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Kláštor Troch svätiteľov v Sečovciach

Kláštor sv. Cyrila a Metoda 
v Sečovciach je sídlom 
vedenia a administratívy 

viceprovincie. Sestry baziliánky 
zameriavajú svoj život na mod-
litbu, venujú sa službe Cirkvi 
a Božiemu ľudu na území 
Sečoviec, Trebišova, Vranova 
nad Topľou a Bratislavy. Väčšina 
sestier viceprovincie žije v tom-
to kláštore. Sestry baziliánky 
vyučujú v školách náboženstvo 
a iné predmety, pracujú v sak-
ristii a šijú liturgické rúcha.
Prvé sestry prišli do Sečoviec 

19. septembra 1945. Začali bývať 
na Kochanovskej ulici. Zrušenie 
ženských kláštorov v „temných 
časoch“ neobišlo ani sečovskú 
farnosť. 29. augusta 1950 museli 
sestry opustiť kláštor a presťa-
hovať sa do sústreďovacieho 
kláštora v Trenčíne. V roku 1991 
sa vrátili do Sečoviec. Kláštor, 
v ktorom žili, prestavali v dobe 
totality na detské jasle, pre-
to sa nebolo možno po páde 
komunizmu vrátiť do pôvodnej 
budovy. Sestry museli zakúpiť 
rodinný dom, ktorý sa nachá-

dza na terajšej Albinovskej ulici. 
Splnilo sa túžobné očakávanie 
veriacich a duchovného otca 
Pavla Tirpáka, ktorí s veľkou 
láskou prijali a ochotne pomá-
hali sestrám pri počiatočnom 
zriadení zakúpeného domu. 
V hale tohto rodinného domu 
hneď vytvorili malú kaplnku 
a tiež vykonali menšie úpravy 
izieb. Prešovský biskup Mons. 
Ján Hirka 26. septembra 1991 
posvätil celý dom aj s klauzú-

rou. V roku 2003 dom celkovo 
zrekonštruovali a pribudovali 
novú kaplnku, ktorá je zasvä-
tená Trom svätiteľom. Archi-
tektom projektu rekonštrukcie 
kláštora bol Ing. arch. Ján Zajac. 
Vykonali sa tiež úpravy príze-
mia a nového podkrovia, čím 
sa kapacita kláštora zväčšila. 
V súčasnosti v ňom žije 10 
sestier. V areáli kláštora je ešte 
jedna samostatná budova s prí-
zemím a podkrovím, ktorá slúži 

na pastoračné aktivity pre deti, 
mládež i dospelých. V záhrade 
kláštora je ihrisko, ktoré využí-
vajú hlavne deti a mládež.
Na prosbu duchovného 

správcu otca Ľubomíra No-
váka začali v roku 1998 svoju 
apoštolskú činnosť sestry vo 
Vranove nad Topľou medzi 
deťmi a mládežou vyučovaním 
náboženstva v tamojších ško-
lách. V súčasnosti tam žijú tri 
sestry, zatiaľ iba v trojizbovom 
byte, kde majú aj malú kaplnku.
Na žiadosť vladyku Mons. 

Petra Rusnáka sa dve sestry 
vrátili do Bratislavy, kde už 
v rokoch 1998 – 2005 pôsobili. 
Svoju činnosť v eparchii, v chrá-
me a medzi veriacimi otvorili 
8. septembra 2009. Ich hlavnou 
misiou je pomoc pri zabezpe-
čovaní úloh na eparchiálnom 
úrade, práca v kuchyni, ako aj 
administratívna práca na epar-
chiálnom úrade. Táto malá 
komunita sestier baziliánok 
tvorí prvé ženské rehoľné spo-
ločenstvo východného obradu 
v Bratislavskej eparchii.

Kláštor sv. Bazila Veľkého  
a sv. Makríny v Trebišove

Po štyridsaťročnom puto-
vaní v exile sa sestry s ra-
dosťou vracajú na rodné 

Slovensko.
Na pozvanie duchovného 

otca Milana Tomáša sa 30. 
mája 1990 vrátilo 5 sestier 
z Mukařova pri Prahe do Tre-
bišova. Za pomoci dobrých 
veriacich zakúpený dom rýchle 
zrekonštruovali a už v prvú 
augustovú nedeľu v roku 1990 
biskup Mons. Ján Hirka posvätil 
kaplnku, ktorú zasvätili sv. 
Bazilovi a sv. Makríne. Hoci 
staršie sestry mali telesné sily 
po dlhom putovaní opotrebova-
né a zdravie podlomené, predsa 
sa po vyriešení materiálnych 
záležitostí pustili do práce 
pre gréckokatolícku farnosť 
v Trebišove. Začali šiť kňazské 

rúcha, vyučovať náboženstvo 
a pripravovať deti na prvé 
sväté prijímanie. Sestry sa ujali 
apoštolátu starších ľudí, ktorí 
prichádzali do kláštora na sväté 

liturgie a tiež vykonávali službu 
v sakristii. V súčasnosti žijú 
v kláštore štyri sestry, tri z nich 
vyučujú náboženstvo v základ-
ných školách a gymnáziách. 

Venujú sa tiež farskej katechéze 
a v kláštore pripravujú rôzne 
aktivity pre deti, mládež a celé 
rodiny. Pomáhajú pri organizo-
vaní rôznych aktivít vo farnosti, 
vedú detský a mládežnícky 
zbor.
Kláštor, ktorý je architekto-

nicky stavaný ako rodinný dom, 
sa nachádza na Jesenského 
ulici. Dvojpodlažný dom má 
prízemie, kde sa nachádza 
malá kaplnka. Na poschodí sú 
ubytovacie priestory pre sestry. 
Má málo spoločenských a uby-
tovacích priestorov, ale veľkú 
záhradu, ktorej časť je upravená 
na rôzne športové podujatia pre 
deti a mládež.

Helena Šimková OSBM
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Čas zázrakov
Skutočnosť, že sa blížia Vianoce, sa nedá 

prehliadnuť. Výklady nákupných centier, 
rozhovory okoloidúcich, reklamné spoty... To 
všetko nás prenasleduje na každom kroku. 
Čím prekvapiť pod stromčekom? Čo netra-
dičné kúpiť? Čo ak to už má? Čo navariť? 
Napiecť? Aký kúpiť stromček? Samozrejme, 
taký akurát a lacný (veď je kríza). Deti majú 
tiež svoje starosti. Budeme musieť opäť 
pomáhať? A zasa každý deň do chrámu? Ale 
snažíme sa. Byť milí, dobrí a rodinní. Aspoň 
teraz, keď cez rok nie je čas. Bezdomovci, 
detské domovy, charita – každoročná neod-
deliteľná súčasť. Nejedna predstava Vianoc 
vyzerá približne takto.
Ako sa to však celé začalo? Prečo slávime 

Vianoce? Evanjelista Lukáš píše: „Neboj sa, 
Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a po-
rodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ Na to Mária 
odpovedala: ,,Hľa, služobnica Pána, nech sa 
mi stane podľa tvojho slova!“ (Lk 1, 30 – 31)
Nebeský Otec sa rozhodol pripraviť 

Vianoce pre svojho Syna. Dve ženy, Mária 
a Alžbeta, poukazujú na nezaslúženú milosť 
daru, ktorý dostávame. Prvá panna, dru-
há neplodná. Dve ženy, ktoré z ľudského 
hľadiska stoja úplne mimo hry, čo sa týka 
príchodu Mesiáša na tento svet. Napriek 
tomu si Boh vyberá práve ich. Pohostinné 
a chudobné v duchu.
Na prijatie Božieho daru do tohto sveta, 

na prípravu Ježišových Vianoc je aj dnes 
potrebná tá istá pokora, otvorenosť voči 
Bohu, ochota postaviť ho na prvé miesto. 
Žiaľ, takí zväčša nie sme. Priznať si to 
a rozhodnúť sa prebudovať, obnoviť náš 
osobný vzťah s ním, chce odvahu. Mária 
takým statočným človekom určite bola. Len 
čo prijala do svojho života Božie Slovo, ktoré 
sa stalo človekom, vybrala sa k Alžbete, aby 
jej pomohla a poslúžila. Mala odvahu poddať 
sa Bohu, odvahu putovať k Alžbete, odvahu 
zabudnúť na seba a slúžiť. Aj preto mohli 
prísť Vianoce.
Kto sa uzavrie vo svojom egoizme, toho 

Vianoce minú. Aké sú naše túžby, také je 
naše videnie. Bezcharakterný človek si myslí, 

že všetci okolo neho sú bezcharakterní. Kto 
je podozrievavý a nedôveruje, myslí si, že aj 
ostatní sú takí istí. Čisté, jednoduché a dob-
ré srdce vidí Boha a umožní mu prichádzať 
na svet stále nanovo.
Je prirodzené, že sebecký a nespokojný 

človek zažíva málo spokojnosti a radosti, 
aj keď ju počas sviatkov praje mnohokrát. 
Máriina duša „velebí Pána a jej duch jasá 
v Spasiteľovi“.
Zakusuje pravú radosť, pretože do svojho 

vnútra prijala prameň radosti – Ježiša.
Prečo sa tešíš na Vianoce ty? Ako sa ne 

chystáš? Ako na svoju oslavu alebo na oslavu 
Ježišových narodenín? Kresťanské Vianoce 
nemajú byť podľa našich túžob a snov. Sú to 
Ježišove Vianoce. Sviatok Ježiša Krista. Ako 
by teda mala takáto „slávnosť“ vyzerať?
Vo vianočnom čase v chráme spievame: 

„S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, 
lebo s nami Boh!“ Boh sa má narodiť pre nás, 
aby bol s nami. Aby bol pri tebe, keď ti je 
ťažko, keď veci nejdú podľa tvojich predstáv. 
Chce, aby si išiel s radosťou jeho narodenia 
ďalej. Tak ako Mária, ktorá bežala k Alžbete. 
Potrebovala jej povedať, že Boh dal jej životu 
nový rozmer. Neostala v tej istej situácii. 
Bola to nová Mária. Stala sa matkou Ježiša. 
Slávenie Vianoc má zmysel len vtedy, ak túto 
zmenu zažiješ aj ty. Takým spôsobom a v tej 
oblasti, v ktorej to potrebuješ.
Sviatky Narodenia Pána môžu vyzerať aj 

tento rok všelijako. Ako prázdny čas s dob-
rým jedlom, darčekmi, úsmevmi, a s prázd-
nym srdcom. Ale môžu vyzerať aj inak. Ak 
ťa zázrak betlehemských udalostí vyvedie 
von z uzavretosti, potom vyjdeš nielen zo 
svojich smútkov. Vyjdeš k ľuďom ako Mária 
k Alžbete a zažiješ radosť, ktorú prežívali 
tieto dve ženy, ale i pastieri a mudrci. Hádam 
ju prežiješ aj ty. Lebo „s nami je Boh“!

PaedDr. Helena Krenická
redaktorka
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�� Druhé	katolícko-ortodoxné	
fórum sa konalo 18. – 22. októbra 
na ostrove Rhodos. Témou boli 
Teologické a historické perspektívy 
vzťahu Cirkev – štát. (TS ČBK)

�� Farnosť	Hora	Golgota	v	Bal-
timore	v	USA,	ktorá	patrila	
do	Episkopálnej	cirkvi	USA,	
prešla	24.	októbra	do	Katolíckej	
cirkvi	(anglikánskej	tradície).	
(www.credo-ua.org)

�� Stotisíc detí a mladých 
z	talianskej	Katolíckej akcie sa 
30.	októbra	stretlo	s	pápežom	
na Námestí sv. Petra. Podujatie 
vyvrcholilo dialógom mladých so 
Svätým Otcom o láske, výchove 
a evanjeliovom svedectve v každo-
dennom živote. (RV/TK KBS)

�� Útok	na	sýrsko-katolícku	ka-
tedrálu	v	Bagdade	si	31.	októbra	
vyžiadal	50	obetí.	Boli medzi 
nimi ženy, deti a dvaja kňazi. 
Atentát odsúdilo medzinárodné 
spoločenstvo a Svetová rada cirkví 
ho označila za zločin terorizmu. 
(RV/ TK KBS)

�� Konferencia troch monoteis-
tických	náboženstiev	sa konala 
koncom októbra v Katare za účasti 
predstaviteľov Katolíckej cirkvi, 
judaizmu a islamu. Bolo na nej prí-
tomných 220 osôb z 58 krajín. (RV)

�� Na	Kube	otvorili	prvý	kňaz-
ský	seminár	po	viac	ako	50	
rokoch.	Pri tejto príležitosti na-
vštívili Kubu od 3. do 6. novembra 
biskupi USA.

�� Oslava	sviatku	sv.	Klementa	
na	Vyšehrade	vyvrcholila Božskou 
liturgiou sv. Jána Zlatoústeho, kto-
rú slúžil apoštolský exarcha Mons. 
Ladislav Hučko 20. novembra o 10. 
hod. Pri tejto príležitosti vložil 
do vyšehradského oltára relikviu 
časti kamennej dosky, na ktorej slá-
vil prvú bohoslužbu v Taliansku sv. 
apoštol Peter. (www.exarchat.cz)

�� V	Írsku	bol	28.	novembra	
otvorený	Rok	modlitieb	za	du-
chovnú	obnovu	Cirkvi	v súvis-
losti s nedávnou kauzou zneuží-
vania maloletých. Veriaci Írska 
sú zároveň pozvaní nasledovať 
výzvu Svätého Otca zúčastňovať sa 
na eucharistickej adorácii, sviatosti 
zmierenia a piatkovom pokání.

4 | spravodajstvo

Stretnutie biskupov katolíckych cirkví východného obradu
4. – 7. novembra sa v Sofii, hlav-
nom meste Bulharska, konalo 
13. stretnutie biskupov katolíc-
kych cirkví východného obradu 
(GCOE).
Stretnutie sa konalo v Bul-

harsku pri príležitosti osláv 150. 
výročia zjednotenia 
bulharskej Katolíc-
kej cirkvi slovan-
ského byzantského 
obradu.
Predstavitelia 13 

katolíckych cirkví 
východného obradu 
v Sofii diskutovali 
na tému Kritériá 
ekleziality východ-
ných cirkví dnes. 
Tému analyzovali 
z hľadiska Druhého 
vatikánskeho kon-
cilu a dialógu medzi 
Katolíckou cirkvou 
a pravoslávím. Ho-
vorilo sa aj o pasto-
račných štruktúrach 
pre katolíckych 
migrantov z pohľa-
du dokumentu Erga 
migrantes caritas Christi.
„Stretnutie v Sofii bolo za-

merané predovšetkým na pre-
hĺbenie spoločenstva biskupov 
a poznanie bohatstva rôznych 
východných tradícií európ-
skeho katolicizmu v Európe,“ 
povedal Mons. Christi Proykov, 
apoštolský exarcha a predseda 
Bulharskej biskupskej konfe-
rencie. „Tohto roka oslávime aj 
150. výročie Katolíckej cirkvi by-
zantského obradu v Bulharsku. 
Končí sa tak trojročné obdobie 
príprav na toto významné 
jubileum. Počas týchto troch 

rokov sme sa chceli zamýš-
ľať nad životom našej cirkvi. 
V týchto mesiacoch sa naša 
reflexia zamerala na budúcnosť 
našej cirkvi z pohľadu caritas, 
tej lásky, ktorá pretrvá navždy. 
Prvé dva roky sme sa venovali 

histórii našej cirkvi vo svetle 
viery (2008) a prítomnosti našej 
cirkvi vo svetle nádeje (2009). 
V tomto duchu sa tieto dve 
udalosti spájajú a som si istý, že 
cirkevné spoločenstvo ako plod 
lásky zanechá hlbokú stopu pre 
naše cirkvi v Európe,“ pokračo-
val Mons. Proykov.
Oslavy výročia sa začali 

sympóziom o dejinách Kato-
líckej cirkvi v Bulharsku, ktorú 
spoločne usporiadala Nadácia 
Konráda Adenauera, zvrchova-
né veľvyslanectvo maltézskych 
rytierov a apoštolský exarchát. 

V rámci programu nechýbalo 
ani slávenie Eucharistie s miest-
nou komunitou v Plovdive 
a Sofii. V sobotu 6. novembra 
sa v Chráme bl. Jána Pavla II. 
konalo stretnutie pre verejnosť, 
na ktorom Mons. Proykov 

predstavil históriu 
i súčasnú situáciu 
Katolíckej cirkvi by-
zantského obradu 
v Bulharsku.
Novembrové 

stretnutie sa konalo 
pod záštitou Rady 
európskych biskup-
ských konferencií 
(CCEE) a zúčastnili 
sa na ňom kardinál 
Leonardo Sandri, 
prefekt Kongregácie 
pre východné cirkvi, 
kardinál Péter Erdö, 
arcibiskup z Buda-
pešti a Ostrihomu 
a predseda CCEE, 
Mons. Januariusz 
Bolonek, apoštolský 
nuncius v Bulhar-
sku, Mons. Antonio 

Veglió, predseda Pápežskej 
rady pre pastoráciu migrantov 
a utečencov, a Mons. Cyril Vasiľ, 
arcibiskup a sekretár Kongregá-
cie pre východné cirkvi.
Počas stretnutia bola prečíta-

ná prednáška Kritériá ekleziality 
východných cirkví a súčasnosť 
vo svetle dokumentu Druhého 
vatikánskeho koncilu a pá-
pežských dokumentov, ktorú 
pripravil Mons. Eleuterio 
Fortino, ktorý sa mal zúčastniť 
na stretnutí, ale 22. septembra 
2010 v Ríme zomrel. (TS ČBK)

Irán obmedzil študijné odbory pokladané za tzv. západné
Irán zaviedol nové obmedze-
nia pre 12 spoločenských vied 
na univerzitách, ktoré sa podľa 
úradov opierajú o západné prú-
dy myslenia, a preto sú nezlu-
čiteľné s islamskými náukami. 
Informoval o tom 24. októbra 
vysokopostavený predstaviteľ 
iránskeho školstva Abolfazl 
Hassání.

Obmedzenia sa týkajú 
napríklad odboru venovanému 
ženám, ľudských práv, právnych 
vied, filozofie, manažmentu 
a politológie.
Hassáni pre štátnu rozhlaso-

vú stanicu uviedol, že reštrikcie 
bránia univerzitám otvárať 
nové katedry týchto vied. 
Vláda takisto prehodnotí obsah 

súčasných študijných progra-
mov na desiatkach univerzít 
po celom Iráne.
Rozhodnutie sa považuje 

za reakciu na obavy iránskeho 
najvyššieho vodcu ajatolláha 
Chameneího, že tieto študijné 
odbory by mohli viesť k po-
chybnostiam o náboženstve. 
(TASR)
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�� Veriaci	zo	Zemplínskej	Širo-
kej	putovali	v	sobotu	9.	októbra	
do	Levoče. Organizačne duchov-
no-poznávací výlet zabezpečila 
gréckokatolícka farnosť v spolu-
práci s obecným úradom. Otec Š. 
Jusko sa spolu s veriacimi pomodlili 
v Bazilike Navštívenia Panny Márie 
Moleben k Presvätej Bohorodičke 
a miestna rehoľná sestra urobila 
výklad o tomto pútnickom mieste. 
K programu patrila aj návšteva 
Spišského hradu a miestneho 
salaša. (M. J.)

�� Veriaci	z	Vyškoviec	a	okolia	
sa	14.	októbra	zúčastnili	na	púti	
do Litmanovej. Po krížovej 
ceste slávili na hore svätú liturgiu 
a panychídu za zosnulých. Časovo 
neobmedzená púť poskytla dosta-
točný priestor na osobnú modlitbu 
i čas oddychu na utuženie spolo-
čenstva. (M. Klimkovský)

�� V obci Jovsa sa od 16. do 24. 
októbra	konali	sväté	misie.	
Na pozvanie otca Michala Šandora 
prišli do farnosti otcovia misioná-
ri Jozef Jurčenko CSsR a Atanáz 
Mandzák CSsR z  kláštora redem-
ptoristov v Michalovciach. Predchá-
dzajúce misie sa tu podľa záznamov 
na misijnom kríži konali v rokoch 
1933 a 1943. Čas aktívnej prípravy 
misií aj ich intenzívne prežívanie 
prinieslo hojné ovocie, za čo patrí 
vďaka otcovi Michalovi aj otcom 
misionárom. (M. Čuchranová)

�� Na tému Kresťan a politika sa 
21.	októbra	diskutovalo	v	pre-
šovskom	UPC	Dr. Štefana Héseka 
v spolupráci s Kresťanskodemo-
kratickou mládežou Slovenska. 
Pozvanie prijali minister vnútra SR 
JUDr. Daniel Lipšic a prof. Jozef 
Leščinský. Minister poukázal na to, 
že právo a morálka sú dva piliere 
spoločnosti. Kresťan by mal mať 
na pamäti zodpovednosť za verejné 
dianie, pretože kresťanstvo nepatrí 
len do kostolov. Je veľmi dôležité 
držať sa pravdy, pretože o pravde sa 
nedá diskutovať.

�� V	Bratislave	sa	23.	októbra	
konala	ustanovujúca	schôdza	
Svetového	apoštolátu	Fatimy	
na	Slovensku. Svetový apoštolát 
Fatimy (SAF) so sídlom vo Fatime 
(Portugalsko) je Vatikánom schvá-
lené laické hnutie, ktoré zahŕňa 
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V Ruskej Novej Vsi obnovili chrám
V gréckokatolíckej farnosti 
Ruská Nová Ves sa 10. októbra 
konala odpustová slávnosť pri 
príležitosti chrámového sviatku 
Ochrany Presvätej Bohorodičky. 
V tento deň si farnosť pripome-
nula aj 220. výročie založenia 
chrámu. Do Ruskej Novej Vsi 
zavítal prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. Ján Babjak 
SJ, ktorý posvätil obnovený 
interiér chrámu a pozlátený 

bohostánok. Pred vstupom 
do chrámu vladyku Jána privítal 
starosta obce Ruská Nová Ves 
pán Milan Kollár. Vladyka Ján 
slúžil svätú liturgiu spolu s vla-
dykom Eugenom Jánom Koči-
šom, protosynkelom Michalom 
Onderkom ml., protopresby-
terom Danielom Galajdom 
a ďalšími kňazmi. Na tejto milej 
slávnosti sa zúčastnil aj vdp. 
Jozef Šechný, farár z Prešova-

-Solivaru.
Vladyka Ján na konci svätej 

liturgie vyzdvihol prácu pána 
Ernesta Ňachaja pri oprave 
interiéru chrámu a odovzdal 
mu dekrét a vecný dar. Pri tejto 
príležitosti vydala farnosť bro-
žúru o histórii farnosti, ktorú 
zostavil Ing. Jozef Papcún. 
(Michal Onderko st.)

Farnosť Bokša oslavovala
Vo farnosti Bokša sa 16. – 17. ok-
tóbra uskutočnili oslavy výročia 
prvej písomnej zmienky o obci. 
Po úvodných slovách otca Jozefa 
Vojtilu CSsR v prvý deň osláv 
nasledoval Ďakovný akatist. 
Hlavným celebrantom bol otec 
Juraj Rak CSsR., rodák z Bokše, 
prítomných vo svojej homílii 
povzbudil otec Pavol Székely 

z Rafajoviec. Po liturgických 
slávnostiach nasledovalo odo-
vzdávanie ďakovných a pamät-
ných listov za rozvoj a šírenie 
dobrého mena bokšianskej 
farnosti.
Program nedeľňajšej sláv-

nosti bol otvorený modlitbou 
ruženca, pokračoval prezentá-
ciou histórie Bokše, odhalením 

a posvätením pamätnej tabule 
a posviackou vitráže.
Slávnostnú archijerejskú svä-

tú liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur CSsR spolu s ďalšími 
kňazmi. Priebeh slávnosti bol 
obohatený o spev Chrámového 
zboru sv. Cyrila a Metoda zo 
Stropkova. (Patrik Halaj)

Zomrel otec Mikuláš Vladimír, titulárny kanonik, protojerej
V utorok 2. novembra 2010 
zomrel v Bardejove zaopatrený 
sviatosťami vo veku 95 rokov 
a v 68. roku kňazstva gréc-
kokatolícky kňaz Prešovskej 
archieparchie Mikuláš Vladimír, 
titulárny kanonik a protojerej.
Pohrebné obrady vykonal vo 

štvrtok 4. novembra 2010 v Bar-
dejove protosynkel Prešovskej 
archieparchie Michal Onderko 
ml. v spoločenstve s emeritným 
pražským pomocným bisku-
pom Jánom Eugenom Koči-
šom, protosynkelom Košickej 
eparchie Vladimírom Tomkom 
a približne šesťdesiatimi kňaz-
mi. Otec Vladimír bol pochova-
ný na cintoríne v Bardejove.
Otec Mikuláš Vladimír sa 

narodil 21. marca 1915 vo Filke-
háze (Maďarsko) ako najmladší 
syn gréckokatolíckeho kňaza. 
Po skončení gymnázia v Prešove 
pôsobil 2 roky ako pomocný 
učiteľ, potom začal štúdium bo-
hoslovia a prípravu na kňazstvo.
11. augusta 1942 uzavrel v Hu-

menskom Rokytove sviatosť 
manželstva s Gabrielou Suchou. 
Boh im požehnal tri deti – dcéry 
Tatianu a Otíliu a syna Eduarda.

