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Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda

Kongregácia pre východ-
né cirkvi zriadila 10. 
apríla 1994 Delegatúru 

sv. Cyrila a Metoda sestier 
Rádu svätého Bazila Veľkého so 
sídlom v Sečovciach. Oficiálny 
začiatok jej činnosti potvrdila 
vtedajšia generálna predstavená 
Dia Stasiuková OSBM listom 
z 25. apríla od 1. mája 1994. 
Do novozriadenej delegatúry, 
ktorá bola vyčlenená z pro-
vincie Bolestnej Matky Božej 
so sídlom v Prešove, patrilo 14 
sestier. Za predstavenú bola 
vymenovaná sr. Emélia Turčaní-
ková. V Sečovciach bol zriadený 
aj noviciát. Prvou novicmaj-
sterkou bola sr. Naukracia 
Zavacká. Kongregácia pre 
východné cirkvi vyhlásila v roku 
2001 zmenu štatútu delegatúry 
na Viceprovinciu svätých Cyrila 
a Metoda sestier Rádu svätého 
Bazila Veľkého na Slovensku.

História sestier baziliánok 
v Sečovciach je známa už 
od roku 1945. Ctihodná matka 
Magdaléna Humenjuková bola 
osobnosť, ktorej veľmi záležalo 
na záchrane duší. Túžila, aby 
sestry baziliánky pracovali 
aj medzi gréckokatolíkmi 
hovoriacimi po slovensky. 
Podarilo sa jej poslať v roku 
1945 prvé tri sestry do Sečoviec. 
Boli to sr. Pavlína Vasilková, 
sr. Pachomia Petríková a sr. 
Jozafáta Hámorská. O príchod 
sestier do Sečoviec sa zaslúžili 
aj otcovia baziliáni. Po vyjed-
návaní s krajským inšpektorom 
Sčerbikom dostali dve sestry 
dekréty učiť v meštianskej škole 
a jedna v materskej škole.

Predstavený baziliánov otec 
Polykarp Oleár OSBM sa ich 
ujal a s veľkou obetavosťou im 
pomohol s ubytovaním na Ko-
chanovskej ulici.

Pracovné pole v Sečovciach 
bolo krásne. Zvlášť práca s mla-
dými, ktorí húfne prichádzali 
za sestrami do kláštora. Sestry 
ich učili spievať cirkevné piesne, 
šiť na šijacom stroji, vyšívať 
a pod.

Písal sa osudný rok 1950. Pre 
všetky rehole na Slovensku na-

stali ťažké časy. 30. augusta 1950 
polícia dom obsadila a uzavrela. 
Sestry naložila do nákladného 
auta a odviezla. O niekoľko dní 
sa ocitli v Kostolnej pri Tren-
číne, kde už boli sústredené 
mnohé sestry z učiteľských 
reholí. Bola im pridelená práca 
v továrni Merina.

Komunita sestier zo Sečo-
viec putovala trasou Krásna 
Lipa, Meziměstí pri Broumove, 
Rumburk, Varnsdorf, Svitavy, 
Smilkov pri Benešove, Mukařov 
pri Prahe. Sestry pracovali v ťaž-
kých podmienkach v továrňach 
na spracovanie ľanu, bavlny 
a výroby pančúch. V roku 1954 
im politický režim určil sociál-
nu starostlivosť pre oligofrénne 
ženy v Svitavách. Takmer 37 
rokov sa sestry venovali tejto 
neľahkej službe.

Veľké utrpenie však pri-
nieslo bohaté ovocie. Počas 
Dubčekovej éry (1968 – 1969) 
sa mnoho mladých dievčat 
zo Slovenska rozhodlo kráčať 
cestou rehoľného života, tým sa 
rady sestier baziliánok zdvoj-
násobili a sestry mohli vytvoriť 
dve komunity. V roku 1974 bola 
skupina šiestich sestier prelo-
žená do Smilkova pri Benešove. 

Komunistický režim ich v roku 
1986 preložil do Charitného 
domova sestier sv. Hedvigy 
v Mukařove pri Prahe. Skupina 
ôsmich sestier pokračovala 
v práci v ústave s duševne po-
stihnutými ženami v Svitavách.

Sestry Rádu sv. Bazila 
Veľkého riskovali vlastný život 

v neľudských podmienkach. 
V priebehu niekoľkých desia-
tok rokov protináboženského 
teroru zachovávali a udržiavali 
v sebe živú vieru v Boha a v Ka-
tolícku cirkev.

Po páde komunistického reži-
mu nastal čas vrátiť sa do vlast-
ných kláštorov a medzi veria-
cich. Sr. Jozafáta Hámorská túto 
významnú udalosť zaznamena-
la v baziliánskej kronike takto: 
„Nadišlo Božie zmilovanie aj 
pre Československú republiku, 
keď 17. novembra 1989 pre-
behla tichá, nekrvavá revolúcia 
a priniesla aj nám náboženskú 
slobodu, že sme sa mohli vrátiť 
na naše drahé Slovensko. Nastal 
čas obnovy zasväteného života 
cez modlitbu, apoštolát a obety, 
venovať sa tým, ku ktorým nás 
posiela dobrotivý Boh.“

Po štyridsaťročnom putovaní 
v exile sa sestry vrátili na rodné 

Slovensko.
Ako prvé sa 30. mája 1990 vrá-

tili sestry z Mukařova pri Prahe. 
So súhlasom otca biskupa Jána 
Hirku a miestneho správcu otca 
Milana Tomáša sa usadili v gréc-
kokatolíckej farnosti v Tre-
bišove. Za pomoci veriacich 
zrekonštruovali zakúpený dom 
a začali s apoštolskou prácou vo 
farnosti.

Komunita sestier baziliá-
nok zo Svitav sa do Sečoviec 
presťahovala neskôr. Prvé dve 
sestry prišli 20. januára 1991 
na pozvanie duchovného otca 
Pavla Tirpáka. Hneď začali s vy-
učovaním náboženstva v ško-
lách. Ďalšie sestry prišli v prvej 
polovici mája a ďalšia skupina 
prišla 6. júna 1991. Splnilo sa aj 
túžobné očakávanie veriacich 
i otca Pavla Tirpáka, ktorý ich 

s veľkou láskou prijali a ochot-
ne pomáhali pri počiatočnom 
zriadení zakúpeného domu.

Baziliánsky rehoľný život 
v čase slobody pomohli rozvi-
núť sestry baziliánky z USA.

Helena Šimková OSBM

2 | predstavujeme

Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda na Slovensku zahŕňa:
Kláštor Troch svätiteľov v Sečovciach (viceprovinciálna predstavená sr. Helena Šimková OSBM, 

predstavená kláštora sr. Ludmila Chmelářová OSBM)
Kláštor sv. Bazila Veľkého a sv. Makríny v Trebišove (predstavená kláštora sr. Gabriela Hlinková 

OSBM)
Dom vo Vranove nad Topľou (predstavená domu sr. Metoda Bočkayová OSBM)
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Kedy hovoriť a kedy mlčať
Žijeme v čase rozmachu technických 

možností vzájomnej komunikácie. Najmä 
mladí ľudia si život bez mobilných telefó-
nov a internetových foriem komunikácie 
už ťažko vedia predstaviť. Technika je pri 
medziľudskej komunikácii nápomocná, 
ale nenahrádza ju. Lebo ten, kto skutočne 
komunikuje, je sám človek. Od jeho mravnej 
vyspelosti závisí, či komunikácia bude pre 
jeho život prínosná a obohacujúca, alebo sa 
mu stane mravnou i časovou príťažou.

Hodnotu jazyka poznali ľudia už v dávnej 
minulosti, o čom svedčí bájka, v ktorej je reč 
symbolizovaná jazykom ako pokrmom.

Istý kráľ si zavolal kuchára a rozkázal mu 
pripraviť najlepšie jedlo. Kuchár mu pripravil 
ľudský jazyk. Prekvapený kráľ sa pýta: „To že 
je najlepšie jedlo?“ Kuchár spokojne prikývol 
kráľovi a vysvetlil prečo. Koľko pekného 
a dobrého sa dá povedať jazykom, dokonca 
aj zachrániť život!

Kráľ potom rozkázal kuchárovi, aby mu 
priniesol najhoršie jedlo. Kuchár mu znova 
priniesol jazyk a nechápajúcemu kráľovi po-
dal vysvetlenie, že veľa zla môžu zapríčiniť 
nevhodné, nepravdivé a zlé reči, ktoré môžu 
človeka aj zabiť.

Z tejto bájky jasne vidno, že naša reč nutne 
podlieha morálnemu hodnoteniu. Svedčí 
o tom aj apoštol Jakub, ktorý vo svojom 
liste konštatuje morálne rozdielnu hodnotu 
reči, keď píše: „Ním (jazykom) dobrorečíme 
Pánovi a Otcovi, ním však aj zlorečíme ľu-
ďom... Z tých samých úst vychádza dobrore-
čenie i zlorečenie“. (Jak 3, 9 – 10) A na inom 
mieste zasa prakticky napomína kresťanov: 
„Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek 
má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý 
do reči a pomalý do hnevu, lebo človek 
v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bo-
hom“. (Jak 1, 19 – 20)

Azda najvypuklejším problémom pri na-
šom rozprávaní je zbytočná mnohovravnosť. 

Obyčajne je častejším javom u žien, ktoré sú 
od prirodzenosti náchylnejšie viac rozprá-
vať ako muži. Vyriecť veľa slov však ešte 
neznamená veľa povedať. Ani málovravnosť 
vyplývajúca z povahy a emocionálnej i inte-
lektuálnej výbavy človeka nie je automaticky 
cnosťou. Akurát ten, kto menej hovorí, 
navraví menej zbytočných rečí. Ideálne je, 
keď človek vie povedať správne slová v pravú 
chvíľu a nimi priniesť povznášajúce posol-
stvo pre svojich bratov. Na druhej strane je 
z psychológie známe, že ticho prináša veľa 
pozitívnych momentov do nášho života. 
V tichu najskôr počujeme Boží hlas, ktorý 
nás vedie a napomína na životných križo-
vatkách. Ticho lieči našu unavenú psychi-
ku, aby sme nereagovali na druhých ľudí 
podráždene. Cez tvorivé ticho k nám prichá-
dzajú nápady a myšlienky, ktorými obohacu-
jeme svojich bratov a budujeme svet.

V novembri slávime sviatok veľkého 
východného cirkevného otca sv. Jána Zlato-
ústeho (344 – 407), ktorý sa preslávil najmä 
svojimi vynikajúcimi rečníckymi schopnos-
ťami. Tie nezakopal, ale využil ich na ohla-
sovanie evanjelia. Predtým však niekoľko 
rokov prežil v tichu púšte, kde mal vhodné 
prostredie na premeditovanie Božieho 
slova a zosúladenie svojho života. Až potom 
takpovediac išiel do terénu a slovom i perom 
vyučoval a povzbudzoval zverený Boží ľud. 
Z pohľadu tejto skúsenosti Jána Zlatoústeho 
a mnohých ďalších duchovných otcov skús-
me aj my uprostred dňa občas uprednostniť 
tvorivé ticho pred hlukom. To neuškodí 
našej komunikácii, ale pomôže nám hlbšie 
sa otvoriť pre Boha a iných a do svojej reči 
vložiť viac autentickosti a pravdy.

Michal Hospodár
predseda redakčnej rady
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�� Kňazské exercície Pražského 
apoštolského exarchátu sa konali 
11. – 15. októbra na mariánskom 
pútnickom mieste v Hejniciach. 
Exercície na tému poslušnosti, 
ktorá sa má stať aktuálnou pre ďalší 
život kňazov, viedol otec Volodymir 
Los z Ukrajiny. (www.exarchat.cz)

�� 230. výročie posviacky užho-
rodského Katedrálneho chrámu 
Povýšenia čestného a živo-
todarného Kríža a prenesenia 
biskupského centra z Mukačeva 
do Užhorodu oslávili na Zakarpat-
sku 15. októbra. Archijerejskú svätú 
liturgiu spolu s vladykom Milanom 
Šášikom celebroval aj hajdúdorož-
ský gréckokatolícky hierarcha Filip 
Kočiš z Maďarska, pomocný biskup 
ľvovskej archieparchie UGKC vlady-
ka Benedikt Aleksijčuk SU a vladyka 
Eugen Kočiš, emeritný pomocný 
biskup Pražského apoštolského 
exarchátu v ČR. Súčasťou osláv bola 
tlačová konferencia vladyku Milana. 
Žurnalisti patrili medzi prvých náv-
števníkov zreštaurovanej biskupskej 
kaplnky. (Miroslava Macová)

�� Druhé katolícko-pravosláv-
ne fórum sa konalo na gréckom 
ostrove Rodos od 18. do 22. októbra 
na podnet ekumenického patriarchu 
Bartolomeja. Témou fóra boli vzťahy 
medzi Cirkvou a štátom.

�� 29. októbra si pamätná konfe-
rencia, ktorú organizovala Nadácia 
pápeža Pacelliho v Ríme, pripome-
nula 60. výročie vyhlásenia dogmy 
o Nanebovzatí.

�� Najstaršia existujúca katolícka 
univerzita v belgickom Lovani už 
nechce byť katolícka. Vedenie uni-
verzity sa rozhodlo, že vyškrtne zo 
svojho názvu prívlastok „katolícka“. 
Chce sa tak dištancovať od Vatikánu 
po škandáloch sexuálneho zneužitia 
a kritikách, ktoré zazneli od niekto-
rých vatikánskych exponentov proti 
udeleniu Nobelovej ceny vynálezcovi 
umelého oplodnenia in vitro Ro-
bertovi Edwardsovi. Rektor univer-
zity Mark Waer sa vyjadril, že titul 
katolícky dnes nielen nepredáva, ale 
vraj diskredituje celý „univerzitný 
podnik“. (RV)

�� 14. októbra zomrel v poľskom 
mestečku Trzebnica otec Tadeusz 
Styczen, docent filozofie a blízky 
priateľ pápeža Jána Pavla II.

4 | spravodajstvo

Medzinárodný modlitbový kongres za život
V Ríme sa 6. – 10. októbra konal 
Medzinárodný modlitbový 
kongres za život pod názvom 
A svetlo vo tmách svieti, ktorý 
už po piatykrát zorganizo-
vala organizácia Human Life 
International (HLI) z Rakúska. 
Na konferencii sa zúčastnili 
predstavitelia Cirkvi a laic-
kých pro-life organizácií zo 
45 krajín sveta. Zo Slovenska 
sa na konferencii zúčastnili 
šéfredaktor časopisu Duchov-
ný pastier Mgr. Daniel Dian, 
ThLic., vedúci Katedry filozofie 
a religionistiky GTF PU v Pre-
šove doc. PhDr. Pavol Dancák, 
doc. MUDr. Mária Mojzešová, 
PhD., z Vysokej školy zdra-
votníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety v Bratislave a z mod-
litbového združenia Život ako 
dar jeho predsedníčka Mgr. Eva 
Čeřovská a Ing Elena Lehocká.

Na kongrese odznelo 
množstvo vzácnych príspevkov. 
Mons. Philip Reilly z New Yorku 
v zaujímavých prednáškach 
vyzdvihol dôležitosť modlitby 
za záchranu počatého života 
aj priamo pred nemocnicami, 

kde sa robia potraty. Pripome-
nul, že počas dvadsiatich rokov 
modlitieb pred nemocnicami, 
svätých omší, pochodov za život 
a adorácií zavreli v USA dve 
tretiny potratových kliník.

Kongresom ako najdôležitej-
šie rezonovali dôležitosť mod-

litby, pôstu a obety, bezpodmie-
nečná láska k ľuďom, vzdelá-
vanie sa a konkrétna činnosť 
za záchranu počatého života. 
Vo viacerých prednáškach 
však zaznelo aj konštatovanie 
o mlčaní a nečinnosti mnohých 
biskupov. (elka)

V Ríme si pripomenuli 20. výročie CCEO
Pri príležitosti 20. výročia 
promulgácie Kódexu kánonov 
východných cirkví (Codex 
Canonum Ecclesiarum Orienta-
lium – CCEO) sa 8. a 9. októbra 
uskutočnilo v Ríme pracovné 
stretnutie usporiadané Pápež-
skou radou pre výklad textov 
zákonov v spolupráci s Kon-
gregáciou pre východné cirkvi, 
Pápežskou radou na podporu 
jednoty kresťanov a Pápež-
ským orientálnym inštitútom. 

Hlavnými témami stretnutia 
boli historický vývoj východnej 
kodifikácie, legislatívne aktivity 
východných cirkví a ekumenic-
ké aspekty CCEO.

Na záver stretnutia prijal 
účastníkov na audiencii Svätý 
Otec Benedikt XVI., ktorý pri 
tejto príležitosti povedal: „Ako 
už bolo mnohokrát zdôrazne-
né, uskutočnená plná jedno-
ta východných katolíckych 
cirkví s Cirkvou Ríma nemôže 

predstavovať oslabenie vedomia 
autenticity a originality. ... Nový 
CCEO vytvoril pre katolíkov 
východného obradu sčasti novú 
disciplinárnu situáciu a stal sa 
platným nástrojom na ochranu 
a šírenie vlastného rítu pojatého 
ako liturgický, teologický a du-
chovný odkaz rôznych kultúr 
a historických okolností, ktorý 
vyjadruje spôsob života z viery 
vlastný každej cirkvi podľa jej 
práva...“ (www.exarchat.cz)

Nocou svetla britskí katolíci zviditeľnili svoju vieru
Britskí veriaci boli vyzvaní 
k tomu, aby sa v predvečer 
slávnosti Všetkých svätých 31. 
októbra pripojili k iniciatíve 
s názvom Noc svetla. Svetlo 
sviečky v okne ich príbytkov 
bolo viditeľným znamením 
viery v Krista. Biskupi Anglicka 
a Walesu prišli s touto výzvou, 
aby pomohli znova objaviť 

pravý zmysel kresťanskej 
slávnosti Všetkých svätých. Išlo 
o aktivitu, ktorá bola zameraná 
proti okultistickému sviatku 
Halloween, ktorý sa stal ko-
merčnou záležitosťou i v tra-
dične katolíckych krajinách. 
Osvetľovanie tekvíc, masky 
čarodejníc či strašidiel sa stalo 
dobrým obchodom. Halloween 

sa stal po Vianociach a Veľkej 
noci ekonomicky najvýnosnej-
ším sviatkom. Britskí veriaci 
boli vyzvaní k oslave vigílie tejto 
slávnosti účasťou na svätej omši 
a adoráciou Najsvätejšej svia-
tosti. Deti sa mohli preobliecť 
za svätých alebo si obliecť biely 
odev na znak svojej vernosti 
Kristovi, ktorý je Svetlom sveta.

n zakázaná interupcia
n čiastočne povolená interupcia
n povolená interupcia

105 krajín 
zapojených 
do hnutia ProLife
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�� 9. októbra sa vydali veriaci 
farnosti Medzilaborce-Vydraň 
a filiálok Kalinov a Palota pod 
vedením duchovného otca Jána 
Bočkaja na púť do Litmanovej. 
Cestou sa zastavili v prešovskej 
katedrále, kde si uctili relikvie bl. 
biskupov P. Gojdiča a V. Hopka, 
a obzreli si kópiu Turínskeho 
plátna. Duchovný program tvorili 
mariánske piesne, modlitby ružen-
ca a Molebenu k Presvätej Bohoro-
dičke, ale aj krížová cesta na horu 
Zvir, sviatosť zmierenia a spoločná 
svätá liturgia. (-jb)

�� Katolícka bohoslovecká 
fakulta v UK v Bratislave oslávi-
la 60 rokov. Pri tejto príležitosti 
katedra cirkevných dejín uspo-
riadala 12. októbra konferenciu 
na tému 60 rokov v živote Katolíckej 
bohosloveckej fakulty v Bratislave 
(1950 – 2010). V programe vystúpil 
aj prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., 
s príspevkom, v ktorom sa zameral 
na ťažké časy Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku, na zrušenie 
jej seminára a štúdium gréckoka-
tolíckych bohoslovcov na CMBF 
v Bratislave.

�� Pravoslávny arcibiskup 
navštívil Nitriansku diecézu. Vo 
štvrtok 14. októbra sa na Nitrian-
skom hrade uskutočnilo stretnu-
tie nitrianskeho biskupa Mons. 
Viliama Judáka a pravoslávneho 
michalovsko-košického arcibiskupa 
Juraja Stránskeho. Okrem nadvia-
zania priateľských kontaktov bolo 
dôvodom návštevy i odovzdanie re-
likvie sv. Andreja-Svorada a Beňadi-
ka, ktorú arcibiskup Juraj Stránsky 
prevzal z rúk Mons. Viliama Judáka 
po spoločnej modlitbe v nitrianskej 
katedrále.

�� 15. – 17. októbra sa v mládež-
níckom centre v Juskovej Voli 
uskutočnil tematický víkend 
pod názvom Kultúra života 
s MUDr. Františkom Orlovským, 
ktorý je predsedom Donum Vitae. 
Prednášky boli zamerané na his-
tóriu ochrany života a súčasný stav 
na Slovensku, duchovnú a telesnú 
plodnosť, vzťahy a bioetiku. Pred-
nášajúci poukázal na dôstojnosť 
ľudského plodenia, ktoré bolo 
podporené osobným svedectvom. 
Dvadsaťdva mladých ľudí si mohlo 
z tohto víkendu odniesť množstvo 
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V Porúbke obnovili farský chrám
Po dlhom očakávaní sa naplnila 
túžba gréckokatolíckych veria-
cich v Porúbke. Za veľkej účasti 
veriacich posvätil v nedeľu 12. 
septembra pred sv. liturgiou 
otec Michal Onderko ml., 
generálny vikár Prešovského 
arcibiskuptstva, dielo obnovy. 
Počas jedného roka veriaci tejto 

farnosti obnovili svoj chrám 
zasvätený Narodeniu Presvätej 
Bohorodičky, ktorý bol postave-
ný v roku 1749. Pristavili bočnú 
loď chrámu a sakristiu, vyme-
nili strechu na chráme a veži, 
obnovili vonkajšiu fasádu. 
Celkovo upravili okolie chrá-
mu, vybudovali oporný múr 

z kameňa a betónu proti zosuvu 
svahu, do ktorého bola vsunutá 
z kameňa vymurovaná lurdská 
jaskynka Nepoškvrnenej. V in-
teriéri pribudla nová omietka, 
keramická dlažba, nová elek-
troinštalácia, lavice, žertveník, 
oltár. (Michal Džatko)

Svetlík 2010

15. – 17. októbra sa dvadsať prvá-
čikov stretlo na animátorskej 
škole. Tentoraz sa uskutočnila 

vo formačnom centre hnutia 
Fokoláre – Dielo Máriino Skala 
vo Svite, kde sa konal Svetlík 

2010 – celoslovenské stretnu-
tie pracovníkov s mládežou. 
Cieľom podujatia nebolo iba 
vzájomné stretnutie, ale aj for-
mácia a zdieľanie. V sobotňaj-
šom programe si mali možnosť 
vypočuť otca Marka Iskru, 
riaditeľa a duchovného správcu 
Pastoračného centra pre rodinu 
Banskobystrickej diecézy, ktorý 
hovoril o teológii tela. Okrem 
samotných prednášok program 
tvorila aj spoločná modlitba, 
adorácia a rozhovory o skúse-
nostiach s prácou s mládežou. 
(Slavomír Zahorjan)

Zomrel gréckokatolícky kňaz Ján Hrustič, titulárny kanonik
V utorok 19. októbra 2010 
zomrel v Prešove zaopatrený 
sviatosťami vo veku 86 rokov 
a v 59. roku kňazstva gréc-
kokatolícky kňaz Prešovskej 
archieparchie otec Ján Hrustič, 
titulárny kanonik. 

