltón – gospelová 
hitparáda 
 28.02. (nedeľa)  13.35 Slovo – príhovor Jozefa 
Kováčika, hovorcu Konferencie biskupov Slovenska 
13.40 Orientácie 00.05 Slovo R

 rádio lumen
 14.02. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – bás-
nik, spisovateľ, výtvarník a vydavateľ Daniel Hevier 
14.00 Rozhlasová hra – Apoštol milosrdenstva (sv. 
Ján z Boha) 15.00 Svetlo nádeje – Nikdy nevravte, 
že vám sa to nemôže stať, zvuková pohľadnica zo 
spoločenského stretnutia psychicky chorých ľudí 
21.00 Karmel – kresťanský filozof prof. Ján Letz.
 17.02. (streda)  16.00 Modlitba ruženca z Ka-
tolíckej univerzity v Ružomberku 18.00 Emauzy 
– rímskokatolícka sv. omša z Katedrály sv. F. 
Xaverského z Banskej Bystrice, celebruje rektor 
KU v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa
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Pomôcky: 
Vote, Koir, 

Okra,k 
Steine

Označenie 
unce Príkro

Autor: 
Vladimír 

Komanický

Dal do 
poriadku veci 

na úrade

Koncovka 
ženských 

mien
Tráradlo Znížený 

tón „e“ slovo Zelenina 
bamia Vrchol sťažňa Citoslovce 2. časť 

tajničky
Druh písma, 

italienka

Symetrála
Hlas, 
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otiepky

Umýval sa
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Ázijský vozík Snoval Vodárenský, 
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zámeno
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5. časť 
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4.časť  
tajničky

Tyčka  
v kuríne

Plyn 
na  kúrenie

 c k h r a d ň B l u d a k m e ň z

 j i e v Š l r Á l a s r k l i s t

 p o t a u a u i c t B j a a l d e

 ž o i r d Š c o e e v y h ž e a B

 k o l a Ó a d Ó s l s e r d B r o

 j a n i s n r u t a ž s i i Á a r

 r e t s e k y z a p i n l n n a h

 r y v s t v a o r a a o a o t t d

 o e B a c r k l n v k y n o v z a

 t l a Á B e a a i v i z l a t o v

 u i n r r y n ch l ch e e t Ó r a i

 a t Á o r Á r a F F s Ó r a m c l

 c a n n s v k a e Ť m a n a r ch o

legenda: ananÁs, atÓm, autor, ÁBel, Áron, BanÁn, 
Blud, Brada, BrÁna, cena, cesta, citrÓny, cmar, 
dedina, dražBa, dres, duŠa, eFez, elita, ester, FarÁr, 
hrad, hroB, kalich, kmeň, koliBa, kotva, laByrint, 
list, ochrana, oliva, paleta, polievka, ratolesŤ, 
ryBa, ryBÁr, sinaj, slovo, sÓda, strach, svet, tÓra, 
ulica, uzol, viera, vlak, vrch, zlato, zrada, zvony, 
žalm, žiak.

tajničku osemsmerovky tvorí 26 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 02: krížovka: (pozri sk 13, 22); 
osemsmerovka: dobrý kňaz je ako druhý kristus. VýhERcA: 
emélia terčaníková, vranov nad topľou; zo správnych riešení 
vylosujeme držiteľa knihy Rok slova od spolku sv. cyrila 
a metoda. riešenia zasielajte na adresu: slovo, p.o.Box 204, 
080 01 prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.
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 21.02. (nedeľa)  13.00 Literárna kaviareň – Eva 
Kristínová recituje P.O. Hviezdoslava 21.00 Kar-
mel – Unikáty Kežmarku – drevený artikulárny 
kostolík Svätej Trojice, nový evanjelický kostol 
a Lyceálna knižnica
 26.02. (piatok)  20.30 ÚV hovor – liečba drogo-
vých a iných závislostí v resocializačnom zariadení 
Retest v Bratislave
 28.02. (nedeľa)  21.00 Karmel – Po rokoch opäť 
na Slovensku. Hosť relácie: Mons. Dominik Kaľata 
– jezuita, ktorý prežil príkoria komunistického 
režimu a ako biskup dlhé roky slúžil v Nemecku

 rádio slovensko
 14.02. (nedeľa)  21.05 Cesty – Rok kresťanskej 
kultúry na Slovensku 
 17.02. (streda)  19.20 Ekuména vo svete
 18.02. (štvrtok)  19.20 Rádio Vatikán
 21.02. (nedeľa)  21.05 Cesty
 24.02. (streda)  19.20 Ekuména vo svete
 25.02. (štvrtok)  19.20 Rádio Vatikán
 28.02. (nedeľa)  21.05 Cesty – Svetový deň 
modlitieb žien 2010 

 rádio slovensko a regina
 14.02. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
 21.02. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka sv. omša 
z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
 28.02. (nedeľa)  09.30 Evanjelické služby Božie 
z Marhane

 rádio regina (ke)
 14.02. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia z Katedrály Narodenia presvätej 
Bohorodičky v Košiciach