Sviatosť kňazstva prijal 6. 
decembra 1942 v kaplnke bis-
kupskej rezidencie v Miškolci 
vkladaním rúk vladyku Antona 
Pappa.
Svoje kňazské pôsobenie 

začal ako kaplán v mestečku 
Abaújszántó, neskôr ako správ-
ca farnosti v Tornyosnémeti. 
V roku 1947 sa vrátil na Sloven-
sko, do Stakčína, kde pôsobil 
do roku 1950, keď mu bol odob-
raný štátny súhlas. Krátku dobu 
pracoval ako pomocný robotník 
v Trebišove a v Liptovskom 
Jáne. Po dlhej vyšetrovacej 
väzbe bol odsúdený na 5 rokov 
väzenia. Vo väzení strávil 3 roky 
a 4 mesiace.
Po návrate pracoval v ná-

bytkovej továrni v Liptovskom 
Mikuláši. Po obnovení činnosti 
Gréckokatolíckej cirkvi sa stal 
v rokoch 1969 – 1978 správ-
com farnosti Údol. V rokoch 
1978 – 1979 pôsobil ako správca 
farnosti v Kremnej a až do roku 
1988 bol správcom farnosti 
v Litmanovej. Od roku 1988 
žil na odpočinku v Bardejove. 
I po odchode do dôchodku však 
navštevoval bardejovské sestry 

baziliánky, kde slúžil sväté 
liturgie.
V roku 1970 mu bol udelený 

cirkevný titul asesor, v roku 1975 
titulárny arcidekan, v roku 1998 
titulárny kanonik a v roku 2004 
sa stal protojerejom s právom 
nosiť zlatý kríž.
Gréckokatolícki i rímskokato-

lícki veriaci nielen v Bardejove, 
ale i v okolí ho poznali ako mi-
moriadne vnímavého spoved-
níka. Jeho vzťah k ľuďom bol 
obrazom jeho vzťahu k Bohu. 
Nikdy sa nesťažoval na utrpe-
nie, ktoré prežil vo väzení.
Večná	mu	pamiatka!

Mikuláš Tressa CSsR
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7. riadne zasadnutie Rady hierarchov
Vo štvrtok 21. októbra sa v Pre-
šove stretli biskupi Gréckoka-
tolíckej metropolitnej cirkvi 
na Slovensku na 7. riadnom 
zasadnutí Rady hierarchov. Pre-
šovský arcibiskup a metropolita 
Ján Babjak SJ, košický eparcha 
Milan Chautur CSsR a brati-
slavský eparcha Peter Rusnák 
prerokovali rôzne záležitosti 
súvisiace so životom Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku.
Predseda Rady hierarchov 

vladyka Ján Babjak SJ oficiálne 
vymenoval nového sekretára 
rady, ktorým sa stal nový proto-

synkel Prešovskej archieparchie 
otec Michal Onderko ml.
Hierarchovia sa venova-

li otázke prekladu Kódexu 
kánonov východných cirkví 
do slovenského jazyka, na kto-
rom pracuje komisia cirkevných 
právnikov.
Pripravený Základný doku-

ment Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku – Gréckokatolíckej 
prešovskej metropolitnej cirkvi, 
o ktorom rokovali už na 5. 
riadnom zasadnutí Rady hie-
rarchov, budú ešte vladykovia 
pripomienkovať.

Ďalej sa zaoberali textom 
a formou liturgickej knihy 
apoštolár, ktorá je už takmer 
pripravená na vydanie. Dohodli 
termín 3. metropolitnej púte 
kňazov Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku, ktorá sa uskutoč-
ní 19. septembra 2011 v bazilike 
minor v Ľutine.
Venovali sa aj otázke spô-

sobu slávenia svätých liturgií, 
podávania Eucharistie deťom, 
pôstnej disciplíny, pastoračnej 
starostlivosti o miništrantov 
a ďalším aktuálnym otázkam. 
(Ľubomír Petrík)

Pútnici z Ľubice a Kežmarku navštívili Rím
V októbri sa veriaci farnosti 
Ľubica a Kežmarok zúčastnili 
na púti do Ríma. Pútnici mali 
možnosť navštíviť Chrám Quo 
vadis, Hrob sv. Pavla v Bazi-
like sv. Pavla, baziliku Santa 
Maria Maggiore, Baziliku sv. 
Klementa, Koloseum a i. Pri 
hrobe sv. Petra slávil svätú 
liturgiu arcibiskup Cyril Vasiľ 

SJ, sekretár Kongregácie pre 
východné cirkvi z Ríma. Veľ-
kým duchovným zážitkom bola 
účasť na svätej omši so Svätým 
Otcom pred Bazilikou sv. Petra, 
na ktorej kanonizoval šiestich 
blahoslavených. Pútnikov 
sprevádzali otec Milan Lach SJ 
a otec Vladimír Varga. (Beáta 
Jakubová)

Predstavili projekt prezentácie drevených chrámov
Najkrajším hudobným nástro-
jom je ľudský hlas. Spevom 
oslavovať Boha sa v nedeľu 24. 
októbra rozhodli zbory a účast-
níci zo Slovenska a Poľska 
na koncerte sakrálnych spevov 
v gréckokatolíckom drevenom 
Chráme Ochrany Presvätej 
Bohorodičky v Nižnom Komár-
niku. Slávnosť sa začala svätou 
liturgiou, ktorú sprevádzal zbor 
z gréckokatolíckej Katedrály 
sv. Jána Krstiteľa v Przemyšli. 
Po svätej liturgii bol prezento-
vaný projekt, v rámci ktorého 
sa toto podujatie uskutočnilo, 
s názvom Prezentácia drevených 
chrámov na medzinárodnej 
drevenej ceste. Koordinátor otec 
Daniel Dzurovčin predstavil 
aktivity a ciele projektu a ná-
sledne si všetci mohli vypočuť 
audio sprievodcu o miestnom 
drevenom chráme. Tento 
sprievodca v desiatich jazykoch 
bude k dispozícii návštevníkom 
v drevených chrámoch v Niž-
nom Komárniku, Potokoch, 

Jedlinke, Kožanoch, Uličskom 
Krivom a Kalnej Roztoke. 
Koncert pokračoval vystúpením 
Gréckokatolíckeho zboru Pre-
svätej Bohorodičky zo Svidníka, 
Zboru Michala Verbického 
z Przemyšla a skupiny Zboru sv. 
Romana Sladkopevca z prešov-
ského kňazského seminára.
Poobede sa účastníci vybrali 

na infocestu – návštevu grécko-
katolíckych drevených chrámov 
v Jedlinke a Kožanoch, kde si 

pri obdivovaní ich nádhery tak-
tiež vypočuli sprievodné slovo. 
Realizátorom mikroprojektu, 
vďaka ktorému sa koncert 
a infocesta uskutočnili, je 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo 
v Prešove. Projekt je spolufi-
nancovaný Európskou úniou 
z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika – Slovenská republika 
2007 – 2013. (ISPB)

110 štátov sveta. KBS 17. marca 2009 
poverila biskupa Mons. Tomáša 
Galisa starostlivosťou o SAF na Slo-
vensku (SAFS) so sídlom v Žiline. 
Viac informácií o SAFS je na www.
apostolatfatimy.sk.

�� 24.	októbra	sa	konala	posviac-
ka	ikonostasu	a	bohostánku	
v	Topoľovke.	Hlavným slúžiteľom 
archijerejskej liturgie bol prešovský 
arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ 
v prítomnosti pražského emeritného 
biskupa Mons. Jána Eugena Kočiša, 
správcu farnosti otca Slavomíra 
Krajňáka a ďalších prítomných 
kňazov. Svätú liturgiu sprevádzal 
spevom prešovský Katedrálny zbor 
sv. Jána Krstiteľa pod vedením diri-
gentky Valérie Hricovovej. Vladyka 
Ján Babjak SJ v  homílii zdôraznil, 
že najvyššia hodnota pozemského 
bytia je cesta ku Kristovi a Bohu, 
ktorá jediná vedie k šťastiu človeka 
a jeho spáse. Z tejto cesty by nemal 
človek zísť v honbe za materiálnymi 
statkami. (P. Krajňák st.)

�� V	GMC	Bárka	sa	5.	–	7.	novem-
bra	konal	kurz	s	názvom	Život 
v Kristovi pod vedením tímu Petra 
Liptáka. 37 účastníkov sa počas 
víkendu učilo, ako správne čítať Bo-
žie slovo, ako sa modliť, ako obstáť 
v duchovnom boji a ako ohlaso-
vať Krista. Účastníci podľa vzoru 
apoštolov všetky tieto predsavzatia 
nechceli robiť sami z vlastnej sily, 
preto v sobotu večer prosili o vyliate 
Svätého Ducha tak, ako apoštoli 
v hornej sieni. (S. Zahorjan)

�� Farnosť	Štefurov	hostila	5.	–	7.	
novembra	relikvie	bl.	hieromu-
čeníka	Metoda	Dominika	Trčku	
CSsR. Redemptorista otec Atanáz 
Mandzák CSsR sa prišiel podeliť 
o duchovný odkaz otca Metoda 
a veľký dar, ktorý v ňom naša cirkev 
má. Duchovný program spevom 
obohatil mládežnícky spevácky zbor 
z Valkoviec. Veriaci mali možnosť 
uctiť si ikonu s relikviami blahosla-
veného. (V. Lakomý)

�� Dušičkovú	tému	mala	novem-
brová	fatimská	sobota	(6. novem-
bra) v rehoľnom Chráme Svätého 
Ducha v Michalovciach. Po modlitbe 
tretieho času slávil božskú liturgiu 
otec Vladimír Tomko, protosynkel 
Košickej eparchie, ktorý zastupoval 
vladyku Milana. V kázni otec Tomko 
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Matky putovali do Ľutiny
V Bazilike Zosnutia Presvä-
tej Bohorodičky v Ľutine sa 
v sobotu 30. októbra uskutoč-
nila Prvá archieparchiálna púť 
matiek. Začala sa archijerej-
skou svätou liturgiou. Hlav-
ným slúžiteľom bol prešovský 
arcibiskup a metropolita Ján 
Babjak SJ, ktorý v homílii po-
vedal, že touto púťou začíname 
novú tradíciu. Na budúci rok 
by mala k púti matiek pribud-

núť aj púť otcov. Koncelebroval 
emeritný pražský pomocný bis-
kup Ján Eugen Kočiš a takmer 
dvadsať kňazov.
Nasledovala katechéza 

otca Jozefa Marettu, v ktorej 
pútavým spôsobom vysvet-
lil postavenie ženy – matky. 
Na základe Božieho slova 
podrobne ponúkol skutočných 
päť P, ktorými sa kresťanská 
žena a matka môže podobať 

Panne Márii. Ženy potom 
od prítomných kňazov prijali 
osobné požehnania a mnohé 
z nich prijali sviatosť zmierenia 
a pokánia.
Popoludní púť pokračovala 

prezentáciou Centra pre rodi-
nu Prešovskej archieparchie, 
ktoré aktívne pôsobí na Sigorde 
pri Prešove, a bola zakončená 
modlitbami matiek. (Ľubomír 
Petrík)

Mons. Cyril Vasiľ prevzal medailu SAV

Predsedníctvo Slovenskej aka-
démie vied udelilo Medailu SAV 
za podporu vedy arcibiskupovi 
prof. ICDr. Cyrilovi Vasiľovi SJ, 

PhD., sekretárovi Kongregácie 
pre východné cirkvi. Cenu si 
osobne prevzal 3. novembra 
v Bratislave. Člen predsedníctva 
SAV RNDr. Miroslav T. Moro-
vics v laudačnej reči vyzdvihol 
spoluprácu prof. Vasiľa so 
Slavistickým ústavom Jána 
Stanislava SAV, ktorej výsled-
kom bolo v r. 2003 založenie 
medzinárodnej vedeckej edície 
Monumenta Byzantino-Slavi-
ca et Latina Slovaciae, ktorá 
vychádza v rámci bilaterálnej 
dohody medzi Pápežským 

východným inštitútom v Ríme 
a spomenutým ústavom. Dote-
raz v edícii vyšli tri zväzky, ktoré 
prezentujú významné pamiatky 
slovenského kultúrneho života 
v medzinárodnom kontexte 
a zapĺňajú biele miesta v deji-
nách jazykových a kultúrnych 
vzťahov spätých s byzantsko-
-slovanskou tradíciou na Slo-
vensku.
Arcibiskup Cyril Vasiľ sa 

zúčastnil aj na otvorení výstavy 
Pramene byzantskej tradície 
na Slovensku.

Prof. Mikuláš Russnák oslovuje aj dnes
20. októbra sa konala na Gréc-
kokatolíckej teologickej fakulte 
PU v Prešove medzinárodná 
vedecká konferencia vedecké-
ho projektu VEGA s názvom 
Ekumenický aspekt života 
a diela profesora Mikuláša 
Russnáka (1878 – 1954) v kon-
texte súčasného medzinábo-
ženského dialógu. Hlavným 
organizátorom bola Katedra 
filozofie a religionistiky GTF 
PU v Prešove, spoluorganizá-
tormi Gréckokatolícke arci-
biskupstvo Prešov, Wydział 
Humanistyczno-Społeczny 
ATH v Bielsku-Białej, Wydział 

Teologiczny UŚ v Katovicach, 
Polskie Towarzystwo Filozo-
ficzne v Cieszynie, Katolic-
kie Stowarzyszenie Civitas 
Christiana v Bielsku-Białej 
a Beskidzki Instytut Nauk 
o Człowieku.
Po úvodnom speve boho-

slovcov z gréckokatolíckeho 
kňazského seminára a modlit-
be sa účastníkom konferencie 
prihovoril prešovský arcibiskup 
a metropolita Mons. ThDr. Ján 
Babjak SJ, PhD., ktorý vyzdvi-
hol osobnosť profesora Mikulá-
ša Russnáka.. Prof. ThDr. Peter 
Šturák, PhD., dekan GTF PU, 

vyslovil vo svojom príhovore 
presvedčenie, že „predstavenie 
tejto vynikajúcej osobnosti 
akademického a cirkevného 
života v prvej polovici 20. sto-
ročia zaiste prinesie komplex-
nejší pohľad“.
Na konferencii so svojimi 

príspevkami vystúpili predná-
šatelia zo Slovenska aj Poľska, 
Z konferencie vyšli dva zbor-
níky, z ktorých jeden obsahuje 
slovenské príspevky z prvej 
etapy riešenia projektu, ktoré 
boli prezentované na tejto kon-
ferencii. (Monika Slodičková)

Medzilaborčania excelovali v halovom futbale
V sobotu 23. októbra sa 50 
chlapcov z farností Prešovskej 
archieparchie zišlo, aby súperilo 
na archieparchiálnom kole halo-
vého futbalu. Miestom konania 
bola Spojená škola v Prešove. 
Po úvodnom privítaní otca Vla-

dimíra Sekeru turnaj pokračoval 
žrebovaním a zápasmi. Víťazmi 
sa stali chlapci z Medzilaboriec, 
ktorí postúpili do celosloven-
ského kola. Na druhom mieste 
skončila farnosť Kyjov a na tre-
ťom farnosť Štefurov. Poďako-

vanie patrí rozhodcom p. Pet-
ruňovi a p. Gubovi, p. Valíčkovi 
za spoluprácu, občianskemu 
združeniu Milosť a pokoj, Cen-
tru pre mládež na Juskovej Voli 
a ZKSM za finančnú pomoc. 
(Vladimír Sekera)

priblížil dôvod, prečo niektoré duše 
musia pred vstupom do neba prejsť 
bolestným procesom očisťovania. 
„Do spoločenstva s Bohom pri-
chádzame bez sebalásky,“ povedal 
a vyzval prítomných k modlitbám 
za duše verných zosnulých. Po svä-
tej liturgii bol mariánsky moleben 
so zasvätením sa Presvätej Bohoro-
dičke. (M. Hospodár)

�� V	nedeľu	7.	novembra	sa	
uskutočnila	novembrová	púť	
na hore Zvir pri Litmanovej. 
Program modlitieb sa začal ucte-
ním ikony Presvätej Bohorodičky, 
pokračoval Akatistom k Bohoro-
dičke (otec Marcel Pisio) a modlit-
bou ruženca za duše v očistci. Sláv-
nosť vyvrcholila svätou liturgiou, 
na ktorej ohlásil Božie slovo rektor 
Chrámu Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie otec Vasiľ Kindja. 
Novembrová púť bola zavŕšená 
modlitbou za Svätého Otca a Ko-
runkou k Božiemu milosrdenstvu. 
(M. Verba)

�� Bol	spustený	nový	komu-
nitný	a	sociálny	portál	pre	
Cirkev	na	Slovensku.	Nájdete ho 
na adrese www.MojaKomunita.
sk. Poskytuje bezplatný priestor 
pre farnosti, zbory, spoločenstvá 
a jednotlivcov v Cirkvi. Spravovanie 
stránky s možnosťou využívania 
nástrojov, ako sú blogy, disku-
sie, vkladanie multimediálneho 
obsahu, privátnych správ, chatu 
a pod. je vďaka portálu prístupné 
pre bežného užívateľa internetu. 
Spolupracovníkom projektu sú Ján 
Buc a Martin Švikruha.

�� KBS podporí mediálne 
projekty	vo	výške	188-tisíc	eur.	
Rozhodli o tom biskupi na svojom 
67. plenárnom zasadnutí KBS 
na Donovaloch. Medzi 42 pod-
porenými dielami sú projekty TV 
Lux, Rádia Lumen, vzdelávacie 
mediálne projekty, časopis Rebrík, 
biblická internetová súťaž, medi-
álne múzeum podzemnej Cirkvi 
na Slovensku, dokument o misi-
onároch na Papue, internetový 
projekt Výveska a iné.

�� www.social.kbs.sk	je	adresa	
novej	internetovej	stránky	so-
ciálnej	subkomisie	Teologickej	
komisie	KBS.
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Celosvetové stretnutie Rádu 
sestier sv. Bazila Veľkého
20. októbra – 3. novembra sa konala rozšírená rada sestier baziliá-
nok. Je to stretnutie generálnej správy spolu s vyššími predstavenými 
provincií, viceprovincií a delegatúr rádu. Generálna správa má svoje 
sídlo v Ríme a vyššie predstavené pricestovali zo všetkých krajín, kde 
majú sestry baziliánky svoje hlavné pôsobiská – z Argentíny, Austrá-
lie, Brazílie, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, 
Ukrajiny a USA.

Terajšie stretnutie bolo 
výnimočné tým, že 
sa po prvýkrát konalo 

na Slovensku. Vyššie predsta-
vené sem prichádzali z rôznych 
krajín sveta s rôznymi očaká-
vaniami. Privítala ich malebná 
jesenná príroda plná rozma-
nitých farieb, ktorá sa hlboko 
zapísala do prežívania počas 
pobytu v mládežníckom centre 

Bárka v Juskovej Voli. Sestry 
využívali voľne chvíľky v čase 
stretnutí, aby sa mohli nadýchať 
jesenného vzduchu a obdivovať 
krásu Božej prírody.
Zasadnutia rozšírenej rady 

sa viedli v duchu pravidiel 
Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. 
Vstupnú božskú liturgiu slávili 
s arcibiskupom a metropoli-
tom Jánom Babjakom SJ. Prvé 

dni boli venované duchov-
nej príprave. Viedli ju Orest 
Dvernický OSBM a otec Martin 
Chaburský OSBM z Ukrajiny. 
Ich prednášky uviedli sestry 
do uvedomenia si dôležitosti 
závislosti od Ježiša Krista ako 
nášho vzoru. Krista treba nielen 
nasledovať, ale pripodobniť 
sa mu, ako sa len dá. Zdrojom 
poznania Krista je Sväté písmo. 
Spisy svätého Bazila, a hlavne 
jeho pravidlá sú zakorenené 
v Božom slove. Bazil podáva 
nákres dokonalého kresťana, 
mnícha. Nie je to ideálny obraz, 
je to ikona, ktorou sa má stať 
každý kresťan nezávisle od svoj-
ho postavenia alebo povolania. 
Najdôležitejším prikázaním je 
prikázanie lásky a len ten, kto 
ostáva v Kristovi, prináša veľa 
ovocia. (Jn 15,5)
Svätý Bazil zdôrazňuje 

potrebu disciplíny, poriadku 
a súladu. Ale zdôrazňuje, aby sa 
všetko dialo prístojne, aby sa za-
chovala harmónia. Rozoznáva-
nie je veľmi dôležitým prvkom, 
ktorý predstavený má mať, lebo 
každá vec a každá situácia si 
vyžaduje vlastné posúdenie. 
Názor svätého Bazila na vedenie 
je skôr psychologický ako direk-
tívny, odporúča radšej povzbu-
dzovať, než rozkazovať iným.
Voľné dni cez víkend sestry 

využili na spoznanie pútnic-
kých miest na východnom Slo-
vensku. Prvou zástavkou bola 
návšteva prešovskej katedrály 
a uctenie si blažených hiero-
mučeníkov Pavla Petra Gojdiča 
a Vasiľa Hopka. Zapálením 
sviečky a tichou modlitbou 
na rôzne úmysly strávili čas 
s tými, ktorým tak veľmi záleža-
lo na iných, že neváhali obeto-
vať aj to najcennejšie – vlastný 
život. Z týchto príkladov viery 
načreli silu a odvahu do vlastné-
ho života.
Ďalšou zástavkou bola 

Litmanová. Predpovede počasia 
nedávali veľkú nádej, ale sestry 
prekonali nápor chladného vet-
ra a vystúpili pešo na horu Zvir. 
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Tam sa zúčastnili na archijerejskej božskej 
liturgii. Neskôr ich arcibiskup a metropolita 
Ján sprevádzal horou Zvir a uviedol do his-
tórie tohto posvätného miesta modlitby.
Otec arcibiskup sa sestrám venoval aj 

neskôr, keď sa cestou späť zastavili v Ľu-
tine. Tam sa dozvedeli o histórii tohto 
najväčšieho pútnického miesta gréckokato-
líkov na Slovensku. Svätý Mikuláš, patrón 
všetkých núdznych, sa stará predovšetkým 
o naše duše. Cez tohto svätého, ktorého 
podobizeň je na každom ikonostase, sme 
dostali dar spomenutého pútnického 
miesta. Sem môžeme prísť a priniesť svoje 
starosti a bremená, a Boh ich nám môže 
na príhovor Bohorodičky odňať.
Nový týždeň sa začal pracovne. Zasadnu-

tia začala matka Miriam Claire Kowalová, 
generálna predstavená. V duchu svätého 
Bazila Veľkého sestry rozjímali, diskutovali 
a riešili problémy týkajúce sa pripraveného 
programu. Ich pravidlá Kenotická cesta sú 
ukazovateľom cesty, po ktorej majú kráčať, 
aby došli do cieľa, ktorý pre ne pripravil 

Boh. Ako sestry baziliánky sú povolané 
pokračovať v misii Pána a Spasiteľa Ježiša 
Krista pre jeho ľud v mnohých krajinách 
a kultúrach, kde mu slúžia. On ich povolá-
va, aby boli jeho modliacou sa, uzdravujú-
cou a životodarnou prítomnosťou. Každo-
dennou metanoiou (premenou srdca) sa 
majú stávať tým, k čomu ich povoláva Boh. 
Nemajú sa prispôsobovať svetu, ktorý je 
vrtkavý v svojich rozhodnutiach a v ktorom 
niet pravdy. Ich život má byť autentickým 
svedectvom o Božej láske a milosrdenstve. 
Boh ich stále povoláva a neprestal povo-
lávať mladých i starších, aby išli za ním. 
Prečo však ubúda tých, ktorí sa mu celkom 

oddajú? Lebo jeho klopanie nie je silnejšie 
ako tlkot ľudského srdca. Človek musí byť 
veľmi pozorný, aby ho vycítil.
Ďalšiu nedeľu využili sestry baziliánky 

na návštevu Maďarska a sestier v Mária-
pósci. Tu žije komunita starších sestier, 
ktoré vedú dva hospice a po dlhé roky sa 
starali o mariánsku baziliku minor v Má-
riapósci, kde sa nachádza zázračná ikona 
Božej Matky. Počas ostatného storočia 
k nej putovali nespočetné zástupy pútni-
kov aj zo Slovenska. 
Božskú liturgiu slúžil otec Pavol Tomko 

CSsR, ktorý prišiel na túto púť spolu so 
sestrami.
Cesta bola pokojná a počas dňa sestry 

videli mnohé cintoríny zaodeté do kvetov. 
Svetielkujúce plamienky sviečok pripo-
mínali pretrvávajúcu lásku k tým, ktorí 
už odišli k nebeskému Otcovi a navádzali 
okoloidúcich k modlitbe za blízkych 
i vzdialených zosnulých.
V mládežníckom centre Bárka ich prijali 

veľmi pekne a  starali sa o ne ako o vlast-

nú rodinu. Sväté liturgie slúžili domáci 
otcovia, ktorí sa im prihovárali v kázniach, 
na ktoré sa sestry už vopred tešili. Myš-
lienky ich príhovorov boli neúmyselným 
doplnením tém, ktorými sa zaoberali. 
Čítania apoštola, ako aj spoločné litur-
gické modlitby boli dvojjazyčné. Keď sa 
sestry pri rozlúčke zdieľali so vzájomnými 
pocitmi, uvedomili si, že si boli navzájom 
darom. Tak by to malo platiť všade, kde sa 
stretávajú kresťania.
Rozchádzali sa s pocitom vďačnosti 

všetkým, ktorí ich vrelo prijali a ochotne 
im poslúžili v každej potrebe. n

Josifa Šimová OSBM

Rozhovor s Miriam 
Claire Kowalovou 
OSBM, generál-
nou predstavenou 
sestier Rádu sv. 
Bazila Veľkého 
v Ríme, ktorá 
koncom októbra 
navštívila Sloven-
sko

Sestra	predstavená,	čo	je	cieľom	
vašej	návštevy	na	Slovensku?
Sestry služobnice Rádu svätého Bazila 
Veľkého sa pravidelne každých šesť ro-
kov zúčastňujú na stretnutí so všetkými 
hlavnými predstavenými. Tieto stretnu-
tia zväčšeného rádu sa už konali na via-
cerých miestach. Slovensko bolo určené 
ako miesto stretnutia v tomto roku.

Čo	bolo	hlavnou	náplňou	zasadnutia	
Generálnej	rady	sestier	Rádu	sv.	Ba-
zila	Veľkého	v	Juskovej	Voli?	Prijali	
ste	aj	nejaké	významné	závery	alebo	
zmeny? 
Toto zoskupenie slúži ako poradný 
orgán hlavnému (veľkému) rádu. Pre-
berajú sa tu aspekty zo života sestier ba-
ziliánok, apoštolát, ale aj iné záležitosti, 
ktoré vyvstali. Jednou z hlavných úloh 
bolo vytvoriť plán pre hlavnú kapitulu, 
na ktorej sa zídu delegáti (zástupcovia) 
z celého sveta s cieľom voľby nových ad-
ministrátorov, tiež sa zaoberajú ďalšími 
záležitosťami, ktoré sa týkajú vnútornej 
služby.