Pohrebné obrady vykonal 
prešovský arcibiskup a metro-
polita Ján Babjak SJ v pondelok 
25. októbra v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Koncelebro-
vali emeritný pražský pomocný 
biskup Ján Eugen Kočiš a 35 
kňazov. Bol pochovaný na cin-
toríne v Klenovej (okres Snina). 

Vladyka Ján Babjak SJ v homí-
lii povedal, že otec Ján Hrustič 
bol vyrovnaný, zmierený a ho-
vorieval: „Ako Pán Boh chce“. Aj 
keď prichádzali rôzne choroby, 
stále prichádzal do Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, aby 
slúžil sväté liturgie v spoločen-
stve kňazov a veriacich. „Bol 
veľmi úctivý, pokorný, príveti-
vý,“ povedal vladyka. Zároveň 
vyjadril poďakovanie za službu 

otca Jána pre Gréckokatolícku 
cirkev. 

Otec Ján Hrustič sa narodil 17. 
júna 1924 v Klenovej, v roľníckej 
rodine. Vo svojej mladosti prežil 
útrapy druhej svetovej vojny. 
V roku 1943 bol hitlerovskými 
vojskami uvrhnutý do koncen-
tračného pracovného tábora 
v Kišvarde, neskôr odvlečený 
na nútené práce do Rumunska, 
odkiaľ sa mu podarilo utiecť. 
Po úteku sa prihlásil do Čes-
koslovenského armádneho 
zboru. Počas bojov bol zranený 
a uvoľnený z armády. 

Sviatosť manželstva prijal 
v Gréckokatolíckej cirkvi v roku 
1946 s Annou, rod. Kurpito-
vou. Boh im požehnal troch 
synov. 2. júla 1952 bol v Prešove 
ordinovaný. Pôsobil najprv ako 
pravoslávny kňaz, ale hneď 
v jari v roku 1968 medzi prvými 
požiadal o prijatie za gréckoka-
tolíckeho kňaza. Po obnovení 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi 
pôsobil v rokoch 1969 – 1970 

ako správca gréckokatolíckej 
farnosti v Kapišovej, v rokoch 
1970 – 1985 v Malcove, v ro-
koch 1985 – 1990 v Pčolinom 
a v rokoch 1990 – 2000 v Ruskej 
Porube. Od roku 2000 bol 
na odpočinku. V roku 1998 mu 
bol udelený cirkevný titul titu-
lárny arcidekan a v roku 2002 
titulárny kanonik. Posledné 
roky býval v Prešove. Poznali 
sme ho ako jednoduchého 
a dobrosrdečného človeka. 

Večná mu pamiatka! 
(Ľubomír Petrík) 
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V Košiciach si pripomenuli významné výročie jezuitskej 
univerzity
Vedecká konferencia pri príle-
žitosti 350. výročia potvrdenia 
jezuitskej košickej univerzity 
Zlatou bulou Leopolda I. sa 
uskutočnila 8. – 9. októbra 
v Košiciach pod záštitou hlav-
ného organizátora – Centra spi-
rituality Východ-Západ Michala 
Lacka za spoluúčasti Magistrátu 
mesta Košice a Mestského úra-
du Košice-Staré mesto.

V prvý deň si prítomní 
pripomenuli slávnu históriu 
univerzity. Druhý deň sa niesol 
v znamení otcov jezuitov a ich 
súčasného pôsobenia na Slo-
vensku. Vrcholom bola svätá 
omša v bývalom jezuitskom 
(dnes premonštrátskom) kosto-
le, ktorej predsedal vladyka Ján 

Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
a metropolita, a koncelebro-
vali vladyka Milan Chautur 
CSsR a provinciál Spoločnosti 
Ježišovej na Slovensku P. Peter 

Bujko. Po obede si účastníci 
mali možnosť pozrieť priestory 
Centra spirituality a pozrieť 
dokumentárny film o Munkov-
coch. (Michal Vadrna)

V Prešove sa konala vedecká konferencia  
o bl. Vasiľovi Hopkovi
Blahoslavený biskup mučeník 
ThDr. Vasiľ Hopko bol pred-
metom záujmu bádateľov 
na vedeckej konferencii s me-
dzinárodnou účasťou, ktorá sa 
uskutočnila 11. októbra na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. 
Bola to záverečná konferen-
cia v rámci projektu VEGA 
na tému Reflexia jednoty v diele 
a pôsobení bl. biskupa Vasiľa 
Hopka v kontexte eurointegrač-
ného procesu. Zorganizovala ju 
katedra systematickej teológie 
GTF PU pod vedením vedúceho 
projektu prof. ThDr. Vojtecha 
Boháča, PhD. Prednášatelia 
sa venovali predovšetkým 
tretej etape života a pôsobenia 
V. Hopka v období rokov 1968, 
keď bola obnovená činnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi v býva-
lom Československu, až 1976, 
keď vladyka zomrel. Účastní-
kom bol k dispozícii aj konfe-
renčný zborník.

Úvodné slovo prešovského ar-
cibiskupa a metropolitu Mons. 
ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. 
predniesol otec Ľubomír Petrík.

Účastníkov konferencie 
pozdravil dekan GTF PU 
prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., 

ktorý mal zároveň prednášku 
o súradniciach doby, v ktorej žil 
a pôsobil biskup Hopko. JCDr. 
František Čitbaj, PhD., predo-
strel cirkevnú a politickú situá-
ciu v ČSSR v skúmanej časovej 
etape a ThDr. Peter Borza, PhD., 
ponúkol pohľad na proces súd-
nej rehabilitácie V. Hopka. Jeho 
posledným dňom a pohrebu sa 
venovala Mgr. Oľga Fejerčáková. 
Postulátor procesov blahore-
čenia P. P. Gojdiča a V. Hopka 
Mgr. Ján Krehlík sa podelil 
s ich históriou a chronológiou. 
Doc. ThDr. Michal Hospodár, 
PhD., pripomenul atmosféru 
slávnosti beatifikácie V. Hopka 
v roku 2003 v Bratislave-Petržal-
ke a jeho odkaz. Prof. ThDr. Voj-
tech Boháč, PhD., predstavil 
trebník – liturgickú knihu 
na vysluhovanie sviatostí 
a svätenín, ktorý otec biskup 
venoval v roku 1968 farnosti 
v jeho rodnej obci Hrabské. 
Prof. PhDr. Júlia Dudášová, 
CSc., sa venovala miestu sta-
roslovienčiny v rodine slovan-
ských jazykov. Prof. ThDr. Györ-
gy Janka, PhD., z Maďarska 
zoznámil poslucháčov s Maďar-
skou gréckokatolíckou cirkvou, 
poľskí prednášatelia Dr. hab. 

Józef 
Marecki 
s likvi-
dáciou 
Grécko-
katolíc-
kej cirkvi 
v Poľsku a Dr. Marek Rembierz 
predstavil model dialógu 
východnej a západnej európ-
skej kultúry. PaedDr. František 
Dancák hovoril o svojej koreš-
pondencii s otcom biskupom 
a ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., 
zoznámil akademické zhromaž-
denie s listami a katechézami 
V. Hopka, ktoré sa nachádzajú 
vo farskom archíve v Hrab-
skom, ako aj s jeho článkami 
a textami o ňom v Katolíc-
kych novinách a v Slove. 
Doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slo-
dička, PhD., sa zameral na dog-
matický aspekt teologického 
myslenia, doc. PhDr. Pavol Dan-
cák, PhD., na ekleziálny rozmer 
pôsobenia a ThDr. PaedDr. Mo-
nika Slodičková, PhD., na li-
turgický aspekt spirituality V. 
Hopka. ThDr. PaedDr. Ing. Fer-
dinand Kubík, PhD., zdôraznil 
pedagogický odkaz blahosla-
veného pre dnešnú mládež. 
(Ľubomír Petrík)

podnetov pre svoj život. (Slavomír 
Zahorjan)

�� 15. – 17. októbra sa v Levoči 
uskutočnilo 12. celoslovenské 
sympózium Kruciáty oslobodenia 
človeka. V programe vystúpil Tom 
Edwards, hosť zo Spojených štátov 
amerických, s prednáškou Duchovný 
boj, otec Peter Komanický, ktorý 
zastupoval Diakoniu oslobodenia 
Hnutia Svetlo-Život, otec Jozef 
Voskár z gréckokatolíckej diecéznej 
charity a ďalší prizvaní odborníci. 
(Štefan Paločko)

�� V Trnave sa po tretíkrát konala 
odpustová slávnosť. Gréckokatolíci 
sa zišli 17. októbra pri príležitosti 
sviatku sv. apoštola a evanjelistu Lu-
káša, patróna farnosti, a spolu s bra-
tislavským eparchom Mons. Petrom 
Rusnákom, otcom Jánom Burdom SJ, 
správcom farnosti, otcom Petrom Sa-
bolom, tajomníkom eparchu, otcom 
Gabrielom Dzvoňárom, väzenským 
kaplánom v Trnave-Hrnčiarovciach, 
a otcom Adriánom Čontofalským 
SJ, univerzitným kaplánom, slávili 
archijerejskú svätú liturgiu v Chráme 
sv. Heleny. 
V tomto chráme sa gréckokatolícke 
obrady konajú iba od 5. septembra 
tohto roka, ale veriacim už stihol 
prirásť k srdcu. Liturgiu sprevádzal 
zbor Chrysostomos z Bratislavy. 
Slávnosť sa zakončila v priestoroch 
jezuitského kláštora spoločným 
agapé z darov, ktoré priniesli farníci. 
(Ján Burda SJ)

�� 20. októbra 2010 sa v priesto-
roch Eparchiálnej kúrie v Ko-
šiciach uskutočnilo pravidelné 
zasadnutie Rady KBS pre rodinu 
pod vedením predsedu rady Mons. 
Milana Chautura, ktorý oboznámil 
prítomných s listom Svätého Otca 
Benedikta XVI. a témou 7. svetové-
ho stretnutia rodín: Rodina – práca 
a sviatok. Na zasadnutí sa zúčastnil 
aj Peter Labanič, ThLic. 
V ďalšej časti programu zasadnutia 
rady sa jej členovia zaoberali prípra-
vou konferencie Sociálna angažovať 
v podpore rodín, kurzami prípravy 
na manželstvo, projektom Sára – 
odbremeňovacie služby rodinám, 
manuálom k projektu Deň rodiny, 
predstavením projektu www.mojako-
munita.sk a aktuálnymi informácia-
mi z diecéz o aktivitách pre rodiny.
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V Novom Meste nad Váhom otvorili novú filiálku
V nedeľu 3. októbra vo farskom 
Chráme Narodenia Panny Má-
rie v Novom Meste nad Váhom 
slávil vladyka Peter Rusnák, 
bratislavský eparcha, za účasti 
otca Petra Sabola a otca Igora 
Cingeľa, farára gréckokatolíckej 
trenčianskej farnosti, a miest-
neho rímskokatolíckeho dekana 
Ľudovíta Malého po prvýkrát 
archijerejskú sv. liturgiu. pri 
príležitosti otvorenia grécko-
katolíckej filiálky Nové Mesto 
nad Váhom, ktorá jurisdikčne 
patrí do trenčianskej farnosti. 
Gréckokatolícke sv. liturgie sa 

v tomto meste budú sláviť raz 
mesačne v rímskokatolíckej 
Kaplnke sv. Ondreja (1719) 
blízko námestia.

Ako vo svojom úvodnom prí-
hovore zdôraznil vdp. Ľudovít 
Malý, išlo o „historický okamih“.

Vladyka Peter Rusnák v ho-
mílii vychádzal z nedeľného sv. 
evanjelia a zdôraznil, že podľa 
Ježišových slov sa dá žiť len 
v sile Ducha Svätého. Bez neho 
nemožno slovo napĺňať. Prvým 
a najdôležitejším krokom pri 
počúvaní Božieho slova je 
postoj, ktorý mala Panna Mária 

a ktorý vyjadrila svojím „staň sa“.
Na svätej liturgii sa zúčastnili 

v hojnom počte veriaci oboch 
katolíckych obradov. Svojím 
nádherným spevom liturgiu 
sprevádzal zbor Chrysostomos 
z Bratislavy. Po svätej liturgii 
sa stretli veriaci, ktorí sa hlásia 
ku Gréckokatolíckej cirkvi 
v Novom Meste nad Váhom 
a jeho okolí, i tí, ktorým je 
blízky gréckokatolícky obrad, 
s duchovným otcom Igorom 
Cingeľom, ktorý bude do tohto 
mesta prichádzať sláviť sväté 
liturgie. (Ružena Volovárová)

Mladí navštívili Slovenský raj
V sobotu 9. októbra sa v ran-
ných hodinách vybrala skupina 
mladých z Gréckokatolíckeho 
mládženíckeho pastoračné-
ho centra (GMPC) v Prešove 
na výlet do Slovenského raja. 
Tento výlet sa uskutočnil 
v rámci aktivity S batohom cez 
hory na čele s koordinátorom 
mladých Markom Baranom. 
Cestu odštartovali prehliadkou 
mozaík gréckokatolíckeho 
Chrámu Premenenia Pána 
v Spišskej Novej Vsi. Podstatu 
a majestátnosť mozaiky im 
poodkryl otec Jaroslav Štefanko. 
Po krátkej zastávke nasledovala 
cesta autobusom do Hrabušíc, 
kde sa začínala turistická trasa. 
Prechodom cez kaňon Suchá 
Belá mohli miestami zažiť 

dobrodružstvo okorenené adre-
nalínom. Po chodníkoch plných 
krás, rebríkov a vodopádov 
dorazili do prvého turistického 
cieľa, ktorým bolo Kláštorisko. 
Cesta sa zavŕšila na Tomá-
šovskom výhľade. Po krátkej 
prestávke a spoločných foto-

grafiách sa vydali do Spišských 
Tomášoviec, odkiaľ sa vlakom 
vrátili do Prešova. Centrum 
plánuje organizovať podob-
né výlety do prírody v rámci 
aktivity S batohom cez hory raz 
mesačne. (Zuzana Pavlovská)

Spolok baníkov oslávil 111 rokov 
10. októbra sa uskutočnili oslavy 
111. výročia vzniku spolku, ktorý 
dnes pôsobí pod názvom Pod-
porný banskorobotnícky spolok 
sv. Jána Krstiteľa pri gréckoka-
tolíckej farnosti v Helcmanov-
ciach. Slávnostnú svätú liturgiu 
celebroval otec protosynkel 
Vladimír Tomko. V homílií vy-
soko zhodnotil poslanie spolku. 
Po svätej liturgii sa sprievod 
odobral na miestny cintorín, 
kde bola odslúžená panychída 
za zosnulých členov spolku 
a baníkov.

Oslavy pokračovali v od-
poludňajších hodinách sláv-

nostnou členskou schôdzou, 
na ktorej boli dlhoroční členo-
via spolku ocenení ďakovnými 
listami. Medzi nimi aj najstarší 
člen – 106-ročný Štefan Novotný 
zo Sloviniek, ktorý je členom 
už 85 rokov. Pri príležitosti vý-
znamného jubilea bola vydaná 
História banskorobotníckeho 
spolku v Helcmanovciach.

Myšlienka na posledné veci 
a pochopenie nutnosti vzá-
jomne si pomáhať v nešťastí 
bola pohnútkou pre pradedov 
– baníkov, aby založili spolok. 
Tak vznikol v roku 1899 Banský 
robotnícky spolok podporovania 

vdov a sirôt sv. Jána Krstiteľa 
v Helcmanovciach.

V 30. rokoch minulého 
storočia mal spolok takmer 
800 členov. Okrem sídla mal 
pobočky v Nižných Slovinkách 
a v Mníšku nad Hnilcom. Plnil 
významné sociálne poslanie. Pri 
banských nešťastiach a smrti 
živiteľov alebo ich chorobe 
finančne podporoval vdovy 
a siroty. Aj keď došlo k útlmu 
baníctva, spolok svoje nábo-
ženské, sociálne a spoločenské 
poslanie plní aj v súčasnej dobe. 
(Juraj Manirný)

�� Svätou omšou 19. novem-
bra o 18.00 hod. v Katedrále sv. 
Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici oslávi Mons. Rudolf 
Baláž, banskobystrický biskup, 
70 rokov života. 22. novembra sa 
stretne s diecéznymi a rehoľnými 
kňazmi diecézy, apoštolským nun-
ciom na Slovensku arcibiskupom 
Mons. Mariom Giordanom a s otca-
mi biskupmi slovenských diecéz pri 
spoločnej eucharistickej slávnosti 
a programe v Kňazskom seminári 
sv. Františka Xaverského v Badíne.

�� V týchto dňoch vyšla kniha 
kníh – Malá biblia. Je zmenšenou 
verziou exkluzívnej Zlatej biblie, 
ktorá vyšla pred rokom v limitova-
nom náklade a vzbudila na Sloven-
sku veľký rozruch. Bohato ilustrova-
ná Biblia obsahuje kompletný text 
Starého aj Nového zákona. Takmer 
300 reprodukcií iluminácií na 1 072 
stranách odhaľuje brilantnosť kniž-
ného umenia mnohých stáročí.

�� Vydávanie časopisu AHA! sa 
od januára končí. Rozhodla o tom 
Provinciálna rada saleziánov dona 
Bosca na svojom októbrovom zasad-
nutí. Tento mládežnícky časopis je 
na Slovensku jediným kresťanským 
mesačníkom zameraným na tí-
nedžerov. Napriek tisíckam priaz-
nivcov a podporovateľov zazname-
nal v ostatnom čase pokles čítanosti 
a počet jeho predplatiteľov sa znížil.

�� 30. mája až 3. júna 2012 sa 
v Miláne v Taliansku uskutoční 
7. svetové stretnutie rodín. Svätý 
Otec vyzýva k cirkevnej a kultúrnej 
príprave počas roku 2011 podujatia-
mi na farskej, diecéznej a národnej 
úrovni, ktorých cieľom bude prav-
divo a pozitívne objasniť prežíva-
nie práce a sviatkov s osobitným 
zreteľom na ich vplyv na konkrétny 
život rodín. Rada pre rodinu pri 
KBS ponúkne konkrétne podnety 
na duchovnú prípravu na svetové 
stretnutie rodín a organizačnú pod-
poru pre účasť rodín zo Slovenska.

�� Tím pre formáciu miništran-
tov na Slovensku spúšťa Projekt 
formácie miništrantov v súlade 
so smernicami, ktoré schválila 
Konferencia biskupov Slovenska. 
Témy a podrobnosti o projekte sú 
uvedené na webovej stránke www.
ministranti.dcza.sk.
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Náš cieľ: homo bonus
 
V zrekonštruovanej a zmodernizovanej aule Gréckokatolíckej teolo-
gickej fakulty Prešovskej univerzity (GTF PU) v Prešove sa v utorok 
26. októbra uskutočnila akademická slávnosť Prešovskej univerzity 
pri príležitosti 130. výročia založenia jej najstaršej fakulty – dnešnej 
GTF PU.

Prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak 
SJ posvätil obnovenú 

aulu a ikonu Matky jedno-
ty, ktorá je jej dominantou. 
Hodnotnú prednášku o histórii 
GTF PU, najstaršej fakulty 
Prešovskej univerzity, prednie-
sol jej dekan prof. ThDr. Peter 
Šturák, PhD., ktorý sa zameral 
na vývoj gréckokatolíckeho 
teologického štúdia a kňazskej 
formácie v Prešovskej eparchii. 
Teologickú akadémiu a kňazský 
seminár v Prešove založil pre-
šovský gréckokatolícky biskup 
Dr. Mikuláš Tóth 12. septembra 
1880. Totalitný režim v rokoch 
1950 – 1989 zakázal činnosť 
tejto Vysokej teologickej školy 
a kňazského seminára. Obnove-
né boli až v roku 1990 vtedajším 
prešovským biskupom Jánom 
Hirkom. Teda v tomto roku si 

GTF PU v Prešove pripomína aj 
20. výročie jej obnovenia. V sú-
časnosti na nej študuje takmer 
650 študentov vo viacerých štu-
dijných programoch, z toho 69 
bohoslovcov, ktorí sú duchovne 
formovaní v Gréckokatolíc-
kom kňazskom seminári bl. 
biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. 
Päťdesiat študuje za Prešovskú 
archieparchiu, osemnásť za Ko-
šickú eparchiu a jeden za Bra-
tislavskú eparchiu. Ďalších 
štrnásť bohoslovcov je na pasto-
račnom ročníku, počas ktorého 
pôsobia v rôznych službách. 

Pri príležitosti týchto výročí 
GTF PU jej dekan odovzdal 
pamätné medaily jednotlivým 
fakultám PU. Ďalej odovzdal 
ďakovné listy Mons. Jánovi 
Babjakovi SJ za všestrannú po-
moc pri rozvoji fakulty a Mons. 
Jozefovi Tóthovi za zásluhy 

o vznik a rozvoj fakulty. Pamät-
né listy odovzdal podporova-
teľom fakulty – rektorovi PU 
prof. RNDr. Renému Matlovičo-
vi, PhD., štátnemu tajomníkovi 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Mgr. Ja-
roslavovi Ivančovi, košickému 
eparchovi Mons. Milanovi 
Chauturovi CSsR, emeritnému 
prešovskému biskupovi Mons. 
Dr. h. c. Jánovi Hirkovi, eme-
ritnému pražskému pomoc-
nému biskupovi Mons. Jánovi 
Eugenovi Kočišovi a Teologickej 
fakulte v Košiciach Katolíckej 
univerzity v Ružomberku. 

Ďakovnými listami ocenil aj 
zaslúžilých pedagógov, pra-
covníkov a podporovateľov 
fakulty – prof. ThDr. Vojtecha 
Boháča, PhD., Mons. Mgr. Jána 
Gajdoša, RNDr. Jozefa Voskára, 
PaedDr. Františka Dancáka, 

Leandra Tadeusza Pietrasa 
OSPPE, ThLic., Michala On-
derka st., ICLic., PaedDr. Emila 
Turiaka, ThLic., Jozefa Blaščáka, 
Mgr. Mikuláša Pružinského, 
Magdalénu Šechnú, Katarínu 
Maňkošovú, ikonopisca Milana 
Lajčiaka, Júliusa Bartscha a fir-
mu Krypton, s. r. o. 

Ďakovné listy boli udele-
né aj in memoriam Mons. 
doc. ThDr. Vladimírovi Poláč-
kovi, doc. ThDr. Františkovi 
Janhubovi, Mons. Mgr. Jánovi 
Krajňákovi, MUDr. Jánovi Köry-
mu a doc. ThDr. PaedDr. Mar-
kovi Pribulovi, PhD., mimoriad-
nemu profesorovi. 