 rádio regina (ba, bb, ke)
 13.02. (sobota)  21.00 Viera v živote
 14.02. (nedeľa)  17.10 Frekvencia M
 17.02. (streda)  21.00 Cesty R
 20.02. (sobota)  21.00 Viera v živote
 21.02. (nedeľa)  17.10 Frekvencia M
 24.02. (streda)  21.00 Cesty R
 27.02. (sobota)  21.00 Viera v živote
 28.02. (nedeľa)  17.10 Frekvencia M

 rádio regina (ba, bb)
 14.02. (nedeľa)  07.55 Z duše – Stanislava 
Jurčáková: Úvaha k sviatku sv. Valentína; 14.45 
Z duše R
 21.02. (nedeľa)  07.55 Z duše – Daniel Šovc: Kríž 
ako pôstny symbol; 14.45 Z duše R
 28.02. (nedeľa)  07.55 Z duše 14.45 Z duše R

 rádio devín
 14.02. (nedeľa)  15.30 Slovo pre veriacich i neve-
riacich – Ivan Tóth: Obraz trpiacej Lásky
 21.02. (nedeľa)  15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich
 28.02. (nedeľa)  15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich

 Zmena programu vyhradená.
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 gr.kat.  mládežnícke centrum bárka
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

15. – 18.02.2010 – Jarné prázdniny (Týždeň tvorivých 
dielní pre animátorov zameraný na využitie filmu pri 
evanjelizácii.)
05. – 07.03.2010 – Kurz Filip (Vedie otec J. Maretta.)
19. – 21.03.2010 – Tematický víkend: Chcem začať písať 
ikonu (Základy ikonopisectva vedie Peter Komišak.)
26. – 28.03.2010 – Kvetný víkend
09. – 11.04. 2010 – Tematický víkend: Chodíme spo-
lu. Čo buduje a čo ničí náš vzťah? (Vedie otec Ivan 
Molčányi.)

 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

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 Kris-
ta, 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

Nedeľná liturgia pre Rómov – Dom kultúry (KDV) pri kláš-
tore paulínov vo Vranove nad Topľou (vždy o 10. hod.)
24.02.2010 – Biblická škola – DK Čičava (od 17. do 21. 
hod.)
10.03.2010 – Biblická škola – DK Čičava (od 17. do 21. 
hod.)
19.03.2010  – Mladí mladým – stretnutia organizo-
vané rómskymi mládežníkmi v KDV (informácie o čase 
telefonicky)
24.03.2010 – Biblická škola – DK Čičava (od 17. do 21. 
hod.)
14.04.2010 – Biblická škola – DK Čičava (od 17. do 21. 
hod.)
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, 
víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie 
telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách 
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie 
telefonicky)

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

Filip
Život v Kristovi
Vyslobodenie a vnútorné uzdravenie 

 
Život kresťana by mali charakterizovať určité znaky, ako sú láska, pokoj a radosť. No pravda 
je často taká, že na to, aby sme vedeli niekoho identifikovať, že je kresťan, musíme ho vidieť 
vychádzať z chrámu alebo sa prežehnať pred jedlom... No aj keď vidíme tieto znaky v živote 
kresťana, cítime, že nervozita, nepokoj, ba často aj strach ho robia smutným človekom. Nad 
podobnou situáciou mnohých z nás sa vznášajú Ježišove slová: „Aj vy ste teraz smutní; ale zasa 
vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16, 22).

Pre naplnenie tohto Božieho slova v našich životoch GMC Bárka v Juskovej Voli pripravila 
niekoľko tematických víkendov.

Kurz Filip
Tento kurz je o základných pravdách našej viery, o spoznaní Ježiša Krista ako osobného Spasi-
teľa, o skúsenosti so Svätým Duchom a odovzdaní svojho života Bohu.

Život v Kristovi
Kurz je nadstavbou Kurzu Filip, ktorý sa skladá z tém Dôležitosť modlitby, Ako a prečo čítať 
Božie slovo, Ako obstáť v duchovnom boji, Ako byť vedený Svätým Duchom a Ako hovoriť iným 
o Kristovi.
12. – 14. február 2010
Miesto: GMC Bárka v Juskovej Voli
Termín prihlášok: vždy najneskôr do štvrtka rána pred začiatkom daného víkendu na tel. 
čísle 057/4490290 alebo emailom na adrese: skolacentrum@centrum.sk.
Cena pobytu: 20 €, pre členov Centra voľného času 5 €.

Vyslobodenie a vnútorné uzdravenie v Kristovi
Tento víkend je určený pre všetkých, ktorí cítia, že potrebujú vnútorné uzdravenie.
Tematický obsah: Ježiš Kristus – zvrchovaný víťaz, Pokánie a zrieknutie sa hriechov okultizmu, 
mágie a pod., Odpustenie, Zlomenie prekliatí, Otvorenie sa Svätému Duchu a požehnaniu. 
V tíme prednáša aj kresťanská psychologička a ďalší hostia, ktorí sa zaoberajú modlitbou 
oslobodenia a vnútorného uzdravenia.

Termíny ďalších víkendov nájdete na tejto strane v informačnom stĺpčeku Gréckokatolíckeho 
mládežníckeho centra Bárka.