Ako	vnímate	atmosféru	stretnutia?	
Jednomyseľne sa odsúhlasilo, že Juskova 
Voľa ako miesto na toto stretnutie bolo 
Božím zámerom. Krása prostredia a mi-
lostivosť zúčastnených vytvorili priaz-
nivú atmosféru na dosiahnutie cieľov, 
ktoré boli obsahom stretnutia.

Čo	vás	tu	najviac	oslovilo?
Odslúžené bohoslužby v stredisku, 
inšpirujúce homílie, pozorný prístup 
duchovných a ich starostlivosť o naše 
vnútorné blaho prispeli k tomu, že sme 
sa cítili ako doma.
Zhodli sme sa, že ak sa ešte bude treba 
niekedy znova stretnúť na Slovensku, 
Cirkevná škola v prírode v Juskovej Voli 
bude našou prvou voľbou.

D. Kolesárová
S. Zahorjan

Preložila: Miroslava Uhrínová
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z Austrálie
„Ty však vytrvaj v tom, čo si sa naučila a čo ti 
bolo zverené, pretože vieš, od koho si sa nau-
čila múdrosti, ktorá vedie k spáse skrze vieru 
v Krista Ježiša.“ (z príhovoru Benedikta XVI. 
pri kanonizácii Mary MacKillopovej) 

Cirkev sa rozrástla o šies-
tich nových svätých. 
V nedeľu 17. októbra 

Svätý Otec Benedikt XVI. 
na Námestí svätého Petra ka-
nonizoval šiestich blahoslave-
ných. Medzi nimi bola aj Mary 
MacKillopová, austrálska panna 
a zakladateľka Kongregácie 
sestier svätého Jozefa od Naj-
svätejšieho Srdca. Túto sväticu 
blahorečil pápež Ján Pavol II. 19. 
januára 1995.

Duch	služby	a	chudoby
Táto svätá rehoľnica sa narodila 
15. januára 1842 v Melbourne 
ako prvá zo siedmich detí. Jej 
otec a matka boli Európania, 
ktorí krátko pred svojím zozná-
mením a sobášom pricestovali 
do Austrálie. Mary študovala 
v súkromných školách a pod 
dohľadom svojho otca Ale-
xandra. Vo svojich štrnástich 
rokoch pracovala ako úradníčka 
v Melbourne a potom v Penole 
v Južnej Austrálii, kde zača-
la robiť vychovávateľku detí 

u istej rodiny. Ako najstaršie 
dieťa chudobu vlastnej rodiny 
zmierňovala pestúnstvom strý-
kových detí. Okrem nich svoju 
lásku a starostlivosť neúnavne 
ponúkala aj iným chudob-
ným deťom, ba aj miestnym 
obyvateľom. V Penole prišla 
do kontaktu s kňazom Juliánom 
Edmundom Woodsom. Tu 
založila školu, v ktorej bol otec 
Woods vedúcim vyučovania. 
Začínali v stajni a učili okolo 
päťdesiat detí. Mary sa v tom 
čase (1867) spolu s niekoľkými 
sestrami zasvätila Bohu. Sestra 
Mary spolu s otcom Woodsom 
tak založili Rád sestier svätého 
Jozefa od Najsvätejšieho Srdca. 
Bola to prvá ženská rehoľná 
komunita na austrálskom kon-
tinente. Nové rehoľné pravidlá 
sestier schválil tamojší biskup 
Sheil z Adelaide. Apoštolát 
sestier spočíval vo výchove 
a vzdelávaní detí. Zvláštny 
dôraz pri vzdelávaní kládli 
na prehlbovanie náboženských 
vedomostí a ich uvádzanie 

do praktického života. Mary 
ako spoluzakladateľke nového 
rádu záležalo na duchu služby, 
chudoby a dôvere v Božiu 
prozreteľnosť. Vďaka jej zanie-
tenosti sestry otvorili veľa škôl 
po celej Austrálii i na Novom 
Zélande. Po schválení začala 
rehoľa rýchlo rásť. Mary sa stala 
generálnou predstavenou tejto 
rehole. Pridalo sa k nej mnoho 
ďalších sestier. Za dva roky mali 
70 sestier a 21 škôl.

Skúška
Všetky Božie diela na tejto zemi 
musia prejsť skúškou „ohňa“, 
aby mohli priniesť hojnú úrodu. 
Aj táto rehoľa a jej predstavená 
si touto skúškou prešli.
V diecéze Adelaide boli 

značné zmätky spôsobené 
zlým zdravím biskupa Sheila. 
Diecéza bola v podstate bez 
vedenia, medzi kňazmi nastali 
rozbroje a nejednota bola aj 
medzi laikmi.
Biskup Sheil určil otca Wo-

odsa za vedúceho katolíckeho 
vyučovania vo svojej diecéze. 
Woods sa dostal do konfliktu 
s niektorými kňazmi pre názor 
na spôsob vyučovania. Títo 
kňazi začali kampaň aj proti 

sestrám. Všade sa rozprávalo, 
že sú finančne neschopné a že 
predstavená matka Mary má 
problém s alkoholom. V sku-
točnosti mala sestra Mary 
chorobu, kvôli ktorej jej lekár 
prikázal užívať víno. Pre túto 
chorobu bola viackrát pripúta-
ná na lôžko.
Začiatkom roku 1870 sa sestry 

dopočuli, že otec Patrik Keating 
z farnosti Kapunda severne 
od Adelaide zneužíva deti 
a informovali o tom otca Wo-
odsa. Ten oznámil túto správu 
generálnemu vikárovi Johnovi 
Shmithovi. Otec Shmith okam-
žite poslal Keatinga do Írska. 
Keatingov kolega z farnosti 
Kapunda otec Charel Horan sa 
veľmi nahneval, že jeho spolu-
pracovníka odstránili. Onedlho 
sa otec Horan stal generálnym 
vikárom a z tejto pozície začal 
bojovať proti sestrám. 21. sep-
tembra 1871 prišiel za biskupom 
Sheilom a presviedčal ho, že 
je nutné zmeniť konštitúcie 
sestier, čo bolo nezmyselné. 
Ale biskup sa dal prehovoriť. 
Na druhý deň zavolal sestru 
Mary a prikázal jej zmeniť kon-
štitúcie. Mary tento nezmyselný 
príkaz rázne odmietla. Biskup 
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ju preto exkomuniko-
val za neposlušnosť. 
Sestry neboli síce 
oficiálne zrušené, ale 
väčšina ich škôl bola 
pod vplyvom štvavej 
kampane zlikvidova-
ná. Nik v Cirkvi sa ne-
smel so sestrou Mary 
stýkať, preto bola 
prakticky vyhodená na ulicu. 
Našla útočisko v jednej židov-
skej rodine a podporili ju aj 
jezuitskí kňazi. Po piatich me-
siacoch si biskup Sheil na svojej 
smrteľnej posteli uvedomil chy-
bu, ktorej sa dopustil. Prikázal 
exkomunikáciu zo sestry Mary 
sňať. Neskôr ju ešte oficiálne 
očistila aj biskupská komisia. 
V rokoch 1872 – 1873 bola sestra 
Mary v Ríme, kde pápež Pius 
IX. potvrdil jej rehoľu. Z Euró-
py prišla s pätnástimi novými 
sestrami a získanou literatúrou 
potrebnou na vyučovanie. Via-
cerí biskupi ich prenasledovali, 
pretože im nevyhovovalo, že 
sestry nie sú podriadené im, ale 
svojej generálnej predstavenej. 
Lev XIII. v roku 1885 ustano-
vil Rád sestier svätého Jozefa 
od Najsvätejšieho Srdca za kon-
gregáciu pápežského práva.

Život	postavený	na	Skale
Mary MacKillopová prešla 
skúškami zo strany nepriateľov. 
Zakúsiť krivdu – niekedy zo 
strany slušných, ba dobrých 
ľudí – a reagovať hrdinskou 
čnosťou bola téma jej cesty 
k svätosti. Mary si myslela, že 

tieto skúšky jej dali výsadný 
podiel na Kristovom kríži pre 
Božie dobré a vykupiteľské 
ciele – pre ňu i pre ostatných. 
A keďže to dopustil Boh vo svo-
jej veľkej láske, nemala dôvod, 
aby zle zmýšľala o tých, ktorí to 
zavinili. Boli len jeho nástrojmi. 
Neskôr Mary písala, že „sa cíti 
ako vo sne“ a v strašnej chvíli, 
ktorú zažila, cíti pokoj.
„Zdalo sa mi, že si neuve-

domujem prítomnosť biskupa 
a kňazov. Viem, že som ich ne-
videla, ale cítila som veľkú lásku 
k ich úradu, lásku, určitú úctu 
voči rozsudku, ktorý na mňa 
vtedy uvalili. Neviem opísať ten 
pocit, ale bola som nesmierne 
šťastná a cítila som sa pri Bohu 
bližšie než kedykoľvek pred-
tým. Bol to pocit pokojnej, krás-
nej Božej prítomnosti, na ktorý 
nikdy nezabudnem.“ Mary bola 
vďaka milosti a osobnému od-
hodlaniu známa svojou láska-
vosťou a povzbudivou radosťou 
aj napriek búrkam života. Vo 
všetkých skúškach si dovolila 
byť človekom. Keď jej znechu-
tenie, zmätok alebo bolesti 
narušili pokoj, v tichosti vyhľa-
dala radu dôverných priateľov 

vrátane svojho 
brata Donalda, 
jezuitského kňaza. 
Mary vedela, kým 
je v Božích očiach, 
a to ostatné nebo-
lo dôležité. Mary 
pochopila, že 
ťažkosti, s ktorý-
mi sa borila – zo 

strany ľudí, ktorí boli slepí, 
duchovne obmedzení alebo boli 
jednoducho produktom svojej 
doby – boli obilím pre Boží 
mlyn a vybrúsili jej svätosť. Jej 
život nás vyzýva, aby sme „všet-
ko pokladali za radosť“. Vieme, 
že Boh použije naše skúšky, aby 
vybudoval dokonalú vytrvalosť, 
ktorá vedie k radosti, ktorá 
sa nikdy neskončí. Modlitba 
k svätému Jozefovi a nezlomná 
dôvera k Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu, ktorému zasvätila 
svoju rehoľnú kongregáciu, pri-
niesli tejto svätej žene i napriek 
mnohým ťažkostiam potrebné 
milosti, aby zostala verná Bohu 
i Cirkvi. Sestra Mary MacKillo-
pová zomrela 8. augusta 1909. 
Pri jej smrteľnej posteli bol 
arcibiskup Sydney kardinál 
Moran, ktorý vtedy povedal: 
„Dnes som bol pri smrteľnej 
posteli svätice“. Na príhovor 
Mary MacKillopovej jej dnešné 
nasledovateľky naďalej s vierou 
a pokorou slúžia Bohu a Cirkvi.

Na	zamyslenie
Bola exkomunikovaná, odhalila 
pedofilného kňaza, ochraňo-
vala zneužívané deti, ukázala 

hriechy Cirkvi... S týmito slov-
nými spojeniami sme sa mohli 
stretnúť vo svetských médiách, 
ktoré sa zaujímali o svätoreče-
nie tejto prvej svätice austrál-
skeho kontinentu. Aj to je dôka-
zom, že svet nám často chce 
ukázať len tie zlé a povrchné 
vlastnosti niečoho alebo nieko-
ho. A ak ide o Cirkev, o to viac. 
Lenže nezabúdajme, že Cirkev 
je božsko-ľudská ustanovizeň. 
Človek v Cirkvi môže urobiť 
chybu, no je tu Boh, ktorý stojí 
nad tým všetkým. Boh stál aj pri 
tejto svätej žene, ktorá nepod-
ľahla falošným obvineniam. 
Táto žena nebola svätorečená 
pre všetko to negatívne, čo 
zažila (aj zo strany Cirkvi), ale 
pre svoj život a skutky, ktorými 
svedčila o nekonečnej láske 
Boha všade tam, kam ju poslal. 
To je tá hĺbka, ktorá bola v jej 
živote najdôležitejšia a ktorá 
priniesla hojnú úrodu v podobe 
najpočetnejšej rehole v Austrálii 
v súčasnosti. n

Marek Baran
snímky: 

portrét novej svätej: 
bne.catholic.net.au;

oslavy kanonizácie Mary 
MacKillopovej v Melbourne: 

www.heraldsun.com.au;
jednodolárová austrálska 

minca s vyobrazením vtedy bla-
hoslavenej Mary MacKillopovej: 

www.coinnews.net
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www.mojpribeh.sk
Životné príbehy ľudí, ktorí zažili osobnú 
skúsenosť s Bohom. Dlho som premýšľal 
o tom, ako uviesť a predstaviť túto webovú 
stránku, no nič výstižnejšie ako to, čo už 
v jej podtexte uviedli autori, nedokáže 
lepšie vystihnúť jej podstatu. Doména 
www.mojpribeh.sk je zvláštna. Jej zvláštnosť 
je však synonymom príjemnej pútavosti 
a jedinečnosti.
Hneď prvou zvláštnosťou a odlišnosťou 

od iných webových stránok, ktoré som mal 
možnosť navštíviť, je to, že táto doména 

je čisto formačná, nenájdete v nej skoro 
žiadne informačné zázemie. Jej úlohou je 
ponúknuť množstvo svedectiev rôznych 

ľudí, starých, mladých, z rôznych spolo-
čenských vrstiev a krajín.
Všetky svedectvá a príbehy sú prehľadne 

rozdelené do kategórií. V hornej odkazovej 
lište sú príbehy v sekcii Životné príbehy roz-
delené podľa charakteristiky prispievateľa 
(či už je to kňaz, laik...) alebo podľa zame-
rania. Stránka obsahuje aj rubriku Video 
príbehy, ktorú je asi zbytočné predstavovať. 
Príjemný pastelový grafický dizajn (hoci je 
pri tejto stránke až druhoradý) návštevníka 
upokojí, ale hlavne nenarúša posolstvo, 
ktoré chce stránka sprostredkúvať.

Mikuláš Jančuš

WEBOVÉ StRÁnKY
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Svätá Klára z Assisi
Jakub z Vitry si veľmi dobre 
všimol práve charakteristickú 
črtu františkánskej duchovnos-
ti, na ktorú bola Klára obzvlášť 
citlivá: radikálnosť chudoby 
spojenú s úplným odovzdaním 
sa do Božej prozreteľnosti. 
O toto sa snažila mimoriad-
ne rozhodným spôsobom. 
Od pápeža Gregora IX (alebo 
možno už od pápeža Inocenta 
III) dostala tzv. Privilegium 
Pauperitatis (por. FF, 3279). 
Na základe tejto listiny Klára 
a jej spoločníčky u svätého Da-
miána nemohli vlastniť nijakú 
materiálnu vec. Išlo o skutočne 
mimoriadnu výnimku vzhľa-
dom na vtedy platné kánonické 
právo a cirkevné autority tej 
doby ju udelili, pretože si cenili 
plody evanjeliovej svätosti, 
ktoré rozpoznali v spôsobe 
života svätej Kláry a jej sestier. 
To poukazuje na to, že ani 
v období stredoveku úloha žien 
nebola druhoradá, ale veľmi 
cenená. V tomto kontexte treba 
pripomenúť, že svätá Klára 
bola prvou ženou v dejinách 
Cirkvi, ktorá zostavila písané 
rehoľné pravidlá a dala ich 
na schválenie pápežovi, aby 
sa charizma svätého Františka 
zachovala pre všetky ženské 
rehoľné spoločenstvá, ktoré 

už v tých časoch vznikali vo 
veľkom počte a ktoré sa túžili 
inšpirovať príkladom Františka 
a Kláry.
V Kláštore svätého Damiána 

Klára hrdinským spôsobom 
praktizovala čnosti, ktoré by 
mali byť vlastné každému kres-
ťanovi: pokoru, ducha zbož-
nosti a pokánia, dobročinnú 
lásku. I keď bola predstavenou, 
chcela ako prvá slúžiť chorým 
sestrám, brala na seba najpo-
kornejšie služby. Áno, milo-
srdná láska naozaj prekonáva 
všetky prekážky a kto miluje, 
prinesie každú obeť s radosťou. 
Jej viera v skutočnú prítom-
nosť Krista v Eucharistii bola 
taká veľká, že dvakrát spôso-
bila zázračný jav: vystavením 
Sviatosti Oltárnej odohnala 
saracénskych žoldnierov, ktorí 
sa chystali napadnúť kláštor 
a vyplieniť mesto Assisi.
Aj tieto udalosti spolu s ďal-

šími zaznamenanými zázrakmi 
priviedli pápeža Alexandra 
IV. k tomu, že ju dal vyhlásiť 
za svätú už v roku 1255 – teda 
len dva roky po jej smrti. 
V kanonizačnej bule o Kláre 
napísal chválospev, v ktorom 
nachádzame aj tieto slová: 
„Aká je len živá sila tohto svetla 
a aký je silný jas tohto žiarivého 

prameňa! Naozaj, toto svetlo sa 
uzatváralo v skrytosti klauzúr-
neho života, no navonok 
vyžarovalo trblietavý jas; túlilo 
sa v tesnom kláštore, ale vonku 
žiarilo do celého širokého sve-
ta. Uchovávalo sa vnútri a šírilo 
sa vonku. Klára sa síce ukrýva-
la, ale jej život sa zjavil všet-
kým. Mlčala Klára, no kričala 
jej sláva“. (FF, 3284) A práve 
tak to je, drahí priatelia, svätci 
menia svet k lepšiemu, pre-
mieňajú ho trvalým spôsobom, 
vlievajúc doň sily, ktoré dokáže 
vzbudiť len láska inšpirovaná 
evanjeliom. Svätci sú veľkými 
dobrodincami ľudstva!
Duchovnosť svätej Kláry, 

takpovediac syntéza jej cesty 
k svätosti, sa nachádza v jej 
štvrtom liste svätej Anež-
ke Pražskej. Svätá Klára tu 
používa obrazné vyjadrenie, 
ktoré bolo v stredoveku časté 
a malo svoj pôvod už v patri-
stike: zrkadlo. Pozýva svoju 
pražskú priateľku, aby sa 
pozrela do zrkadla dokonalosti 
všetkých čností, ktorým je sám 
Pán. Píše: „Celkom určite je 
šťastnou tá, ktorej je dopriate 
užívať si toto sväté manželstvo, 
aby v hĺbke srdca mohla patriť 
Kristovi; veď jeho krásu nepre-
stajne obdivujú všetky blažené 

nebeské zástupy. Jeho láska 
rozpaľuje, pohľad na neho 
osviežuje, jeho dobrota na-
sycuje, jeho neha napĺňa až 
po okraj, myšlienka na neho sa 
nežne trbliece, jeho vôňa vracia 
život zosnulým a jeho slávne 
zjavenie urobí blaženými všet-
kých obyvateľov nebeského 
Jeruzalema. A preto, že on je 
žiarivým leskom slávy, belos-
ťou večného svetla a zrkadlom 
bez najmenšej chyby, pozeraj 
každý deň do tohto zrkadla, 
kráľovská nevesta Kristova, 
a v ňom neprestajne skúmaj 
svoju tvár, aby si sa zvonku 
i zvnútra celá skrášľovala ... 
V tomto zrkadle sa odrážajú 
blahoslavená chudoba, svätá 
pokora i nevýslovná milosrdná 
láska.“ (Lettera quarta: FF, 2901 
– 2903)
S vďačnosťou Bohu za to, že 

nám darúva svätých, čo sa pri-
hovárajú nášmu srdcu a ponú-
kajú nám príklad kresťanského 
života, ktorý môžeme nasle-
dovať, chcel by som zakončiť 
slovami požehnania, ktoré 
svätá Klára napísala pre svoje 
spolusestry. Toto požehnanie 
ešte aj dnes klarisky, ktoré vďa-
ka svojim modlitbám a dielam 
majú v Cirkvi veľmi vzácne 
miesto, uchovávajú s veľkou 
zbožnosťou. Sú to slová, z kto-
rých priam žiari nežnosť jej 
duchovného materstva.
„Žehnám vás za môjho života 

i po mojej smrti tak, ako len 
môžem a viac, než len sama 
môžem, všetkými požehna-
niami, ktorými Otec milosr-
denstiev požehnal a požehná 
v nebi i na zemi svojich synov 
a dcéry, a ktorými duchovný 
otec a duchovná matka žeh-
najú svojich duchovných synov 
a duchovné dcéry. Amen.“ (FF, 
2856) n

TK KBS
preložil Martin Kramara

upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie  

z minulého čísla)
snímka (sv. Klára  
a sv. František):  

www.poorclares-belleville.info
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Spoluvinník?
Nedávno mi na hodine náboženstva povedal jeden žiak, že jeho ro-
dičia nemôžu za globálne otepľovanie, lebo sú dobrí ľudia. Pravdou 
však je, že zvlášť v dnešnej globalizovanej spoločnosti sa obyčajný 
skutok jednotlivca, ktorý vôbec nevyzerá ako hriech, stáva hnacou 
silou mašinérie zla.

Myslím si, že v prípade 
globálneho otepľova-
nia to už každý vie. 

Každý si uvedomuje, že tým či 
oným spôsobom vplýva na prí-
rodu, a to nielen vo svojom 
okolí, ale aj ďaleko za hranica-
mi kontinentu. A často je to aj 
o tom, že dobré veci prinášajú 
so sebou zlo. Aj také obyčaj-
né pitie kravského mlieka či 
mäso na tanieri prináša určité 
negatíva. Vplyv dobytka na glo-
bálne otepľovanie je dokonca 
vyšší než vplyv áut. Zodpovedá 
za približne 18% emisií oxidu 
uhličitého v ovzduší.
Pozrime sa však na inú oblasť 

nášho života – snahu ušetriť. 
Aj toto dobré gesto voči svojej 
rodine má svoje negatíva. Stačí, 
ak sa do celého reťazca dostane 
zlo a všetko vyjde nazmar. 
A tak za lacnejšími kurčatami, 
ovocím, zeleninou je často 
utrpenie ľudí z rozvojových 
krajín, ktorí dostávajú odrobin-
ky z toho, čo platíme my.

A čo šatstvo? To dnes dová-
žame zväčša z Číny. Preto má 
Čína taký ekonomický rast, 
že sa o pár rokov stane lídrom 
v svetovom hospodárstve. Čo 
potom donúti kedysi kultúr-
nu, no dnes barbarskú krajinu 
zmeniť svoje metódy prístupu 
k ľuďom? Tu sa ľudia stávajú 
iba číslom v tvorbe ekonomic-
kého zázraku, z ktorého profi-
tujú iba elitní jednotlivci.
Ba čo viac, vďaka našim ná-

kupom sa Čína nemusí obávať 
ani o svoj postoj k ľudským 
právam. Veď 10. októbra tohto 
roka v južnej Číne zatklo asi 10 
pracovníkov úradu plánované-
ho rodičovstva tehotnú ženu 
a prinútilo ju prerušiť teho-
tenstvo mesiac pred pôrodom. 
Kričiacu a plačúcu Siao Ai-jing 
odviezli do nemocnice, kde jej 
podali injekciu, ktorá zabila jej 
osemmesačný plod.
Úradníci jej manželovi 

Luovi Jan-čchuan povedali, že 
dôvodom násilnej interrup-

cie je skutočnosť, že už majú 
deväťročnú dcéru a druhé dieťa 
by tak bolo „porušením zákona 
o jednom dieťati“.
Ostatných 30 rokov čínska 

vláda prísne trestá poruše-
nie zákona o jednom dieťati 
v snahe znížiť rast populácie. 
Čína, kde žije 1,3 miliardy ľudí, 
ukladá za porušenie zákona 
o jednom dieťati vysoké finanč-
né pokuty, vyhadzuje vinníkov 
zo zamestnania a konfiškuje im 
majetok.
Na prinútenie žien podstúpiť 

interrupciu používajú úradníci 
často neprimerané donucova-
cie a nezákonné prostriedky, 
ktoré polícia a justičné orgá-
ny zámerne prehliadajú, čo 
cenzurované médiá nezverej-
ňujú. Čína síce odmieta násilné 
interrupcie, no nezakazuje ani 
jasne nedefinuje prerušenie 
tehotenstva vo vyššom štádiu.
Pracovník úradu plánova-

ného rodičovstva uviedol, že 
manžel Siao Ai-jing s interrup-

ciou súhlasil, čo Luo odmietol. 
„Nikdy som nič nepodpísal 
a neurobil to nikto z našej 
rodiny,“ povedal Luo. „Zavolal 
som políciu, no povedali mi, že 
otázky plánovaného rodičov-
stva nie sú v ich kompetencii. 
Chcem sa súdiť, no právnici 
mi povedali, že mi nemôžu 
pomôcť, a médiá o prípade 
nechcú informovať.“
Siao tak porodila 14. októbra 

mŕtve dieťa.
Toto chceme?