Prešovská univerzita na zák-
lade návrhu vedeckej rady GTF 
PU udelila v tento slávnostný 
deň aj tituly doctor honoris 
causa dvom významným osob-
nostiam Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku – prešovskému 
arcibiskupovi a metropolitovi 
Mons. ThDr. Jánovi Babjakovi 
SJ, PhD., veľkému kancelárovi 
GTF PU v Prešove, a gréckoka-
tolíckemu kňazovi a básnikovi 
Mons. Mgr. Jozefovi Tóthovi, 
bývalému prodekanovi a čest-
nému dekanovi Gréckokatolíc-
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kej bohosloveckej fakulty v Prešove UPJŠ 
v Košiciach (dnes GTF PU). Obaja, každý 
z inej pozície, majú nesmierny podiel 
na rozvoji tejto fakulty. 

Ako uviedol rektor PU prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD., „skutočne treba vysloviť 
uznanie pánovi arcibiskupovi a metropo-
litovi Jánovi Babjakovi za jeho všestranné 
aktivity, ktoré presahujú rámec Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku, ako aj Prešov-
skej univerzity v Prešove. Zviditeľňujú nás 
ľudí, ktorí tu žijeme, pracujeme, prežívame 
svoje radosti i starosti. A taktiež básniko-
vi-jubilantovi Jozefovi Tóthovi, ktorému 
práve teraz vyšlo súborné literárne dielo 
ako cenný myšlienkový odkaz pre dnešok, 
a u ktorého ešte väčšiu úctu vzbudzuje 
súlad prežitého a napísaného, čo spôsobuje 
najpresvedčivejší účinok na človeka a jeho 
vnútornú premenu. Patrí im za to naša 
vďaka“.

Po prednesených laudatiach, ktoré 
prítomných zoznámili so životom, dielom 
a vedeckým i ľudským prínosom navrhnu-
tých kandidátov, ako aj s ich konkrétnym 
vkladom do rozvoja Prešovskej univerzity, 
a po samotnom udelení titulov doctor 
honoris causa nasledovali slávnostné pred-
nášky ocenených. 

Mons. Ján Babjak SJ vo svojom príhovore 
predstavil utrpenie a vernosť gréckokatolíc-
kych biskupov a kňazov v rokoch, keď bola 
Gréckokatolícka cirkev v bývalom Česko-
slovensku zakázaná. Zhrnul tak výsledky 
svojho vedeckého bádania pri práci na edí-
cii Zostali verní, ktorú spracoval na základe 
osobných svedectiev kňazov a archívnych 
dokumentov. Z určitého nadhľadu vyzdvi-
hol skutočnosť Božej logiky. Boh dovolil 
formálny zánik Gréckokatolíckej cirkvi, 
aby sa nemohla spoliehať na nikoho, ani 
na seba, ale iba na Božiu milosť. „Utrpením 
ju očistil od všetkého, čo by jej v budúc-
nosti prekážalo v napredovaní vo vernosti 
a v láske. Tí, ktorí sú už v nebi, sa modlia 
za svojich katov a za všetkých tých, ktorí im 
pomohli k mučeníctvu, k svätosti, a prosia 
Boha, aby ich zachránil pre večnosť. Ide 
o výmenu darov.“ Povedal, že ocenenie 

v podobe čestného doktorátu prijal iba 
s tým vedomím, že je to ocenenie vernosti 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá po veľkom 
utrpení teraz prijíma veľké Božie milosti 
v mnohorakých podobách.

Konkrétnym vyjadrením tejto vernosti 
je ďalší ocenený – Mons. Jozef Tóth, ktorý 
v príhovore vyzdvihol dôležitosť ľudského 
rozmeru vzdelávania. „Teológia nie je len 
náukou o Bohu, ale aj o človeku a o svete. 
A predovšetkým o ľudských vzťahoch! Pre-
to i tento titul sa týka nielen poznania, ale 
aj vzťahov. Táto syntéza poznania i vzťahov 
na základe princípov teológie či viery utvá-
ra harmonický model ľudského života! 
Teológia je aj výsostnou antropológiou.“ 
Ďalej uviedol, že preto je neustále potreb-
ná antropologizácia teológie a teologizácia 
antropológie. Ak naše vzťahy nebudujeme 
v súlade s tým, čo do nás nakódoval Boh, 
menia sa iba na ťahy, ktoré majú málo spo-
ločného s ľudskosťou. V tomto kontexte 
sa vyjadril, že najvyšším titulom človeka 
je homo bonus – dobrý človek. Menovite 
poďakoval tým, ktorí nezištne pomáha-
li pri obnove gréckokatolíckeho teologic-
kého štúdia a kňazskej formácie v Prešove 
a spomenul, ako začínali z ničoho, stavajúc 
na dôvere v Boha a úcte k človeku. 

Na slávnosti sa zúčastnili najvyšší 
akademickí predstavitelia Prešovskej 
univerzity, jej vedeckej rady, akademic-
kého senátu a jednotlivých fakúlt, ako aj 
predstavitelia iných vzdelávacích inštitúcií 
na Slovensku, predstavitelia Cirkvi, štátnej 
správy a samosprávy, členovia vedeckej 
rady, akademického senátu, pedagógovia 
a zamestnanci GTF PU, bohoslovci a ďalší 
vzácni hostia. 

K atmosfére podujatia prispel nádher-
ným spevom Zbor sv. Romana Sladkopevca 
z gréckokatolíckeho kňazského seminára. 
Prešovská univerzita takýmto slávnostným 
spôsobom dôstojne oslávila výročie svojej 
najstaršej fakulty, čo sa do jej histórie zais-
te zapíše zlatými písmenami.  n

Ľubomír Petrík
snímky: Juraj Blaščák, Andrea Čusová

Rozhovor s Mons. 
Jozefom Tóthom, 
ktorý pôsobil 
v rokoch 1990 – 
1995 ako prodekan 
a vedúci dogma-
ticko-morálnej 
katedry na GBF 
UPJŠ v Prešove, pri 
príležitosti ude-
lenia titulu doctor honoris causa 
Prešovskej univerzity.

Otec monsignor Jozef, ako si spomí-
nate na začiatky obnovenej bohoslo-
veckej fakulty v Prešove? 
S radosťou a so zážitkom, že je to zázrak! 
Veď vtedy na to neboli žiadne pod-
mienky: ani učitelia, ani priestory, ani 
učebnice, nič! Božím zásahom sa všetko 
toto stalo! A rozhodujúcou mierou 
k tomu prispeli vtedajší páni rektori 
UPJŠ v Košiciach: J.M. pán rektor Rudolf 
Korec a J.M. pán rektor Lev Bukovský 
a veľká ústretovosť a obetavosť kvestora 
UPJŠ v Košiciach JUDr. Ing. Mariána 
Schmidta.

Dá sa to nejako porovnať s dneškom? 
Nedá. Vtedy sme začínali z ničoho, teraz 
je tu všetko. Je to zázračný nárast. Fakul-
ta disponuje špičkovými aprobovanými 
pedagógmi, je technicky i priestorovo 
excelentne vybavená, má špičkovú úro-
veň a jej veľký kancelár završuje veľdielo, 
ktoré s veľkou námahou a s úžasnými 
ťažkosťami začínal jeho predchodca 
a rozhodujúca i schvaľujúca osobnosť 
založenia tejto fakulty J.E. Mons. Dr.h.c. 
Ján Hirka, terajší emeritný prešovský 
biskup.

Ako vnímate udelenie čestného dok-
torátu na GTF PU? 
Vnímam to ako veľkodušné univerzitné, 
fakultné, bratské, kňazské i pedagogické 
uznanie nielen pre mňa, ale predovšet-
kým pre tých, s ktorými som bol pri 
zakladaní tejto fakulty. Ja ako najmenší 
som tu zostal iste len preto, aby som 
toto uznanie za všetkých prijal a za všet-
kých aj poďakoval.

Nedávno vyšlo súborné dielo vašej 
poézie a prózy. Aký je jeho odkaz pre 
súčasníka? 
Taký, aký má evanjelium a proroci, iba 
je napísané ináč. Hovorí to isté, ibaže 
rečou, ktorú potrebuje a vníma tento 
rozčesnutý svet.

Michal Hospodár

 | 9

na 5 minút

slovo   23 | 2010



V oblasti severovýchodných Karpát sa čiastočne v dôsledku stre-
dovekej byzantskej christianizácie, čiastočne pod vplyvom dejín 
osídlenia regiónu a geopolitických dejín od 13. storočia formovala 
miestna cirkev byzantského obradu. Takáto cirkev vznikla pri mu-
kačevskom Kláštore sv. Bazila Veľkého, ktorý približne v 15. storočí 
nadobudol formu biskupstva sui iuris.

Cirkev, ktorá pôsobila 
na hraniciach výcho-
du a západu, vytvorila 

svojrázny liturgický a kultúrny 
systém tradícií. Aká tradícia 
a ktoré pramene zohrali pod-
statnú úlohu pri sformovaní 
týchto špecifických osobitostí? 
Do akej miery bola určujúcou 
v umení tejto metabyzant-
skej cirkvi byzantská tradícia, 
ktorú môžeme pomenovať 
ako klasickú? Do akej miery sa 
v koncepcii drevených chrámov 
(typických pre cirkev v regió-
ne) a koncepcii ich vnútornej 
výzdoby realizovala byzant-
ská tradícia, v zmysle ktorej 
umelecký systém chrámu – 
v chápaní všetkých umeleckých 
žánrov – je obrazom (ikonou) 
Krista, ako aj  človeka i vesmí-
ru, obnovených jeho vtelením 
a vykúpením?

Na počiatku organizovania 
miestnej cirkvi a spoločnosti 
bolo pri formovaní regionál-
neho umenia rozhodujúcim 
pradávne dedičstvo a uplatne-
nie tradícií. V oblasti Karpát 
predstavovala stredoveká meta-
byzantská kultúra pre uzavretú 
a homogénnu pastiersko-roľ-
nícku spoločnosť a jej vedenie, 

pre šoltýsov i  nevoľníkov tie 
hranice možností, v rámci 
ktorých žili svoj spoločenský 
a duchovný život.

To charakterizuje aj rané sta-
viteľstvo na území Karpát. Z po-
verenia obecného spoločenstva 
cez dedinských tesárskych 
majstrov postavené chrámy 
vo svojich vonkajších formách 
odzrkadľujú aj prispôsobovanie 
sa estetickým vzorom miestnej 
staviteľskej tradície, ale v sakrál-
nej oblasti boli postavené podľa 
vzoru byzantskej svojráznosti. 
Cez otvormi predelené iko-
nostasy sa vytvorilo prepojenie 
(svätyňa – loď – ženská časť, 
tzv. babinec – predsieň ), čo 
naznačuje, že aj na poli vývoja 
sakrálnej architektúry je trojité 
rozdelenie chrámov rozho-
dujúce z hľadiska byzantskej 
liturgie. Najdôležitejší spolo-
čenský priestor v hierarchicky 
postavenom interiéri chrámu sa 
mení na miesto liturgie, kde sa 
pozornosť sústreďuje predo-
všetkým na ikonostas a do svä-
tyne, na udalosti, ktoré sa tam 
odohrávajú. Texty obsahujúce 
teologické učenie vysvetľujú 
skrze choreografiu vytvorenie 
chrámového priestoru a liturgia 

zabezpečila poznanie a preží-
vanie dedičstva východných 
otcov. A k tomu sa pripojil 
systém obrazov (ikon) dávajú-
ci vizuálne vnímateľnú sféru 
transcendentna.

Podľa Maxima Vyznávača 
(580 – 662) je chrám obrazom 
sveta, ktorý sa skladá z viditeľ-
ných a neviditeľných bytostí. 
Konštantínopolský patriarcha 
svätý Herman (6. – 7. st.) opi-
suje chrám ako nebo na zemi, 
kde prebýva Pán, miesto, 
ktoré pripomína ukrižovanie 
a vzkriesenie. Je to Boží dom, 
kde sa uskutočňuje tajomná 
a životodarná obeta. Uprostred 
mnohých výkladov podstaty 
chrámu má osobité miesto 
myšlienka o tom, že chrám je 
mikrokozmom, ktorý spája po-
zemskú a nebeskú sféru. Práve 
táto filozofická koncepcia, ktorá 
vplývala aj na dobový pohľad 
na obraz sveta, určila jednotu 
architektoniky a ikonografie 
v umeleckom súbore kresťan-
ského chrámu.

V hlavnej kupole, ktorá ako 
nebeská sféra prikrýva centrál-
ny štvorec chrámu, musí byť 
zobrazený Pantokrator, Kristus 
– Pán celého sveta, obklopený 

nebeskými mocnosťami, che-
rubínmi, archanjelmi, anjelmi, 
ktorí riadia chod hviezd a prí-
rodných síl. 

V lucerne kupoly sú umiest-
není viditeľní predstavitelia 
Božej moci – proroci a v jej 
nižšej časti apoštoli. Na základ-
né opory kresťanského učenia 
– evanjeliá poukazujú vyobraze-
nia evanjelistov v cípoch kupoly.

Ak kupola predstavuje ne-
beskú Cirkev, potom je svätyňa 
ikonou Cirkvi na zemi.

V polovičke kupoly svätyne je 
postava Bohorodičky na tróne 
alebo s rukami zdvihnutými 
v modlitbe – postava Oranty. 
Pod ňou je v prostrednom 
registri vyobrazenie Eucharistie 
– scény prijímania apoštolov, 
nižšie sa tradične nachádzajú 
v jednom alebo v dvoch radoch 
postavy otcov Cirkvi.

Na pilastroch víťazného 
oblúka svätyne vidíme vyob-
razenie archanjela Gabriela, 
ktorý prináša radostnú zvesť 
Bohorodičke. Toto vyobrazenie 
odkrýva cyklus evanjeliových 
udalostí, ktoré mali svoje 
miesto na bočných stenách 
a stropoch chrámu. V systéme 
sformovanom v 11. – 12. storočí 
zohrávali dôležitú úlohu vyob-
razenia dvanástich hlavných 
sviatkov. Na bočných plochách, 
galériách, chóroch a podobne sa 
objavovali vyobrazenia starozá-
konných tém a ich účastníkov 
alebo vyobrazenia svätých 
a mučeníkov, čím sa vytváral 
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obraz jednoty dejín spásy a de-
jín ľudstva.

Samozrejme, tematický 
vzhľad nástenných vyobrazení 
sa mohol líšiť v závislosti od ti-
tulu chrámu a jeho rozmerov. 
Určité vyobrazenia po vzniku 
ikonostasu, ktorý oddeľoval 
i spájal loď a svätyňu, prešli 
do ikonografického poriadku 
ikonostasu, čím zjednotili 
do jednotného súboru obrazy 
rôzneho žánru.

Ikonografický systém nikdy 
nepredstavoval skostnatené 
schémy, ale neustále sa menil, 
odrážajúc konkrétne požiadav-
ky súčasníkov.

Drevené chrámy pozdĺž 
Karpát, ktorých steny sa na roz-
diel od ruskej praxe budovali 
z hranolov a nie z guľatiny, boli 
od samého počiatku vhodné 
na skrášľovanie vyobrazenia-
mi. Ale bádatelia drevených 
chrámov tohto typu objavili 
najstaršie zobrazenia iba 
z druhej polovice 16. storočia. 
Podľa niektorých názorov boli 
nástenné vyobrazenia dreve-
ných chrámov v tomto období 
napísané bez akéhokoľvek 
pripraveného programu.

Napriek absencii presných 
plánov poukazuje tematika 
týchto nástenných obrazov 
na existujúcu zrelú tradíciu. 
Podľa toho vo svätyni, resp. 
na ľavej stene lode, našli svoje 
umiestnenie znázornené výjavy 
transcendentnej sféry viažuce 

sa na ikonografický systém iko-
nostasov. A zasa v lodi sú výjavy, 
ako je posledný súd, zobrazenie 
svätých aj výjavy z Kristovho 
utrpenia. To, čo vyzerá ako 
kompozičná náhoda – časté 
rozmiestnenie vyobrazení bez 
venovania pozornosti vnútor-
nej priestorovej architektonike 
chrámu, rozmiestneniu otvorov 
v stenách – je všeobecne 
charakteristickou vlastnosťou 
nástenných obrazov v regióne 
Karpát v 17. storočí, ktorá bola 
spojená so stále väčším dôra-
zom na požiadavku formálnej 
dekoratívnosti, čo súviselo so 
zdôraznením potrieb vo vzťahu 
ku „kobercovému zaplneniu“ 
plôch.

Prvé objavy nástenných ob-
razov na území Karpát sú úzko 
spojené s dovtedy jedinou ur-
čujúcou výtvarnou jednotkou, 
ktorá sa vzťahuje na ikonostas, 
označujúci a zdôrazňujúci 
svätyňu.

V polovici 17. storočia sa 
archaická forma dvojradového 
ikonostasu začala meniť. Ako 
to naznačujú dobové ikony aj 
zlomky ikonostasov, ikono-
grafický program sa rozširuje 
a napĺňa. Nové zobrazenia 
ikonostasu v starodávnom 
byzantskom interiéri pôvodne 
vznikali v monumentálnych 
žánroch na pozdvihnutie ich 
ikonografického programu.

Zasvätený sviatok, resp. 
sviatok miestneho svätca, 

obsahujúci základný rad 
a podstatný rad Deésis, ktorý 
teraz zoraďuje ikony Kristových 
učeníkov a takto získava názov 
apoštolský rad, je tým, nad 
ktorý sa dostáva nový rad ikon. 
Je to prorocký rad, ktorého 
ústredným zobrazením bude 
zasa z monumentálneho žánru, 
z ikonografie svätyne prene-
sená Panagia – Bohorodička. 
Tieto témy sa na území Karpát 
pôvodne objavovali súbežne 
v oboch žánroch – v ikonách 
i na nástenných maľbách. Jedno 
s druhým sa vnútorne zmyslu-
plne a vzájomne dopĺňa.

V regióne Karpát sa do 70-
tych rokov 18. storočia monu-
mentálne stavebníctvo z kame-
ňa – základná oblasť činnosti 
majstrov nástenného maliarstva 
takmer nenachádza. Tie zmeny, 
ktoré nastali v severných čas-
tiach regiónu Karpát – v Haliči 
v polovici 17. storočia, v Mu-
kačevskej eparchii nastali až 
v polovici 18. storočia. Objavili 
sa spolu s dekoráciou interiérov 
prvých barokových kamenných 
chrámov. V tomto období boli 
vytvorené také nové systémy 
nástenných vyobrazení, ktoré sa 
podľa obsahu, ikonografie, ale 
aj kompozične a podľa kolo-
ritu odklonili od stredovekej 
tradície. Ich formovanie bolo 
v prvom rade spojené s aktuál-
nym teologickým vzdelaním, 
ktoré vo východných a severo-
východných častiach Karpát 

predstavovala Kyjevská akadé-
mia Petra Mohylu. V západnej 
časti, v Mukačevskej eparchii, 
to isté priniesli jezuitské 
kolégiá, na ktorých získala 
vzdelanie aj väčšina mukačev-
ských biskupov 18. storočia. 
V tom čase aj teológia, ktorá sa 
prednášala v Kyjeve, čerpala zo 
západnej teológie, čo v baro-
kovom nástennom výtvarnom 
umení na území Karpát viedlo 
k zovšeobecneniu a uplatneniu 
tematicko-obsahových akcen-
tov odlišných od východnej tra-
dície, k obraznému spracovaniu 
v tom čase aktuálnych dogma-
ticko-morálnych a cirkevno-his-
torických tém.

V Podkarpatí a v Mukačevskej 
eparchii byzantské vzory zís-
kavajú počas stáročí v každej 
oblasti umenia stredoeuróp-
sky výklad alebo pretvorenie. 
V systéme nástenných obrazov 
preniknutie didakticko-mo-
rálnych znakov do popredia 
naznačuje, že hoci na konci 18. 
storočia nezostala zabudnutou 
prax, že chrám bol vystavaný 
v prvom rade ako sakrálny 
priestor, symbolický obsah jeho 
obrazového systému sa dostá-
va do úzadia podobne, ako sa 
dostáva do zabudnutia samotná 
teológia ikony. n

Bernadetta Janková-Puškášová
ilustračná snímka:  

Mária Žarnayová
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www.bazilikalutina.sk
Nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že 
niet gréckokatolíka, ktorému by pútnické 
miesto Ľutina nič nehovorilo. Je preto len 
na chválu, že i toto miesto a jeho bazilika 
minor majú svoju oficiálnu internetovú 
doménu www.bazilikalutina.sk.

Na pohľad príjemne v pastelových far-
bách ladená grafika podčiarkuje dôstojnosť 
tohto miesta. Celkové dizajnové prevedenie 
webovej stránky nie je v žiadnom ohľa-
de náročné na počítačovú gramotnosť. 
Tvorcovia stránky chceli v prvom rade 
upriamiť pozornosť návštevníkov na obsa-
hovú stránku a zbytočne ich neobťažovať 
zložitou štruktúrou odkazov.

Odkazy sú umiestnené vo vodorovnej liš-
te v hornom okraji obrazovky. Pri prvej náv-
števe by bolo asi najlepšie vstúpiť do odkazu 
História, ktorý obsahuje exkurz do dejín 
obce aj samotného pútnického miesta. 

Časy liturgických slávení v bazilike a bliž-
šie informácie sú pod odkazom Program. 
To, čo by asi najviac zaujímalo pútnikov, 
by mali byť informácie o prvých sobotách 
v mesiaci – fatimských. Neodmysliteľnou 
klasikou sú Kontakty. Vo zvislej odkazovej 
lište nájdete Fotogalériu, ktorá sa však 
ešte len začína napĺňať, keďže stránka má 
za sebou len prvé mesiace života, no určite 
sa bude priebežne aktualizovať.

Na záver už len dodám, že hoci je táto 
stránka čerstvým dielom, bude časom za-
iste známou podobne ako pútnické miesto 
Ľutina.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY
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Svätá Klára z Assisi
Drahí bratia a sestry,
medzi najobľúbenejšie svätice 
celkom určite patrí svätá Klára 
z Assisi. Žila v trinástom storo-
čí, v časoch svätého Františka 
z Assisi. Svedectvo jej života 
nám ukazuje, že Cirkev je 
ženám veľmi zaviazaná. Je 
zaviazaná mnohým odvážnym 
a hlboko veriacim ženám, ktoré 
poskytli rozhodujúce impulzy 
pre obnovu celej Cirkvi.

Kto bola táto Klára z Assisi? 
Pri hľadaní odpovede na polo-
ženú otázku máme k dispozícii 
dôveryhodné pramene: nielen 
jej staroveký životopis od To-
máša z Celana, ale aj dokumen-
ty z procesu kanonizácie, ktorý 
pápež začal niekoľko mesiacov 
po jej smrti: dokumenty, ktoré 
obsahujú svedectvá ľudí, ktorí 
dlhý čas žili po jej boku.