Viem, že človek často stojí 
pred dilemou, ako konať. No 
ak chceme mať pokoj v duši, je 
pred nami len jedno riešenie – 
zmeniť svoj život, stať sa kres-
ťanom aj v srdci. Len toto nám 
môže pomôcť. Ak nezmeníme 
svoj konzumný spôsob života, 
potom naše svedomie bude 
hluché, aj keď bude kričať 
žena vo vedľajšom byte. Bude 
hluché, ak svojho otca či matku 
odovzdáme popravnej čate, 
lebo už dovŕšili dovolený vek. 
Ak by sme sa proti tomu posta-
vili, išlo by predsa o porušenie 
zákona. A toto Boh nechce! 
Alebo áno? n

Juraj Gradoš
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Vážení čitatelia!
Dovoľte mi, aby som vám na tomto mieste 
priblížil niekoľko noviniek, ktoré vás 
čakajú v roku 2011. Jednu ste si už všimli 
– ide o spojenie odberu kalendára s odbe-
rom Slova. K tomuto kroku sme pristúpili 
z mnohých dôvodov, za ktorými stál ten 
hlavný – čím skoršie a istejšie doručenie 
nástenného kalendára. Často totiž našou 
vinou i vinou pošty dochádzalo k mnohým 
zmätkom. Od budúceho roka bude každý 
predplatiteľ Slova dostávať v jeseni (pred-
pokladáme v októbri alebo v novembri) 
nástenný kalendár na budúci rok. Tohto 
roka vás teda čakali v predplatnom dva 
kalendáre – ten na rok 2011 a na rok 2012, 
ktorý dostanete v jeseni 2011. Kalendár 

na rok 2011 budeme expedovať tento rok 
v decembri.
V obsahovej i grafickej úprave Slova 

nenastanú výraznejšie zmeny. Pôjde skôr 
o malé korekcie zamerané na hladšiu 
prípravu časopisu, a teda aj jeho skoré 
doručenie. Najväčšie zmeny sa v budúcom 
roku dotknú dvojčísel. Pripravujeme pre 
vás na pokračovanie Paterik. Takisto v na-
sledujúcom roku ukončíme cyklus ikon 
poslednými dvomi ikonami: sv. Jánom 
Krstiteľom a sv. Mikulášom Divotvorcom. 
Pred sviatkami Narodenia Pána si v Slove 
nájdete aj jednolistový kalendár. Zároveň 
pre vás v pôstnom dvojčísle pripravujeme 
mapu drevených cerkví nielen na Sloven-
sku, ale aj v poľskom pohraničí. A v lete to 

budú obľúbené fotografie z prvého svätého 
prijímania.
A keďže sa blížia sviatky radosti z obda-

rovávania, chceme aj my obdarovať aspoň 
niekoľkých z vás hodnotnými knihami 
z partnerských vydavateľstiev. Knihy vám 
budú zasielané v priebehu mesiaca decem-
ber tak, aby ste si ich mohli položiť pod 
vianočný stromček. V tejto tradícii chceme 
pokračovať aj na budúci rok.
Verím, že sa aj v budúcom roku budeme 

stretávať na stránkach Slova a že nám svoj-
imi príspevkami, fotografiami i postrehmi 
pomôžete vylepšiť tento časopis tak, aby 
prinášal maximálny úžitok všetkým.

Juraj Gradoš, ThLic., šéfredaktor
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Kedy sa začali vytvárať nové 
gréckokatolícke farnosti 
na západnom Slovensku 
a prečo?
Boh Otec poslal na zem svojho 
Syna Ježiša Krista v plnosti 
času. Cirkev postupuje podob-
ne. Posiela kňazov k veriacim 
v plnosti času. Odpovedá tak 
na ich potreby a túžby. Mestské 
farnosti na západnom Slo-
vensku začali vznikať po páde 
totality. Za 12 rokov vzniklo 12 
farností. Prvé boli Nitra a Žilina 
(1997), najmladšia je Petržalka 
(2009).

Akým spôsobom vznikali 
tieto farnosti a ako boli ob-
sluhované?
Vznikali na základe počtu veria-
cich hlásiacich sa k našej cirkvi 
a toho, či sa podarilo dohodnúť 
v danom meste miesto na naše 
bohoslužby. Po zriadení boli 
zvyčajne obsluhované excur-
rendo, najčastejšie z Bratislavy. 
Kňaz do takejto farnosti do-
chádzal sláviť nedeľnú liturgiu. 
Dodnes sú bez svojho kňaza 
farnosti v Komárne a v Prie-
vidzi.

Aká bola vtedy situácia 
a ktorá z farností diaspóry 
vyzerala najsľubnejšie?
Situácia v diaspóre sa veľmi 
nezmenila. Stále sem prichá-
dzajú noví ľudia, migrujúci 

kvôli práci alebo štúdiu. Ale aj 
odchádzajú. Niektorí sa vracajú 
späť na východ, iní pokračujú 
do Bratislavy alebo zahraničia. 
Najsľubnejšie vyzerala Žilina. 
Tam sa podarilo získať budovu 
materskej školy a upraviť ju 
na chrám. Farnosť sú predo-
všetkým ľudia. Sľubné sú tie 
farnosti, kde sa veriaci poznajú, 
spoločne a radi sa modlia a na-
vzájom si pomáhajú. Priestory 
a ostatné veci sú potrebné, ale 
nie prvoradé.

Čo nové priniesol vznik Brati-
slavskej eparchie?
V prvom rade máme biskupa 
v Bratislave, na území diaspóry. 
A v osobe vladyku Petra zároveň 
človeka, ktorý rozumie našej 
situácii, keďže sa 5 rokov staral 
o budúce farnosti diaspóry 
ako bratislavský protopresby-
ter. Bol to on, kto dochádzal 
do Trenčína, Piešťan, Komárna 
či Trnavy. Neprekáža mu, keď 
je na odpustovej archijerejskej 
svätej liturgii 50 – 70 veriacich. 
Eparchia funguje v špecifických 
podmienkach, ale s biskupom 
na čele má starostlivosť o ve-
riacich v diaspóre inú, vyššiu 
kvalitu.

Ako vyzerá farnosť v Trnave? 
Kto ju tvorí?
Začnem zážitkom. Raz sa mi 
zdalo, že je v chráme akosi veľa 

detí. Keď som ich porátal, zistil 
som, že na dvoch dospelých 
pripadá jedno. Ohromilo ma 
to – veď ja mám na starosti 
najmladšiu farnosť na Sloven-
sku! Len piati farníci v chráme 
boli v tej chvíli starší ako ja a len 
dve deti z prítomných už začali 
chodiť do školy. Naša cirkev tu 
má budúcnosť!
Čo poviem o Trnave, platí aj 

o Martine, Zvolene či Bystri-
ci. Farnosť v diaspóre tvoria 
gréckokatolíci, ktorí sem prišli 
z tradičných regiónov najmä 
kvôli práci a časom sa tu usadili. 
Väčšinou je gréckokatolíkom je-
den z manželov. Deti sú krstené 
podľa otca. Vekovo sú tu zväčša 
mladé rodinky po vysokej škole. 
To, že ako gréckokatolíci sú 
aktívni, je znakom ich pevnej 
a zrelej viery. Odchod z domu 
je totiž častou príležitosťou aj 
na odchod z chrámu. Aj u nás 
žijú gréckokatolíci (aj z kňaz-
ských rodín), o ktorých síce 
viem, ale do chrámu nechodia. 
A zasa iní si tak navykli na la-
tinský obrad, že hoci sú de iure 
stále gréckokatolíci, de facto 
sú praktizujúcimi rímskokato-
líkmi.

Ako riešite to, že nemáte 
vlastný chrám a pastoračné 
priestory? Kde a akým spôso-
bom sa stretávate?
Uršulínsky Kostol sv. Anny pre 

naše liturgie dohodol v roku 
2006 vtedajší prešovský biskup 
Ján Babjak, ktorý tu slávil aj 
prvú svätú liturgiu. Každú 
nedeľu sem potom prichádzal 
niektorý z bratislavských kňa-
zov. Po oficiálnom zriadení far-
nosti (2008) a mojom príchode 
do Trnavy sa situácia zlepšila 
a skomplikovala zároveň. Lepšie 
bolo to, že kňaz tu bol stále 
a začalo sa budovanie farnosti 
ako skutočného spoločenstva. 
Komplikáciou bolo, že chrám 
nebol vždy k dispozícii. Za dva 
roky som tak liturgiu v Trnave 
slávil na desiatich rozlič-
ných miestach, aj nie celkom 
vhodných. Boh však videl túto 
situáciu a vypočul naše prosby. 
Od septembra máme liturgie 
na jednom mieste – v Kosto-
le sv. Heleny. Podľa dohody 
uzatvorenej s rímskokatolíckou 
farou, ktorá tento najmenší 
a najstarší trnavský kostolík 
užíva a spravuje, by sme tam 
mali mať aj paschálne či iné 
obrady. Na iné farské aktivity 
využívame najčastejšie priesto-
ry jezuitského domu. Dvakrát 
sme už boli v chatách v blízkom 
okolí. Na jednorazové akcie sa 
priestory dajú nájsť a vybaviť.

Má farnosť v Trnave aj nejaké 
filiálky?
Farnosť zaberá štyri okresy. 
Skutočnou filiálkou sú len Pieš-

Obraz novovznikajúcich gréckokatolíckych farností 
na západnom Slovensku sa značne odlišuje od starobylých 
na východe. Počtom a vekovým zložením farníkov, ale 
aj spôsobom pastorácie. S otcom Jánom Burdom SJ, 
ktorý sa po kňazskej vysviacke stal prvým správcom 
takejto farnosti v Trnave, sme sa porozprávali o živote 
gréckokatolíkov v diaspóre.
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ťany, kam chodím sláviť liturgiu 
prvú a tretiu nedeľu popoludní. 
V lete býva kúpeľná kaplnka 
plná vďaka kúpeľným hosťom. 
V zime prichádza menej ľudí 
a skoro všetci sú starší. Mám 
tam len jeden mladý manželský 
pár, ktorý som sobášil pred 
rokom. V iných mestách liturgie 
zatiaľ nie sú. Muselo by sa tam 
dať dokopy aspoň pár rodín, 
aby sa kňazovi ako-tak oplatilo 
dochádzať a vybavovať priesto-
ry. A je našou povinnosťou 
platiť nájomné a energie, takže 
pri rozmýšľaní o filiálkach treba 
zohľadňovať aj tento ekonomic-
ký aspekt.

Rímskokatolícki veriaci 
tvoria v tejto oblasti nepo-
rovnateľnú väčšinu. Určite 
sa s nimi často kontaktujete. 
Vstupujú aj oni nejakým spô-
sobom do života vašej, ale aj 
ostatných gréckokatolíckych 
farností v diaspóre?
Neviem, či sa s nimi ako správca 
gréckokatolíckej farnosti kon-
taktujem až tak často. To skôr 
oni so mnou (úsmev). V Trnave 
máme dva mladé rímskokato-
lícke manželské páry, ktoré sú 
v chráme každú nedeľu. Ale 
rímskokatolíkov na nedeľných 
liturgiách je viac, v priemere 
aj jedna tretina. Najviac ich 
oslovuje „inakosť“ našej liturgie, 
ikony, spev, používanie obet-
ných sviec a hlavne podávanie 
Eucharistie pod oboma spôsob-

mi. To je naša devíza. Prijímanie 
detí pred vekom rozlišovania 
je pre niektorých „šok“, ale keď 
sa im to vysvetlí, veľmi sa im to 
páči.

Odlišuje sa pastorácia v ta-
kýchto farnostiach od pasto-
rácie farností na východnom 
Slovensku?
Máme málo ľudí roztrúsených 
na veľkom území. Nemáme 
základné veci na slávenie. 
Všetko si musíme požičať alebo 
kupovať. Keďže spoločenstvo je 
malé, peniaze na kúpu tre-
bárs čaše alebo evanjeliára sa 
zháňajú ťažko. Niekde vyraďu-
jú zachované rúcha, my ešte 

ani nemáme kompletnú sadu 
(Trnava potrebuje červené a ze-
lené, v Piešťanoch by sa zišlo 
modré). Nie všade zvonček stačí 
na réžiu chrámu a fary. Často 
musíme robiť zbierky na pod-
poru farnosti. Kňaz v diaspóre 
musí chcieť cestovať a prijať 
to, že liturgiu neslávi každý 
deň a aj v nedeľu má ľudí len 
ako-tak. Náš priemer v týždni 
je teraz päť až sedem. Objavil 
som pravidlo, že koho z veria-
cich v týždni navštívim uňho 
doma ja, ten ma príde v nedeľu 
navštíviť do chrámu.
Dôležitým kanálom, ktorý 

predlžuje osobný kontakt s ve-
riacimi, je internet. Na prvej či 
druhej liturgii som mal papier, 
na ktorý som chcel, aby sa far-
níci zapísali – aby som sa naučil 

ich mená a zhruba zistil, kde 
bývajú. Na moje veľké prekva-
penie kolónku e-mail nevypísal 
iba jeden človek. Hneď vznikla 
idea oznamov cez internet 
a zakrátko z toho vznikol 
farský elektronický miničasopis 
Pastirik. Veriaci ho radi čítajú 
a vedia o dianí vo farnosti, či sú 
na východe, alebo v zahraničí. 
Podobné časopisy majú aj v Bra-
tislave a Trenčíne.

Čo je najťažšie a čo vnímate 
ako veľký úspech pastorácie 
na tomto území?
Ťažko mi je z toho, že pred 
liturgiou nemám čas na to 
najdôležitejšie – byť veriacim 
k dispozícii na spoveď. Pred 
každou liturgiou si musím 
nachystať chrám, pomodliť sa, 
urobiť proskomídiu. Náročné 
bolo aj prenášanie liturgických 
vecí do Piešťan. Vždy sa nejaká 
drobnosť mohla zabudnúť 
a vrátiť sa už nedalo. Našťastie 
v Trnave už máme svoje veci 
a v Piešťanoch požičané. 
Úspech je radosť veriacich 
z toho, že je tu s nimi ich kňaz. 
Prijatie z ich strany vyvažuje 
všetku tú chudobu a osamelosť 
diaspóry. V Trnave mi veľkú 
radosť robí i to, že nemusím byť 
ešte aj kantorom. Mať dobrého 
kantora a ochotného cerkovníka 
je veľký dar.
Mám ale jednu, stále väčšiu 

ťažkosť. Som jezuita a čaká 
ma ďalšia formácia. Z farnosti 
budem musieť odísť. Bývam 
v kláštore. Nový kňaz však 
bude potrebovať faru alebo 
aspoň byt. Na jeho kúpu či 
prenájom ale nemáme. Nechať 
túto farnosť bez kňaza? To by 
mi asi puklo srdce. Obraciam 
sa preto na všetkých ľudí, aby 
zvážili, ako naložia so svojimi 
prostriedkami. Blížia sa sviatky 
Božej štedrosti. Za veriacich na-
šej farnosti ponúkam možnosť 
prejaviť lásku a štedrosť Bohu 
cez pomoc nám. Veľmi ju potre-
bujeme. Číslo nášho farského 
účtu je 10 51 70 00 01/1111.
Ďakujeme. Boh vám žehnaj!

za rozhovor ďakuje  
Dada Kolesárová
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Spomienka 
na bl. Pavla 
Petra Gojdiča
V rámci Roka kresťanskej 
kultúry pripravilo 24. ok-
tóbra Regionálne osvetové 
stredisko, kultúrne zaria-
denie KSK, a obec Hraň 
v Dome kultúry v Hrani 
podujatie zasvätené bl. 
P. P. Gojdičovi. Odborný 
výklad o mučeníckej smrti 
blahoslaveného biskupa 
predniesol otec Ján Hreško. 
Predstavil ho ako verného 
Božieho služobníka Gréc-
kokatolíckej cirkvi od jeho 
detstva až po mučenícku 
smrť vo väzení. Zdôraznil 
jeho zásluhy na rozvoji 
Prešovskej eparchie. Práve 
biskup Gojdič dbal o zakla-
danie cirkevných chrámo-
vých zborov.
V Hrani sa predstavilo 5 

cirkevných zborov: detský 
zbor Cherubín z Trebišova, 
mládežnícky zo Zemplín-
skeho Hradišťa, miešaný 
z Veľkej Tŕne, Zbor ar-
chanjela Michala z Vojčíc 
a rímskokatolícky zbor 
z Nižného Žipova.
Rastislav Róka z Veľkej 

Tŕne sa predstavil výstavou 
ikon pod názvom Ikona 
ako tajomstvo. V závere 
slávnosti sa vedúcim zborov 
a ikonopiscovi Rastisla-
vovi Rókovi poďakovala 
starostka obce Ing. Helena 
Zuskáčová.
Duchovnú slávnosť 

svojou prítomnosťou poctil 
protopresbyter Trebišov-
ského presbyterátu otec 
Dušan Seman a miestny 
farár reformovanej cirkvi 
Peter Kozár.
Viac informácií na  

www.rostv.sk.
Kvetoslava Porhinčáková

Foto: Ľubica Tkáčová

KultúRa
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na Slovensku
Prvé ikony, ktoré sa, žiaľ, do dnešných dní nezachovali, sa na územie 
severovýchodného Slovenska dostali najneskôr s misiou apoštolov 
Slovanov svätých bratov Cyrila a Metoda. Najstaršie ikonopisné pa-
miatky ikonostasov, resp. fragmenty ikon zo zaniknutých ikonosta-
sov, zachované na území severovýchodného Slovenska, ktoré sa v sú-
časnosti uchovávajú v muzeálnych zbierkach, pochádzajú zo 16. 
storočia.

Rozvoj ikonopisectva kar-
patskej oblasti v 15. a 16. 
storočí súvisí s posilňo-

vaním významu regionálnych 
centier kultúry na Ukrajine, 
Balkáne a v Rusku, ktoré na-
stalo predovšetkým v období 
po dobytí Carihradu v roku 
1453 Turkami. Obyvatelia tohto 

regiónu, ktorí boli východného 
obradu, sa kultúrne a cirkev-
ne orientovali na najbližšie 
významné cirkevné stredis-
ká Zakarpatska v Przemysli 
a Ľvove, pretože iba v archívoch 
týchto dvoch miest sa v období 
15. a 16. storočia spomínajú 
maliari. Boli centrami bohatého 

hospodárskeho, spoločenského 
a kultúrneho života. Odtiaľ 
pravdepodobne pochádzajú 
najstaršie pamiatky ikonopisu 
v tejto karpatskej oblasti. Po-
tvrdzuje to aj list moldavského 
vojvodu Alexandra z roku 1565 
uspenskému bratstvu v Ľvo-
ve s prosbou, aby im poslalo 

zukrov (ikonopiscov) vymaľovať 
interiér cerkvi v Jasoch. Časom 
vznikajú v karpatskej oblasti 
ďalšie maliarske dielne, najmä 
v provinčných mestečkách ako 
napríklad Nowy Sacz, Sanok, 
Drogobyč či Sambor. Na región 
severovýchodného Slovenska 
malo okrem Haliča vplyv aj 
cirkevné centrum Mukačevo. 
Najviac ikon však pochádza 
od príležitostných ikonopiscov, 
ktorí pracovali v skupinách 
a prechádzali podľa požiadaviek 
a dopytu do rôznych lokalít. 
Medzi posledných ikonopiscov 
patria ľudoví maliari, ktorí zá-
sobovali najchudobnejšie oblas-
ti a podieľali sa najmä na vytvá-

16 | ikona

Počiatky ikonostasu 
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raní množstva ikon na domáce 
potreby obyvateľstva.

Ikony zo 16. storočia sú 
na území severovýchodného 
Slovenska vetvou postbyzant-
ského maliarstva, pre ktoré je 
v prvom období ich vzniku cha-
rakteristické pomerne presné 
pridržiavanie sa starších, hlavne 
bulharských a staroruských 
vzorov vyznačujúcich sa snahou 
ikonopisca o preduchovnenie 
zobrazených postáv, a najmä or-
namentálnou a tvrdou štylizá-
ciou drapérie rúcha. Tieto ikony 
možno v spomínanom regióne 
považovať za posledné ohlasy 
pobyzantskej ikonopisnej tvor-
by, z ktorých boli zostavené iko-
nostasy, ale zub času, premena 
názorov na podstatu a poslanie 
ikony, ako aj výmena starých 
pamiatok za nové umelecké 
výtvory jednotlivých slohových 
období predstavujú hlavné 
príčiny, prečo sa ani jeden iko-
nostas zo 16. storočia ako celok 
nezachoval. Jeho výzor možno 
iba rekonštruovať na základe 
zachovaných fragmentov ikon. 
Okolnosť, že sa nezachovali 
žiadne fragmenty architekto-
nickej časti ikonostasov, ba aj 
niekoľko skromných vyobrazení 
vtedajších ikonostasov z iných 
oblastí iba dokazuje, že ich 
podstatnú časť v 16. storočí 
tvorili ikony, a z tohto dôvodu 
aj hlavná esteticko-emotívna 
a výtvarná hodnota ikonostasov 
zo 16. storočia spočívala ešte 
v tej podstatnej časti – v obraze, 
v ikone, ktoré boli maľované 
na drevené tabule a zostavované 
vedľa seba do vyhĺbených líšt. 
Ikonostasy z toho obdobia tak 
možno označiť za tabuľové typy.
Najcennejším a najpočetnej-

ším súborom ikonových pa-
miatok zo 16. storočia na území 
regiónu severovýchodného Slo-
venska sú ikony z bývalej dreve-
nej cerkvi v Rovnom, ktorými sú 
Deésis, Presvätá Bohorodička 
Hodigitria s prorokmi, svätý 
archanjel Michal s výjavmi jeho 
činov, svätá Paraskeva s výjavmi 
z jej života a svätý Mikuláš tak-
tiež s výjavmi zo života, ktoré sa 
v súčasnosti nachádzajú v Šariš-

skom múzeu v Bardejove.
Ikony, ktoré vznikli na území 

severovýchodného Slovenska, 
sú orientované na byzantské 
tradície prechádzajúce cez 
balkánske, ruské a poľské 
umelecké centrá. Tento fakt 
spôsobovala skutočnosť, že ko-
lonizačné územie Karpát bolo 
otvorenou oblasťou a dôležitou 
križovatkou rozličných vplyvov, 
národností a kultúr. Vývoj ikony 
na tomto slovensko-poľsko-
-ukrajinskom pohraničí prešiel 
mnohými vývojovými zmenami 
pod byzantsko-bulharským, 
ruským či západoeurópskym 
vplyvom ako dôsledok zeme-
pisnej polohy na hranici dvoch 
polárne sa odlišujúcich kultúr, 
východnej a západnej.

Vplyv	Balkánu
Dôležitým medzníkom v prepo-
jení kultúr bulharského národa 
s územím severovýchodného 
Slovenska bol pád Tarnova, 
hlavného mesta druhého 
bulharského kráľovstva, do rúk 
Turkov, čo odštartovalo obrov-
skú migráciu do oblastí, ktoré 
tak svojou vierou, ako aj jazy-
kom boli veľmi blízke a bratské. 
A tak na rozhraní 14. a 15. sto-
ročia Bulhari popri oblastiach 
vznikajúceho moskovského 
štátu prichádzajú aj na územie 
dnešného severovýchodného 
Slovenska. Na toto územie sa 
dostávajú kňazi, umelci, ba aj 
prekladatelia a odpisovatelia 
bohoslužobných kníh.

Emigranti v čase, keď tureckí 
dobyvatelia zlomili odpor cára 
Ivana Šišmana, vyviezli z Tarno-
va na sever značnú časť ikon 
a spoločne s nimi šli aj bul-
harskí a iní balkánski maliari 
nazývaní zografi, ktorí prijímali 
objednávky na výzdobu kosto-
lov z rozličných krajín na se-
ver od Balkánu. Tento vplyv 
balkánskej ikonovej školy sa 
v spomínanom regióne prejave 
zvlášť pri ikonách tzv. základné-
ho radu, ktoré sa neobmedzujú 
len na zobrazenie postáv Ježiša 
Krista, Presvätej Bohorodičky 
či svätých, zvlášť Mikuláša, 
Juraja, Demetra, Paraskevy či 

archanjela Michala, ale centrál-
na postava ikony je obklopená 
po okrajoch drobnými obráz-
kami, ktoré vytvárajú s centrál-
nym obrazom ideovú jednotu. 
Tento rám ikony sa nazýva klej-
ma. V nich sú zobrazené činy 
alebo výjavy zo života svätca 
s veľkým bohatstvom udalostí, 
pri ktorých sa uplatňujú epické 
námety v interiéri i v krajine. 
V pobyzantskej dobe sa tento 
typ zobrazovania teší veľkej 
obľube vo všetkých odvetviach 
balkánskeho umenia, napr. 
na italsko-gréckych, srbských 
a bulharských ikonách. Známy 
byzantológ J. Myslivec tvrdí, 
že „spôsob skĺbenia reprezen-
tatívneho vyobrazenia svätca 
na ikone s cyklom obrazov 
z jeho života (klejmou) na je-
dinom obraze je byzantského 
pôvodu“, čo bolo aj neskôr 
potvrdené nálezmi ikon mace-
dónskeho obdobia v kláštore 
na Sinaji. Na rozdiel od ruských 
ikon, ktoré sú orámované zo 
všetkých štyroch strán, klejma 
na ikonách severovýchodného 
Slovenska nelemuje všetky štyri 
strany ikony, ale len jej boky 
a niekedy aj dolný okraj, pričom 
pri poradí výjavov na klejme 
sa zvyčajne vychádza z ľavého 
horného rohu a potom súčasne 
po ľavom a pravom okraji dolu 
a postupne po dolnom okraji 
zľava doprava. Tento systém je 
charakteristický aj pre srbské, 
bulharské a pobyzantské (teda 
balkánske) ikony.

Vplyv	Novgorodu
Časté kontakty sa okrem Bal-
kánu nadväzovali aj s ruskými 
mestami, najmä s najväčším 
umeleckým centrom vtedajšie-
ho starého Ruska Novgorodom, 
ktoré ako jediné z veľkých rus-
kých miest uniklo mongolskej 
invázii a ázijskej okupácii. Auto-
nómny Novgorod sa tak mohol 
pokojne rozvíjať, upevňovať 
svoje obchodné styky s okolitým 
svetom a slobodne, bez zábran 
rozvíjať aj svoje umenie. A ako 
dokazujú niektoré ikony re-
giónu, vplyv Novgorodu na ich 
tvárnosť bol nesporne veľký.
Ojedinelá ikona Krista 

Pantokratora pochádzajúca 
z dreveného Chrámu svätého 
archanjela Michala v Uličskom 
Krivom zo 16. storočia je podľa 
tvrdenia J. Myslivca pravde-
podobne na území severový-
chodného Slovenska najstaršou 
replikou ruského ikonového 
typu Spas v silach (Kristus 
uprostred anjelských zborov). Je 
nepochybné, že tento typ nado-
budol svoju podobu v prostredí 
moskovského umenia, s ktorým 
sa zvlášť stretávame v dielach 
Theofana Gréka a Andreja Rub-
leva. Keďže by sme v 16. storočí 
v danej politickej a cirkevnej si-
tuácii len ťažko hľadali predpo-
klady na priamy kontakt medzi 
regiónom severovýchodného 
Slovenska a Moskvou, umelecký 
pôvod ikony sa vzťahuje na No-
vgorod. 
Veľkým príspevkom a príno-

som k poznaniu týchto ruských 
vplyvov je aj ikona Deésis 
zo 16. storočia pochádzajúca 
z drevenej cerkvi v Šarišskom 
Rovnom, ktorá vznikla pod 
vplyvom ruského ikonového 
typu činy. Túto ikonu tvoria 
tri samostatné, na seba nad-
väzujúce časti. Kompozičným 
centrom ikony je postava Krista 
sediaceho na tróne, po ktorého 
stranách sú zobrazení svätý Ján 
Krstiteľ a Presvätá Bohorodička. 
Samotná postava Krista, najmä 
traktovanie jeho vlasov, esovitý 
pramienok vlasov na čele či 
systém vĺn na ľavom ramene 
veľmi jasne svedčia o tom, že 
predlohou tohto krásneho diela 
bola práve ruská ikona, o kto-
rej vplyve svedčí aj ornament 
ozdobujúci jeho trón, ktorý 
je charakteristickým znakom 
ikonového maliarstva poslednej 
štvrtiny 15. storočia. Výlučne 
ruským prvkom je ornament 
trojramenného kríža zobrazený 
v kruhoch s nápisom IC XC 
v rukách archanjelov (v sfa-
irach), ktorý v tejto podobe 
nikde inde okrem Ruska nepo-
znali. n

Milan Gábor
snímka ikonostasu  
v Uličskom Krivom:  

Archív ABÚ
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Alexander Mach  
a biskup Gojdič
V tomto roku sme si pripomenuli polstoročie smrti blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča OSBM.

Je to aktuálny dôvod na pub-
likovanie doteraz málo zná-
mych faktov o jeho utrpení 

v ťažkom väzení v Leopoldove 
z uverejnených pamätí jeho 
spoluväzňa Alexandra Macha, 
ktoré vyšli v Matici slovenskej 
v Martine v roku 2009 pod 
názvom Z ďalekých ciest (368 
strán).

A. Mach vo svojich memo-
ároch napísal: „Najsilnejšie 
zážitky nebolo treba zapisovať. 
Zažil som otrasy a strety, Božie 
navštívenia a ľudské obrátenia, 
ktoré mi zostanú v pamäti 
do smrti, i čo by som žil sto 
rokov... Nebolo treba zapisovať, 
ako nútili kňazov a biskupov rú-
cať kostol alebo ako som musel 
stáť so zástupcom pražského 
arcibiskupa, bratislavského 
svätiaceho biskupa a prešovské-
ho gréckokatolíckeho biskupa 
– tvorili sme upratovaciu čatu – 
na balkóne náčelníckej kance-
lárie a pozerať sa na rúcanie 
a drúzganie mariánskej sochy, 
vzácnej pamiatky umeleckej 
ceny.“ (s. 14 – 15)

Na s. 79 publikovaných 
pamätí A. Mach toto ateistic-
ko-boľševické vandalstvo vo 
väznici v Leopoldove spresnil: 
„V roku 1952 som videl, keď rú-
cali mariánsku sochu. Práve sme 
upratovali u náčelníka, biskup 
Gojdič, biskup Buzalka, hlava 
Svätovítskej kapituly Čihák a ja 
„bývalý ten a ten“! Utierame, 
zametáme, počúvame originality 
bachárov, odrazu rozkaz.

Na verandu!
Nemali sme tam čo robiť. Ne-

chápal som. Čihákovi bolo práve 
nedobre. Aj on musel. Náčelník 
si nás premeriava. Dáva pokyn 
bachárovi. Za pár minút vidíme 

scénu, akú si nevymyslel tak 
ľahko ani najlepší zo socialistic-
kých realistov.

Štyria väzni, ale v tomto 
prípade nie kňazi, ani politickí, 
prichádzajú s rebríkom, kladú 
ho k soche Panny Márie, starej, 
vzácnej, umelecky cennej.

Okolo krku Panny Márie 
omotávajú štránok, rebrík 
odkladajú, aby sa nepoškodil, je 
to národný majetok. Brigadiér 
komanduje: ,Hó-ruk!‘

Náčelník sa pasie na bisku-
poch. Gojdičovi je na omdletie. 
Prežehnáva sa, Buzalka i Čihák 

blednú, ale sa držia. Ruky zlože-
né k modlitbe sa im trasú. Socha 
s rachotom padá. Neviem, čo 
sa s ňou stalo ďalej, istotne ju 
rozdrúzganú hodili do smetí, 
náčelník nás zahnal upratovať 
chodby, záchody.

Niektorí ruzynskí inštruk-
tori, čo cvičili leopoldovských 
bachárov, si ukrutne potrpeli 
na takéto prevýchovné metódy: 
biskupi, práve biskupi, musia 
umývať záchody bachárov. Te-
raz všetci odsudzujú vandalské 
kúsky s mariánskou sochou i so 
Štefánikom, i s kostolom...

...Čím viac bolo rečí o kultúre, 
humanite, o tom, že väzni už 
nie sú väzni, ale iba odsúdení 
so všetkými právami pracujú-
cich ľudí, vravím, čím viac bolo 
takýchto rečí, presne v ten istý 
deň, čo sa dávali nové jemné 
názvy väzniciam (nápravné 
zariadenie), dozorcom (referen-
ti, výchovní a podobne), zmenili 
sa dovtedy celkom znesiteľné 
staré dobré trestnice na neznesi-
teľné peklá, na mučiarne, akých 
predtým nebolo.

No i v týchto pekelných 
inštitúciách bolo možno nielen 
všetko stratiť a dostať sa na dno, 
ale v tej istej chvíli i veľa získať 
a dostať sa na najvyššie končia-
re ľudských možností...“

Na takéto najvyššie končiare 
ľudských možností sa dostal 
aj blahoslavený vladyka Pavel 
Gojdič OSBM.
A. Mach spomína tohto 

biskupa aj na s. 257 v súvislosti 
s „Vatikánom“.

„Naše oddelenie sa volá 
od päťdesiatych rokov Vatikán. 
Tu bývali a driapali perie alebo 
látali staré vrecia známi kňazi. 
Tu umieral biskup svätého 
života Gojdič, hlava Svätovítskej 
kapituly Čihák, prešli tadiaľto 
na stá kňazov, opátov, prelátov, 
teologických profesorov, tajných 
i netajných biskupov a provin-
ciálov všetkých rádov a kongre-
gácií. Preto Vatikán. Neskoršie 
sem dávali politických väzňov 
z ostatných oddelení, ktorí už 
neboli schopní ťažšej práce.“

K zbúraniu mariánskeho 
stĺpa so sochou Panny Má-
rie v Leopoldove sa v týchto 
memoároch, ktoré boli publiko-
vané posmrtne minulý rok (A. 
Mach zomrel 15. októbra 1980 
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Kam ideš, kultúra?
Otázka, ktorú si musíme položiť. 

Pokladáme sa za kultúrny európsky 
národ, lenže toto naše presvedče-

nie sa v súčasnosti nebezpečne vychyľuje 
z rovnováž nej istoty a hrozí mu zrútenie. Je 
to veľmi smelé tvrdenie? Pozrime sa na to 
spoločne.
„Kultúra nášho národa vyrástla z mod-

litby, rozprávok a ľudovej piesne,“ hovorí 
Milan Rúfus. Na tom stavali všetci národní 
buditelia. Od nich sme dostali do vena 
spisovnú slovenčinu, v ktorej sa potvrdila 
krása našej reči, národ sa naučil čítať a čítal 
rád! Odvtedy sme sa stali skutočným kul-
túrnym ná rodom Európy.
Spýtajme sa dnes detí, mládeže, ale 

i dospelých, či radi čítajú. Väčšina národa 
nečíta. Načo? Veď majú televízory, rádiá, 
mobily, internet. Bez námahy, bez myslenia 
dostávajú veľa informácií, zábavy i športu. 
Vyrastá nám národ bez
- čítania – technika nahrádza myslenie, 

námahu, ale technika nie je myslenie a člo-
vek by mal byť rozmýšľajúci tvor;
- poézie – začína chýbať cit pre krásu 

a rozlišovanie dobra od zla;
- prózy – ľudia už nemajú všeobecný 

prehľad o dejinách, prírode, literatúre, 
nepoznajú svoje náboženstvo a každý, kto 
chce, ich môže zmanipulovať;
- dotyku s prírodou – ľudia už nevedia 

žasnúť nad tajomstva mi, krásou a múd-
rosťou, ktorá nás obklopuje. Nevedia 
a nechcú obdivovať a chrániť prírodu, len ju 
ničiť a koristiť z nej, ale neuvedomujú si, že 
sú s ňou spojení a od nej závislí.
Buchot, rachot, krik a zvada kradnú ľu-

ďom sluch, ničia nervy, vedú k agresivite.

Ešte	niečo	o	slove
Ako sa ľudia vyjadrujú ústne? Tu stačia 
vlastné skúsenosti zo škôlok, škôl, ulíc, 
dopravných prostriedkov, ale i z televíznych 
programov či z parlamentu. Už netreba 
bo jovať proti českým a maďarským slovám 
v našom jazyku. Niekoľkonásobne viac je 
v ňom anglických slov. Slovník mládeže je 
často chudobný, pomáhajú si preto anglic-
kými barličkami. Tu sme sa dostali s kul-
túrou našej reči! Horšie je, že slová menia 

svoj význam. Napr. slovo priateľ. Predtým 
priateľ znamenal človeka, ktorý má so 
mnou spoločné záujmy, spoločné zdieľanie 
myšlienok, delenie sa o dobrá materiálne 
i duchovné (bez sexuálnych záujmov), 
nesebecký, dobroprajný, ochotný odpúšťať, 
prepáčiť a ísť ďalej. Priateľ smie vytknúť 
chyby, lebo to myslí s tým druhým dobre. 
Priateľ nerovná sa kamarát. Tých je veľa. 
Dnes sa slovo priateľ používa namiesto slo-
va milenec, frajer. Tomu ide o sex, a zároveň 
chce byť voľný. Dôsledky vidíme v bežnom 
živote.
Ešte zastavenie sa pri písanom slove. Pra-

vopis je znakom kultúrnosti človeka. Mali 
by ste vidieť pravopis niektorých na šich 
vysokoškolákov, našej budúcej inteligencie! 
Zapochybovali by ste o ich kultúrnosti. 
Treba s tým niečo robiť. Chceme predsa 
všetci, aby tento ná rod prežil ako kultúrny 
národ Európy.
Pane, zachráň kultúru nášho národa, veď 

pramení z teba! n

Eva Voskárová
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v Bratislave vo veku 78 rokov 
a vo väzení bol v rokoch 1945 – 
1968), autor vrátil aj na s. 265.

„Krásnu sochu generála 
Štefánika, ktorá stála uprostred 
pevnosti, zbúrali za pol hodiny. 
Kostol, v ktorom sa nachádzali 
vzácne sochy, obrazy, maľby 
a oltáre veľkej umeleckej ceny 
a pod kostolom krypty veliteľov 
pevnosti a riaditeľov ústavu, 
zbúrali za dva dni. Kňazi, ba aj 
biskupi boli vykomandovaní, 
museli nosiť tehly, rozbité sochy 
i všeličo iné, aby sa prevycho-
vali. V marci roku 1952 som bol 
spolu s biskupom Buzalkom, 
biskupom Gojdičom a hlavou 
Svätovítskej kapituly z Prahy 
Čihákom zametačom, alebo 
krajšie upratovačom. Museli 
sme čistiť, čo páni bachári 
zašpinili. Jedného dňa nás ná-
čelník postavil na balkón svojej 
kancelárie. Nevedeli sme, o čo 
ide. Vtom skupina kriminálnych 
väzňov prichádza k mariánske-
mu stĺpu, kde bola socha Panny 
Márie z roku 1678. Nedávno ju 
dal riaditeľ Dr. Slávik reštau-
rovať akademickým sochárom, 

pretože šlo o chránenú pa-
miatku. Väzni postavili rebrík 
a okolo krku Panny Márie podľa 
rozkazu náčelníka uviazali pov-
raz, poodišli a zatiahli. Biskupi 
sa museli prizerať. Triasli sa, 
slzy im padali. Čihák omdlel. 
Náčelník ho však nepotrestal 
za to hneď, ale až na druhý deň. 
(Kdesi našiel pavučinu a mal dô-
vod). Celá akcia bola skončená 
za desať minút, ale nebola cel-
kom úspešná. Socha sa nerozbi-
la a ani kriminálni väzni nemali 
odvahy splniť rozkaz doslova. 
Nerozdrúzgali ju! Niekde ju mali 
uložiť, bolo o tom mnoho rečí. 
Tam, kde stál kostol, urobili 
klzisko, a na mieste sochy Panny 
Márie a blízkej záhrade plánova-
li urobiť bazén pre bachárov.“

Nakoniec ešte moja osobná 
príhoda. V kníhkupectve Veda 
na Štefánikovej ulici v Bratisla-
ve som si kúpil druhé vydanie 
spomienok Alexandra Macha 
Z ďalekých ciest. Fragmenty 
memoárov (druhé, doplnené 
a opravené vydanie), z ktorého 
sú vyššie uvedené citáty o na-

šom blahoslavenom vladykovi 
Pavlovi. Bolo to podvečer 29. 
júna tohto roka. Kúpil som si 
potraviny a pripravil som sa 
na nasledujúci deň, na dokon-
čenie archívneho výskumu. 
Ráno 30. júna som odišiel 
z ubytovne do archívu. Zaplatil 
som za ubytovanie a zbalil som 
si veci. Na hlavnej stanici som 
si zakúpil cestovný lístok na IC 
rýchlik do Kysaku a odišiel som 
do archívu. Cestou na elek-
tričku som našiel na chodníku 
desať eur!
Memoáre A. Macha ma deň 

predtým stáli vyše 9 eur.

Som pevne presvedčený, že 
túto knihu mi financoval práve 
náš blahoslavený vladyka Pavel. 
Aj s vreckovým. Za námahu. 
Lebo teplomer v tieni koncom 
júna v Bratislave ukazoval vyše 
35 stupňov Celzia.
Náš blahoslavený vladyka 

Pavel Peter Gojdič OSBM nielen 
bol, ale aj je biskupom zlatého 
srdca! Aj teraz v nebi. A pomo-
hol aj mne... n

Andrej Kaputa
snímky (cyrilo-metodská 

slávnosť v Michalovciach, rybač-
ka v Nižných Repašoch): Archív 
Vladimíra Teodora Mirossaya
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Druhý domov seminaristov
V roku 2010 si Grécko-

katolícka metropolia 
na Slovensku pripomína 

130. výročie založenia svojho 
prvého inštitútu vzdelávania 
a formovania kandidátov 
na kňazstvo v Prešove. Dátum 
12. september 1880 bol dňom, 
keď sa po dlhých šesťdesiatich 
dvoch rokoch od založenia bis-
kupstva začala vlastná formácia 
kandidátov na kňazstvo v no-
vootvorenom eparchiálnom 
seminári. Takto sa ukončila 
formácia bohoslovcov v iných 
biskupských seminároch.
Biskup Dr. Mikuláš Tóth vy-

menoval za prvého rektora pre-
šovského kanonika Alexandra 

Rojkoviča. V tej istej budove 
sídlila aj prvá teologická akadé-
mia, ktorej prvým rektorom sa 
stal Štefan Rojkovič. V prvom 
roku existencie sa pripravovalo 
v dvoch ročníkoch dvanásť 
bohoslovcov. Keď sa o rok ne-
skôr otvorili ďalšie dva ročníky, 
začala sa úplná štvorročná 
formácia kandidátov. Prvopo-
čiatky, ako aj neskoršie roky 
existencie tejto inštitúcie boli 
neľahké. Kandidáti pochádzali 
z viacpočetných kňazských, 
kantorských a remeselníckych 
rodín z územia východného 

Slovenska, ale i z Rakúska, 
Maďarska, Ruska, Juhoslávie 
a Ameriky. S určitosťou možno 
tvrdiť, že i vďaka existencii 
skupiny seminárneho chóru 
a nádherne ladenému spevu 
prešovských bohoslovcov 
mohla široká verejnosť Prešova 
a okolia plne spoznať krásu 
a ducha obradov Gréckokato-
líckej cirkvi. Rýchlo sa šíriace 
povedomie inštitútu spôsobilo 
postupný nárast hlásiacich sa 
kandidátov. Nepostačujúca 
kapacita seminára vyvolala 
nutnú potrebu prístavby novej 
budovy, ktorá bola postavená 
koncom roku 1903. Vďaka 
tomu sa v seminári mohlo for-

movať takmer 50 bohoslovcov. 
Teologické vzdelanie poskyto-
vali kňazi Prešovskej epar-
chie. K najdlhšie pôsobiacim 
profesorom akadémie patrili 
Michal Kotradov, Bartolomej 
Janický, Jozef Ďulaj, Mikuláš 
Russnák. Menšiu časť ich den-
ného programu predstavovali 
aktivity vo voľnom čase – semi-
nárna kapela a chór, Literárny 
spolok sv. Atanáza a neskôr 
sv. Jána Zlatoústeho, športové 
akcie, akými bol futbal a kolky 
v kolkárni. Iné druhy činnosti 
predstavovali funkcie zapiso-

vateľa, protokolistu a aktuára 
na biskupskom úrade či úloha 
katechétu na učiteľskom ústa-
ve. To všetko len jasne pouka-
zuje na pestrosť života boho-
slovcov danej doby. Pokojný 
chod seminára značne narušili 
dve svetové vojny. Prejavilo sa 
to hlavne po materiálnej strán-
ke. Ani vojny úplne neprerušili 
činnosť tejto inštitúcie vďaka 
biskupom. Biskup Pavel Gojdič 
založil pre potreby seminára 
fond, tzv. seminaristicum, 
do ktorého mali prispievať 
kňazi Prešovskej eparchie. 

Okrem toho prostredníctvom 
biskupských listov vyzýval 
veriacich na prispenie darmi 
na pokojný chod seminára. Vý-
zvy „svätého biskupa“, ako ho 
ľudia často nazývali, pohli srd-
ciami veriacich zvlášť v dobe, 
keď sami trpeli nedostatkom. 
Táto dnes neexistujúca budova 
akadémie a seminára vycho-
vala také osobnosti Prešovskej 
eparchie, akými boli kanonik 
Zeno Kovalický, apoštolský ad-
ministrátor v Amerike Gabriel 
Marťák, neskorší biskupi Vasiľ 
Hopko, Ján Hirka, Eugen Kočiš. 
Činnosť akadémie a seminára 
sa skončila niekoľko dní pred 
likvidáciou Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku. Následne 
po likvidácii odviezli do väze-
nia rektora seminára Dr. Vasiľa 
Hopka, pomocného biskupa 
eparchie, spolu s dekanom 
akadémie Dr. Mironom 
Podhájeckým a špirituálom 
Ivanom Ljavincom. Bohoslovci 
boli spolu s kňazmi poslaní 
na nútené práce. Po páde tota-
litno-komunistického systému, 
ktorý trval 40 rokov, sa v roku 
1990 obnovila činnosť kňaz-
ského seminára a teologickej 
fakulty v Prešove. n

Peter Jambor
snímky:

 seminár na začiatku a konci 
20. storočia

slovo   24 – 25 | 2010



Bratislavská eparchia
Banská	Bystrica
Chrám sv. Alžbety (Dolná 49)
Kňaz: Dipl.-Theol. Univ. Ján Krupa
Adresa: GKFÚ, Kalinčiakova 12, 974 05
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00; pondelok, 
streda, piatok – 17.00; utorok, štvrtok – 
8.00 (ak je sviatok v utorok alebo štvrtok 
– 17.00, ak v sobotu – 8.30 ) 
Kontakt: banska.bystrica@grkatba.sk, 
0911 912 648; www.grkatbb.fara.sk

Bratislava-Petržalka
Kostol Svätej rodiny 
(Námestie Jána Pavla II. 1)
Kňaz: Mgr. Ľubomír Matejovič, 
protopresbyter
Adresa: GKFÚ, Brančská 7, 851 05
Sväté liturgie: nedeľa – 16.30 
Kontakt: lubomat@gmail.com, 
0905/ 532 971

Bratislava-Staré	Mesto
Chrám Povýšenia sv. Kríža (Ul. 29. augusta 7)
Kňaz: Dipl.-Theol. Univ. Rastislav Čižik
Adresa: GKFÚ, 29. augusta 7, 811 08
Sväté liturgie: každý deň – 17.00; 
nedeľa – 9.00, 10.30
Iné: utiereň: nedeľa: 8.00; večiereň: sobota 
a nedeľa (v týždni pred sviatkom)
Kontakt: bratislava@grkatba.sk; 
02/52 93 28 56

Brezno
Mariánsky chrám piaristov 
(Nám. gen. M. R. Štefánika 32)
Kňaz: Mgr. Ján Kovaľ
Adresa: GKFÚ, Malinovského 9, 977 01
Sväté liturgie: nedeľa – 9.00; 
pondelok – piatok – 17.00 
Kontakt: jankoval@post.sk, 0915 788 906

Komárno
Chrám sv. Anny (Jókaiho 6)
Kňaz: Dipl.-Theol. Univ. Rastislav Čížik 
– excur. z Bratislavy
Adresa: GKFÚ Bratislava-Staré Mesto, 
29. augusta 7, 811 08 Bratislava
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00
Kontakt: komárno@grkatba.sk, 
02/52 93 28 56

Liptovský	Mikuláš
Bohoslužobný priestor 
(Námestie osloboditeľov)
Kňaz: ThDr. Igor Suchý, PhD. 
(rezidujúci v Ružomberku)
Sväté liturgie: nedeľa – 8.30, 
štvrtok – 17.00, sviatok – 17.00

Kontakt: 0911/812 422

Martin
Kaplnka v univerzitnej nemocnice
Kňaz: Dipl.-Theol. Univ. Miroslav Macko
Adresa: GKFÚ, Alexyho 6/3, 036 01
Sväté liturgie: pondelok, streda, piatok 
– 16.30, nedeľa – 8.00 (ak je sviatok 
v utorok a štvrtok – 16.30, v sobotu – 8.00)
Iné: každú stredu – 20.30 
(UPC, Lekárska fakulta UK)
Kontakt: martin@grkatba.sk, 0908 251 573

Nitra
Chrám sv. Štefana Kráľa (Párovská 2)
Kňaz: Mgr. Martin Pavuk MSC
Adresa: Partizánska 56, 949 01
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00, streda 
(stacionár 18.00), štvrtok – 18.00, 
prvý piatok – 18.00
Kontakt: 0911 544 321, 037/693 00 32, 
grkatnr@gmail.com, 
www.grkatnr.misionari.sk

Nové Mesto nad Váhom
Kaplnka sv. Ondreja 
(Československej armády)
Kňaz: Mgr. Igor Cingeľ
Adresa: GKFÚ Trenčín, 
M. Turkovej 46/25, 911 01
Sväté liturgie: 3. nedeľa v mesiaci: 8.15
Kontakt: trencin@grkatba.sk, 
032/743 56 42, 0915/960 780; 0911 812 255, 
www.fara.sk/grkattn

Piešťany
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho 
(Winterova ul. pri Kolonádovom moste)
Kňaz: Mgr. Ing. Ján Burda SJ
Adresa: GKFÚ, Františkánska 34, 917 01
Sväté liturgie: 1. a 3. nedeľa v mesiaci – 15.30
Kontakt: trnavagkc@gmail.com

Prievidza
Chrám Nanebovzatia Panny Márie 
(hlavný cintorín)
Kňaz: Mgr. Igor Cingeľ – excur. z Trenčína
Adresa: GKFÚ Trenčín, M. Turkovej 46/25, 
911 01 Trenčín
Sväté liturgie: 1. nedeľa v mesiaci – 10.30, 
2. a 4. nedeľa v mesiaci – 15.00 
Kontakt: trencin@grkatba.sk, 032/743 56 42

Ružomberok
Chrám Povýšenia sv. Kríža 
(Nám. Andreja Hlinku 134)
Kňaz: ThDr. Igor Suchý, PhD.
Adresa: GKFÚ, Nám. slobody 1, 034 01

Sväté liturgie: nedeľa – 10.30; 
utorok, streda – 18.00 (kaplnka UPC)
Kontakt: martin@grkatba.sk, 0908 251 573

Trnava
Chrám sv. Heleny (Hlavná 47)
Kňaz: Mgr. Ing. Ján Burda SJ
Adresa: GKFÚ, Františkánska 34, 917 01
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00; 
utorok, štvrtok a sviatok – 17.30 
(v pôste: streda a piatok VPD – 17. 30 )
Kontakt: trnavagkc@gmail.com

Trenčín
Chrám sv. Anny (Námestie sv. Anny 164/2)
Kňaz: Mgr. Igor Cingeľ
Adresa: GKFÚ Trenčín, 
M. Turkovej 46/25, 911 01
Sväté liturgie: 1. nedeľa v mesiaci – 18.00; 
ostatné nedele – 10. 30; 
pondelok, streda a piatok – 18.00
Kontakt: trencin@grkatba.sk, 032/743 56 42,
0915/960 780; 0911 812 255, 
www.fara.sk/grkattn

Zvolen
Kaplnka na Zvolenskom hrade 
(Námestie SNP 1)
Kaplnka v Chráme sv. Alžbety 
(Nám. SNP 68/40)
Kňaz: Dipl.-Teol. Univ. Ján Sabol ml.
Adresa: GKFÚ, Prachatická 3, 960 01
Sväté liturgie: nedeľa (zámok) – 8.00, 
utorok a štvrtok (kostol) – 16.00
Kontakt: www.grkatzv.fara.sk, 
grkatzv@fara.sk, 0911/ 91 22 67