Klára sa narodila v roku 1193 
a pochádzala z bohatej aris-
tokratickej rodiny. Bohatstvo 
a šľachtický pôvod však opus-
tila a rozhodla sa žiť pokorný 
a chudobný život, presne taký, 
aký odporúčal svätý František 
z Assisi. Jej rodičia, ako bolo 
v tom čase zvykom, sa ju sna-
žili vydať za niekoho dôleži-
tého. Keď však Klára dovŕšila 
osemnásť rokov, inšpirovaná 
hlbokou túžbou nasledovať 
Krista a obdivom k svätému 
Františkovi opustila rodičovský 
dom a spolu so svojou priateľ-
kou Bonou z Guelfuccia odišla 
tajne za menšími bratmi, ktorí 
bývali pri chráme Porciunkula. 
Bolo to večer na Kvetnú nedeľu 
v roku 1211. Zatiaľ čo bratia 
držali v rukách horiace fakle, 
František jej za všeobecného 
dojatia ostrihal vlasy a Klára si 
obliekla kajúce rúcho. V tom 
okamihu sa stala panenskou 
Kristovou nevestou: zasvä-
tila sa mu v úplnej pokore 
a chudobe. Rovnako ako Klára 
a jej spoločníčky, v priebehu 
dejín sa nespočetné množstvo 
žien nechalo očariť láskou 
ku Kristovi, ktorý v nádhere 
svojho božstva naplnil ich 
srdcia. A celá Cirkev sa pros-

tredníctvom tohto mystického 
povolania zasvätených panien 
stáva tým, čím má byť naveky: 
krásnou a čistou Kristovou 
nevestou.

V jednom zo štyroch listov 
adresovaných dcére českého 
kráľa svätej Anežke Pražskej, 
ktorá ju túžila nasledovať, 
Klára hovorí o Kristovi, svojom 
milovanom ženíchovi, pou-
žívajúc slová vzťahujúce sa 
na sobáš; slová, ktoré by azda 
mohli niekoho zaskočiť, no 
celkom určite v každom vyvo-
lajú dojatie: „Milujúc ho, ste 
cudná, dotýkajúc sa ho, budete 
čistejšia, keď sa mu odovzdáte, 
zostanete pannou. Jeho moc je 
najsilnejšia, jeho štedrosť naj-
väčšia, jeho vzhľad najkrajší, 
jeho láska najjemnejšia a jeho 
neha presahuje všetky ostatné. 
Už teraz ste v jeho náručí a on 
ozdobil vašu hruď vzácnymi 
drahokamami. Korunoval vás 
zlatou korunou, na ktorej sa 
skvie znak jeho svätosti“. (Let-
tera prima: FF, 2862)

Predovšetkým na začiatku 
svojho duchovného putovania 
našla Klára vo svätom Františ-
kovi nielen učiteľa, ktorého 
poslúchala, ale aj priateľa 
a brata. Priateľstvo medzi 
týmito dvoma svätcami je mi-
moriadne dôležitou a vzácnou 
skutočnosťou. Keď sa stretnú 
dve čisté duše zapálené tou 
istou láskou pre Boha, dokážu 
zo vzájomného priateľstva 
získať silnú vzpruhu pre 
napredovanie na ceste k doko-
nalosti. Priateľstvo je jedným 
z najvznešenejších a najvyšších 
ľudských citov a Božia milosť 
ho dokáže ešte viac očisťovať 
a premieňať. Tak ako svätý 
František a svätá Klára, aj mno-
hí ďalší svätci prežili hlboké 
priateľstvo na ceste ku kresťan-
skej dokonalosti – napríklad 
svätý František Saleský a svätá 
Jana Františka de Chantal. Prá-
ve svätý František Saleský píše: 
„Je nádherné môcť milovať 
tu na zemi tak, ako budeme 
milovať v nebi, naučiť sa mať 

rád už na tomto svete tak, ako 
raz naveky budeme mať radi 
na druhom svete. Nehovorím 
tu len o dobročinnej láske, 
pretože tú máme mať voči 
všetkým ľuďom; hovorím o du-
chovnom priateľstve, v ktorom 
dve alebo tri osoby zdieľajú tú 
istú zbožnosť a duchovnú lás-
ku, a stávajú sa tak opravdivo 
jedným duchom.“

Po niekoľkých mesiacoch 
v rehoľnej komunite, keď Klára 
musela odolávať tlaku svojej 
rodiny, ktorá s jej rozhodnu-
tím zo začiatku nesúhlasila, 
usadila sa táto svätica spolu so 
svojimi prvými spoločníčkami 
v Kostole svätého Damiána, 
kde pre nich menší bratia zria-
dili maličký kláštor. V tomto 
kláštore žila vyše 40 rokov až 
do svojej smrti v roku 1253. 
Máme k dispozícii dokument 
z prvej ruky, ktorý opisuje, ako 
tieto ženy žili v časoch za-
čiatku františkánskej obnovy. 
Ide o rozprávanie flámskeho 

biskupa Jakuba z Vitry, ktorý 
bol v Taliansku na návšteve. 
Píše, že tu našiel veľké množ-
stvo mužov a žien zo všetkých 
spoločenských vrstiev, ktorí 
„zanechali všetko pre Krista 
a utiekli zo sveta. Nazývajú sa 
menší bratia a menšie sestry. 
Pápež i kardináli im preuka-
zujú veľkú vážnosť... Ženy... 
bývajú spolu vo viacerých 
domoch v blízkosti miest. Nič 
nedostávajú, ale žijú z práce 
svojich rúk. Sú zarmútené 
a ustarostené nad tým, že sa 
im od klerikov i laikov dostáva 
väčšej úcty, než by sami chceli“. 
(Lettera dell´ottobre 1216, FF, 
2205.2207) n

TK KBS
preložil Martin Kramara

upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie  

v nasledujúcom čísle)
snímka: highdesertsolitary.

blogspot.com
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Koniec ilúzie?
Európa starne a vymiera. A je úplne jedno, či sa 
pozeráme na západ, alebo na východ, na sever, 
či na juh. Tento základný fakt už vedia politickí 
vodcovia desaťročia. Tak sa rozhodli otvoriť 
dvere imigrantom a snažili sa ich začleniť 
do už existujúcej spoločnosti.

Štyri najväčšie európske 
štáty tak začali prijímať 
do radov svojich občanov 

ľudí zvonka – mimo Európy. 
Francúzsko sa tradične zamera-
lo na Afriku a niektoré moslim-
ské krajiny, ktoré boli kedysi 
jeho kolóniami. Veľká Británia 
sa zamerala na štáty bývalého 
britského impéria. Rusko zasa 
na štáty bývalého Sovietskeho 
zväzu. A Nemecko sa stalo vy-
hľadávaným miestom na lepší 
život pre Turkov.

Európa začala hovoriť o mul-
tikulturalizme. Začalo sa nové 
obdobie, keď lacná pracovná 
sila z týchto mimoeurópskych 
krajín dopĺňala chýbajúce pro-
fesie v tej či onej krajine.

Nie všetko je však také, ako sa 
zdá. Po teroristických útokoch 
začali pôvodní Európania 
vnímať iné etniká ako zdroj 
možných problémov. Ekono-
mická kríza toto vnímanie ešte 
vyhrotila. Vďaka lacnej pracov-
nej sile prichádzali Európania 

o svoju prácu. V akej miere, to 
ťažko presne určiť, lebo mnohé 
profesie sú aj pre Európanov 
(zvlášť na západe) nelákavé ani 
počas krízy.

A tak sa začalo veľké uprato-
vanie. V prvom rade postihlo 
ilegálnych prisťahovalcov. Ru-
munskí Rómovia a ich násilný 
odchod z Francúzska sú toho 
dôkazom. Podobne sa správa 
k imigrantom aj Holandsko. 
Všetky tieto krajiny už hromad-
ne opúšťa lacná pracovná sila, 
ktorá má domov inde v Európe. 
Ide zvlášť o obyvateľov Poľska 
a Slovenska, ktorí tam nehľadali 
svoju budúcnosť, ale prácu. Ale 
tí, ktorí tam prišli žiť natrvalo, 
sa začínajú búriť.

Európa stojí pred veľkými 
nepokojmi. „Táto snaha o multi-
kultúrnosť zlyhala, úplne zlyha-
la,“ povedala nemecká kance-
lárka Angela Merkelová. Zlyhala 
preto, lebo multikulturalizmus 
stál na zlých základoch. Európa 
chcela byť Spojenými štátmi 

starého kontinentu. To sa však 
nepodarilo. Tu nie sú ľudia 
spätí so štátom, ale s pôdou, 
so zemou. Tradície sú tu silné 
a imigranti to majú „na skok“ 
zo svojich krajín. Prinášajú si tu 
celý svoj domov – svoju kultúru, 
zvyky, náboženstvo, jazyk 
a v neposlednom rade rodiny. 
Ich vplyv je silný. Nie sú tu staré 
komunity, ktoré by ich dokázali 
prijať. Stávajú sa tam malými 
štátmi v štáte.

A tak tento omyl a chybný po-
stoj z oboch strán priviedol Eu-
rópu tam, kde je. Cirkev ústami 
svojich biskupov a kňazov už 
dávno hovorí o potrebe milovať, 
o potrebe lásky. Kým toto po-
solstvo nebude zaznievať nielen 
z kresťanských chrámov, ale aj 
z mešít či iných modlitební, tak 
multikulturalizmus bude v Eu-
rópe mŕtvy. No nestačí len to, 
aby bolo počuť o láske. Musia ju 
žiť tí, ktorí o nej počúvajú. Kres-
ťania nemôžu byť plní nená-

visti, no na druhej strane majú 
právo a povinnosť zachovať to, 
čo je ich, pre svoje deti.

Je tu ešte jedna cesta. Cesta 
peňazí, ekonomiky... Cesta, 
po ktorej idú Spojené štáty 
americké. Ľahšia cesta, ktorá 
však môže nakoniec ohroziť 
celú európsku spoločnosť, lebo 
nahlodáva základné princípy, 
na ktorých stojí. Cesta, ktorá 
do Európy vpustí len tých, ktorí 
budú na starých Európanov 
pracovať, ktorí im budú užitoč-
ní. Napríklad Nemecko už teraz 
potrebuje 400-tisíc inžinierov. 
Ale odkiaľ ich vziať? Z nových 
štátov Európskej únie a z imig-
rantov. No ak ekonomika bude 
určovať, kto si zaslúži byť dnu 
a kto von, stane sa euro bohom, 
ktorý bude rozhodovať o osude 
miliónov ľudí. A toto je cesta, 
po ktorej máme ísť? n

Juraj Gradoš
ilustračná snímka:  

www.rsc.org
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Slava Isusu Christu!
Otec šéfredaktor, ako je to tohto roka so 
sviatkom Krista Kráľa?

čitateľ

Milý čitateľ, sviatok Krista Kráľa patrí 
v rámci Katolíckej cirkvi k novým sviat-
kom. Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež 
Pius XI. a stanovil preň pôvodne poslednú 
októbrovú nedeľu. Po prvýkrát sa Nedeľa 
Krista Kráľa slávila na konci Svätého roku 
1925 a bola spojená s modlitbami a po-
klonami, ktoré mali v srdciach veriacich 
vzbudzovať predsavzatia naprávať svoj 
život, aby Krista lepšie prijímali za svojho 
pána a kráľa.

Liturgickou reformou po Druhom 
vatikánskom sneme bol tento sviatok 
povýšený na slávnosť, teda najvyšší stupeň 
slávenia, a preložili ho na 34. nedeľu v li-
turgickom roku. Práve z toho vyplývajú aj 
dva dátumy slávenia tohto sviatku – jeden 
v októbri a druhý tradične v novembri. 
A hoci nejde o tradičný východný sviatok, 
bol zavedený aj v Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku.

Niektoré gréckokatolícke farnosti si aj 
po Druhom vatikánskom sneme ponechali 
slávenie tohto sviatku v pôvodnom termí-
ne. Tohto roka pripadá na 31. októbra. Iné 
(a ide o väčšinu) časom prijali nový dátum, 
aby sa ujednotilo slávenie tohto pôvodne 
západného sviatku na zmiešanom území.

Tohto roka však dochádza k zaujímavé-
mu spojeniu sviatkov. Nedeľa Krista Kráľa 
totiž pripadá na 21. november, keď sa slávi 
aj sviatok Vstupu Presvätej Bohorodičky 
do chrámu. V liturgickom vnímaní má 
síce sviatok Krista prednosť pred sviatkom 
Bohorodičky, a teda Vstup Bohorodičky by 
sa nemal sláviť. Ale je to veľký bohorodičný 
sviatok. A tak v tých farnostiach, kde sa slá-
vi Nedeľa Krista Kráľa v novembri, by mali 
sláviť iba tento sviatok. Som však presved-
čený, že ničím a nikomu sa neublíži, ak sa 
v daný deň budú sláviť oba sviatky. Všetko 
sa predsa robí na Božiu slávu a pre spásu 
ľudí. A aj slávenie jedného či druhého 
sviatku nás má privádzať bližšie k Bohu.

otec Juraj

liStÁREň
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Pán profesor, Gréckokatolíc-
ka cirkev v Rumunsku bola 
zlikvidovaná v roku 1948 
a obnovená až v roku 1990. 
Ako tieto časy prežívala vaša 
cirkev?
Spočiatku sme mali päť bisku-
pov. Všetci zomreli vo väznici. 
Momentálne prebieha proces 
ich beatifikácie.

Aj my sme, podobne ako 
na Slovensku, mali problémy 
s pravoslávnymi. Zobrali nám 
naše chrámy aj farnosti a nech-
celi nám povoliť v nich slúžiť. 
Takže naši biskupi museli 
znova budovať nové chrámy, 
čo je veľmi zložité a nákladné. 
Okrem toho je táto situácia 
ťažká, lebo naša vláda nám nie 
je naklonená a štátne orgány 
nám nepomáhajú.

Po revolúcii v Rumunsku sme 
začínali aj s výstavbou seminá-
rov. Teraz už máme aj Grécko-
katolícku teologickú fakultu 
v Kluži, v Orave i v Blaži, kde 
je naše patriarchátne centrum. 
Jedna z fakúlt je aj v Baja Mare, 
ale nie je zaradená pod uni-
verzitu v Kluži. Semináre sú 
v Blaži, Kluži i Orave. Z nižšie-
ho školstva spomeniem gym-
náziá v Kluži, Orave a celkom 
špecifický jav – lýceum v Orave. 
Ide o školu, kde sa vzdelávajú 
celkom malé deti až po lyceálne 

štúdiá. V prípade záujmu mož-
no pokračovať v štúdiu na našej 
fakulte.

Ako v týchto ťažkých časoch 
prežívali svoj duchovný život 
laickí gréckokatolíci?
Prevažná časť sa snažila udržať 
si katolícku vieru. Väčšina 
rímskokatolíkov v Transylvá-
nii hovorí po maďarsky, nie 
po rumunsky. Preto všetci 
chodili do maďarského rím-
skokatolíckeho chrámu, aby 
ostali v Katolíckej cirkvi. Malé 
množstvo veriacich chodilo 
k pravoslávnym a títo aj zostali 
pravoslávnymi.

Po revolúcii v roku 1990 priš-
la náboženská sloboda. Ako 
zareagovali veriaci, vrátili 
sa späť do Gréckokatolíckej 
cirkvi?
Väčšina starých farností sa 
chcela vrátiť ku Gréckokatolíc-
kej cirkvi. Lenže tí, ktorí zostali 
u pravoslávnych dlhší čas, to 
mali zložitejšie, keďže pravo-
slávni im nechceli návrat po-
voliť. Preto sa niektoré farnosti 
rozdelili na dve časti. Jedni osta-
li v Pravoslávnej cirkvi (často 
aj napriek snahe odísť), iní 
sa vrátili ku Gréckokatolíckej 
cirkvi. Začali chodiť na sväté 
liturgie a ostatné obrady do do-

mov, škôl a domov kultúry, kde 
sa v tom čase slúžilo. Vo väčších 
mestách (napríklad v Kluži) sa 
veriaci zhromažďovali na väč-
ších plochách v centre. Takto 
sa slúžilo 10 rokov, v Oradei až 
15 rokov. Prešlo 17 rokov, kým 
začali pravoslávni s navrátením 
chrámov. Aj to len katedrál. 
V niektorých malých dedinách 
sa vrátili chrámy aj s pravosláv-
nym kňazom.

Napriek tomu, že rumunský 
štát nebol naklonený budo-
vaniu nových chrámov, dnes 
máme veľa novostavieb. Občas 
zažijeme aj to, že štát nám 
pomôže. Napríklad v prípade 
katedrály v Blaži štát finančne 
prispel na jej rekonštrukciu. 
Lenže táto pomoc bola moti-
vovaná zrejme tým, že v Blaži 
je množstvo pamiatok a monu-
mentov zapísaných na zozname 
UNESCO.

Aké sú v súčasnosti vzťahy 
medzi gréckokatolíckymi, 
pravoslávnymi a rímskokato-
líckymi veriacimi?
Spolupráca s rímskokatolíkmi 
bola v časoch komunizmu 
i neskôr dobrá. Napríklad v Ru-
munsku je spoločná katolícka 
Konferencia biskupov Rumun-
ska (rímskokatolíci spolu 
s gréckokatolíkmi). Rozdiel je 

azda len v tom, že rímskokatolí-
ci väčšinou slúžia po maďarsky, 
zatiaľ čo gréckokatolíci zväčša 
po rumunsky.

Napätie medzi gréckokatolík-
mi a pravoslávnymi bolo vždy. 
Minulý rok sme mali spory, kto-
ré sa skončili na súde. Istý čas 
v Oradei vychádzal pravoslávny 
biskup s gréckokatolíckym cel-
kom dobre. To sa však skončilo, 
keď na synode pravoslávnych 
bolo prijaté rozhodnutie o tom, 
že pravoslávni biskupi, kňazi 
a veriaci nesmú slúžiť sviatky 
spolu s našimi. Tak sa to prak-
tizovalo napríklad na sviatok 
Bohozjavenia. Momentálne 
neprebieha medzi gréckokato-
líkmi a pravoslávnymi žiadny 
dialóg.

Akým kalendárom sa riadia 
tieto dve cirkvi v Rumunsku?
V Rumunsku sa všade slúži 
po novom, teda podľa grego-
riánskeho kalendára. Okrem 
Paschy, ktorá sa vždy slúži 
u jedných aj u druhých po sta-
rom, teda podľa juliánskeho 
kalendára. Tohto roka vyšlo 
slávenie Veľkej noci v rovnakom 
čase (podľa obidvoch kalendá-
rov).

Cirkev v Rumunsku bola po-
dobne ako u nás systematic-

V polovici marca tohto roka absolvovali protopresbyteri 
Prešovskej archieparchie príjemnú návštevu Rumunska, 
kde ich miestni protopresbyteri (alebo ako oni hovo-
ria – protopopi) sprevádzali po cerkvách a významných 
miestach eparchie Veľkej Oradey. Na oplátku rumunskí 
protopresbyteri prijali pozvanie na návštevu Prešovskej 
archieparchie. Počas tohto spoločného času, keď mali mož-
nosť uvidieť najzaujímavejšie miesta našej archieparchie, 
sme sa porozprávali s profesorom dogmatiky otcom Ale-
xandrom Buzalikom o živote v ich domovskej eparchii.
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ky likvidovaná. Bol po revolú-
cii dostatok kňazov?
Bol to ťažký čas, pretože všetci 
naši kňazi boli väznení, pra-
covali alebo boli deportovaní. 
V  70. rokoch boli v Hale mladí 
kňazi, ktorí študovali tajne, 
a jeden biskup, ktorý ich 
tajne vysvätil. Veľmi významne 
pomáhal biskup Alexander 
Todea, ktorý sa po revolúcii stal 
kardinálom. Keďže bol chorý, 
čoskoro zomrel. Situácia sa 
zmenila až po revolúcii. Prví 
kňazi boli vysvätení v roku 1993.

Kde študovali títo kňazi?
Improvizovali, kde sa dalo. Učili 
sa od starších kňazov a študova-
li na rôznych fakultách, kde sa 
učili praktickej teológii.

Dnes je tendencia venovať sa 
vo výraznejšej miere mláde-
ži. Ako sa u vás rozvíja táto 
pastorácia?
Aj u nás sa zameriavame 
na mládež. Ide napríklad 
o modlitby pre mládež, ktoré 
obsahujú katechézu, liturgiu, 
výklad Svätého písma. Dvakrát 
do týždňa je v gréckokatolíc-
kom lýceu svätá liturgia, počas 
ktorej spievajú naši študenti 
a tiež deti. Vznikol Adruk – 
generálna asociácia pre grécko-
katolícku mládež, ktorá vyvíja 
rôzne aktivity. Okrem toho má 
každá farnosť vlastný kateche-
tický program pre mládež. Deti 
majú po škole svoj program 
a vybrať si môžu aj vo farnosti.

V Rumunsku prešlo 20 rokov 
od revolúcie. Ako vidíte situ-
áciu Gréckokatolíckej cirkvi 
dnes?
Revolúcia, ktorá prišla, je 
kvalitatívna, nie kvantitatívna. 
Dnes je iná generácia, iné mys-
lenie, iná kultúra ako kedysi. Aj 
dnešná mládež vyrastá v inom 
kultúrnom zázemí. Prešla 
určitou evolúciou. Ostatných 
päť až desať rokov možno 
badať zmeny. Mladí sa dnes 
v oveľa väčšej miere podieľajú 
na živote Cirkvi. Je ich počuť! 
Majú iné, vlastné problémy. Ja 
som z porevolučnej generácie, 
ktorá reagovala a reaguje inak, 
ako reaguje táto generácia 
mladých.

Vy sám pochádzate z prvej 
generácie po revolúcii?
Celkom nie, ale začal som 
študovať tesne po revolúcii. 
Pôsobil som ako brat u baziliá-
nov, potom som bol v Orave, 
kde som pôsobil ako doktor 
dogmatiky na fakulte. Teraz 
pracujem ako profesor a formá-
tor na fakulte. Oženil som sa, 
mám jedného syna. Manželka 
pracuje ako lekárka. Najprv 
som pôsobil 5 rokov ako diakon 
a až potom som prijal kňazskú 
vysviacku.

Keď som bol na návšteve 
u vás v Rumunsku, všimol 
som si veľké možnosti 
rozvoja Gréckokatolíckej 

cirkvi a duchovného života 
veriacich. Stáva sa, že z túžby 
po rozvoji duchovného života 
prichádzali do Gréckokato-
líckej cirkvi aj veriaci iných 
cirkví?
Iste. Keď spovedám u nás 
v katedrále, polovica veriacich, 
ktorí prichádzajú na spoveď, 
sú pravoslávni. Napríklad u nás 
v Orave máme päť pravosláv-
nych kňazov, ktorí sa prinavrá-
tili ku Gréckokatolíckej cirkvi. 
Ale nepovažujem to za veľmi 
normálny jav. Podľa mňa sa má 
každý pridržiavať svojej cirkvi. 
Ale všeobecne sa dá o Transyl-
vánii v Rumunsku povedať, 
že Gréckokatolícka cirkev je 
tam univerzálna a všeobecná. 
Tradičný aj spirituálny koreň 

Transylvánie je gréckokatolícky. 
Pravoslávna viera je skôr cudzí 
element. Rumunsko je teda 
prevažne katolícke.