Žiar	nad	Hronom
Kostol Povýšenia sv. Kríža 
(Svätokrížske námestie 23)
Kňaz: Dipl.-Teol. Univ. Ján Sabol ml.
Adresa: GKFÚ, Prachatická 3, 
960 01 Zvolen
Sväté liturgie: 1. nedeľa v mesiaci – 11.00
Kontakt: www.grkatzv.fara.sk, 
grkatzv@fara.sk, 0911/ 91 22 67

Žilina
Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky 
(Nanterská 25)
Kňaz: PaedDr. Emil TURIAK, ThLic., 
protopresbyter
Adresa: GKFÚ, Nanterská 25, 010 08 
Sväté liturgie: nedeľa – 9.30; 
utorok – štvrtok – 18.00; piatok – 19.00
Iné: streda – 19.00 – 21.00 (adorácia); 
utorok – 19.00 (modlitbové stretnutie)
Kontakt: zilina@grkatba.sk, 041/516 64 64
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Apoštolský exarchát v Českej republike
Brno
Kostol sv. Márie Magdalény (Masarykova ul.)
Meno kňaza: Jozef Blaščák
Adresa: Jakubská 11, 602 00 Brno
Sväté liturgie: nedeľa – 10.15; sviatok – 16.00
Kontakt: blascak@reckokat.cz, 
737 068 630, 736 529 284

České	Budějovice
Kostol Obetovania Panny Márie 
(Piaristické nám.)
Meno kňaza: Ruslan Zassiedko
Adresa: Budějovická 21, 
373 81 Kamenný Újezd
Sväté liturgie: nedeľa – 11.00, 
všedné dni podľa ohlásenia
Kontakt: zassiedko@reckokat.cz, 
776 642 186 

Hradec	Králové
Kostol Božského Srdca Ježišovho 
(Námestie 28. októbra)
Meno kňaza: Adrian Kostilník
Adresa: Lochenice 84, 503 02 Předměřice
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00; streda – 16.00
Kontakt: kostilnik@reckokat.cz, 
www.farnosthk.wbs.cz, 776 035 839

Karlovy	Vary
Kaplnka sv. Ondreja (Ondrejská 2)
Meno kňaza: Andryi Penyuk
Adresa: Merklínská 1, 
360 10 Karlovy Vary-Sedlec
Sväté liturgie: nedeľa, sobota a sviatok – 
10.00; sviatok v prac. dni – 18.00
Kontakt: penyuk@reckokat.cz, 
www.greekcatholickarlovyvary.eu, 
731 619 671

Olomouc
Kaplnka sv. Anny (Václavské námestie)
Meno kňaza: Rostyslav Stroyvus
Adresa: Na Hrade 2, 779 00 Olomouc
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00; sviatok – 18.00
Kontakt: stroyvus@reckokat.cz, 
www.reckokatolici.php5.cz/olomouc.htm, 
731 621 261

Ostrava-Kunčičky
Kostol sv. Antona Paduánskeho 
(Vratimovská ul.)
Meno kňaza: Sergiy Matskula
Adresa: Třebízského 445/ 14, 
718 00 Ostrava-Kunčičky
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00; 
sviatok v prac. dni – 15.30
Kontakt: matskula@reckokat.cz, 
731 621 256

Pardubice
Kostol Sedembolestnej Panny Márie 
(Štrossova ul.)
Meno kňaza: Karel Soukal
Adresa: Husova 218, 530 03 Pardubice
Sväté liturgie: nedeľa – 10.00; 
pondelok, streda – 16.00
Kontakt: soukal@reckokat.cz, 
www.recfar.mzf.cz, 732 159 700

Plzeň
Kostol sv. Mikuláša (Mikulášske námestie)
Meno kňaza: Igor Bibko
Adresa: Plzeňská 156, 322 00 Plzeň
Sväté liturgie: nedeľa a sviatok – 9.30; 
streda a 1. piatok – 18.30 (letné obdobie)
Kontakt: bibko@reckokat.cz, 604 458 938

Plzeň
Kaplnka blahosl. Hroznaty
Meno kňaza: Igor Bibko
Adresa: Plzeňská 156, 322 00 Plzeň
Sväté liturgie: streda, sviatok v prac. dni 
a 1. piatok – 18.30 (zimné obdobie)
Kontakt: bibko@reckokat.cz, 604 458 938

Praha
Chrám sv. Kozmu a Damiána 
(Opátstvo P. Márie a sv. Hieronýma 
v Emauzoch, Praha 2)
Meno kňaza: Kornel Baláž
Sväté liturgie: po česky: nedeľa – 9.00; 
utorok, štvrtok – 17.00
Kontakt: balaz@reckokat.cz, 603 472 532

Praha
Katedrálny chrám sv. Klimenta 
(Karlova 1, Praha 1)

Meno kňaza: Vasyl Slyvotskyy
Adresa: Karlova 1, 110 01 Praha 1
Sväté liturgie: po ukrajinsky: 
nedeľa – 8.30 a 12.00; streda, sobota – 17.00
po starosloviensky: nedeľa – 10.15 a 17.00; 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok – 17.00
Kontakt: slyvotskyy@reckokat.cz, 
222 220 364; 603 919 115

Praha 
(Slovenská personálna farnosť pre územie 
celého Pražského protopresbyterátu)
Chrám Najsvätejšej Trojice 
(Spálená 6, Praha 1)

Meno kňaza: Kornel Baláž
Adresa: Haštalské nám. 4, 110 00 Praha 1
Sväté liturgie: po slovensky: nedeľa – 10.30; 
pondelok, streda, piatok – 18.00
po starosloviensky: 
utorok, štvrtok, sobota – 18.00
Kontakt: http://trojica.reckokat.cz, 
balaz@reckokat.cz, 603 472 532

Ústí nad Labem
Kostol sv. Jozefa (Hrbovická ul.)
Meno kňaza: Ludvík Šťastný
Adresa: Hrbovická 182/ 62, 400 01 Hrbovice
Sväté liturgie: piatok a sviatok v prac. dni – 
16.00, nedeľa a sviatok v deň voľna – 9.30
Kontakt: stastny@reckokat.cz, 603 551 434

Velehrad
Bazilika Nanebovzatia Panny Márie 
a sv. Cyrila a Metoda (Stojanovo nádvorie)
Meno kňaza: Adolf J. Pleskač
Adresa: Trieda odboja 603, 
765 02 Otrokovice
Sväté liturgie: 2. nedeľa v mesiaci – 15.00
Kontakt: pleskac@reckokat.cz, 
604 927 678



Vianočná hra Jasličkári 
Postavy: bača, Stacho, Kubo, Fedor, anjel

Všetci (spolu spievajú pred dverami): Koli 
jasna zvizda
Anjel (vstúpi prvý): Christos	raždajetsja!
A či viete, či ste čuli, čo sa deje 
v meste?
A my vám to všetkým pekne 
rozpovieme iste.
Chceme vám priniesť do príbyt-
ku radosť,
odpovedzte nám, či môžeme, či 
nás máte dosť.
(ak súhlasia, pokračuje)
Posol som z neba, no chodím 
po zemi,
aby som rozhlásil: Ježiš je 
zrodený!
V Betleme v maštali, na slame, 
na sene
maličké dieťatko videli schú-
lené.
Anjel (spieva sám): Sláva vo vyšnich 
Bohu (iba refrén)
Fedor (vstúpi ako druhý): 
Kto to spieva v chladnej noci,
z ľudskej a či Božej moci?
Stacho, bača, Kubo, kde ste?
Nože sa už domov neste!
Kubo (vstúpi ako tretí):
Čože, bratku Fedor, prečo nás voláš?
Či všetky ovce v košiari nemáš?
(všetci si pokľakajú okolo Fedora, ktorý sedí 
na zemi, anjel stojí vedľa)
Fedor:
Už celý deň niet pokoja,
bo ľudia v meste sa jak včely roja.
Ba až tu na salaš prišli cudzí ľudia,
vraj nocľah hľadajú, a preto nás budia.
Kubo:
Neboj sa, Fedore, bo báť sa nesvedčí,
bo pre nás nastanú ver’ už lepšie časy.
Tu v tomto mestečku, v našom Betleheme,
božského Synáčka čoskoro uzrieme.
Z Panny zrodeného, Kráľa, Mesiáša,
medzi nami bude, pokoj vraj prináša.
Stacho (radostne vstane, dupne nohou):
Toto je už iné slovo, toto je už radosť. To už 
veru stojí za to, aby sme si zaspievali.
Bača	(pomaly sa dvíha):
Veru, veru, že si zaspievame a tak 
po pastiersky aj zatancujeme.
Fedor (postaví sa a pomôže aj Kubovi)
Všetci (chodia do kruhu, recitujú 
a do rytmu búchajú palicami o podlahu):
Pásli ovce valasi pri betlemskom salaši. 
Hajdom, hajdom, tidlidom.
Anjel sa im ukázal, do Betlema ísť kázal. 

Hajdom, hajdom, tidlidom.
„Vstaňte hore a choďte, Pána Krista nájde-
te!“ Hajdom, hajdom, tidlidom.
„Nájdete ho v jasličkách, ovitého v plienoč-
kách.“ Hajdom, hajdom, tidlidom.

Kubo (sám): 
Mária ho kolembá a Jozef mu tak spieva:
Všetci: Hajdom, hajdom, tidlidom. (2x)
Kubo (sám):
Na husličkách ju, ju, ju a na gajdoch du, du, du.
Všetci: Hajdom, hajdom, tidlidom. (2x)
Kubo (vojde do stredu): 
A teraz už dosť! Musíme si vystrieť kosti.
Nohy mi už oťaželi, tanca veru bolo dosti.
Oheň horí, blkoce,
dnes tu máme Vianoce.
Uložte sa vedľa seba.
možno príde posol z neba.
A ty, Fedore, ovce dobre stráž! (pohrozí mu 
prstom)
Fedor (recituje a búcha palicou):
Pastieri, valasi, čo ste vykonali,
stádo ste nechali, spať ste poľahali.
(pretiera si oči a ľahne si k nim, chvíľu je 
ticho)
Anjel (drží nad pastiermi vystretú ruku 
a spieva): Sláva vo vyšnich Bohu (iba 
refrén)
Bača (zamrmle):
Toho spánku, veru, nie je mnoho!
Fedor (vyskočí, pretiera si oči):
Čo to za spev, čo sa to stalo?
Stacho:
Vstávajte bratia, chytro na nohy!
(všetci vstanú, pretierajú si oči a bojazlivo 
cúvajú pred anjelom)
Anjel (stojí s otvorenou náručou):
Nebojte sa, valasi!
Pri betlemskom salaši
narodil sa Pán.

A ja spievam vám: Sláva vo vyšnich Bohu 
(spieva iba refrén, potom recituje):
Velikú radosť prinášam vám z neba.
Chystajte dieťaťu, čo mu bude treba.
Nájdete dieťa z Panny narodené,

plienkami ovité, v jasliach 
uložené.
Fedor:
Poďme, bratia, pokloniť sa, 
vzdať mu česť a chválu.
Dajme mu dar, kto čo máme, 
dieťaťu malému.
Všetci (postavia sa pred betle-
hem a spievajú): 
Jak si krásne, Jezuliatko,
V prostred biedy, úbožiatko,
pred tebou padáme,
dary ti skladáme.
Fedor (kľakne pred betlehem 
na jedno koleno a spieva):
Ja ti nesiem bielunkého,
barančeka nevinného,

s ním sa môžeš hrávať,
veselo zabávať. 
(vstane a odstúpi)
Stacho:
Ja ti nesiem dve kožičky, by ohriali ti nožič-
ky. (odstúpi)
Bača:
Ja zas mliečka málo, by sa líčko smialo.
Kubo (hovorí):
A čo ti ja, starý, mám dať,
keď už len hrob môžem čakať? 
Že som sa ťa dočkal, Jezu Kriste,
dávam ti do daru srdce čisté.
Všetci (obrátení k betlehemu spievajú):
Maj sa dobre, Jezuliatko, utešené ty dieťatko!
Tebe zbohom dáme, dary ti skladáme.
(odstúpia doprostred izby, chodia do kruhu, 
recitujú a búchajú palicami)
Pri Betleme na salaši,
tam sa ovce dobre pásli,
poďme nazad, bratkovia,
na pašienky, na polia.
Buďte ku nám štedrí dosť,
veď sme prišli pre radosť. 
(prestanú búchať a chodiť, otočia sa k do-
mácim):
Keď sme vás dnes potešili,
buďte všetci ku nám milí.
Christos	raždajetsja!

Všetci (odchádzajú a spievajú, anjel odchá-
dza posledný): Šťastie,	zdravie

Spracované na motívy betlehemských hier. n
Dada Kolesárová
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Koleda
V ostatných rokoch sa na Slovensku stále viac obnovuje tradícia koledovania aj vďaka 

koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie kopíruje a rešpektuje miestne zvyky, v niekto-
rých obciach sa pokračuje zaužívanými pastierskymi hrami či jasličkovými slávnosťami, 

na mestské sídliská prichádzajú koledníci s gitarou oblečení ako pastieri či anjeli. Táto obnovená 
tradícia koledovania sa spája s rozmerom solidarity a pomoci núdznym. Stala sa tak príťažlivou 
aj pre deti a mladých vyrastajúcich v dobe digitálnych a počítačových hier. Veríme, že aj deti 
z vášho okolia sa potešia z dobre využitého voľného času. A navyše pomôžu svojej farnosti či 
deťom tretieho sveta.

Kostýmy pre koledníkov (veľkosť	140)
Deti sa veľmi radi obliekajú do rozličných kostýmov. Koledovanie je teda pre nich veľmi dobrou 
príležitosťou naplniť aj túto skrytú túžbu.
Zvyčajne sa v skupinkách koledníkov objavujú postavy troch kráľov, pastierov a anjelov. Niekde 
sú to zvieratká, napr. ovečky. Tým, ktorí hľadajú inšpiráciu pre koledníkov, ponúkame niekoľko 
tipov, vďaka ktorým sa koledovanie môže pre deti stať ešte atraktívnejším.

Kráľ
Dlhá	košeľa	(obr.	2)
Materiál: látka na košeľu – 190/140 cm (lesklá látka – 310/140 cm), lemovka 
– 5 m
Postup: Na oblečenie pre kráľa je najvhodnejšia lesklá látka, napr. satén. 
Môže to však byť aj hrubšie plátno (viac vydrží), na ktoré našijeme lesklú 
ozdobnú lemovku okolo krku, na rukávy, prípadne aj zvisle cez stred 
predného dielu. Nákres na štvorcovej sieti si zväčšíme podľa uvedených 
rozmerov a jednotlivé diely prekreslíme na dvojmo preloženú látku.. Neza-
budnime pridať 1 cm na švy. Vypracujeme výstrih a olemujeme ho ozdobnou 
lemovkou.
Dlhá vesta (obr. 3)
Kráľovi môžeme ušiť podľa nákresu aj vrchnú dlhú vestu odlišnej farby 
alebo v svetlejšom odtieni ako farba košele. Postup je podobný ako pri zho-
tovovaní košele.
Koruna	z	kartónu	(obr.	4)
Materiál: zlatý výkres A2, ozdobné sklíčka alebo lesklé hviezdičky
Postup: Na výkres si zväčšíme nákres koruny. Vystrihneme a po celom ob-
vode prilepíme farebné sklíčka imitujúce drahokamy. Konce zlepíme alebo 
spojíme zošívačkou podľa veľkosti hlavy.
Koruna	z	látky
Materiál: úpletová jednofarebná čapica, 2-krát jednofarebný satén (napr. 
modrý a žltý) s rozmermi 70 x  20 cm, 2-krát vatelín s rozmermi 70 x 10 cm.
Postup: Pásy saténu preložíme po dĺžke na polovicu rubom navrch, prilo-
žíme vatelín a zošijeme. Necháme dostatočne veľký otvor. Pás prevrátime 
a otvor zašijeme. Takisto postupujeme pri druhom páse. Oba pásy na kratšej strane zošijeme a ob-
táčame jeden okolo druhého. Stočené pásy prišijeme na čapicu. Medzi pásy a čapicu môžeme vložiť 
korunu z kartónu.

Pastier
Košeľa	(obr.	2)
Materiál: plátno – 120/140 cm, lemovka 
s ľudovým motívom – 150 cm,
Postup: Na oblečenie pastiera je najvhod-
nejšie hrubšie plátno, na ktoré našijeme ozdobnú lemovku 
okolo krku a na rukávy. Strih (skrátený) si zväčšíme a pre-
kreslíme na plátno. Vypracujeme výstrih a olemujeme ho 
ozdobnou lemovkou.
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Krátka	vesta	(obr.	1)
Materiál: látka (imitácia kožušiny) –  60/140 cm,
Postup: Jednotlivé diely prenesieme na látku, vystrihne-
me, olemujeme, zošijeme na bokoch a pleciach (vestu 
môžeme zošiť aj z lícnej strany).
Baranica	(obr.	5)
Materiál: látka (imitácia kožušiny) – 30/140 cm
Postup: Látku zložíme na polovicu a prekreslíme si na ňu 
strih baranice. Vystrihneme a zošijeme z rubovej strany. 

Otvor na hlavu zahneme dovnútra a preštepujeme.
Pastierska	kapsa
Materiál: látka (imitácia kožušiny alebo kože) – 25 x 
60 cm, plátenný pás (rozmery: 5 x 100 cm)
Postup: Z látky si vystrihneme obdĺžnik, olemujeme. 
Obdĺžnik rozdelíme na tri rovnaké časti po 20 cm. Prvú 
tretinu zohneme lícom k druhej a tieto časti zošijeme. 
Prevrátime. Zostávajúcu tretinu olemujeme. Po oboch 
stranách všijeme pás na zavesenie.

Anjel
Košeľa	(obr.	2)
Materiál: biela látka (satén alebo hrubšie plátno), lemovka 
zlatej farby alebo čipka
Postup: Postupujeme tak isto ako pri oblečení kráľa. Aj 
anjelovi môžeme ušiť vrchnú krátku vestičku z bielej 
imitácie kožušiny.
Krídla	(obr.	6)
Materiál: hrubý biely kartón, 2 m bielej pásovky, zvyšky 
bielej látky, lepidlo na textil
Postup: Na hrubý kartón si prenesieme nákres krídel. 
Urobíme zárezy na vyznačených miestach (cez ne potom 
prevlečieme popruhy). Vystrihneme a z oboch strán krídel 
lepíme odspodu krátke pásy bielej látky (imitujú perie). 
Keď nám práca vyschne, dlhším pásom olemujeme vrch-
nú časť krídel, prilepíme ich alebo prešijeme strojom. Na-
koniec rozstrihneme pásovku na dve polovice a oba pásy 
presunieme cez vyznačené zárezy. Konce pásov zošijeme 
alebo na ne môžeme našiť biely suchý zips, aby sme mohli 
krídla použiť pre deti rôzneho veku.
Svätožiara
Materiál: čelenka na vlasy (vo farbe vlasov), zlatý sprej, 
120 cm pevnejšieho drôtu, kliešte
Postup: Najprv si zo 60 – 70 cm drôtu vyrobíme kruh, 
ktorý spojíme klieštikmi. Kruh nafarbíme zlatou farbou. 
Na čelenku pripevníme po stranách dva 15 cm drôty. 
Na druhý koniec drôtov pripojíme zlatý kruh.
Pokladnička
Materiál: Okrúhla škatuľa s vrchnákom od kávy alebo 
kávoviny Caro, zlatý výkres A4, 1,5 m pásovky, 2 nity
Postup: Škatuľu oblepíme zlatým výkresom. Do vrchnáka 
vyrežeme pásik (5 x 0,5 cm). Oproti sebe 3 cm od horného 

okraja urobíme 2 dierky. Ku každej potom prinitujeme 
jeden koniec pásovky (dieťa pokladničku môže nosiť 
na krku).
Hviezda	na	palici	(obr.	7	a	8)
Materiál: hliníková dutá tyč dlhá asi 120 cm (môže byť 
aj drevená násada), korková zátka, dióda, dva drôtiky 
(nimi prepojíme diódu a batériu), 2 ceruzkové batérie, 
malý vypínač, papierová rolka z použitej širokej lepia-
cej pásky, žltý hodvábny papier, zlatý výkres A4, lep
Postup: Najprv si urobíme hlavnú konštrukciu. 
Na hornom konci tyče asi 3 cm od okraja vyrežeme 
otvor na vypínač. Dovnútra tyče zasunieme polovicu 
zátky tak hlboko, aby sa pod otvor pre vypínač vošli 
dve batérie. Podľa nákresu priletujeme drôtiky k ba-
tériám, vypínaču a dióde (ktorú sme najprv zasunuli 
do druhej polovice korkovej zátky). Do otvoru vsunie-
me najprv batérie, potom vypínač a nakoniec diódu 
upevnenú na zátke.
Potom si urobíme hviezdičkový lampášik. Najprv 
v papierovej rolke urobíme otvor vo veľkosti priemeru 
palice. Podľa nákresu si dvakrát vyrobíme hviezdu. 
Prostredný kruh oboch hviezd vystrihneme a doň 
vlepíme žltý hodvábny papier. Hviezdy nalepíme 
po oboch stranách rolky. Otvorom vsunieme do rolky 
palicu a hviezda pre anjela je hotová.

Dada Kolesárová
Strihy: Ing. Stanislava Popiková
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„Ďakujeme ti, drahý Pane, za dar materstva, za toto požehnané a dôs-
tojné povolanie. Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ, až 
natoľko, že nám zveruješ do opatery svoje vzácne deti. Prosíme ťa, 
pomáhaj nám, aby sme vždy vedeli doceniť poslanie matky.“ (Modlit-
by matiek)

Veronica Williamsová, 
zakladateľka hnutia 
Modlitby matiek, si raz 

položila otázku: „Čo o mne 
povedia ľudia po mojej smr-
ti?“ A zhrozila sa. Zistila, že 
pravdepodobne povedia, že 
bola dobrou podnikateľkou. 
Uvedomila si, že chce, aby si 
ju ľudia pamätali ako dobrú 
mamu a dobrú starú mamu. Jej 
želanie Boh ocenil a zveril jej 
službu Modlitieb matiek.

Na	plný	úväzok
Žena dostala od Boha mimo-
riadnu milosť nosiť dieťa pod 
srdcom. Takto sa každá matka 
zúčastňuje na stvoriteľskom 
diele samého Boha. „Adam 
nazval svoju ženu menom Eva 
(Život), lebo sa stala matkou 
všetkých žijúcich.“ (Gn 3, 20)
Eva, žena, matka, je matkou 

života, dáva život a chráni ho. 
Mnoho žien sa dnes nechce 
stotožniť s úlohou matky. Istá 
žena mi raz povedala: „Ja som 
matkou len tak na polovicu. 
Na polovicu rozvíjam svoj 
rozmer ženskosti. Odmietam 
byť matkou na plný úväzok.“ 
Ženy dnes odmietajú rodiť 

telesne. Stávajú sa neplodnými 
aj duchovne, neplodnými pre 
ľudstvo, a takto Boh nemôže 
získať synov a dcéry.
Autori knihy Kráľovná a di-

vožienka píšu, že byť matkou 
znamená stvoriť niečo živé 
a prijať to, kŕmiť, vedieť sa 
vcítiť, nechať rásť a ochraňovať 
život. Žena môže svoj materský 
rozmer naplno prežívať v úlohe 
matky, iná žena, ktorá nemá 
deti, prejavuje svoje materstvo 
iným spôsobom. Milujúcim, 
starostlivým a ochranným 
postojom ku všetkým živým 
tvorom. Akýmkoľvek spôsobom 
realizuje žena materstvo, vždy 
naplno rozvíja svoju ženskosť, 
lebo materstvo je neoddeliteľ-
nou súčasťou ženskosti. Úplne 
sa prispôsobuje dieťaťu, jej život 
sa mení. Materstvo znamená 
pre ženu povedať „áno“ životu. 
Aké krásne je uvedomovať si, že 
som „matkou všetkých žijúcich“.
Veľmi dobre si pamätám, že 

vždy, keď nám mama ozná-
mila, že nastupuje do práce, 
prvá moja otázka bola, či bude 
doma, keď sa vrátime poobede 
zo školy. Mne nikdy neprekáža-
lo, že moja mama bola robot-

níčkou. Nikdy som netúžila, aby 
bola napr. učiteľkou, lekárkou 
alebo ekonómkou. Túžila som, 
aby ma moja mama čakala 
doma. Aby bola prvá, s ktorou 
sa stretnem, keď prídem zo ško-
ly. Aby som si mohla vydýchnuť 

a oddýchnuť doma, kde ma 
čaká mama, lebo mama je mi-
losrdenstvo, láska, starostlivosť, 
pochopenie a teplo.

Boh potrebuje mamu
Marianna Pacucciová, matka 
dvoch detí, hovorí, že ako kres-
ťanská žena a matka sa snaží 
v rodine nájsť stopy Svätého 
Ducha a objaviť jeho dary. Svätý 

Duch jej pomohol pochopiť, 
že mať deti je súčasťou cesty, 
na ktorej sa učíme byť blížnym. 
On nás vedie spoznať vo svojich 
deťoch tvár mnohých iných detí 
a v iných deťoch tvár našich 
detí.

Boh potrebuje ženu i muža. 
Žena rodí život, muž dáva 
otcovstvo. Dnešná doba je 
proti službe a proti obete, preto 
u mnohých materstvo stráca 
hodnotu i význam. Prijatie ži-

vota znamená odumretie svojim 
záujmom. Istá žena, ktorá sa 
zverila svojim priateľkám, že 
túži po ďalšom dieťati, dostala 
radu, že sa má venovať dôleži-
tejším veciam. Väčšiu hodnotu 
ako materstvo má dnes kariéra 
a výkonnosť. Spoločnosť dáva 
väčšie uznanie týmto aspektom 
ako povolaniu k materstvu. 
Materstvo by mali ženy prežívať 
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Dôstojnosť materstva

Jediná vec, ktorá nezostane nikdy skrytá, je láska. 
(arabské príslovie)

Ruka, ktorá hýbe kolískou, hýbe celým svetom.  
(anglické príslovie)

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, 
ktorú daruje. (Matka Terézia)

Veľký je ten, kto má veľkú lásku. (Tomáš Kempenský)

Deti sú kotvy, ktoré držia matkin život. (Sofokles)
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vo vďačnosti. Vo vďačnosti 
za svoj život a vo vďačnosti 
za možnosť nosiť a dávať život. 
Týmto postojom môžu ovplyv-
ňovať aj druhých. Lebo radosť 
z materstva, ktorú žena prežíva, 
vyžaruje zvnútra navonok, a tak 
môže okolie nielen počuť, ale aj 
cítiť a vidieť, že „už nežijem ja, 
ale žije vo mne Kristus“. (Gal 2, 
20) Prijať materstvo znamená 
uvedomiť si svoju hodnotu. 
Keď sa štvorročného dievčatka 
opýtali, čím chce byť, keď bude 
veľká, povedalo, že mamičkou. 
Nie speváčkou, modelkou, 
superstar, ale mamičkou. Aké 
krásne materstvo musela vidieť 
u svojej matky!
Najväčšia hodnota mat-

ky spočíva v tom, že sa v nej 
prejavuje niečo zo samého 
Boha: materinská, utešujúca, 
starostlivá a milujúca Božia 
tvár. Istá mamička sa podelila 
o svoju skúsenosť. Jej syn, ktorý 
sa pripravoval na prvé sväté 
prijímanie, jej povedal: „Mami, 
aký dobrý musí byť Boh, keď 
ty si taká dobrá!“ Lebo mama 
z lásky dáva život, z lásky sa 
obetuje, z lásky sa oň stará 
a z lásky ho premieňa. Toto je 
pravé materstvo.

Matka Terézia raz spomínala 
istú matku, ktorá mala dva-
násť detí. Posledné bolo veľmi 
postihnuté. Matka Terézia jej 
ponúkla, že ho môže zobrať 
do domu, kde sú aj ostatné 
deti v podobnom stave, a tým 
jej pomôcť. Žena sa rozplakala 
a povedala: „Pre lásku Božiu vás 
prosím, aby ste mi to nehovori-
li. Toto stvorenie je najväčší dar, 
ktorý dal Boh nielen mne, ale 
aj celej mojej rodine. Celá naša 
láska sa koncentruje na neho. 
Keby ste nám ho zobrali, naše 
životy by boli prázdne.“ Matka 
Terézia po tejto skúsenosti po-
vedala, že toto bola naozaj láska 
plná súcitu a nežnosti. Každé 
dieťa, každý človek potrebuje 

teplo našej ruky.

Chrám	pre	dieťa
My matky sme chrámom živého 
Boha, ktorý Boh pripravil 
pre svojich synov a dcéry. Ak 
dnešný svet nanovo objaví dôs-
tojnosť a vznešenosť materstva, 
tak sa pred ním nebude chrániť 
ako pred chorobou, ale spolu 
s Máriou, matkou Ježiša Krista 
a našou Matkou, povieme Bohu 
pri každom zvestovaní o počatí 
nového života: „Nech sa mi 
stane podľa tvojho slova“. Tak 
objavíme nádherný Boží plán 
materstva, jeho pravý rozmer 
a počatie života bude pre nás 
i pre naše okolie radostnou 
zvesťou.

Dnes sa materstvo tlačí 
do úzadia. Vnímam dva silné 
aspekty. Jeden je ten, že sa ženy 
boja bolesti, obety, ústrania 
a stiahnutia sa do kruhu rodiny 
kvôli starostlivosti o malé dieťa, 
a druhý, že akoby nám spoloč-
nosť tlačila pocit hanby za poča-
té dieťa. Stretávam sa s mamič-
kami, ktoré by sa aj na dieťatko 
tešili, ale trápia sa, čo o nich 
povedia iní. Čo povedia ich 
blízki. Často s plačom a úzkos-
ťou hovoria správu o svojom 
tehotenstve. Boja sa reakcie 
okolia. Pri mojom treťom 
tehotenstve mi len jedna žena 
z desiatich povedala: „Ale vy ste 
bábätko chceli, tešíte sa však?“ 
Ostatné reakcie boli v duchu, 
či to tehotenstvo bolo vôbec 
chcené. Keď som povedala, že 
bábätko chceme a tešíme sa 
naň, jedna pani mi odpovedala, 
že už beztak nemám na výber. 
Ale môj výber je moja slobodná 
vôľa. Tá sa prejavuje práve tým, 
či chcem, alebo nechcem prijať 
nový život. Život je môj výber. 
Vždy máme na výber. n

Andrea Vaľková
ilustračná snímka:  
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Kroky k oslobodeniu
•  Odmietni smrť i prekliatie a roz-

hodni sa pre život a požehnanie: 
„Predložil som vám život i smrť, 
požehnanie, i kliatbu! Vyvoľ si 
život, aby si zostal nažive ty aj tvoje 
potomstvo“ (Dt 30, 19).

•  Vyznaj konkrétnym spôsobom 
a pred svedkom svoju vieru v Je-
žiša Krista a v jeho obetu za teba 
napríklad takto: Pane Ježišu Kriste, 
verím, že si Boží Syn a jediná cesta 
k Bohu. Verím, že si zomrel na kríži 
za mňa a moje hriechy a vstal si 
z mŕtvych.

•  Rob pokánie zo svojej vzbury 
i za všetky svoje hriechy a vyznaj to. 
Napríklad takto: Zriekam sa všetkej 
svojej vzbury proti tebe, Bože, 
i všetkých svojich hriechov a podria-
ďujem sa tebe, Ježišu Kriste, ako 
svojmu jedinému Pánovi (je nutná 

sviatosť zmierenia alebo aspoň pros-
ba o odpustenie).

•  Odpusť všetkým, ktorí ti niekedy 
ublížili alebo uškodili, a vyjadri toto 
rozhodnutie odpustiť nahlas: Roz-
hodujem sa odpustiť všetkým, ktorí 
mi ublížili alebo uškodili. Odpúš-
ťam im tak, ako chcem, aby Boh od-
pustil aj mne. Konkrétne odpúšťam 
to, že ... (vymenuj konkrétne osoby 
a skutky, ktoré ti urobili, ktoré ťa 
ťažia a ktoré si doteraz neodpustil).

•  Zriekni sa všetkých okultných 
kontaktov, praktík a predmetov: 
Zriekam sa všetkých kontaktov so 
všetkým okultným a satanským. 
Vzdávam sa všetkých okultných 
predmetov a zaväzujem sa, že ich 
zničím.

•  Vyslov nahlas a vo viere modlit-
bu oslobodenia od kliatby: Pane 

Ježišu Kriste, verím, že na kríži si 
na seba vzal všetky kliatby, ktoré by 
mohli doľahnúť na mňa. Preto ma 
teraz osloboď od všetkých kliatob 
pôsobiacich v mojom živote. Vo 
viere prijímam svoje oslobodenie 
a ďakujem ti za neho.

•  Uver, že si prijal oslobodenie, pros 
o Božie požehnanie a prijmi ho: 
Pane, otváram sa teraz pre prijatie 
tvojho požehnania a prijímam ho, 
nech mi ho udelíš akokoľvek.

•  Pros Boha, aby tvoje nové dedičstvo 
sa stalo skutočným a živým. Prečítaj 
si Božie slovo z Knihy Deutero-
nómium 28,1 – 13 a ďakuj Bohu 
za toto dedičstvo. Pros ho zároveň 
o naplnenie Svätým Duchom a jeho 
vedenie.

 Damián Saraka

VaROVaniE

Pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Mulieris 
Dignitatem (O dôstojnosti a povolaní ženy) pri príležitosti 
Mariánskeho roka vyzdvihuje dôstojnosť ženy matky 

na nazaretskej udalosti takto: „Nazaretská udalosť 
vyzdvihuje taký spôsob spojenia so živým Bohom, akého 
je schopná iba žena: spojenie matky so svojím dieťaťom.“

Žena má z dôvodu svojej ženskosti špecifický vzťah 
k láske: je stvorená Bohom a ním postavená do poriadku 

lásky. Preto nemožno dať plnú a adekvátnu odpoveď 
na otázku o dôstojnosti ženy a jej povolaní bez odkazu 

na primát lásky.
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Keď som sa ako mladý 
chlapec nechal svojimi 
rovesníkmi nahovoriť 

na nejakú lotrovinu a dozvedeli 
sa to rodičia, často som argu-
mentoval tým, že to v podstate 
nebol môj nápad. Ani som to 
celkom nechcel, ale urobil som 
to, lebo to urobili všetci z partie. 
Na to mi naši vždy povedali tú 
známu odzbrojujúcu vetu: „Ty 
máš predsa svoj rozum... A keby 
oni poskákali do studne, skočil 
by si tiež?“
Mladý človek každej doby 

musí zápasiť o svoju identitu 
a čeliť rôznym nátlakom a vply-
vom svojich rovesníkov. Už 
ste možno niekedy rozmýšľali 
o tom, prečo vlastne počúvame 
hudbu, ktorú počúvame, hoci 
nám by možno vyhovoval iný 
štýl, prečo chodíme oblečení 
takto, keď nám je bližšie inak... 
Mnohokrát to robíme vedome 
či automaticky preto, lebo to 
tak robia všetci, alebo aspoň tí, 
v ktorých prítomnosti sa pohy-
bujeme najčastejšie a o ktorých 
priazeň nechceme prísť.
Vplyv rovesníkov môže byť 

dobrý, no často sme tak stlačení 
pod silným vplyvom iných, že 
robíme veci, ktoré by sme nor-
málne nerobili (vysmievame sa 
niekomu, používame vulgárne 

výrazy, fajčíme, ulievame sa zo 
školy a pod.), lebo to robia aj 
ostatní. Ak nás iní nútia, či už 
priamo, alebo nepriamo (cez 
výsmech, opovrhnutie), robiť 
veci, ktoré sami robia, nútia 
nás,	aby	sme	prestali	byť	sami	
sebou a stali sa nimi. Je to ako-
by sme sa balón pokúšali stlačiť 
do iného tvaru, ako bol vyro-
bený. Nedá sa to. Ak by sme sa 
však o to príliš snažili, praskne! 
Rovnako sa môže zrútiť aj život 
ľudí, ktorí žijú pod takýmto ne-
prirodzeným tlakom iných. Tí, 
ktorí	poznajú	ten	vnútorný	
tlak,	vedia,	o	čom	je	reč.

Práve preto sa treba naučiť 
hovoriť jedno veľmi jednoduché 
slovíčko – nie. A ak máme pria-
teľov, ktorí naše „nie“ nechcú 
prijať, mali by sme si položiť 
otázku, či sú to naši skutoční 
priatelia, alebo im na nás vôbec 
nezáleží. Ak máme priate-
ľov, o ktorých zisťujeme, že 
na nás majú zlý vplyv, bolo	by	
správne,	aby	sme	ich	vyme-
nili	za	priateľov	iných	kvalít.	
Nikto iný za nás toto rozhodnu-
tie neurobí.
V Biblii čítame: „Nepripo-

dobňujte sa tomuto svetu, ale 
premeňte sa obnovou zmýšľa-

nia...“ (Rim 12, 2a)
Ináč povedané: môžeme žiť 

pod tlakom iných ľudí a robiť 
to, čo oni, alebo sa môžeme 
rozhodnúť byť iní a žiť spô-
sobom, aký od nás chce Boh. 
Je jednoduchšie vybrať si ten 
prvý spôsob – aby sme sa 
vyhli akýmkoľvek konfliktom, 
výsmechom a pohŕdaniam, ale 
ľahko môžeme skončiť v zmät-
ku, vnútornom rozpore, pocite 
menejcennosti alebo dokonca 
v problémoch.
Nie je ľahké rozhodnúť sa 

nasledovať Boha. Často treba ísť 
proti prúdu. A proti silnému! 
Môžeme sa stať terčom výsme-
chu. Boh nám však sľubuje, že 
ak si vyberieme túto možnosť, 
zmení naše životy aj pohľad 
na veci – dá nám úplne nové 
postoje k životu. Staneme sa 
nezávislejšími od diktatúry 
módy, trendov a názorov. Získať 
tieto veci je hodno rizika stratiť 
jedného či dvoch tzv. priateľov.
Neboj sa povedať „nie“ 

veciam, ktoré môžu zničiť tvoj 
život, a „áno“ nasledovaniu 
Božích pravidiel. n

František Sochovič
ilustračná snímka: 
wallpapers-diq.net

Dobrá novina
Milí animátori,
pred nami je možnosť zapojiť sa so 

stretkom do „koledovania so zmyslom“. 
Aktuálna výzva je práve Dobrá novina. 
Buďme v našich farnostiach oživovateľ-
mi, ohlasujme radostnú zvesť a pomôžme 
všetkým hlbšie prežiť narodenie Pána.
O	čom	to	je?
S mottom Podajme ruku deťom sa vo 

vianočnom období vydávajú skupinky 
detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení 
Pána v mestách a dedinách po celom Slo-
vensku a stávajú sa tak poslami nádeje.
Prostredníctvom Dobrej noviny:
• chceme pomôcť deťom hlbšie prežiť 

Narodenie Pána;
• chceme dať deťom náplň na stretká 

počas predvianočného obdobia;
• chceme pomôcť upevneniu farské-

ho spoločenstva cez spoločnú aktivitu 
farnosti;
• chceme pomôcť deťom budovať pove-

domie univerzálnej Cirkvi – to, že Katolíc-
ka cirkev žije na všetkých svetadieloch, vo 
všetkých krajinách a národoch;
• chceme si spoločne uvedomiť, že sú 

krajiny, v ktorých sa majú deti omnoho 
horšie ako naše deti, krajiny, v ktorých 
musia denne bojovať o prežitie.
Kolednícka	zbierka
Deti sprevádzané staršími a dospelý-

mi kamarátmi robia počas koledovania 
zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje 
rozvojové projekty v afrických krajinách.
Ak máš chuť zapojiť sa a chceš dať kole-

dovaniu vo vašej farnosti zmysel, kontak-
tuj: 0904738278 (Beátka Baranová)

Dominika Komišaková

30 | slovo mladým
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Žijem s rodičmi. Môj otec 
má Parkinsonovu choro-
bu. Stráca motoriku, stáva 

sa imobilným, niekedy blúzni. 
Ani mama nie je na tom zdra-
votne najlepšie. Má problémy 
s kĺbmi, takže sa o otca nemôže 
plnohodnotne starať.
Táto služba je teda na mojich 

pleciach. Ide zatiaľ len o rannú 
a večernú hygienu, kúpanie 
a pod. Zatiaľ sa to dá zvládať 
aj popri zamestnaní. Ostatné 
zvláda mama. Toto ochorenie sa 
však nedá vyliečiť, len spomaliť. 
Takže otcov zdravotný stav sa 
síce pomaly, ale neodvratne 
zhoršuje. Asi pred rokom 
sa rapídne zhoršil. Vtedy sa 
do môjho vnútra začal vkrádať 
nepokoj, strach, obava z budúc-
nosti. Čo bude? Ako zvládneme 
túto vážnu situáciu? Rozmýšľal 
som, či budem musieť podať 
výpoveď a ostať s otcom doma. 
A keď bude treba odísť z prá-
ce, či to mám urobiť ja, alebo 
sestra, ktorá nežije s nami.

Tak som sa začal modliť aj 
za túto situáciu. Prosil som 
Boha o vieru, o silu prijať utrpe-
nie (keďže som to vnímal ako 
svoj kríž) a o múdrosť, aby som 
vedel ako ďalej.
Keďže môj Boh je dobrý 

a verný, netrvalo dlho a dal mi 
v modlitbe odpoveď cez svoje 
slovo: „Kto	chce	ísť	za	mnou,	
nech zaprie sám seba, vezme 
svoj	kríž	a	nech	ma	nasledu-
je“ (Mt 16, 24). V tej chvíli som 
si uvedomil, že celá táto situácia 
je kríž, ktorý treba niesť, a že 

kríž je spása. To znamená, že aj 
cez tento kríž si ma Ježiš chce 
pritiahnuť k sebe. Chce, aby 
som bol naozaj spasený. To slo-
vo bolo také silné, že do môjho 
srdca začal znova prichádzať 
pokoj, sloboda a radosť aj 
napriek nezmenenej situácii 
s otcom. V tej chvíli som si uve-
domil, že jeho slovo je mocné. 
Je to slovo, ktoré vyháňa strach, 
obavy, nepokoj.

Časom sa zdravotný stav otca 
trocha zlepšil, ale dozvedel 

som sa, že pri tomto ochorení 
je to chvíľku lepšie, potom zasa 
horšie. Dôležitá však pre mňa 
bola a je tá skutočnosť, čo mi 
Pán Boh dal cez svoje slovo. 
Z práce sme zatiaľ ani ja, ani 
moja sestra nemuseli odísť.
Boh je naozaj mocný, milujú-

ci a verný. On je skutočne dobrý 
a mám radosť, že môžem s ním 
žiť v blízkom, osobnom vzťahu. 
Tento život s Bohom nechcem 
meniť za iný. n

Ľubomír
ilustračná snímka: SXC.hu
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Na ich otcov som hľadel ako na ranú figu (Oz 9, 10)

Figy boli obľúbenou potravou už v Sta-
rom zákone. Vyskytujú sa vyskytujú 

v mnohých prirovnaniach, podobenstvách 
a prísloviach. Zasľúbená zem bola nielen 
krajinou medu a mlieka, ale aj fíg. (Dt 8, 
8) Z archeologických vykopávok (približne 
pred 11 000 rokmi) v údolí Jordánu, v okolí 
mesta Jericho vyplýva, že figy sú zrejme 
najstaršou domestikovanou plodinou v his-
tórii. Zásterky z figových listov slúžili ako 
prvý odev prarodičov po spoznaní hriechu. 
(Gn 3, 7)
V Ježišovej dobe bola Olivová hora známa 

figovníkovým hájom. Figovník dorastá 
do veľkej výšky (až 15 m) a pre bujné lístie 
poskytuje príjemný chládok. Izraeliti mali 
záľubu pestovať figovníky, aby tienili do-
mom. Na skalnatých miestach rastie figov-
ník ako viackmenný ker. Je značne odolný 

voči nedostatku vlahy, ale náročný na teplo. 
Darí sa mu v oblastiach olivovníkov a vínnej 
révy. Vyjadrenie „býval bezpečne pod 
svojím viničom a pod svojím figovníkom“ 
symbolizovalo dlhotrvajúci blahobyt, 
pokoj, spásu a zdar. Nedostatok alebo skaza 
týchto pomaly rastúcich stromov, ktoré vy-
žadujú roky trpezlivej práce, predstavovali 
národnú pohromu a naopak ich plodnosť 
bola znamením mieru a Božej priazne.
Dozrievanie fíg má tri obdobia:
Koncom marca rastú figovníku listy a za-

čiatkom apríla sa objavujú prvé figy veľkosti 
čerešne. Väčšina z nich opadá a slúži ako 
potrava pre beduínov a pocestných. Skoré 
figy, ktoré neopadali, dozrievajú v júni.
V známych evanjeliových rozpráva-

niach Matúša a Marka hľadal Ježiš v apríli 
zárodky budúcej úrody figovníka. Niektoré 

z výkladov hovoria o tom, že keďže na ňom 
nič nenašiel, odsúdil ho na predobraz odsú-
denia tých, ktorí nie sú pripravení prinášať 
budúcu úrodu.
Letné figy dozrievajú v auguste.
Zimné figy dozrievajú až na druhý rok, 

obyčajne skôr, ako začne pučať lístie.
Figy sa teda zberajú dva až tri razy 

do roka. Z väčšieho figovníka možno zo-
zbierať až 300 kg plodov.
Figy boli konzumované čerstvé alebo 

sušené. Sušené ovocie bývalo lisované 
na koláče. Z fíg bola vyrábaná aj liečivá 
masť. Takúto figovú náplasť predpísal Izaiáš 
Ezechiášovi na vred. (2 Kr 20, 7)
Sušené figy patria u nás k typickým zim-

ným pochúťkam, a to hlavne počas vianoč-
ných sviatkov.

Marica Kipikašová

SlOVO O BiBlii

Pokoj skrze 
slovo Boha
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V    Michalovciach sme 
nasadli do auta a išli sme 
na modlitebné stretnu-

tie do Trebišova. Modlitby 
sa začali. „Príď, Svätý Duch, 
a očisti nás od našich hriechov! 
Príď a naplň nás! Vlej do nás 
svoju lásku! Stvor v nás nové 
srdcia! Daj, aby sme milovali 
tvoj zákon!“
Tieto slová vyslovovali 

chlapci a dievčatá a bolo cítiť 
jednotné zmýšľanie a jedného 
Ducha. Pripomínalo mi to 
proroka Ezechiela. No ako nájsť 
túto časť vo Svätom písme?
Veril som, že Pán nám môže 

dať nejaké iné povzbudivé slovo. 

Zobral som Bibliu, ktorá má 
2 600 strán, so zatvorenými 
očami som ju otvoril a začal čí-
tať: „Posvätím svoje veľké meno, 
znesväcované u národov, ktoré 
ste znesväcovali uprostred nich; 
i budú národy vedieť, že ja som 
Pán – hovorí Pán, Jahve –, keď 
na vás pred ich očami ukážem, 
že som svätý. I vezmem vás 
z národov a pozbieram vás zo 
všetkých krajín a zavediem vás 
na vlastnú pôdu. Potom budem 
na vás kropiť čistú vodu, že sa 
očistíte; od všetkých vašich 
škvŕn a od všetkých vašich 
modiel vás očistím. A dám vám 
nové srdce a nového ducha vlo-

žím do vás; odstránim z vášho 
tela kamenné srdce a dám vám 
srdce z mäsa. Svojho ducha 
vložím do vášho vnútra a spô-
sobím, že budete kráčať podľa 
mojich nariadení, zachovávať 
moje výroky a plniť ich“ (Ez 36, 
23 – 27).
Pri čítaní týchto slov sa ma 

zmocnil strach. Pán bol blízko. 
On naozaj prišiel medzi nás 
a slovami proroka Ezechiela 
z 36. kapitoly nám znova prisľú-
bil to, o čo sme ho prosili. Pre 
mňa to bolo zázračné otvorenie 
Svätého písma.
Miništrant Peťo zo Zbudze 

(dedinka pri Michalovciach) 

k tejto modlitbe veľmi výstižne 
a s radosťou povedal: „Môže-
me ísť domov, zažil som to, čo 
som chcel. Zažil som blízkosť 
Pána...“
Máme radi takéto vyzna-

nia nášho Boha. Sme radi, ak 
nám Pán sľúbi nové veci, nové 
darčeky. Keď nám chce daro-
vať spásu. No Kniha proroka 
Ezechiela nie je len o Božom 
hladkaní a nádherných Božích 
zámeroch. Viac ako 30 kapitol 
jeho knihy je o Božích trestoch 
a katastrofách, ktorým neunik-
ne Izrael ani pohanské národy 
a ani ja, ak sa neobrátim. „Preto 
vás budem, dom Izraelov, súdiť, 
každého podľa jeho ciest, ho-
vorí Pán, Jahve; obráťte sa a od-
vráťte sa od všetkých svojich 
hriechov a zločin vám nebude 
na záhubu.“ (Ez 18, 30)

Katastrofy
Jeden pán mi vyčítavo povedal: 
„Moja žena dala na liturgiu 
za moje obrátenie. A čo som ja 
nejaký pohan?!“
Mal pravdu. Podľa matriky 

bol gréckokatolíkom. Druhú 
pravdu však asi videla jeho 
manželka. Srdce jej manžela 
nebolo pri Pánu Bohu, ale 
možno pri nejakej modle. A tou 
modlou mohol byť pohárik.
Takto rozmýšľali aj mnohí 

Izraeliti. Čo sme my pohania? 
Sme obrezaní, máme svätyňu, 
v ktorej je Pán, a on nás neopus-
tí. No Ezechiel počul od Boha 
niečo iné: „Syn človeka, obráť si 
tvár proti Jeruzalemu, káž proti 
svätyni a prorokuj proti krajine 
Izraela.“ (Ez 21, 7)
Ezechiela museli považovať 

za blázna, fanatika a psychicky 
chorého. On si dovolil spo-
chybňovať peknú budúcnosť 
národa, ba dokonca ju opísal 
hrôzostrašne. „Dovršuje sa tvoja 
skaza, obyvateľ krajiny, prichá-
dza čas, blízo je deň lomozu 
a nie jasania na vrchoch. ...Teraz 
zblízka vylejem na teba svoj zá-
pal a vyplním na tebe svoj hnev, 
posúdim ťa podľa tvojich ciest 
a uvalím na teba všetky tvoje 
ohavnosti.“ (Ez 7, 7)
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Meno Ezechiel znamená „Boh posilňuje“, „Boh je silný“, a touto 
Božou silou je presiaknutá aj celá Kniha proroka Ezechiela. Aj 
sám som mal možnosť zažiť túto moc na vlastnej koži a dúfam, že 
na tento zážitok tak skoro nezabudnem.

Prorok Ezechiel
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„Preto budú otcovia u teba 
jesť synov a synovia si budú jesť 
otcov. Prevediem u teba súdy 
a všetky tvoje zvyšky roztrúsim 
do všetkých vetrov...
Budeš potupou a výsme-

chom, výstrahou a hrôzou pre 
národy, ktoré sú okolo teba, 
keď prevediem proti tebe súdy 
v hneve a zápale a zápalistom 
karhaní. Ja, Pán, som hovoril. 
Pošlem proti vám hlad a zá-
škodnú zver a vyľudnia ťa: mor 
a krv prejde cez teba a prive-
diem proti tebe meč. Ja, Pán, 
som hovoril.“ (Ez 5, 10 nn)
Nechcel by som byť na mieste 

proroka Ezechiela. Nechcel by 
som byť ani na mieste Ivetky, 
ktorá na hore Zvir povedala: 
„Hľadajte lásku, pretože Božia 
návšteva je blízko!“ Je to bláz-
novstvo postaviť sa pred celý 
národ a povedať: „Slovenský 
národ sa rúti do záhuby, pretože 
viac miluje materiálne veci ako 
Ježiša Krista“.
No na druhej strane ako kňaz 

musím robiť to isté. Musím byť 
bláznom a ohlasovať bláznov-
stvo evanjelia od narodenia 
Mesiáša v maštali, cez bláznov-
stvo blahoslavenstiev až po smrť 
na kríži.
Veď keď sa slová povedané 

prorokom Ezechielom splnili, 
či sa nesplnia slová vypovedané 
Božím Synom? Nebudem sa 
teda hanbiť za Kristove slová!