Aká je vízia Gréckokatolíckej 
cirkvi v Rumunsku do budúc-
nosti?
Naša vízia je v dušpastierstve. 
Máme nádej na lepšiu budúc-
nosť. Máme nádej, že Svätý 
Duch bude pracovať a pomá-
hať nám. Ako kňaz a zároveň 
profesor vidím, že Cirkev zažíva 
veľkú dynamiku, žije, formuje 
sa... A to sú znaky, že Boží Duch 
pracuje.

za rozhovor ďakuje  
Jaroslav Matoľák

snímky: Michal Vasiľ ml.
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Pramene 
byzantskej 
tradície 
na Slovensku
3. novembra – 3. decembra 
prebieha v Národnom osve-
tovom centre (Námestie 
SNP 12, Bratislava) výstava 
a cyklus prednášok pri prí-
ležitosti Roka kresťanskej 
kultúry 2010 na Slovensku 
a Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2010. Or-
ganizátormi podujatia sú 
Slovenský komitét slavis-
tov, Slavistický ústav Jána 
Stanislava SAV, Minister-
stvo kultúry a cestovného 
ruchu Slovenskej republiky, 
Národné osvetové centrum 
a Gréckokatolícka eparchia 
v Bratislave.

Prezentované pamiatky 
z 15. – 20. storočia sú súčas-
ťou digitalizovanej databá-
zy, ktorá postupne vznikla 
v Slavistickom ústave Jána 
Stanislava SAV v rámci viac 
ako desaťročného systema-
tického výskumu cyrilských 
a latinských písomností 
spätých s priestorom 
pôvodnej Mukačevskej 
eparchie. Pred jej rozde-
lením patrili do jej správy 
(jurisdikcie) nielen veriaci 
z východného Slovenska 
a bývalej Podkarpatskej 
Rusi, ale aj gréckokatolícki 
veriaci na Dolnej zemi 
(Báčka a Sriem) i v časti 
Sedmohradska.

Prednášky, ktoré po-
čas výstavy odznejú, sú 
tematicky späté s Rokom 
kresťanskej kultúry 2010 
na Slovensku a vychádzajú 
z vedecko-výskumných 
okruhov riešených v Slavis-
tickom ústave Jána Stanisla-
va SAV.

Kurátori výstavy: doc.
PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., 
Mgr. Andrej Škoviera, PhD., 
Národné osvetové centrum

KultúRa
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Všetci sme sa narodili z vlastných rodičov. Rodičia nám pomáhajú pri 
do spievaní, vzdelávajú nás a chcú, aby sme boli lepší a odolnejší, než 
boli oni. Náš úspech je do veľkej miery závislý od investície, ktorú sú 
naši rodičia ochotní urobiť, ale taktiež od integrity a sily rodín, v kto-
rých vyrastáme. Rodičia sa o nás starajú, ale taktiež neskôr očaká-
vajú našu starostlivosť a pomoc. Našou povinnosťou je postarať sa 
o nich, keď budú chorí a krehkí a keď nás opustia.

Čím lepšia bude naša 
starostlivosť o našich 
rodičov, tým lepšie sa 

o nás postara jú naše deti, keď 
budeme starí a nevládni. Deti 
vidia našu starostlivosť o ro-
dičov a učia sa, ako ju majú 
vykonávať. Tieto staré tradície 
a cykly, ktoré stále existujú 
vo väčšine spoločností, sú 
ohrozované zmenami v rámci 
rodinnej štruktúry: slobodné 
rodičovstvo, rozvedené dvojice, 
prípady incestu a zneužívania 
detí, alkoholizmus, drogy, deti 
rôznych rodičov v jednej rodine, 
ale aj deti žijúce v za hraničí, 
často vo veľkej vzdialenosti.

...
Náš blahobyt a kariérna per-

spektíva môžu narušiť tradíciu 
zaopatrenia svo jich rodičov. 
Okolnosti, v ktorých žijeme, 
nás môžu motivovať k rôznemu 
výbe ru. V moderných západ-
ných kultúrach sme možno viac 
ochotní spoliehať sa na inšti-

tucionálnu starostlivosť a aj 
platiť za starostlivosť namiesto 
toho, aby sme sa postarali sami. 
Naši rodičia, ktorí pre nás 
nechcú byť záťažou, si možno 
vy berú takúto voľbu. Napätie 
v tejto oblasti je živobytím pre 
hospicové kolektívy. Na druhej 
strane, domáca starostlivosť sa 
môže stať ťažkou a pomoc, ak je 
dosiahnuteľná, je veľmi vítaná.

...
Poskytovať pomoc zomiera-

júcim je veľkým umením, ale 
prijímať ju je ešte ťažšie. Nie 
všetci pacienti zvládnu túto 
premenu z opatrujúcej osoby 
na opatrovanú. Niektorých 
ľudí starostlivosť priťahuje, 
niektorých odpudzuje. Sú 
i takí, ktorí sú vďační opatro-
vateľom aj za výmenu vankúša 
pod hlavou, iní budú tvrdiť, že 
im nič nevyhovuje a vytrvalo 
sa sťažujú. Niekedy je veľkou 
výzvou poskytovať rovnako 
dobrú starostlivosť každému 

pacientovi aj v prípade, že sme 
neustále pacientom zneužíva-
ní. Výskyt takéhoto správania 
je oveľa väčší, ak nie je nikto 
z rodiny nablízku, aby napravil 
takéto správanie.

Smrteľná choroba je poten-
ciálne časom zmierenia pre 
väčšinu členov rodiny. Veci, 
ktoré sa pokazili v minulosti, sa 
môžu teraz napraviť a prispôso-
biť. Deti, ktoré sa nevideli dlhý 
čas, sa môžu zmieriť, spolu sa 
starať o svojich rodičov a tešiť 
sa zo vzájomnej prítomnosti 
a spoločnosti. Záležitosti okolo 
dedičstva môžu stále rozdeľovať 
rodiny... Je taktiež zodpoved-
nosťou rodičov myslieť na múd-
re rozdelenie dedičstva medzi 
deti. Neuvažovanie o smrti, 
odkladanie stanovenia posled-
nej vôle, nejasné usporiadanie, 
tajné dlhy alebo úspory môžu 
zničiť atmosféru pri smrteľnej 
po steli a môžu znemožniť opat-
rovanie rodiča.

Najtragickejšími bývajú 
situácie, keď boli deti sexuálne 
zneužívané svojimi rodičmi 
v minulosti, keď sa o všetkom 
vedelo, ale nediskutovalo sa 
o tom, keď sexuálne zneužíva-
nie, vo väčšine prípadov dcér 
vlastnými otcami, spô sobilo 
rozpad rodiny. Sú to rany, 
ktoré sa nikdy nezahoja. Tieto 
situácie si vyžadu jú odbornú 
pomoc sociálnych pracovníkov, 
psychológov alebo psychiatrov.

...
Deti a manželia/manželky 

tiež potrebujú zastupovať svo-
jich milovaných rodinných prí-
slušníkov a pomáhať doktorom 
a sestrám prijímať rozhodnutia 
o starostlivosti. Tieto rozhod-
nutia sa môžu týkať začínajú-
cich, nových a sľub ných, ale 
nebezpečných spôsobov liečby, 
výhrad k zbytočnej liečbe, ale 
aj zmenu miesta opatrovania 
z domáceho prostredia do hos-
picu, prípadne z nemoc nice 
do domáceho prostredia. Prijať 
takéto rozhodnutie je ťažké, 
keďže rodičia môžu mať odlišné 
predstavy o živote a smrti než 
ich deti a tiež preto, že každé 
z týchto rozhodnutí si od tých, 
čo rozhodujú, niečo vyžaduje.

V zhovievavejších liberálnych 
spoločnostiach sa eutanázia 
môže zdať ako východisko 
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pred mnohými problémami 
súvisiacimi s utrpením na konci 
života. Ale z hľadiska rodiny 
je eutanázia spôsobom pre-
trhnutia intenzívneho vý voja 
a zmierenia v rodine, je to skôr 
odloženie tohto procesu než 
jeho riešenie. Vykonanie euta-
názie nepochybne zničí procesy 
v rodine, ktoré sú potrebné 
na obnovenie a zmierenie 
po smrti jedného z členov.

Eutanázia sa dlho považo-
vala za definitívne víťazstvo 
autonómie jednotliv ca. Otázku 
autonómie pacienta môžeme 
posudzovať z dvoch hľadísk. 
Jedným z nich je židovsko-
-kresťanská tradícia posvätnosti 
života, kde má utrpenie svoj 
zmysel, zdôrazňuje sa večný 
život po smrti a neakceptuje 
sa (asistovaná) sa movražda 
a eutanázia ako riešenie. 
Na druhej strane je liberálna 
tradícia, ktorá sa rozvinula pred 
dvomi storočiami v industria-
lizovaných krajinách. Tá vníma 
ľudskú bytosť ako nezávislú 
od Boha, ktorá je zodpovedná 
za svoje činy aj za svoju smrť. 
V prvej tradícii je autonómia 
ohraničená a podriadená Bohu 
a os tatným členom spoločnosti. 
Utrpenie jedného je ponúk-
nuté pre dobro spoloč nosti. 
V liberálnej tradícii je autonó-
mia absolútna, závislá od vôle 
samotného človeka. Autonómia 
chorých a zomierajúcich pre 
pocit nezmyselnosti utrpe nia 

sa zdá byť niekedy absolútnou. 
Ľudia sa môžu rozhodnúť, kedy 
a ako zomrú. Na jednej strane 
sa tešíme z mnohých možností, 
ako sa môžeme liečiť a predĺžiť 
si tak život, na druhej strane 
nám tá istá technológia nedovo-
ľuje zomrieť pokoj ne a nároku-
jeme si na právo odmietnuť ju, 
zastaviť ju, aj keď má možnosť 
skrátiť náš život.

Pokrok v medicíne v minu-
lom storočí spolu so spoločen-
ským nátlakom menil obe tieto 
tradície. Židovsko-kresťanská 
tradícia prijala mnohé zmeny 
a výnimky ako svoje pravidlá. 
Napríklad princíp dvojitého 
účinku. Ak existujú dva javy, 
jeden je považovaný za dob-
rý a druhý za zlý. Napríklad 
kontrolovanie bolesti alebo zní-
ženie utrpenia (dobrý účinok) 
a skrátenie života pacienta (zlý 
účinok). Dobrý účinok nemož-
no získať bez zlého účinku. 
Preto podľa kresťan skej morál-
ky je dobrý účinok dôležitejší 
za predpokladu, že zlý účinok je 
ne úmyselný.

Pre porovnanie, liberálna tra-
dícia sa stala ešte liberálnejšou. 
Mnohé etic ké hranice a tabu, 
ktoré existovali celé stáročia, sa 
postupne rúcajú. Samovražda 
a eutanázia ako zakázané a zlé 
vo väčšine spoločností sa v sa-
motnej liberálnej tradícii môžu 
zdať ako niečo heroické a hodné 
nasledovania. Nie je nezvyčaj-
né, že v mnohých sekularizova-

ných spoločnostiach sú rodinní 
príslušníci prilá kaní rôznymi 
ideálmi. Rodičia si možno stále 
všímajú svoju tradičnú morálku 
z minulosti, kým ich deti sú 
zlákané modernejšími a liberál-
nejšími pohľadmi. Rovnako ak 
má rodina viac než jedno dieťa, 
každé z nich môže sledovať iný 
prístup a môže mať rozličný po-
hľad na skutočnosť. Aj v prípa-
de, ak sa deti na vzájom zhodnú, 
čo väčšinou robia, ich partneri 
a švagrovia môžu mať 
odlišné vzory a prob-
lémy. Tieto rozdiely 
môžu mať vážny 
vplyv na atmosféru 
v rodine.

...
Médiá zohrávajú 

dôležitú úlohu pri 
vytváraní nášho uva-
žovania o zomie raní, 
ako aj pri utváraní strachu. Smrť 
na obrazovke sa často zamieňa 
kvôli dramatickosti. Mnoho-
krát je rýchla, bezproblémová, 
takmer nereálna. Ale keď sme 
konfrontovaní so smrťou v reál-
nom živote, sme konfrontovaní 
s odlišnou smrťou. Smrťou, 
ktorú na obrazovke nevidíme, 
ktorá sa zriedkavo opisuje 
v li teratúre. Túžba po ľahkej 
a bezproblémovej smrti, akú 
vidíme v kine, je pravdepodob-
ne dôvodom, prečo veľa ľudí 
uvažuje o eutanázii.

Všetci raz zomrieme. Nikdy 
sa o tom neučíme v škole alebo 

na univerzite. Učíme sa to pozo-
rovaním oko lia a diskutovaním 
s našimi priateľmi a rovesníkmi. 
Tejto prirodzenej výchove sa 
najlepšie naučíme v bezpeč-
nom prostredí rodiny. Napriek 
enormnému po kroku vo vede 
a medicíne, napriek míňaniu 
veľkého množstva peňazí 
na zdra votnú starostlivosť sa 
náš strach zo smrti za ostatné 
desaťročie skôr zväčšil, než by 
to bolo naopak.

Zomieranie je súčasťou 
života rodiny. Patrí tam a nikde 
inde. Zomieranie v domácom 
prostredí medzi blízkymi je to 
najlepšie, čo si vieme predstaviť, 
je to tá najväčšia záruka autonó-
mie a porozumenia. n

Zbigniew Żylicz
(úryvky z prednášky, ktorá 

odznela na 23. medzinárodnom 
kongrese rodiny na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku  
5. – 7. septembra 2008)

ilustračná snímka:  
4.bp.blogspot.com
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Zbigniew Żylicz je autorom približne 30 
ve deckých publikácií a spoluautorom kníh 
o paliatívnej starostlivosti pre študentov 

medicíny a lekárov v Poľsku. Často sa 
zúčastňuje na kurzoch a konferenciách 

na túto tému v Holandsku a v stredo
európskych krajinách.

Halloween 2 

Kelti považovali 1. november za deň 
smrti, pretože padalo lístie a začínalo 

sa ochladzovať. Verili, že ich boh slnka 
strácal silu a Samhain, pán smrti, získaval 
nad ním moc. Samhain 31.októbra zhro-
maždil duchov všetkých, ktorí zomreli 
počas predchádzajúceho roka. Týmto 
duchom bolo určené, aby počas predchá-
dzajúceho roka prebývali v telách zvierat 
ako trest za svoje zlé skutky. Cez Hallowe-
en sa mohli vrátiť do svojich pôvodných 
domovov, aby tam navštívili žijúcich ľudí. 
Keltskí kňazi viedli ľudí k diabolským 
obradom, v ktorých boli prinášané obete 

z koní, mačiek, kráv a ľudí. Tieto obete boli 
upálené. Toto sa dialo, aby upokojili Sam-
haina, a aby im duchovia neubližovali. Títo 
kňazi chodili od domu k domu a žiadali 
vykŕmené zvieratá alebo ľudí. Tým, ktorí 
im ich darovali, sľúbili úspech, a tí, ktorí 
ich odmietli, boli prekliati a zastrašova-
ní. Tradičnou reakciou tých, ktorí nie sú 
obdarovaní, je to, že im niečo vyvedú zlé. 
Tekvica so sviečkou, ktorá je symbolom 
tohto sviatku, bola vlastne znakom, ktorý 
slúžil ako označenie tých fariem a domov, 
ktoré sympatizujú s duchmi a ich vyzná-
vačmi a žiadajú o zmilovanie, keď sa začne 

diať pohroma noci.
Je zjavné, že Halloween je pohanský deň 

zakorenený v najhorších pohanských ritu-
áloch a uctievaní. Božie slovo jasne hovorí 
kresťanom: „...a nemajte účasť na jalových 
skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte...“ (Ef 5, 
11) Halloween nemá nič spoločné s Ježi-
šom. Je to pohanský obetný deň a apoštol 
Pavol varuje kresťanov: „Ale to, čo obetu-
jú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja 
nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých 
duchov“. (1 Kor 10, 20)

 Damián Saraka

VaROVaniE
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Striebro a zlato nemám, 
ale...
Čo vlastne vlastnil Peter? 

Pri vstupe do chrámu 
povedal žobrákovi, že 

striebro a zlato nemá. Určite 
to bolo to jediné, čo chromý 
žobrák od ľudí čakal. Jediná vec, 
ktorú mohol dostať. Peniaze 
by mu síce trocha pomohli, ale 
musela by to byť veľká suma, 
aby ho vytrhla z jeho biedy. 
A určite by mu nepomoh-
la v jeho hendikepe. Zrazu 
prichádza Peter a otvorene mu 
hovorí, že majetky nemá. No 
v Ježišovom mene mu daroval 
zdravie. Nielen to telesné, ale 
aj duchovné. Tohto chromého 
muža prinášali k bráne chrámu, 
aby si čosi vyžobral, ale ktovie, 
či ho niekedy videl aj zvnútra. 
Hneď po uzdravení vchádza 
do chrámu spolu s apoštolmi, 
chváli Boha, kričí a vyskakuje 
od radosti. Takže čo to bolo, čo 
mu Peter dal? Peter mu prejavil 
lásku, skrze ktorú prišla viera. 
Viera v to, že nám nepomôžu 
majetky alebo ľudia, ale jedine 
Boh. On jediný nás dokáže 

dostať z našich telesných aj 
duchovných bolestí. To, čo nás 
buduje a dvíha z biedy, nie sú 
majetky. Veď aj žobrák čosi 
dostal a hneď to minul. Ale 
keď uveril v jediného Boha, 
radoval sa, lebo vedel, že sa 
skončilo obdobie pohanenia 
a potupy. Už nepotreboval, aby 
ho priatelia nosili ku Krásnej 
bráne. Našiel Boha a Boh ho 
uzdravil. Nie sme vari často aj 
my v úlohe chromého žobráka? 
Je to hriech, ktorý nám nedovolí 
chodiť. Je to hriech, ktorý nám 
bráni vojsť do Pánovho chrámu. 
Preto naozaj potrebujeme, aby 
nás Boh chytil za ruku a zodvi-
hol. Aby nás uzdravil z nášho 
hendikepu (hriechu), nech 
sa môžeme naplno radovať 
v jeho radosti. Veď Boh sa 
nám dáva v plnosti. Koniec 
koncov sme jeho milované 
deti. Vyvstáva tu však ďalšia 
otázka. Čo by som dal ja? Čo 
môžem ponúknuť ja, keď ma 
niekto požiada o pomoc? Vari 
nemôžem aj ja ponúknuť lásku? 

Kristovu lásku, ktorá buduje 
a dvíha človeka z biedy života. 
Lásku, ktorá nám dáva dôvod 
radovať sa a tancovať pred 
tvárou Pána. Na to, aby som 
bol bohatý, nemusím vlastniť 
majetky. Láska je tým pravým 
ukazovateľom, kto koľko má 
a kto koľko dá. Na lásku totiž 
neplatia matematické pravidlá. 
Čím viac lásky dáš, tým viac jej 
máš. Veď predsa Boh, tvoj Otec, 
je darcom tejto čnosti. Bez nej 
by sa dnes svet stal obyčajným 
materialistickým pokolením. 
Preto prosme Boha, aby aj nám 

daroval túto svoju lásku. Je 
tým najväčším darom, ktorý 
môžeme dať tým, ktorý jej majú 
málo. Svet je chudobný na lás-
ku. Možno preto, že nezakúsil 
pravú Božiu lásku, ktorá dáva 
život. Uzdravuje z telesných 
i duchovných zranení a znova 
dáva životu ten správny zmy-
sel. n

Tomáš Metýľ
ilustračná snímka:  

savvygoldtrader.com

Program stretka
V ostatných dvoch číslach sme si hovo-

rili o tom, ako približne rozložiť stretko, 
aby sme vedeli správne načasovať všetky 
jeho časti, a tak efektívnejšie obsiahnuť 
danú tému. Ponúkam ešte jednu radu, 
ako rozložiť stretko trvajúce hodinu a pol.

• „Lámanie ľadov“ (ice-break) (10 – 15 
min.)

Nejaká skupinová aktivita, do ktorej 
by sa mohol zapojiť každý; pomôže to 
naštartovať ľudí.

• Skupinky (30 min.)
Rozdeľte veľkú skupinu na menšiu 

a porozprávajte sa,  čo prežili za ostatný 
týždeň, čo majú nové v škole, doma, 
v rodine, môžete si rozobrať predchá-
dzajúce stretko. Ak sa vyskytne neja-
ký problém, ponúknite krátku modlitbu. 
Majte nejaké drobné jedlo v skupinke. 

Napríklad čipsy, keksy, cukríky. Nechajte 
ľudí navzájom sa nimi ponúkať. Maxi-
málny počet ľudí v skupinke je päť plus 
animátor. Ak sa stretáva 8 – 10 mladých, 
je dobré sa rozdeliť (no niekedy je lepšie 
zostať vo veľkej skupine kvôli budovaniu 
vzťahov).

• Modlitba (20 min.)
Použite gitaru či iný nastroj, ak máte. 

Uveďte pieseň slovami. Piesne vyberajte 
podľa toho, aký odkaz chcete ľudom odo-
vzdať. Modlite sa s nimi.

• Téma (30 min.)
Hovorte priamo k veci. Nemáte veľa 

času. Dobre sa pripravte – to je základ. 
Tému musíte mať naštudovanú a zvládnu-
tú. Používajte príklady. Držte dynamiku.

Dominika Komišaková

18 | slovo mladým
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Mám päťdesiatdva ro-
kov. Vždy som sa po-
kladala za kresťanku, 

ale môj vzťah k Bohu v minu-
losti by sa dal nazvať skôr vlaž-
ným ako horúcim. Navštevovala 
som bohoslužby len sporadicky. 
Na sväté spovede som necho-
dievala, pretože moje manžel-
stvo nebolo posvätené Bohom. 
S manželom sme sa brali v čase 
totality. Vtedy bol úradný sobáš 
povinný a o cirkevnom sme ani 
neuvažovali.

Aj keď som mala snahu 
v priebehu tridsiatich rokov 
manželstva tento stav zmeniť, 
zlyhalo to na okolnostiach, 
ktoré nechcem rozvádzať.

Asi pred dvomi rokmi som 
sa začala intenzívnejšie modliť, 
začali ma zaujímať

duchovné veci. Bolo to aj 
vďaka mojej kolegyni, ktorá je 
hlboko veriaca.

Na narodeniny mi dala malú 
brožúrku domácich pobožností 
k piatim ranám Pána Ježiša 
Krista.

Čím viac som sa modlila, tým 
viac som cítila, že so svojím 
životom musím niečo spraviť. 
Cítila som, že všetky nánosy 
„špiny“ za tridsať rokov od os-
tatnej spovede musím dostať zo 
seba von. Ale nevedela som ako. 
Strach, ktorý sa ma zmocňo-
val pri pomyslení, že musím 
ísť za kňazom a všetko mu 
povedať, bol veľký. Navyše môj 
manžel nebol pokrstený, takže 
prekážok k môjmu očisteniu 
bolo veľa. Musím s odstupom 

času povedať, že diabol nezahá-
ľal. Čím viac som cítila potrebu 
dať náš život do poriadku, tým 
viac mi v hlave vírili myšlienky: 
Ako tam pôjdeš? Čo povieš? Aj 
tak je to zbytočné. V takomto 
rozpoložení som nechala čas 
plynúť. Až sa už Pán Boh na to 
nemohol pozerať a zasiahol. 
Cez negatívnu skúsenosť v mo-
jom živote si ku mne našiel ces-

tu. Minulý rok som mala úraz 
hlavy s krátkym bezvedomím. 
Musela som ostať v nemocnici 
na pozorovanie. Prišla ma na-
vštíviť kolegyňa, ktorú som už 
spomínala. S úsmevom na tvári 
mi hovorí: „Vieš, nič iné v bufete 
nemali, tak som ti kúpila kres-
ťanský časopis.“

Prvé, čo ma zaujalo po otvo-
rení časopisu, bol obraz 

Božieho milosrdenstva. Hneď 
mi napadlo, že takýto obrázok 
máme aj na pracovisku.

Dychtivo som čítala infor-
mácie o sestre Faustíne a jej 
víziách. Po príchode domov 
som na internete hľadala všetky 
možné informácie o tomto 
obraze. Začala som čítať denník 
sestry Faustíny. Obraz Božieho 
milosrdenstva ma zaujal natoľ-
ko, že som si ho dala namaľovať 
a  denne sa pred ním modlím.

Môžem s istotou povedať, 
že sám Pán začal pôsobiť 
v mojom živote a v živote celej 
našej rodiny. Do cesty mi poslal 
úžasného kňaza. Pod jeho 
vedením sa život v celej našej 
rodine zmenil. Po absolvovaní 
kurzu Emauzy, na ktorý ma 
pozval, som začala intenzívne 
čítať Sväté písmo a modliť sa 
s ním. V generálnej spovedi som 
sa očistila od všetkých hriechov. 
Môj manžel sa ako 55-ročný dal 
pokrstiť a prijali sme sviatosť 
manželstva.

Môj vzťah k Bohu už nie je 
vlažný. Bohoslužby navšte-
vujem aj cez týždeň a vždy sa 
teším, pretože okrem toho, že 
som v Božej prítomnosti a po-
čujem Božie slovo, načerpám 
veľa energie. Pokoj, ktorý mám 
v duši, sa nedá ani opísať.

Ďakujem Pánu Bohu za to, 
že mi ukázal cestu, a denne ho 
prosím, aby mňa aj celú našu 
rodinu po tejto ceste viedol. n

Božena
ilustračná snímka:  

www.walkingword.org
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Ryby, rybky, rybičky

V Palestíne sa vyskytuje vyše 40 druhov 
sladkovodných rýb. Spôsob ich lovenia 

sa vyvíjal a zdokonaľoval. Najstarším bolo 
nabodávanie na rybársku vidlicu s perím 
upevnenú na lane. Neskôr sa lovilo na udice 
s prútom alebo bez neho. Rybári chytali aj 
do ľanových sietí, ktoré mali rôzne vylep-
šenia, aby chytili čo najviac rýb. Úlovok sa 
vytiahol na breh, kde sa ryby triedili. V po-
dobenstve o rybárskej sieti rybári odhadzo-
vali niektoré ryby, pretože boli príliš malé, 
nejedlé alebo nečisté. Podľa Mojžišovho 
zákona sa smeli konzumovať len čisté vodné 

živočíchy – tie, čo mali plutvy a šupiny (Lv 
11, 9). Nečisté živočíchy mali často kultové 
pozadie, ryby bez šupín boli pre niektoré 
národy posvätné, slúžili ako predmet zbož-
šťovania. Akékoľvek modloslužobné zobra-
zovanie rýb bolo pre Izraelitov zakázané.

Ryby patrili k najlacnejšej obžive. Kon-
zumovali sa nasolené, smažené, pečené 
na pahrebe či varené. Obchod s rybami 
prekvital. V Genezaretskom jazere bolo 
hojne rýb (Lk 5, 6), bolo známe rybolovom 
a spracovaním rýb: aj Betsaida dostala 
od neho svoje meno – dom rybolovu.

Ryby v Biblii predstavujú rôzne symbolic-
ké obrazy. Ľudia, ktorých zastihol neprajný 
čas a nešťastie, sú ako ryby chytené do siete 
(Kaz 9, 12). Rybolov zobrazuje Boží súd nad 
národmi i jednotlivcami.

V prvých storočiach sa stala ryba symbo-
lom a kryptogramom kresťanstva. Grécke 
slo vo ichthys (ryba) obsahuje počiatočné pís-
mená: Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ (Jé zus 
Christos Theú Hyios Sótér). Možno k tomu 
dala podnet aj Ježišova výzva: „Poďte za mnou 
a urobím z vás rybárov ľudí“. (Mt 4, 19)

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii

MilOSRdNý
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Kristína sa zobudila 
do sychravého novem-
brového rána. Začína sa 

všedný kolotoč. Rýchlo urobiť 
raňajky a desiatu pre dvojičky 
Lukáša a Mariána a vypraviť ich 
do školy. Je trocha nachladená, 
nepôjde do práce. Chce toho 
dnes veľa stihnúť: vyžehliť hŕbu 
bielizne, poupratovať detskú 
izbu, navariť obed a urobiť 
nákup v meste. To všetko sa dá 
zvládnuť, ale...

Už dlhšie má starosti s man-
želom Ivanom. Takmer mesiac 
leží v nemocnici, má vysoké 
teploty. Lekári robia rôzne 
vyšetrenia, nevedia určiť diag-
nózu. Pokrčia ramenami, vraj 
treba počkať na ďalšie výsledky. 
Kristíne sa do srdca vkráda 
nepokoj a strach. Čo ak je to 
vážne, len lekári jej to nechcú 
oznámiť? Možno je to skrytá zá-
kerná choroba, na konci ktorej 
prichádza smrť. Nijako si nevie 
predstaviť život bez manžela. 
Už teraz jej chýba jeho blízkosť. 
Ako sa bude ďalej vyvíjať situ-
ácia? Zľakla sa pochmúrnych 
myšlienok.

Pri varení obeda si náhle spo-
menula na manželove obľúbené 
zákusky. Ešte mu ich stihne 
upiecť. Chce ho prekvapiť, uro-
biť mu radosť. Ach, koľkokrát 
bola tvrdohlavá a odmietla mu 
navariť obľúbené jedlo, o zákus-

koch ani nehovoriac! Stále bolo 
čosi dôležitejšie ako ich vzťah 
a rodina. Nemali čas jeden 
na druhého ani na deti. Teraz sa 
im to vracia. Kde sa v nich berie 
taká arogantnosť hraničiaca so 
vzburou? Sú viac na ulici ako 
doma. A keď sú doma, len sa 
hrajú na počítači. Na otázku, 
ako bolo v škole, iba mávnu 
rukou. Všetko je v pohode. 
Na rodičovskom združení však 
zisťuje pravý opak. Pristihne sa, 
že často na nich zvyšuje hlas. 
Chcú mať všetko naj, značkové 
oblečenie, drahé veci. Aj ich 
majú. No aj tak nemôžu nájsť 
spoločnú reč.

Zrazu telefonát z nemocni-
ce. Manželovi sa stav zhoršil, 
nastali komplikácie.

„Ak môžete, príďte.“ 
Kristíne sa podlomili kolená.
„Bože, neber mi môjho 

manžela!“ 
Nechala nedovarený obed. 

Rýchlo nasadla do auta. V ne-
mocnici sa stretla s ošetrujúcich 
lekárom. Oznámil jej, že jej 
manžel je v bezvedomí. Pacient, 
s ktorým sa zhováral, náhle sko-
laboval, dostal infarkt. To Ivana 
natoľko rozrušilo, že dostal šok. 

„Bože, čo s ním bude?“ 
vzdychla Kristína. 

„Jeho stav je veľmi vážny,“ 
skonštatoval lekár. 

Uvedomila si, že stačí zlo-

mok sekundy, jediný okamih, 
a všetko sa mení. Rozochvená 
vstúpila do nemocničnej izby, 
kde uvidela manžela napojené-
ho na prístroje. Bolesť a smútok 
sa jej miešali v srdci. Ako rýchlo 
ubehli spoločné roky! Aký 
krátky úsek života spolu prežili 
– iba 12 rokov! Aký krátky čas.

Prvé roky bývali u svokrovcov. 
Mala časté spory so svokrou 
a uvažovala o rozvode. Situácia 
sa upokojila, keď išli do pod-
nájmu do mesta. Ivana veľmi 
ťahalo na dedinu, preto si kúpili 
pozemok a začali stavať dom. 
Znova nastali nezhody pri 
stavbe domu. Veľa zbytočných 
zranení, nepochopenia. Nech-
celi popustiť zo svojich názorov. 

Boli skúpi na pekné slovo. Ivan 
má perspektívne zamestnanie, 
pekná vilka stojí, ale do ich 
vzťahu sa votrel chlad. Dokon-
čili dom, ale čosi stále chýbalo.

Zo spomienok ju vyrušila ses-
trička: „Už musíte ísť. Počkajte 
na chodbe. A neplačte, veď Pán 
Boh je dobrý.“

„Ako dobrý, keď je môj man-
žel napojený na prístrojoch?“ 
zareagovala podráždene.

„Uverte, že Boh má aj túto 
vašu situáciu vo svojich rukách. 
Vie o nej. Pozrite sa na kríž 
a odovzdávajte manželovu 
bolesť ukrižovanému Ježišo-
vi. Dôverujte mu, on je náš 
Spasiteľ.“

„Ako mu mám teraz dôvero-
vať?“ 

„Modlite sa s dôverou. Bolo 
by dobré, keby manžel prijal 
sviatosť pomazania chorých.“

„Ale ako?“ 
„Môžem vám to zariadiť. 

Chodí tu kňaz poverený sta-
rostlivosťou o chorých v nemoc-
nici.“

Po krátkom váhaní súhlasila. 
Sestrička jej ukázala svetielko 
celkom vzadu na chodbe. Svoje 
kroky nasmerovala ku kaplnke.

V tichu sa hlboko v jej vnútri 
rodilo rozhodnutie. Možno má 
sestrička pravdu. Pozve do tejto 
situácie Ježiša.

„Bože, chcem ti dôverovať. 
Vkladám svoju situáciu do tvo-
jich rúk.“ n

Ján Karas
ilustračná snímka:  

blogs.seattleweekly.com
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Protiklad
Fascinuje ma počúvať Pálenicu 
Borisa Filana. Keď si od-
myslím jeho zvláštne názory 
a spôsob života, musím uznať, 
že je brilantným majstrom 
slova. Pohadzuje si slovíčka v  
mysli a potom ich cez výrečný 
jazyk posúva ďalej. Minule 
„rozpitval“ slovo ostrosť.

Ostrosť nádherne žiari pri 
svojom protiklade tuposť. 
Zahŕňa v sebe nebezpečenstvo 
a bolesť, ale aj výnimočnosť, 
bystrosť, umnosť a jed-

noznačnosť. Ešte aj spojenie 
hlások vytvára akúsi ostrosť 
významu. Ostré môžu byť 
slová, zrak aj nôž. Je to niečo, 
čo hladko rozdeľuje celok 
na dve časti. Ostrosť je strašná 
a zdrvujúca. A mne pri tom 
napadol známy citát o Božom 
slove.

Na záver však dodal prekva-
pivú vetu: „Azda iba tuposť je 
strašnejšia“.

Dada Kolesárová

Jediný okamih
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Väzenská výchova
Predstav si starú škaredú budovu. Dlhé tmavé chodby. Ťažké želez-
né dvere a na nich zámka... A ešte jedna drobnosť: tabuľka s tvojím 
menom. Pretože za tými dverami si sa ocitol práve ty. Zajatý. Vo väze-
ní. Zdá sa ti to ako predstava z filmu. Veď kto by ťa už dnes zatváral 
do väzenia! Zákon si neporušil a ani sa nechystáš. Máme slobodu 
vierovyznania. A predsa cela s tvojím menom je veľmi reálna.

Väzeň je človek, ktorý 
zažíva množstvo ob-
medzení. Nemôže robiť 

to, čo chce. Nemôže ovplyvniť 
svoju budúcnosť a vývoj situ-
ácie. Musí sa pasívne poddať 
okolnostiam a vláde väzniteľa. 
V duchovnom zmysle existujú 
dva druhy zajatia. V prvom rade 
ide o otroctvo hriechu, z kto-
rého nás vykúpil Ježiš Kristus. 
Ak je v živote človeka hriech, 
správa sa ako väzeň diabla. 
Riešenie je v tomto prípade 
jasné. Na druhej strane, ak je 
tvojím Pánom živý Boh (teda ak 
si väzňom Krista ako Pavol – Ef 
3, 1), bude ťa z času na čas za-
tvárať do svojej formy väzenia. 
To môže mať rôznu podobu: 
choroba, rodinné problémy, fi-
nančná núdza, problémy v práci 
či iné okolnosti, ktoré človek 
nemôže zmeniť. Obmedzujú 
ho, spôsobujú mu veľké trápe-
nie, ale jediné, čo môže robiť, 
je čakať na Božie vyslobodenie. 
Ak Pán pripraví celu s tvojím 

menom, má na to dôvod a má 
pripravený plán vykúpenia.

Prečo to dopúšťa? Podstatný 
dôvod „Božieho uväznenia“ náj-
deme v texte proroka Jeremiáša 
(48, 11): „Moab bol nerušený 
od mladosti, spočíval na svo-
jich kvasniciach, neprelieval sa 
z nádoby do nádoby a do za-
jatia nešiel, preto trvala jeho 
chuť a vôňa sa mu nezmenila“. 
Jeremiáš sa tu odvoláva na pro-
ces dozrievania vína, ktoré sa 
po usadení kalu v jednej nádobe 
prelieva do druhej, aby ostalo 
čisté. Keby sa víno neoddelilo 
od zbytočností, nedozrelo by, 
ostalo by horké. Boh hovorí 
o Moabe, že neprešiel zajatím, 
nebol preliaty do inej nádoby, 
nebol očistený, a preto mu nie 
je milý. Prejsť zajatím znamená 
dozrieť a získať dobrú chuť. 
Každý z nás má byť pre Otca 
„obetou príjemnej vône“, ktorá 
sa dá získať len v tomto väzen-
skom procese. A aj keď situácie, 
cez ktoré dozrievame, nie sú 

lákavé, skôr treba ľutovať tých, 
ktorí väzením neprechádza-
jú, lebo ich životy ostanú ako 
neočistené víno – trpké, horké, 
s nepríjemnou chuťou. Týchto 
svojich väzňov Boh chváli, keď 
po vymenovaní všetkých mož-
ných druhov trápenia, ktoré 
na svojich služobníkov dopustil, 
o nich hovorí ako o tých, „kto-
rých svet nebol hoden“. (Hebr 
11, 38)

Ďalším dôvodom „uväzne-
nia“ je Božia túžba po hlbšom 
vzťahu. Človek, ktorý je „na slo-
bode“, je pohltený mnohými 
situáciami a okolnosťami. 
Neútulné väzenie a samota 
otvárajú priestor na spoločen-
stvo s Bohom. Uväznený človek 
má veľa času na rozmýšľanie 
a rozhovor s Pánom Ježišom, 
nič neodpútava jeho pozornosť 
a Pán sa mu dáva spoznávať 
spôsobom, aký by za iných 
okolností nebol možný.

Fyzické väzenia, ktorými 
prešiel apoštol Pavol, menili 

v prvom rade jeho samého. 
Dozrieval v nich. Kamenné 
srdce sa menilo na pokorné 
a poddajné. A čím viac sa menil 
samotný Pavol, tým mocnej-
šie bolo svedectvo jeho života 
pre okolie. Teda jeho trápenie 
prinášalo ovocie najprv v sa-
motnom väzení (Flp 1, 12 n), ale 
povzbudilo aj ľudí na slobode, 
aby odvážnejšie ohlasovali 
Božie slovo (Flp 1, 14).

Ak dôvodom tvojho trápenia 
nie je hriech, potom si sa ocitol 
v škole Božieho väzenia. Tvoje 
trápenie ťa zmení zvnútra. Do-
zreješ a do tvojho života bude 
vstupovať stále viac spokoj-
nosti, radosti a „chuti“. Budeš 
povzbudením pre tých, ktorí 
prechádzajú tou istou boles-
ťou, ba aj v budúcnosti budeš 
citlivejšie reagovať na ľudí, 
ktorí sú skúšaní. Zároveň sa 
staneš svedectvom pre tých, 
ktorí bojujú s vlažnosťou. Ale 
najdôležitejším plodom tvojho 
väzenia bude to, že sa priblížiš 
k Božiemu srdcu a spoznáš ho 
celkom novým spôsobom. Preto 
„pamätajte na väzňov, akoby ste 
boli s nimi uväznení, a na tých, 
čo trpia, veď aj vy sami ste 
v tele“. (Hebr 13, 3) n

Valéria Juríčková

Ján Milostivý, alexandrijský patriarcha

Narodil sa v Amate na Cypre v roku 552. 
Jeho otec bol kňazom. Keď Ján dospel, 

oženil sa a so svojou manželkou mal viacero 
detí. Aj manželka, aj deti však čoskoro 
zomreli. Ján sa rozhodol rozdať celý svoj 
majetok, stal sa kňazom a úplne sa venoval 
dobročinnosti. Požíval veľký obdiv a úctu 
ľudí. O jeho hlbokom duchovnom živote 
sa dozvedel aj cisár Herakleitos a ustanovil 
Jána za melchitského patriarchu v egypt-
skej Alexandrii. Ján to prijal iba na veľké 
naliehanie. Staral sa o chudobných, staval 
sirotince a nemocnice. Sám žil čo naj-
skromnejšie.

V stredu a piatok pravidelne sedával pri 
chrámových dverách, kam za ním prichá-
dzalo mnoho ľudí, ktorých prosby riešil. 
Raz sa patriarcha vrátil domov s plačom. 
Keď sa ho pýtali, čo sa stalo, odpovedal: 
„Dnes ku mne nikto neprišiel a ja som ne-
mohol nič priniesť Bohu za svoje hriechy.“

Patriarcha Ján horlivo konal skutky teles-
ného i duchovného milosrdenstva. Raz išiel 
do chrámu. Tu ho zastavila plačúca žena 
a prosila ho, aby jej pomohol so zaťom, 
ktorý ju utláčal. Patriarchovi sprievodcovia 
jej mali za zlé, že obťažuje biskupa na ulici. 
Ten ich napomenul: „Ako by mohol mi-

losrdný Boh vypočuť moje modlitby, keby 
som ja najprv nevypočul túto ženu.“

V časoch, keď Alexandriu ohrozovali 
Peržania, Ján odchádzal do Carihradu. 
Cestou sa zastavil na rodnom Cypre, kde 
ťažko ochorel a 11. novembra 619 zomrel. Tu 
ho aj pochovali. Neskôr boli jeho ostatky 
prenesené do Carihradu a v druhej polovici 
15. storočia Matejom Korvínom do Budína. 
23. januára 1632 boli prevezené do Dómu 
sv. Martina v Bratislave, kde sa nachádzajú 
dodnes.

Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONdElOK 8. november
Zhromaždenie k archanjelovi 
Michalovi

Čítania: Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 
16 – 21, zač. 51a (beztelesným); 2 Sol 1, 1 – 
10, zač. 274; Lk 12, 13 – 15. 22b – 31, zač. 65 
(rad.)

Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami 
pohŕda, mnou pohŕda. (Lk 10, 16)

Ježišove slová žiadajú od nás všetkých cir-
kevné zmýšľanie: cítiť s Cirkvou a dbať o jej 
poučenia. Obhajovať jej česť a práva, mať 
záujem o rast Božieho kráľovstva vo svete 
a bez donútenia spolupracovať na jej apoš-
tolskom diele. Trpieť pre jej prenasledovanie 
a radovať sa z jej slobody a úspechov.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár beztelesným, Sláva kondák 
beztelesným, I teraz podľa predpisu. 
Prokimen, aleluja a pričasten beztelesným. 
Myrovanie. (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

UTOROK 9. november
Prepodobná Matróna

Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 
42 – 48, zač. 68

Kto je teda verný a múdry správca...? (Lk 
12, 42)

Pán žiada od všetkých služobníkov Cirkvi, 
aby sme boli vernými a rozumnými správ-
cami. Každé povolanie k cirkevnému úradu 
je povolaním k službe, k službe vernej 
a múdrej. Ide o službu vykonávanú podľa 
vôle dobrotivého Boha, nie podľa vlastných 
predstáv. Žiada aktívnu bdelosť, nie pohodl-
né ničnerobenie.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREdA 10. november
Apoštoli Erast, Olympas, Rodión 
a spol.

Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b 
– 59, zač.69 

Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo 
chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12, 49)

Bdelosť a pripravenosť pre Pána žiada 
často rozhodnutie pre neho, a tým roz-
hodnutie proti iným, ktorí Pána odmietajú 
alebo sú k nemu ľahostajní. Tým sa takéto 
rozhodnutie stáva aj rozdelením, často 
medzi najužšími spoločenstvami, rodinou 
alebo priateľmi. Pánov oheň takto preniká 
až do najužších ľudských vzťahov.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 11. november
Mučeníci Ménas, Viktor a Vincent

Čítania: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 1 
– 9, zač. 70 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 
10, 32 – 36. 11,1, zač. 38 (muč.); Hebr 13, 17 – 
21, zač. 335; Mt 4, 25 – 5, 12, zač. 10 (prep.)

Myslíte, že tí osemnásti, čo na nich pad-
la veža v Siloe..., boli väčší vinníci ako 
ostatní...? (Lk 13, 4)

Aj my sme niekedy v pokušení dávať osobný 
výklad nešťastiu, chorobe či smrti druhých. 
Je nečestné hovoriť v takejto situácii o za-
slúženom treste. Je spravodlivejšie a čest-
nejšie radšej mlčať, než podávať takýto 
výklad.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiATOK 12. november
Hieromučeník Jozafát

Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 10, zač. 311; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36

Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude 
spasený, bude vchádzať i vychádzať 
a nájde pastvu. (Jn 10, 9)

„Skrze Krista, nášho Pána“ je liturgické 
vyjadrenie Kristových slov: „Ja som brána“. 
Je to súhrn všetkých právd. Boží Syn je je-
diným právoplatným a milujúcim Vodcom 
k spáse a k večnému životu. Je jediným Spa-
siteľom a neexistuje iná cesta k životu než 
skrze neho. Kto ho prijme, bude spasený.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár svätému, Sláva kondák 
svätému, I teraz podľa predpisu. Proki-
men, aleluja a pričasten svätému. Myrova-
nie. Voľnica. (HS: 300; PZ: 274; HP: 289)

SOBOTA 13. november
Arcibiskup Ján Zlatoústy

Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10, 
9 – 16, zač. 36

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto 
ovčinca. Aj tie musím priviesť... (Jn 10, 16)

Nejde tu o len o židovský národ alebo 
o malý krúžok vyvolených, ale o Božiu 
rodinu, prístupnú všetkým ľuďom dobrej 
vôle pod Kristovým vedením. Pánova sta-
rosť o týchto ľudí, ktorí nepoznajú Kristov 
hlas, musí byť znepokojujúcou starosťou 
všetkých Kristových učeníkov.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár svätého, Sláva kondák svä-
tému, I teraz podľa predpisu. Prokimen, 
aleluja a pričasten svätému. Myrovanie. 
(HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

NEdEĽA 14. november
25. nedeľa po Päťdesiatnici. Apoštol 
Filip

Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, 
zač. 53 (rad.); 1 Kor 4, 9 – 16a, zač. 131; Jn 1, 
43 – 51, zač. 5 (sv.)

A kto je môj blížny? (Lk 10, 29)

Filozof Michal Serres sa vo svojom predho-
vore ku knihe francúzskeho biológa Jacqu-
esa Testarta Transparentné vajíčko zaoberá 
problematikou náležitej úcty k ľudskému 
zárodku a kladie si otázku, kto je človek. 
Zdôrazňuje, že vo filozofii a v kultúre niet 
jednoznačných a skutočne uspokojivých 
odpovedí. Napriek tomu si všíma, že 
hoci nemáme teoreticky presnú definíciu 
človeka, veľmi dobre vieme, kto je človek 
v skúsenosti konkrétneho života. Vieme to 
najmä vtedy, keď sa ocitneme pred niekým, 
kto trpí, kto je obeťou moci, kto je bezbran-
ný a odsúdený na smrť. 
Kto je človek? Je to práve ten najslabší 
a najbezbrannejší. Ten, kto nemá ani moc, 
ani hlas, aby sa obránil. Ten, okolo ktorého 
môžeme v živote prejsť a tváriť sa, že ho 
nevidíme. Ten, pred ktorým si môžeme za-
vrieť srdce a povedať, že nikdy neexistoval. 
A tak nám spontánne prichádza na um 
evanjeliová otázka, ktorá chce odpovedať 
na podobnú žiadosť o definíciu: „Kto je 
môj blížny?“ Vieme, že ak chceme zistiť, 
kto je naším blížnym, musíme sa sami stať 
blížnymi, teda musíme sa zastaviť, skloniť 
sa k núdznemu a postarať sa o neho.

Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni 
tretie. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár hlasu a svätému. Kondák 
hlasu, Sláva kondák svätému, I teraz podľa 
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predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten 
hlasu a svätému. (HS: 152,303; PZ: 106,277; 
HP: 107,293)

PONdElOK 15. november
Mučeníci Gurias, Samónas a Habib. 
Začiatok 40-dňového pôstu  
pred Narodením Pána – Filipovky

Čítania: 1 Tim 1, 1 – 7, zač. 278.; Lk 14, 12 – 
15, zač. 75 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 
12, 8 – 12, zač. 64 (sv.)

Odplatu dostaneš pri vzkriesení spra-
vodlivých. (Lk 14, 14)

Odplata večného života nie je nízkou 
pohnútkou pre kresťanský život. Spasiteľ ju 
sľúbil všetkým tým, ktorí plnia jeho vôľu. 
Tou odmenou je on sám. (porov. Gn 15, 
1) Kto hľadá túto odmenu, koná správne. 
Božia oslava sa tu kryje s ľudským šťastím, 
pre ktoré je stvorené ľudské srdce.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 
109)

UTOROK 16. november
Apoštol a evanjelista Matúš

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 9, 9 – 
13, zač. 30 (sv.); 1 Tim 1, 8 – 14, zač. 279; Lk 
14, 25 – 35, zač. 77 (rad.)

...videl na mýtnici sedieť človeka menom 
Matúš a povedal mu: „Poď za mnou!“ 
(Mt 9, 9)

Axios! Je schopný! Ježiš nehovorí veľa 
tam, kde je všetko jasné. Tak to bolo aj pri 
povolaní mýtnika Matúša za apoštola. Pán 
videl do jeho srdca a vedel, že je pripravený 
na Božiu službu. Ako je to s nami? Sme 
pripravení žiť kresťanským životom všade 
tam, kde nás Boh postavil?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva kondák svätému, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, aleluja 
a pričasten svätému. (HS: 304; PZ: 279; 
HP: 294)

STREdA 17. november
Biskup Gregor Divotvorca

Čítania: 1 Tim 1, 18 – 20; 2, 8 – 15, zač. 281; 
Lk 15, 1 – 10, zač. 78 (rad.); 1 Kor 12, 7 – 11, 
zač. 151; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (sv.)

Tento prijíma hriešnikov a jedáva 
s nimi. (Lk 15, 2)

Kristova milosrdná láska k hriešnikom je 
hlavnou myšlienkou Lukášovho evanjelia. 
Veľmi často hovorí o ľuďoch, ktorí si boli 
vedomí svojej hriešnosti i potreby Božej 

milosti, a preto prichádzajú k Pánovi. 
Následné tri podobenstvá o Božej dobrote 
ukazujú dôvod, prečo bol k nim Pán plný 
dobroty a odpustenia.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 18. november
Mučeníci Platón a Roman 

Čítania: 1 Tim 3, 1 – 13, zač. 283; Lk 16, 1 – 
9, zač. 80

Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo 
svojho šafárenia. (Lk 16, 2)

Boh nám zveril duchovné i hmotné dary, 
aby sme ich použili na dobré podľa kres-
ťansky osvieteného svedomia. Boli nám 
zverené len do prenájmu a raz musíme 
zložiť účty z ich spravovania. Máme len ob-
medzený čas, v ktorom sa môžeme osvedčiť 
ako dobrí správcovia, pretože „ide noc, keď 
nik nebude môcť pracovať“. (Jn 9, 4)

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PiATOK 19. november
Prorok Abdiáš 

Čítania: 1 Tim 4, 4 – 8. 16, zač. 285; Lk 16, 
15 – 18; 17, 1 – 4, zač. 82 

Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí 
vznešené, pred Bohom je ohavné. (Lk 16, 
15)

Boh pozná naše srdcia, a preto sa nikomu 
nepodarí oklamať ho. Znalosť zákona 
a vonkajšia zbožnosť nestačí k spáse. 
Najmä ak chýba opravdivá vôľa plniť Božie 
posolstvo. Polovičatosť, farizejské svä-
tuškárstvo a vedomé pokrytectvo sú pred 
Bohom ohavné.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z piatka. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 20. november
Bl. prepodobná Jozafáta Hordaševská 

Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 9, 57 – 
62, zač. 49 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; 
Mt 25, 1 – 13, zač. 104 (bl. Jozafáte)

Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕt-
vych. (Lk 9, 60)

Božie požiadavky sú prednejšie než ľudské 
právo. Boh je najvyšší Pán, a preto musí 
ustúpiť pred jeho výslovnou vôľou kaž-
dá ľudská povinnosť či právo, ako napr. 
vzťahy dieťaťa k rodičom, ohľad na vlastnú 
rodinu a priateľov. Spasiteľ to povedal jasne 
slovami o mŕtvych, ktorí majú pochovávať 
svojich mŕtvych.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár predprazdenstva a Jozafá-
te, Sláva kondák o Jozafáte, I teraz kondák 
predprazdenstva. Prokimen, aleluja 
a pričasten Jozafáte. (HS: 306; PZ: 280; HP: 
296)

NEdEĽA 21. november
26. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa 
Krista Kráľa. Vstup Presvätej Bohoro-
dičky do chrámu.

Čítania: Kol 1, 12 – 20, zač. 250; Jn 18, 33 
– 37, zač. 59b (Krista Kráľa); Hebr 9, 1 – 7, 
zač. 320; Lk 10, 38 – 42; 11, 27 – 28. zač. 54 
(sv.)

Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ 
(Jn 18, 37)

Rímsky úradník Pilát dokázal chápať len 
vojenskú a politickú moc ako panovanie. 
Nešlo mu o to, že Ježiš odmietol politickú 
obžalobu izraelských vodcov a vyhlásil sa 
za duchovného vládcu. A predsa je kráľ! 
Narodil sa v maštali a nie na zámku, ale 
predsa je kráľ; ležal v jasliach, a predsa 
sa mu klaňali mudrci; nemal korunu ani 
žezlo, a predsa ho počúvali vlny i búrky; ne-
mal majetok, a predsa nasycoval zástupy; 
nemal vojakov, a predsa bojujú za jeho 
pravdu tisíce misionárov, rehoľníkov, 
kňazov a laikov; nemal trón, a predsa je mu 
daná „všetka moc na nebi i na zemi“ (Mt 
28, 18). Nemal „podoby ani krásy“ (Iz 53, 2), 
a predsa „sme uvideli jeho slávu, slávu, akú 
má od Otca jednorodený Syn, plný milosti 
a pravdy“. (Jn 1, 14) Preto sa narodil a na to 
prišiel na svet. 
Áno, som kráľ! Toto Kristovo vyznanie 
pred Pilátom výrazne pripomína sv. Pavol 
svojmu žiakovi Timotejovi, biskupovi 
v Efeze: „Pred Kristom Ježišom, ktorý 
dobrým vyznaním vydal pred Ponciom 
Pilátom svedectvo: Zachovaj prikázanie... 
až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista, 
ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený 
a jediný vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov“. 
(1 Tim 6, 13 – 15) 
Skryté, ale skutočné kráľovstvo! Kráľovstvo 
milosti a odpúšťania, kráľovstvo lásky 
a pokoja.

Liturgia: Antifóny a vchod Kristovi Kráľo-
vi. Tropár Krista Kráľa a zo Vstupu, Sláva, 
kondák Krista Kráľa, I teraz kondák Vstu-
pu. Prokimen, aleluja a pričasten z Krista 
Kráľa a Vstupu. Namiesto Dostojno jesť sa 
spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne 
sviatku Krista Kráľa. Myrovanie. (HS: 
311/308; PZ: 286/283; HP: 281/298)

František Dancák
snímka: free4444.blogspot.com
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Blažené ticho
V   predchádzajúcom čísle 

sme spomenuli, že popri 
tradičných námetoch 

sa v ikonografii Krista objavujú 
aj menej známe a obsahovo 
komplikované kompozície. 
K takýmto zaraďujeme aj ikonu, 
ktorú v cirkevnoslovanskom 
jazyku poznáme pod názvom 
Spas – Blagoe molčanie (Spasi-
teľ – Blažené ticho).

Táto kompozícia sa v Rusku 
po prvýkrát objavila až na po-
čiatku 16. storočia v moskov-
skom Sobore Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky.

Spomínaná ikona jestvuje 
v dvoch typoch prevedenia. 
Prvý variant zobrazuje Spasiteľa 
v podobe anjela s prekríženými 
rukami na hrudi a s dlaňami 
smerovanými dovnútra. Má 
oblečenú dalmatiku zdobenú 
na ramenách a okraji rukávov. 
V nimbe sa nenachádza tradič-
ný kríž, ktorý je pre ikonografiu 
Krista príznačný, ale osemcípa 
hviezda (podobne ako na ikone 
Božej múdrosti). Druhým va-
riantom je zobrazenie Spasiteľa 
v podobe mládenca. Zvyšok 

kompozície je 
podobný prvému 
variantu s tým, že 
v nimbe sa nena-
chádza hviezda.

Na objasnenie 
tejto ikony je 
viacero výkladov. 
Môžeme sa na ňu 
dívať v spojitosti 
so zjavením sa 
Boha prorokovi 
Eliášovi v jemnom 
vánku (1 Kr 19, 
12). Potom ako 
vyjadrenie tichej 
pokory, s akou 
podstúpil svoje 
utrpenie a smrť. 
Skutočne, Boží 
Syn bol Bohom 
Otcom poslaný 
k ľuďom a v tom 
zmysle je poslom. 
Táto myšlienka je vyjadrená 
v zobrazení Spasiteľa v anjelskej 
podobe. On sa podriaďuje vôli 
Otca s pokorou a bez reptania 
prijíma rúhanie a popravu, ako 
to o ňom napísal prorok Izaiáš: 
„Obetoval sa, pretože sám chcel, 

a neotvoril ústa; ako baránka 
viedli ho na zabitie a ako ovcu, 
čo onemie pred svojím striha-
čom“ (Iz 53, 7).

Na túto ikonu sa môže-
me pozerať aj ako na spôsob 
vyjadrenia Božej zhovievavosti, 

s ktorou Spasiteľ 
očakáva obrá-
tenie hriešnika, 
čo Ježiš aj sám 
vyjadril slovami: 
„Neprišiel som 
volať spravodli-
vých, ale hrieš-
nikov, aby sa 
kajali“ (Lk 5, 32). 
A podobne píše aj 
prorok Ezechiel: 
„Povedz im: Ako 
žijem, hovo-
rí Pán, Jahve, 
nemám záľubu 
v tom, aby zomrel 
bezbožný, ale 
aby sa bezbožný 
vrátil zo svojej 
cesty a žil“ (Ez 33, 
11). Táto myšlien-
ka očakávania 
je symbolicky 

vyjadrená gestom rúk pokojne 
zložených na hrudi. Takýmto 
spôsobom – svojím blaženým 
tichom pozýva Kristus k poká-
niu na ceste k spáse.n

Milan Gábor
snímka: www.cirota.ru

KNiHA: ladislav Fričovský – 
Biblické verše

 (A6, 36 strán, 3,17 eur)
„Adam, kde si, kde? Ozvi 
sa!“
Stíchol sad, čušia nebesá.
Ak vám je ľúto, že 
Milan Rúfus už rozpráva 
svoje básne na druhom 
svete, nebojte sa siahnuť 
po vzletných, no hlbokých rýmoch Ladisla-
va Fričovského, ktorými sa prihovára naskr-
ze nielen deťom. Nielen pre malé dieťa, ale 
aj pre atómového fyzika je ťažké premýšľať 
o počiatkoch vesmíru. Možno práve preto 
prídu rodičom vhod pohodové veršíky, kto-
ré sa kľukatia v zákrutách stvorenia sveta, 
osvetľujú prvý hriech i záchranu života 
v Noemovej arche (1. diel), stavbu Babylon-
skej veže, Abraháma i pád Sodomy (2. diel), 
vyprosenie i obetovanie Izáka, dvanásť 
Jakubových synov i Jozefovo šafárenie nad 
Egyptom (3. diel). literasklad@vmv.sk

FilM: The Book of Eli  
(Kniha prežitia)

Aj keď je tento film 
situovaný do pozície 
akčného filmu, nemožno 
mu uprieť aj niekoľko bib-
lických, apokalyptických 
a dramatických charakte-
ristík. Denzel Washington 
sa vložil do tejto úlohy 
veľmi zaujímavo a podarilo sa mu vytvoriť 
napínavý a tajuplný film, ktorý vás prevádza 
akciou, fikciou a napätím. No v závere sa 
udeje niečo, čo nikto nečakal a čo zmení 
celý názor a pohľad na film u každého di-
váka. Existuje totiž jedna výnimočná kniha 
– Biblia, ktorá má nielen moc meniť srdcia, 
ale, ako sa ukáže v závere filmu, aj konať zá-
zraky a viesť každého človeka v každej chvíli 
a v každej situácii k ľudskosti a láske. Tento 
film zaujímavo vykresľuje to, čo vieme – 
Biblia nie je len taká hocijaká kniha.

Lukáš Petruš

HUdBA: Nine Lashes  
– Escape

Skupinka Nine Lashes 
odvádza svoj názov 
od slovného spojenia 
„deväťchvostá mačka“, 
čo v minulosti označo-
valo bič, ktorým bičovali 
Krista (mal 9 bičíkov na jednej rukoväti). 
Skupina videla a vnímala beznádej vo svete, 
preto sa rozhodla podávať správu nádeje 
ľuďom bez nádeje, správu lásky osamelým 
a zmysel života strateným. Vo svojom ostat-
nom albume s názvom Escape (Útek) cítiť 
ich posolstvo v maximálnej možnej miere. 
Pri počúvaní albumu cítite z hudby a po-
čujete z textov ich snahu o zmenu sveta. 
Pomôcť môže len útek pod Božie ramená. 
Melodické piesne, texty naplnené Svätým 
Duchom a skvelé hudobné prevedenie 
robia z tohto albumu krásnu hudobnú 
modlitbu, ktorú môžem vrelo odporúčať.

Lukáš Petruš
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 koinonia sv. jána krstiteľa

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanje-
lizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete 
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova: 
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, 
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium“.
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
02.12. 17.00 hod. Prešov – Opál
Liturgie s modlitbami za uzdravenie
07.11. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
05.12. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
09.12. 18.00 hod. Humenné-mesto – gr. 
kat. chrám
Modlitba príhovoru
11.11. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Ka-
tolícky dom kultúry
11.11. 19.00 hod. Humenné-mesto – gr. 
kat. chrám
09.12. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Ka-
tolícky dom kultúry

Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk
sek@koinoniapo.sk

 blahoželáme

28. októbra oslávil otec Miroslav Dancák 
svoje 52. narodeniny. Vyslovujeme vám veľké 
Pán Boh zaplať za vašu obetavú a nezištnú 
prácu v našej farnosti, za vaše povzbudenia, 
rady a modlitby. Do ďalších rokov života vám 
vyprosujeme zdravie, požehnanie, hojnosť 
darov Svätého Ducha a  ochranu Presvätej 
Bohorodičky. Želáme vám vytrvalosť a silu, 
pokoj a radosť pre vás a vašu rodinu. Nech 
Pán žehná vaše kroky na  mnoho rokov, 
šťastných rokov.

vďačná rodina z Veľkého Lipníka

Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje slovo 
hlása.
1. novembra oslávil náš duchovný otec 

Karol Knap krásne 
životné jubileum – 
30 rokov. Pri tejto 
príležitosti ďakujeme 
nebeskému Otcovi 
za pastiera, ktorého 
nám poslal. 
Milý otče, svojou lás-

kavosťou, obetavosťou a dobrotou ste pre 
nás veriacich veľkým vzorom, preto sa vám 
chceme poďakovať za všetko, čo pre nás robí-
te, za Božie slovo, povzbudivé kázne, za vašu 
obetavú prácu pri budovaní pastoračného 
centra a za ochotu i modlitby, ktoré za nás 
obetujete. Dvíhame naše zraky k Pánu Bohu 
s prosbou, aby vás i vašu rodinku požehnával 
a dával vám ešte veľa duchovných a telesných 
síl. Prosíme Všemohúceho, aby vás naplnil 
milosťami a darmi Svätého Ducha, aby ste 
verne vytrvali vo svojej službe a pokračovali 
vo svojom ťažkom, ale krásnom povolaní 
ešte veľa rokov medzi nami. Mnoho rokov, 
šťastných rokov!

veriaci z Trnavy pri Laborci

 inzercia

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

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

Elektrické pohony zvonov: lineárny a elek-
tromagnetický pohon, diaľkové ovládania 
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093  02 
Vranov n/T.

slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi
http://slovo.grkatpo.sk/
Ročník 42. 
adresa redak cie: slo vo, Hlavná 1, P. o. Box 204, 
080 01 Pre šov, tel.: 051  – 7731 481, 0911 711 263. 
Číslo účtu: 400  684 72 51/7500
sWIFT KÓD: CEKo sK BX, špecifický symbol: 2010. 
vydavatelia:  
Gréc ko  katolíc ke arcibis kup stvo Prešov, Hlavná 1, 
081 35 Prešov, IČo 00179205.  
Petra, n. o., Hlavná 1, 080 01 Prešov, IČo 37886622. 
cirkevné schválenie: Gréckokatolícke biskupstvo 
v Prešove, č.j. 3317/99. 
Šéf re  daktor:  
Juraj Gra doš, Thlic. (sefredaktor@grkatpo.sk). 
zástupca šéfredaktora:  
Mgr. Drahomíra Kolesá ro vá (slovo@grkatpo.sk). 
cenzori:  
PaedDr. František Dancák, ThDr. Miroslav Dancák, 
PhD., ThDr. Peter vansáč, PhD.
re dak tori:  
PaedDr. Hele na Kre nická (slovo1@grkatpo.sk), 
Mgr. Marica Kipikašová (slovo2@grkatpo.sk). 
jazyková úpra va:  
PhDr. Adriana Mato ľáková (amatolakova@inmail.sk). 
redakčná rada:  
ThDr. Michal Hospodár, PhD., Mgr. Da niel Dzurovčin, 
Juraj Gra doš, Thlic., PaedDr. František Dancák, 
ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., RNDr. Jozef 
voskár, PhDr. valéria Juríčková, PhD., Mgr. Ján Hreško, 
Mgr. Marián sabol, Mikuláš Jančuš. 
Redak cia si vyhra dzuje právo na úpravu prís pev  kov. 
Nevy žia dané ruko pi sy a fo to grafie nevracia me. Ne 
oz  načené snímky po chá dzajú od autora člán ku. Ne
označené správy sú zo servisu TK KBs. Za obsah inze
rátov neručíme.
tlač a distribúcia: Alfaprint, Martin. 
issn 1335-7492. ev 182/08. 
titulná strana: Drevený chrám  rumunskej obci 
vima Mică (snímka: mariosolomon.tripod.com)

Objednajte si Slovo na budúci rok!
Celoročný príspevok na vydávanie a distribúciu je 14,50 eura (v príspevku je zahrnutý 
nástenný kalendár na rok 2011 a zároveň aj na rok 2012 kvôli zmene koncepcie platieb). 
Polročný príspevok je 7,50 eura (v príspevku je zahrnutý nástenný kalendár na rok 2011).

Pri hromadnom odbere Slova pre farnosti (11 a viac kusov) je príspevok na celý rok 13 
eur, na pol roka 7 eur (aj s kalendármi, ako je uvedené vyššie). 
Zľava platí do 15. novembra 2010.

Z predplatiteľov, ktorí si do 15. novembra predplatia Slovo, vyberieme 25, ktorým 
venujeme zaujímavé knihy z partnerských vydavateľstiev.

Nástenný kalendár Slova Život cirkvi na rok 2011 si môžete objednať aj samostatne 
za 1,50 eura za kus. Slovo do každej rodiny!

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
a združenie Sakrálne spevy Východu 

vás srdečne pozývajú na
19. ročník

MEdZiNáROdNéHO FESTiVAlU 
dUCHOVNýCH PiESNí

ByZANTSKéHO OBRAdU
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove

12. – 14. novembra 2010
Program
Piatok 12. novembra 2010 o 17.00 hod. Otvorenie festivalu
• Archijerejská sv. liturgia – celebruje Mons. Ján Babjak SJ; 

spieva Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa

Sobota 13. novembra 2010 o 14.00 hod. Festivalový koncert
• Zbor sv. Romana Sladkopevca – Prešov
• Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča – Vranov nad 

Topľou-Čemerné
• Zbor sv. Cyrila a Metoda pri Katedrálnom chráme Narode-

nia Presv. Bohorodičky – Košice
• Chrámový zbor apoštola Pavla – Brezno
• Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa – Prešov
• Zbor Kyrillomethodeon – Bratislava
• Pravoslávny komorný liturgický chór 
• Zbor Szitosz – Miškolc (Maďarsko)
• Zbor sv. Jakuba 
• Haličský komorný zbor Jevšan – Ľvov (Ukrajina)

Nedeľa 14. novembra 2010
• 08.00 hod. – Svätá liturgia – spieva Gréckokatolícky zbor 

Stauros – Prešov, sídl. Sekčov
• 10.00 hod. – Svätá liturgia – spieva zbor Kyrillomethodeon 

– Bratislava

slovo   23 | 2010



26 | program

 tv lux – doma je doma

 Pondelok – Piatok   06.45 Správy / Spravodajský 
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so 
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00 
Anjel Pána 12.20 Krátke správy P 22.50 Doma je 
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
 08.11. (pondelok)  08.30 Poznaj svoju vieru – Svä-
tá omša 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský 
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30 
FILMiX ⓬ 12.30 Rozorvaná hora 13.00 Prví 
kresťania – Mnísi, panny a pustovníci (7) 13.30 
Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava dies 
15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 16.30 
Mestečko nádeje 16.45 Lectio divina 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Chiapas – 
nárek jedného národa P 19.25 Luxáreň 19.50 
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou P 
20.20 U  Pavla P 21.45 Pri káve 22.25 Pôvod 
človeka – Ľudia a opice (8) 
 09.11. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma (PO) 10.00 Správy 10.15 Z pra-
meňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja 
misia – magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 
Pôvod človeka – Ľudia a opice (8) 13.00 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná abeceda – Dvojičky 
13.40 Celou vetou 13.50 Gurmánska misia 14.15 
Pri káve 15.00 Večerná univerzita 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Poznaj svoju vieru – Svätá omša 
17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Prví kresťania – Krst barbarov 
(8) P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka 20.00 
Správy P 20.10 Môj názor 20.20 Tandem kvíz 
21.00 Gurmánska misia 21.15 FILMiX ⓬ 21.45 
Pri káve 22.25 Chiapas – nárek jedného národa
 10.11. (streda)  08.30 Mestečko nádeje 08.45 
Desať Božích prikázaní (5) P 09.00 Doma je 
doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 
12.30 Chiapas – nárek jedného národa 13.00 
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve 
15.00 Medzi zemou a zemou 15.45 Tandem kvíz 
16.30 Centrum nápadov 17.00 Mikrodokument 
17.10 Katechéza 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Benediktínske opátstvo Glenstal 
v  Írsku P 19.25 Gurmánska misia 19.40 Kniha P 
19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 
Správy P 20.10 Závislosti ⓬ P 20.20 Čaviareň 
live P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 
Prví kresťania – Krst barbarov (8) 
 11.11. (štvrtok)  08.30 Starý zákon (29) 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 U  Pavla 11.50 
Prehľad kat. periodík 12.30 Prví kresťania – Krst 
barbarov (8) 13.00 Poltón klub 13.55 Závislosti 
⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia – magazín 
⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.55 
Desať Božích prikázaní (6) P 16.55 Octava dies 
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Čer-
vené more P 19.25 Poltón 19.50 Návratka 20.00 
Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Medzi nebom 
a zemou P 21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri 
káve 22.25 Benediktínske opátstvo Glenstal v Írsku
 12.11. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Desať Božích 
prikázaní (7) P 09.00 Doma je doma 10.00 Správy 
10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 
Vlastná cesta 11.00 Večerná univerzita 11.40 
Katechéza 12.30 Benediktínske opátstvo Glenstal 
v  Írsku 13.00 Chiapas – nárek jedného národa 
13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 

Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta 
XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30 Starý zákon 
(29) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z  prameňa 18.50 
Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka – Veda, 
náboženstvo... a Darwin (9) P 19.25 Saleziánsky 
magazín P 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 
Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja misia – 
magazín ⓬ 21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 
21.45 Pri káve 22.25 Červené more
 13.11. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Starý zákon 
(30) P 07.25 Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmo-
vania P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 
08.35 Mestečko nádeje P 08.50 Desať Božích 
prikázaní (8) P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Môj názor 
10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Čaviareň 
live 11.50 Závislosti ⓬ 12.00 Anjel Pána 12.25 
Prehľad kat. periodík 12.30 Mariánska sobota P 
13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Gen. audiencia 
15.40 Poézia 16.00 Chiapas – nárek jedného 
národa 16.30 Červené more 17.00 Pôvod človeka 
– Veda, náboženstvo... a Darwin (9) 17.30 FILMiX 
⓬ 18.00 Trnavská novéna – Mária v evanjeliách 
– Zvestovanie Pána P 20.00 Spravodajský súhrn P 
20.20 Filip Néri, 1. časť ⓯ P 22.15 Mikrodoku-
ment P 22.25 U Pavla 23.45 Spravodajský súhrn
 14.11. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmovania 07.30 
U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 
Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxá-
reň 10.00 Spravodajský súhrn 10.15 Závislosti ⓬ 
10.30 Saleziánsky magazín 11.30 Benediktínske 
opátstvo Glenstal v Írsku 12.00 Anjel Pána P 12.30 
Poézia P 12.50 Starý zákon (30) 13.15 Poznaj 
svoju vieru – Sviatosť birmovania 13.40 Klbko 
13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje 
14.35 Desať Božích prikázaní (9) P 14.55 Pôvod 
človeka – Veda, náboženstvo... a Darwin (9) 15.30 
Filip Néri, 1. časť ⓯ 17.20 Návratka 17.30 Octava 
dies P 18.00 Trnavská novéna – Mária v evanjeliách 
– Návšteva u sv. Alžbety – Magnifikat P 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Závislosti ⓬ 20.25 
Prví kresťania – Krst barbarov (8) 20.50 Putovanie 
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou 
vetou 21.50 Moja misia – magazín ⓬ 22.50 
Čaviareň live 23.45 Spravodajský súhrn
 15.11. (pondelok)  08.30 Poznaj svoju vieru – 
Sviatosť birmovania 09.00 Doma je doma 10.00 
Spravodajský súhrn 10.20 Z  prameňa P 10.30 
Čaviareň live 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Červené 
more 13.00 Prví kresťania – Krst barbarov (8) 
13.30 Tandem kvíz 14.15 Pri káve 15.00 Octava 
dies 15.30 Katechéza 15.45 Poézia 16.00 Poltón 
16.30 Mestečko nádeje 17.00 Doma je doma P 
18.00 Trnavská novéna – Mária v  evanjeliách 
– Narodenie Pána P 20.00 Správy P 20.10 Môj 
názor P 20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25 
Pôvod človeka – Veda, náboženstvo... a Darwin (9) 
 16.11. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma (PO) 10.00 Správy 10.15 Z prame-
ňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia 
– magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Pôvod 
človeka – Veda, náboženstvo... a Darwin (9) 13.00 
Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Závislosti ⓬ 
13.40 Môj názor 13.50 Gurmánska misia 14.15 
Pri káve 15.00 Večerná univerzita 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Poznaj svoju vieru – Sviatosť birmo-
vania 17.00 Doma je doma P 18.00 Trnavská nové-
na – Mária v evanjeliách – Obetovanie v chráme P 
20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Tandem 
kvíz 21.00 Gurmánska misia 21.15 Saleziánsky 
magazín 21.45 Pri káve 22.25 Pieseň o slobode P
 17.11. (streda)  08.30 Mestečko nádeje 08.45 
Desať Božích prikázaní (10) P 09.00 Doma je 

doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 
12.30 Pieseň o  slobode 13.00 Poltón 13.30 
Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 Medzi 
nebom a  zemou 15.45 Tandem kvíz 16.30 
Centrum nápadov 17.00 Doma je doma P 18.00 
Trnavská novéna – Mária v evanjeliách – Nájdenie 
Ježiša v chráme P 20.00 Správy P 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík P 20.20 Poltón klub P 21.15 
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Prví kresťania 
– Byzancia – Nový Rím (9) P
 18.11. (štvrtok)  08.30 Starý zákon (30) 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 U  Nikodéma 
11.50 Prehľad kat. periodík 12.30 Prví kresťania 
– Byzancia – Nový Rím (9) 13.00 Čaviareň live 
13.55 Závislosti ⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja 
misia – magazín ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 
16.30 Klbko 16.45 Pá a Pí – Vitajte na zemi; Mačka 
domáca P 17.00 Doma je doma P 18.00 Trnavská 
novéna – Mária v evanjeliách – Svadba v Káne 
Galilejskej P 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 
20.20 Lectio divina P 21.00 Hudobné pódium 
21.45 Pri káve 22.25 Koptské kláštory v Egyptskej 
púšti, 1. časť P
 19.11. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Pá a Pí P 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Vlastná cesta 11.00 
Večerná univerzita 11.40 Katechéza 12.30 Koptské 
kláštory v Egyptskej púšti, 1. časť 13.00 Pieseň 
o slobode 13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00 
Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta 
XVI. 15.45 Hudobné pódium 16.30 Starý zákon 
(30) 17.00 Doma je doma (PO) P 18.00 Trnavská 
novéna – Mária v evanjeliách – Panna Mária pod 
krížom P 20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych 
periodík 20.20 Moja misia – magazín ⓬ P 21.15 
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25 
Cesta na horu Zvir ⓬ P
 20.11. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Starý 
zákon (31) P 07.25 Poznaj svoju vieru – Sviatosť 
zmierenia P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum ná-
padov 08.35 Mestečko nádeje P 08.50 Pá a Pí P 
09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 
Správy 10.30 Kardinálske konzistórium – priamy 
prenos pri ktorom Benedikt XVI. kreuje 24 nových 
kardinálov 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi 
nebom a zemou 14.15 Gen. audiencia 15.40 Poézia 
16.00 Pieseň o slobode 16.30 Cesta na horu Zvir 
⓬ 17.00 Storočie reforiem – Západná schizma P 
17.30 FILMiX ⓬ 18.00 Trnavská novéna – Mária 
v evanjeliách – Blahoslavený život, ktorý ťa nosil P 
20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Filip Néri, 2. časť 
⓯ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Nikodéma 
23.45 Spravod. súhrn
 21.11. (nedeľa)  06.45 Spravod. súhrn 07.00 
Poznaj svoju vieru – Sviatosť zmierenia 07.30 
U  Nikodéma 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30 
Trnavská novéna – Mária v evanjeliách P 12.00 
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon 
(31) 13.15 Poznaj svoju vieru – Sviatosť zmiere-
nia 13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20 
Mestečko nádeje 14.35 Pá a Pí  P 14.55 Storočie 
reforiem – Západná schizma 15.30 Filip Néri, 2. 
časť ⓯ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 
Trnavská novéna – Mária v evanjeliách – Tristé 
výročie sľubu Trnavčanov P 20.00 Spravod. súhrn 
20.15 Závislosti ⓬ 20.25 Prví kresťania – By-
zancia – Nový Rím (9) 20.50 Putovanie kalváriami 
21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 
Moja misia – magazín ⓬ 22.50 Poltón klub 23.45 
Spravod. súhrn

 stv – dvojka
 06.11. (sobota)  14.55 Poltón – gosp. magazín
 07.11. (nedeľa)  12.35 Orientácie – náboženský 
magazín zo života evanjelických veriacich 13.00 
Slovo – príhovor Vladimíra Fila, rožňavského 
biskupa. Teologická analýza dosahov cirkevno-
-správneho delenia Slovenska 13.35 Poltón R 
22.50 Slovo R
 08.11. (pondelok)  13.25 Orientácie R
 13.11. (sobota)  14.25 Poltón – gosp. magazín
 14.11. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na sviatok sv. 
Martina 12.30 Orientácie – náboženský magazín 
z Košíc 12.55 Slovo 22.55 Slovo R
 15.11. (pondelok)  13.00 Orientácie R
 18.11. (štvrtok)  22.00 Sféry dôverné 
 19.11. (piatok)  14.20 Sféry dôverné R
 20.11. (sobota)  14.35 Poltón – gosp. hitparáda
 21.11. (nedeľa)  10.00 Svätá omša na slávnosť 
Najsvätejšej Trojice z Katedrály Najsvätejšej Trojice 
v Žiline 13.55 Orientácie – náboženský magazín zo 
života katolíckych veriacich 14.25 Slovo – príhovor 
duchovného 15.40 Poltón R 23.10 Slovo R 
 22.11. (pondelok)  12.55 Orientácie R
 27.11. (sobota)  14.45 Poltón – gosp. hitparáda
 28.11. (nedeľa)  10.00 Evanjelické služby Božie 
na prvú adventnú nedeľu z Krupiny 12.45 Orien-
tácie – náboženský magazín z Košíc 13.15 Slovo  
16.35 Marana tha! – dokumentárny film o čase 
adventu v dejinách spásy, v ktorom sa pripravujeme 
na narodenie Mesiáša a zároveň si pripomíname 
prísľub jeho druhého príchodu na konci časov 17.00 
V očakávaní – televízny dokumentárny film pribli-
žujúci význam adventného obdobia v náboženskej 
a duchovnej kultúre Slovenska 22.50 Slovo R
 29.11. (pondelok)  12.55 Orientácie R

 rádio lumen
 04.11. (štvrtok)  20.30 História a my – Zázračná 
medaila (180 rokov od  zjavenia Panny Márie sv. 
Kataríne Labourovej), Zelený a červený škapuliar

 06.11. (sobota)  20.30 Od ucha k uchu – Historické 
výročia v Roku kresťanskej kultúry

 07.11. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Zo života 
do života – cyklus poslucháčskych príbehov 21.00 
Karmel – Spiritualita laika po Druhom vatikánskom 
koncile 13.11. (sobota)  20.30 Od ucha k uchu – 
Kongres apoštolov Božieho milosrdenstva (2)

 09.11. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – Sociálna 
náuka Cirkvi. Hosť: Mons. František Tondra

 11.11. (štvrtok)  20.30 História a my – Grécko-
katolícka teologická fakulta PU v Prešove vo 
svetle výročí – 130 rokov od jej založenia a 20 
rokov od obnovenia jej činnosti. Hosť: dekan 
GTF PÚ v Prešove prof. Peter Šturák
 12.11. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Rodinný 
rozpočet – úspory a základy investovania, úvery, 
pôžičky a hypotéky

 13.11. (sobota)  20.30 Od ucha k uchu – Kongres 
apoštolov Božieho milosrdenstva (2)

 14.11. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Jesenné 
slnko – rozhlasový fragment zo života Michelangela 
Buonarrotiho 15.30 Svetlo nádeje – Otcom aj mamou 
im bol 10-ročný brat Miško. Hostia: manželia Alžbeta 
a Jozef Posypánkovci, Zakarpatská Ukrajina 21.00 
Karmel – 9. výročie blahorečenia Petra Pavla 
Gojdiča a Metoda Dominika Trčku pápežom 
Jánom Pavlom II.
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legenda: advent, apoŠtol, atlas, blud, brat, celibÁt, 
cesta, cieĽ, cval, dedina, ezau, hranica, hriech, 
chlieb, ihla, izÁk, joel, kain, kalich, kolekta, kostol, 
kríž, kvas, mamona, manna, mier, milosrdenstvo, 
nazaret, odpustenie, ochota, omŠa, piatok, plat, po-
chod, poloha, prÁca, radosŤ, rasa, sarepta, sinaj, 
snem, tÓra, vlak, zinok, zrno, žiak, žula.

tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky. božia láska uhasí vždy požiar hriechu.

SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 21: krížovka: (pozri hebr 7, 12); 
osemsmerovka: božia láska uhasí vždy požiar hriechu. Vý-
hERcA: ján slavik, koňuš. zo správnych riešení vylosuje-
me držiteľa knihy Reflexie nad slovanskou duchovnosťou 
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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 19.11. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Profesionálne 
rodiny. Hostia: Ivo Juránek – predseda neziskovej 
organizácie U nás doma, Mária Piačková – profesio-
nálna matka, Ida Želinská – riaditeľka Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

 21.11. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Útek 
k Bohu – rozhlasová hra k 100. výročiu smrti L. N. 
Tolstého 15.30 Svetlo nádeje – Nové vatikánske 
dikastérium – Pápežská rada pre novú evanjelizáciu 
21.00 Karmel – Barbarstvo ducha – likvidácia 
duchovno-kultúrneho dedičstva komunistickým 
režimom

 28.11. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Pieseň 
o sv. Cecílii – príbeh starokresťanskej svätice 21.00 
Karmel – návrat k atmosfére a niektorým okamihom 
nežnej revolúcie a  pádu komunistického režimu 
s pozvanými hosťami, ktorí osobitným spôsobom 
zaznamenali a  svoj spomienkový archív otvoria 
pred poslucháčmi

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty
 21.11. (nedeľa)  21.05 Cesty – Novembrový 
magazín (P. Gabriš)

 rádio slovensko a regina
 07.11. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

 14.11. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

 21.11. (nedeľa)  09.30 Rímskokatolícka svätá 
omša z Kostola sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici

 28.11. (nedeľa)  09.30 Evanj. služby Božie zo Senca

 rádio regina (ba, bb, ke)
 Streda  21.00 Cesty R
 Sobota  21.00 Viera v živote
 Nedeľa  17.10 Frekvencia M

 rádio regina (ba, bb)
 Nedeľa  07.55 Z duše 14.45 Z duše R
 07.11. (nedeľa)  07.55 Z duše – Marián Šidlík: 
Konvivencia

 14.11. (nedeľa)  07.55 Z duše – Terézia Lenczová: 
Hodnota života

 21.11. (nedeľa)  07.55 Z  duše – Daniel Dian: 
Kristus Kráľ

 28.11. (nedeľa)  07.55 Z duše – Vstup do Adventu

 rádio regina (ke)
 14.11. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia (cirkevnoslovanská) z  Chrámu 
Narodenia Presvätej Bohorodičky v Oľke, celebruje 
o. Vladimír Pančák

 rádio devín
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
 07.11. (nedeľa)  08.00 Slovo pre veriacich 
i neveriacich – Mons. Anton Adamkovič: Viera vo 
vzkriesenie

 21.11. (nedeľa)  08.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich – Gabriela Kmošenová: Nedeľa večnosti

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

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

12. – 14.11. Kurz Izaiáš (Koinonia Ján Krstiteľ). O spo-
znávaní Svätého písma.
26. – 28.11. Kurz Emauzy (otec Jozef Maretta a Evan-
jelizačná škola sv. Mikuláša). Kurz o  čítaní a  štúdiu 
Božieho slova.
10. – 12.12. Víkend s princom Kaspiánom (otec Milan 
Záleha). Víkend orientovaný na  rozvoj prosociálnych 
vzťahov.
17. – 19.12. Život viery (Mgr. Peter Lipták a tím). Víkend 
o tom, ako žiť život viery podľa vzoru, ktorý nám hrdinovia 
viery zanechali. Podmienkou je minimálne kurz Filip.

 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

12. – 14.11.2010 – Kurz Samuel (Kurz vedie otec Jozef 
Maretta a Evanjelizačná škola sv. Mikuláša.) Podmienkou 
je mať absolvovaný kurz Rút.
19. – 21.11.2010 – Víkend pre kňazské rodiny
10. – 12.12.2010 – Kurz Elkána a Anna. Podmienkou 
je mať absolvovaný kurz Rút.

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

gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500

Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský 
zbor 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v kaplnke vysokoškol-
ského internátu na Ul. 17. novembra (11. posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv. 
Jána Krstiteľa 18.00 Projekcia filmov a beseda
Streda – 14.30 Študentské stretko 18.00 Izrael – včera 
a dnes (zimný semester) 19.15 Modlitby chvál mladých 
v GMPC (Šarišanka)
Štvrtok – 16.00 Škola do manželstva
Piatok – 18.00 Dom modlitby pre mladých

09.11. (utorok) 18.00 Extraordinary Measures (Ťažké 
rozhodnutie) – film a beseda. Skutočný príbeh nekoneč-
nej rodičovskej lásky, ktorá prekonáva aj zákony prírody.
13.11. (sobota) S batohom cez hory – výlet do Vyso-
kých Tatier
16.11. (utorok) 18.00 Agora – film a beseda. Veľkolepý 
veľkofilm o prvotných dejinách kresťanstva, ktorý musíte 
vidieť.
23.11. (utorok) 18.00 Remember me – film a beseda. 
Paradoxy sú reálne. Môže jeden deň v moderných deji-
nách zničiť to, čo sa ťažko budovalo?

Marek Baran – koordinátor mladých: 0915 942 050

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

Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.

Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víken-
dové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v  rómskych osadách 
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie 
telefonicky)

 evanjelizaČná Škola sv. mikuláŠa

www.evskola.sk, evskola@evskola.sk

15.11. (nedeľa) 14.00 Otvorené stretnutie – Chrám bl. 
P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3
12. – 13.11. Kurz Emauzy – Bardejov
05.12. (nedeľa) 14.00 Mikulášske otvorené stretnutie 
– Chrám bl. P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3

Centrum pre rodinu – Sigord
Zodpovedný vedúci: otec Peter Jakub
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
Mobil: 0904 604 435, 0903 983 316 (VPS); e-mail: centrum.rodina@grkatpo.sk
Adresa: Centrum pre rodinu, Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

Biblické kurzy 
Samuel
12. – 14. november 2010
Sväté písmo nám odkrýva príbeh o starozákonnom kňazovi Hélim, ktorému bol do vý-
chovy zverený chlapec menom Samuel. Samuel sa pod jeho vplyvom stal veľkým Božím 
mužom. Héli mal však aj vlastných synov, ktorých Biblia opisuje ako nehanebných 
hriešnikov, ktorými opovrhovali všetci ľudia a hanbil sa za nich aj sám Héli.
Výchova detí je zaiste jedným veľkým umením. Tým najlepším vychovávateľom je 
Boh, ktorý nám deti daroval. Výchova teda spočíva v zodpovednom odovzdávaní viery 
vlastným deťom. Ide o to, ako neprekaziť Bože zámery s našimi ratolesťami.
Ak cítite, že potrebujete v oblasti výchovy svojich detí posilu, podporu a povzbude-
nie, ste pozvaní na kurz Samuel. Podmienkou je mať absolvovaný kurz Rút.

Elkána a Anna
Už po druhýkrát prichádza Evanjelizačná škola sv. Marka z Poľska obohatiť ponuku 
pre manželské páry v Centre pre rodinu na Sigorde pri Prešove. Tentoraz ponúka 
nový biblický kurz Elkána a Anna, ktorý sa uskutoční

10. – 12. decembra 2010

Kurz je postavený na príbehu manželskej dvojice, ktorá žila vo veľmi temnej dobe 
náboženského i spoločenského života. Na ich manželstvo pôsobil aj neustály tlak 
posudzovania, potupovania a vnútorného sklamania a smútku, pretože nemohli mať 
potomstvo. Napriek tomu sa neprestali milovať. A práve toto manželstvo si Boh 
vybral ako prostriedok veľkej obnovy duchovného i spoločenského života.

Čo bolo tajomstvom ich večnej lásky?
Ako možno osviežiť lásku a nanovo sa do seba zaľúbiť?
Ako môže byť aj dlhoročné manželstvo vzorom a povzbudením pre mladších? 
Odpoveď je ukrytá v tomto kurze.

Ak pociťujete v manželstve závan všednosti či tlaky ťažkostí a chceli by ste mu dopriať 
osvieženie, alebo jednoducho rozmýšľate o vianočnom darčeku pre toho druhého, 
stačí jeden krok – rozhodnutie prísť. Podmienkou účasti je absolvovanie kurzu Rút.

Termín prihlasovania: 20.november