Zjedz	zvitok
„Ty sa ich však, syn človeka, 
neboj, ani ich rečí sa neboj, 
hoci budú pri tebe ako tŕnie 
a bodľač a budeš bývať medzi 
škorpiónmi. Ich rečí sa neboj 
a ich samých sa nestrachuj, veď 
sú odbojný dom!“ (Ez 2,6)
Pánu Bohu sa to ľahko hovo-

rí. Je naozaj nepríjemné hovoriť 
niečo ľuďom a dopredu vedieť, 
že budem nepopulárny, neob-
ľúbený. Svätý Pavol to vystihol 
slovami: „Nám apoštolom Boh 
pripravil posledné miesto“.
Veď kto by chcel počúvať 

a rozmýšľať o katastrofách 
a trestoch? Len blázon. Len 
taký človek, ktorý nemá rozum. 
Alebo lepšie povedané: taký, 
ktorý sa zriekne svojho rozumu, 

aby prijal Boží rozum.
Sú to Boží blázni, ktorí veria 

viac Božím plánom ako svojim 
vlastným. Medzi takýchto patril 
aj Ezechiel. Boh mu ponúkol 
na zjedenie zvitok plný žalo-
spevov a vzdychania. Ľudský 
rozum by radil utekať od niečo-
ho takého. No Ezechiel nekoná 
podľa svojho rozumu, počúvne 
Boha a zvitok v jeho ústach 
dostane chuť medu.
Aj Ježišovi rozumne poradil 

Peter: „To sa ti nesmie stať!“ No 
Ježiš nekonal podľa ľudského 
rozumu a drevo Kristovho kríža 
sa tak stalo najsladším a živo-
todarným darom pre každého 
človeka.

Značka	Tau
Pýtal som sa raz na náuke snú-
bencov, či vedia, čo to znamená, 
ak má niekto na aute nalepenú 
rybičku. Nevedeli.
Bol by som príliš prekvapený, 

keby vedeli. Nikto na tých ná-
ukách totiž ani len nenaznačil 
nejakú väčšiu úctu k Ježišovi. 
Väčšinou sa chceli iba zosobášiť 
a nič viac.
V Knihe proroka Ezechiela 

čítame, ako Pán povedal svo-
jim služobníkom: „,Prejdi cez 
mesto, cez Jeruzalem, a urob 
značku Tau na čelá mužov, 
ktorí vzdychajú a jajkajú nad 
rozličnými ohavnosťami, ktoré 
sa uprostred neho dejú.’ Tam-
tým však riekol tak, že som to 
počul: ,Prejdite za ním po meste 
a zabíjajte! Nech sa vám oko 
nezmiluje a nešetrite. Starca, 
mladíka, pannu, dieťa a ženy 
zabíjajte až po vyničenie! Ale 
nedotknite sa nikoho, kto má 
na sebe Tau!’“ (Ez 9, 4 – 6)
Je to jednoduché. Ak budem 

nariekať nad svojimi ohavnosťa-
mi a nad hriechmi svojich detí, 
priateľov a známych, budem 
zachránený.

Svoje deti chceme naučiť to 
i ono. A popri mnohých krúž-
koch ich niekedy nestíhame 
učiť tomu najdôležitejšiemu 
– plakať nad svojimi ohavnos-
ťami. Veď si spomeňme, čo 
Ježiš poradil na krížovej ceste 
plačúcim ženám.

Koniec	dobrý,	všetko	dobré
Za všetkým je Božia láska. 
Cez napomenutia a tresty Boh 
sleduje dobro a večný život 
každého z nás. On nechce smrť 
človeka, a to vidíme vo všetkých 
podobenstvách tohto pro-
rockého spisu. Taktiež všetky 
obrazy nového Jeruzalema sú 
nádherné.
Chvála ti, Pane, za život pro-

roka Ezechiela, za jeho vernosť 
a tvoju lásku k nám! n

Marek Badida
snímka: (Sixtínska kaplnka)  
commons.wikimedia.org
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Povolanie

Je to už päť rokov, čo museli opustiť milovaný Jeruzalem 
a jeho chrám. Žili v Babylone. 
V zajatí. Hoci na to, že boli 
zajatci, sa im vodilo celkom 
dobre. Nabuchodonozor im 
dal toľko privilégií, že sa mno-
hí začali udomácňovať. Ale 
pre Ezechiela, ktorý pochádzal 
z kňazskej rodiny, bola túžba 
po domove a chráme silnejšia 
ako všetok blahobyt Babylonu. 
Okrem toho bol už unavený 
z neustálych sporov. 
„Náš Boh je verný! Ukázal 

svoju moc už toľkokrát. Uvidí-
te, čoskoro sa vrátime domov!“ 
kričali jedni.
„To nie je pravda. Marduk 

je silnejší. Babylončanom 
zabezpečil už toľko víťazstiev! 
Bude múdrejšie, ak budeme 
slúžiť jemu. Inak zahynieme!“ 
oponovali druhí.
„Veď si len všimnite ich 

svätyne. Sú nádherné. A čo 
my? Čím sa môžeme pochváliť 
my?“ prisviedčali ďalší.
Jedného dňa Ezechiel sedel 

pri rieke Chobar a uvažoval 
o všetkom, čo ich postihlo. 

Práve oslávil tridsiatku. Zrazu 
začul jasný hlas, o ktorom s is-
tou vedel, že je Boží. Spozornel. 
Ale to, čo videl, prekonalo jeho 
najsmelšie predstavy o Božej 
sláve. Prihnal sa vietor od se-
veru i veľký oblak a plápolajúci 
oheň, uprostred ktorého bolo 
čosi ako lesklé zrkadlo. Z neho 
vystupovali archanjeli so štyr-
mi tvárami a štyrmi krídlami. 
Fakle medzi nimi vydávali silnú 
žiaru sprevádzanú bleskami 
z ohňa. To všetko bolo obklo-
pené jasnými lesklými farbami 
všetkých odtieňov. Keď sa tieto 
bytosti vzniesli hore, odkryla 
sa pred Ezechielom krása 
nebeskej klenby a trónnej sály, 
uprostred ktorej stál trón, kto-
rý vyzeral ako zafír. A na ňom 
sedela postava, ktorá vyze-
rala ako človek. Okolo trónu 
zbadal dúhu, ktorá vychádzala 
z oblaku. Tak vyzerala podoba 
Božej slávy.
Zľakol sa a padol na tvár. 

Zrazu začul: „Človeče, postav 
sa na nohy! Chcem s tebou ho-
voriť! Posielam ťa k Izraelitom, 
k odbojnému národu, ktorý sa 

vzbúril proti mne. Neboj sa ich 
rečí. Neboj sa, aj keby ťa obklo-
povali bodliaky a tŕne, hoci by 
si sedel na škorpiónoch. Neboj 
sa ich rečí, lebo sú domom 
vzdoru. Hovor im moje slová, 
či už poslúchnu, alebo od-
mietnu! Ak ťa nebudú chcieť 
počúvať, nie teba odmietnu, 
ale mňa! Ty sa ich však neboj.“
Vtedy Ezechiel začul, ako sa 

Božia sláva s hrmotom zdvihla 
a odišla z tohto miesta. Všade 
sa rozliehalo ticho. Vstal teda 
a šiel do Tel Abíbu k svojim 
príbuzným. Bol vzrušený 
a zatrpknutý. Mnohému nero-
zumel. Jedno však teraz vedel 
naisto. Božia sláva neprebýva 
len v chráme, v svätyni svä-
tých. Je s nimi aj v Babylone. 
Neexistuje žiadne miesto ani 
situácia, v ktorej by všemohúci 
Boh nebol prítomný. To jeho 
ruka ich sem zaviedla. Len Pán 
vie prečo a ak si ho chce vo svo-
jom pláne použiť, tak mu bude 
k dispozícii. A takto zamyslený 
sedel v Tel Abíbe sedem dní.

Valéria Juríčková
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Mária bývala v malej 
rusínskej dedinke 
uprostred Beskyd-

ských vrchov. V lete si však 
nešťastnou náhodou zlomila 
nohu, a tak táto čiperná, ale už 
vyše sedemdesiatročná bab-
ka musela ísť do nemocnice. 
Nechali si ju tam dva týždne. 
Bol to veľmi ťažký čas. Nemala 
pri sebe svoje sliepočky ani 
psíka, jednoducho nič. Ale zato 
ju každý deň navštevovala jej 
nevesta.
Syn, jediná potecha, ktorá jej 

po vojne zostala, zomrel pred 
pár rokmi na rakovinu. Manžela 
nemohla ani pochovať – leží 
vraj dakde v Rusku. A tak celú 
svoju energiu nasmerovala prá-
ve na zabezpečenie a výchovu 
syna. Bolo to veľmi ťažké a dlhé 
obdobie jej života. Ak by ne-
bolo starej cerkvi, asi by to ani 
nezvládla. Aspoň tak sa často 
žalovala svojim susedkám.
A teraz bola sama. Susedky 

sa jej ponúkli, že sa postarajú 
o sliepočky i psíka. No predsa – 
nemohla ho ani pohladkať, ani 
sa s ním porozprávať. A ešte aj 
tie pacientky na izbe boli mĺk-
ve – všetky mali menej rokov 
než ona. Len tá nevesta, tá jej 
zostala. Už sa blížila hodina 
návštev. Čakala ju, vyčkávala 
už od rána. Prišla. Usmiata tvár 
Helenky sa zjavila vo dverách 

nemocničnej izby.
„Ahoj, mami,“ prihovorila sa 

jej. Už dávnejšie ju takto oslo-
vovala a Márii to robilo dobre. 
Stále túžila mať ešte jedno die-
ťa, najlepšie dcéru. A ak by bola 
ako Helenka, bola by rada.
„No čo tam stojíš, poď tu ku 

mne,“ s láskou ju napomenula 
Mária.
Helenka podišla, vzala si sto-

ličku a prisadla si k posteli.
„Bola som u doktora, pýtala 

som sa, kedy vás prepustia,“ 
rozhovorila sa. 
Máriin pohľad ju nabádal, 

aby hovorila ďalej. 
„Doktor mi povedal, že už 

o pár dní, no budete musieť mať 
sadru ešte zopár týždňov.“
„No ako s tým budem žiť? 

Veď s tým čudom nemôžem 
nikam ísť!“ zvýšila hlas Mária.
„Ja som si myslela, že by ste 

prišli bývať ku mne – aspoň 
na čas, kým vám nebude lepšie.“
„Do bytovky? Čo ja tam sama 

budem robiť? Ty ešte chodíš 
do roboty a ja budem sama.“
„Oproti býva staršia pani, 

sem-tam by ste si mohli pose-
dieť spolu, popozerať televízor 
či popočúvať rádio.“
Márii sa to nepáčilo, nepo-

zdávalo sa jej to. Chcela ísť 
domov. Ale Helenka pri každej 
návšteve naliehala. A mala toľ-
ko argumentov! Nakoniec dva 

dni pred prepustením ustúpila.
„Ale len dokým mi to čudo 

nedajú dole,“ zdôraznila.
„Dobre, mami. Potom pôjde-

te, kam vás srdce bude ťahať.“
Prešlo niekoľko týždňov. 

Sadra bola dole a v duši Márie sa 
odohrával boj. Na jednej strane 
chcela ísť domov – do svojho, 
svojej postele i na svoje miesto 
v cerkvi. Veď ich tam je tak 
málo. A čo jej psík a sliepočky? 
Na druhej strane znova pocí-

tila teplo človeka, nebola sama. 
Helenka bola milá žena. Vždy ju 
mala rada, ale teraz to bolo čosi 
iné. Nevedela, čo má robiť.
„Helenka,“ oslovila svoju 

nevestu, „nahnevala by si sa, 

keby som tu zostala do Vianoc 
či Bohozjavenia?“ spýtala sa.
„Mami, urobili by ste mi veľ-

kú radosť,“ úprimne odpovedala 
Helenka.
„Tak potom zostanem,“ 

usmiala sa Mária a pokojne sa 
vrátila k modlitbe ruženca.
Prišiel Štedrý večer. Všade 

bolo plno snehu. Keď Mária išla 
do nového chrámu, bála sa, aby 
si znova neublížila. Nechcela 
pokaziť Helenke Vianoce. Spolu 
sa rozhodli, čo bude na stole. 
Spolu sa dohodli, čo budú robiť. 
V novom chráme to bolo iné 

ako doma. Mladí i starí, rodiny 
s deťmi a pri oltári viacero kňa-
zov. Bolo to iné. Možno trocha 
menej tajomné, ale o to živšie. 
Pri každej liturgii cítila, ako jej 
život pomaly vchádza do žíl. 
A cítila to aj teraz. Kňaz hovoril 
o tom, ako sa v Betleheme 
nenašlo miesto pre pocestných, 
no nakoniec ich prijali pastieri. 
Bol to dar pre všetkých. Pozrela 
sa na Helenku. V tej chvíli 
pochopila, že toto je Boží dar 
pre ňu. Privinula sa k nej a ruky 
položila k jej rukám. Jemne ich 
stisla a pozrela jej do očí. V tom 
okamihu znova pocítila ten 
úžasný materinský cit ako v ča-
soch, keď objímala svojho syna. 
Boh jej dal v požehnanom veku 
dcéru. Už vedela, kam ju jej 
materinské srdce priviedlo. n

Jeremy
ilustračná snímka:  

blogs.seattleweekly.com
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Krehká dokonalosť
Na rukavici sa zastavila drob-
nučká snehová vločka. Bola 
malá, ale nie až tak veľmi, aby 
som si nevšimla miniatúrne 
ornamenty jej štruktúry. A čo 
všetko voľným okom nevidno! 
Keby som tak mala mikro-
skop. Ľudské teplo vločku 
po krátkom čase prinútilo 
zmäknúť a rozpustiť sa. Ostal 
kúsok vody a potom ani ten. 
Snehové vločky sú vytvorené 
geniálne nádherne. Aj keď 
to takmer nikto nezbadá. 
Pri kope snehu je maličká 

vločka nepovšimnuteľná. Ale 
aj tak je stvorená s detailnou 
presnosťou. Existuje chvíľku 
a potom mizne. Nepoznám 
nič krehkejšie.
Človek sa rodí, rastie, vyvíja. 

Má srdce, rozum, žije, tvorí 
nové veci, prináša život. Boh 
venuje toľko pozornosti kaž-
dej drobnej snehovej vločke. 
Bol by teda v prípade ľud-
ského života menej pozorný 
a starostlivý?!

Valéria Juríčková

Zmena prináša nádej
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Zajatec alebo pútnik?
V Božej výchove tu a tam prechádzame „väzenskou školou“. Vovádza 
nás do ťažkých situácií, ktoré sú mimo našej kontroly. Ostáva nám 
čakať na vyslobodenie a nechať sa vychovať. Verím, že sa v ekténii 
prihovárame aj za takéto zajatia. Iste, autori ekténie mali na mysli aj 
to klasické – fyzické zajatie v dôsledku vernosti vo viere či spoločen-
skej angažovanosti. 

Tieto dva „druhy“ sú vo 
svojej podstate pozi-
tívne, prinášajú istotu 

Božej pomoci. Lenže existuje 
aj zajatie, ktoré neprináša nič 
dobré. Predstav si, že vstupuješ 
do veľkej trónnej sály. Všade 
pompézne stĺpy, kamenná 
dlažba, vpredu vznešený trón. 
A na ňom prísny krutý vládca. 
Jeho tvár je škaredá, znetvore-
ná bezcitnosťou. Jeho vláda je 
nespravodlivá. Šíri strach, smrť 
a bolesť. Chcel by si s tvojimi 
blízkymi žiť pod jeho pano-
vaním? Isteže nie. Božie slovo 
hovorí, že existujú dve kráľov-
stva: Božie (kde na tróne sedí 
Boh) a kráľovstvo tohto sveta, 
ktorého vládcom je diabol. 
Tvojmu a môjmu životu môže 
vládnuť len jeden z nich. 
Spomínam to v súvislos-

ti s ďalšou z prosieb v tejto 
ekténii, kde sa modlíme 
za cestujúcich. Kto je zajatý, 
buď necestuje vôbec, alebo 
s obmedzeniami dozorcov 

a pút. Len slobodný sa môže 
voľne pohybovať k cieľu. Písmo 
hovorí, že sme boli otrokmi 
diabla, ale Ježiš nás oslobodil 
pre nebo. Vďaka jeho krížu sme 
sa mohli zaradiť k zástupom 
pútnikov, potomkov Abraháma, 
ktorí hľadajú „mesto, ktorého 
staviteľom je Boh“. Keď Písmo 
nazýva Abraháma Hebrejom, 
v koreni tohto slova je výraz 
eber, ktorý sa spája s pútnikom. 
Tento patriarcha počul od Boha 
výzvu opustiť pohanskú krajinu 
a ísť do krajiny, ktorú mu ukáže 
on. Nevedel, kam ide, ale mal 
istotu, že s ním kráča Pán. Ne-
skôr tri dni putoval k hore, aby 
obetoval syna prisľúbenia s isto-
tou, že ak ostáva v poslušnosti, 
môže dôverovať aj výsledku. 
Podobne smeruje ku Kanaá-

nu aj Mojžiš. Aj on je rozhodnu-
tý kráčať len v Božom sprievo-
de. Púšť nie je miesto, kde by 
sa žilo v pohodlí. A predsa si 
radšej vyberie púšť s Bohom 
ako zasľúbenú zem bez neho. 

Rieši reptajúci národ, množ-
stvo dobytka, stanov, stánok 
stretnutia... Všimnite si, že 
Boh im dáva nielen jedlo, vodu 
a oblečenie, ale aj presné 
inštrukcie, kto z ľudu má ktorú 
časť náčinia na starosti. Keď čí-
tame Pentateuch, žasneme nad 
Božími manažérskymi schop-
nosťami. Postaral sa o dokonalé 
fungovanie ich putovania pod 
podmienkou, že si každý spraví 
to, čo má. 
Keď sa hovorí o tom, že sme 

na zemi len pútnici, automatic-
ky sa považujeme za tých, ktorí 
putujú do neba. Nikto si nechce 
pripustiť, že by mal skončiť 
v zatratení. Lenže moja večnosť 
závisí od toho, kto sedí v mo-
jom živote na tróne. Pútnikom 
do neba som len v prípade, ak 
mi vládne Ježiš Kristus. Ale ak je 
na tróne niekto iný, som spúta-
ný zajatec, ktorý je doma tu vo 
svete. Vládcom sveta je diabol. 
Si zajatec alebo pútnik? 
Ak si pútnik, je pravda, že 

tvoje konanie a reč vedie Boh, 
nie žiadostivosť a túžba páčiť 
sa ľuďom. Aj keď nerozumieš, 
čo v tvojom živote dopúšťa, si si 
istý, že je dobrý a nič mu nevy-
čítaš. Spávaš spokojne, lebo sa 
spoliehaš na jeho riešenia. Žiad-
ne iné nechceš. Nemáš strach, 
že vyzeráš ako hlupák, keď žiješ 
podľa Písma, lebo pred svojím 
Kráľom ako hlupák nevyzeráš. 
Naopak, páči sa mu to a tebe 
na jeho názore záleží. Viac ako 
na názore susedov, kolegov, 
známych. Viac ako na názore 
sveta a jeho vládcu. Plníš si sta-
vovské povinnosti, lebo vieš, že 
si súčasťou väčšieho spoločen-
stva, ktoré putuje spolu s tebou. 
Takáto masa ľudí sa musí riadiť 
pravidlami. Vieš, že lenivosť 
škodí okoliu, znepríjemňuje 
putovanie a môže viesť iných 
k hriechu. Tebe na spáse okolia 
záleží. Preto je tvoje správanie 
pravdivé, čestné, priame a čisté. 
Chceš byť taký, aký je tvoj Kráľ. 
Pozval ťa do nebeskej trónnej 
sály na „svadobnú hostinu“. 
Tam putuješ a tešíš sa na toto 
stretnutie. Je to pravda? Čo 
robíš pre to, aby si bol pútni-
kom? Prosby v ekténii ti v tomto 
zápase pomáhajú. n

Valéria Juríčková

Klement, rímsky pápež, mučeník

Pochádzal pravdepodobne z Filíp v Ma-
cedónii (Flp 4, 3). Obrátil sa na kázanie 

sv. Pavla, ku ktorému sa pridal a sprevádzal 
ho na jeho cestách. V Ríme sa Klement zo-
známil so sv. Petrom. Na rímskom biskup-
skom stolci bol jeho tretím nástupcom.
Za Klementovho biskupského pôsobe-

nia vznikli nepokoje v korintskej cirkvi. 
Nespokojenci zosadili ustanovených 
kňazov a znemožnili im ďalšie pôsobenie. 
Keď o tom prišla správa do Ríma, Klement 
považoval za nutné zasiahnuť. Do Korintu 
napísal list, z ktorého vidno, že si je vedomý 
svojej cirkevnej autority. List zapôsobil dob-

re. Bol pridaný ku knihám Svätého písma 
a čítaný pri nedeľných zhromaždeniach.
Klement ako rímsky biskup posielal vie-

rozvestov do rôznych končín sveta a aj sám 
obrátil mnoho pohanov. Cisár Traján ho 
poslal do vyhnanstva na Krym do Cherso-
nu, kde stretol dvetisíc kresťanov odsú-
dených na ťažkú prácu v kameňolomoch. 
Zvestoval im Božie slovo a povzbudzoval 
ich v utrpení. Keď jedného dňa videl, že 
od smädu v lomoch omdlievajú, začal sa 
modliť a na susednom pahorku uvidel 
malého baránka, ako tam nohou na jednom 
mieste klope o zem a ukazuje na to miesto. 

Vystúpil tam a začal kopať. Zo skaly na tom 
mieste vytryskol prameň vody. Pretože 
mnohých pohanov obrátil ku Kristovi i vo 
vyhnanstve, dal mu cisár Traján okolo 
roku 100 uviazať na krk kotvu a hodiť ho 
do mora. Kresťania telo mučeníka vylovili 
a pochovali. Keďže v tom kraji boli kresťa-
nia mnohými vpádmi nepriateľov vyhube-
ní, na Klementov hrob sa zabudlo.
Jeho sväté ostatky našli solúnski bratia 

sv. Konštantín a Metod. V roku 867 ich 
priniesli do Ríma, kde ich pápež Hadrián II. 
uložil v Bazilike sv. Klementa.

Jozef Gača

zO žiVOta SVätých
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PONDELOK 22. november
Apoštol Filemon a spol.

Čítania: 1 Tim 5, 1 – 10, zač. 285c; Lk 17, 20 
– 25, zač. 86 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 
10, 1 – 15, zač. 50 (sv.)

Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde 
Božie kráľovstvo... (Lk 17, 20)
V tejto dobe sme viac ako v minulosti všetci 
ovplyvnení časom. Vieme, kedy začínajú 
televízne noviny, kedy odchádza autobus, 
kedy musím byť v škole... Podobne aj farizeji 
chceli vedieť, kedy príde Božie kráľovstvo. 
Chceli poznať čas, dátum. Ale Kristus im od-
povedal: „...Božie kráľovstvo je medzi vami.“ 
Nemáme naň čakať ako na správy, autobus, 
vyučovaciu hodinu... Božie kráľovstvo je 
medzi nami, to si máme uvedomiť aj my.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá, vchod: Poďte, pokloňme sa... 
na príhovor Bohorodičky... Tropár, kondák, 
prokimen, Aleluja a pričasten sviatku Vstu-
pu. Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj 
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 308; 
PZ: 283; HP: 298)

UTOROK 23. november
Biskupi	Amfilochios	a	Gregor

Čítania: 1 Tim 5, 11 – 21, zač. 286; Lk 17, 26 
– 37, zač. 87 (rad.); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; 
Mt 24, 42 – 47, zač. 103 (sv.)

Ako bolo za dní Noema, tak bude aj 
za dní Syna človeka. (Lk 17, 26)
Ježiš nás na príklade dvoch udalostí (potopa 
a záhuba Sodomy a Gomory) varuje pred 
falošným pocitom bezpečia. Máme opustiť 
hodnoty tohto sveta a nelipnúť na nich, aby 
sme boli pripravení na Kristov druhý návrat. 
Ježiš príde nečakane. Potom už nikto nebude 
mať šancu. Niektorí pôjdu s ním, ostatní 
budú zanechaní.

Liturgia: Menlivé časti ako 22. novembra.

STREDA 24. november
Veľkomučenica	Katarína

Čítania: 1 Tim 5, 22 – 6, 11a, zač. 287; Lk 18, 
15 – 17. 26 – 30, zač. 90 (rad.); Ef 6, 10 – 17, 
zač. 233; Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (sv.)

Peter vravel: „Pozri, my sme opustili, čo 
sme mali, a išli sme za tebou.“ (Lk 18, 28)
Koľkí, tak isto ako Peter, vypočítavajú, čo 
urobili pre chrám, kňaza, blížneho. A ako 
Ježiš upokojuje Petra, tak chce upokojiť 
aj nás. Hovorí, že tí, ktorí pre neho niečo 
zanechajú, dostanú oveľa viac v tomto čase 
a v budúcom večný život. Nesústreďme sa 
na veci, ktorých sme sa vzdali, ale rozmýš-

ľajme o tom, čo sme získali, a ďakujme 
za to. Bohu nikdy nemôžeme dať viac, ako 
od neho dostaneme.

Liturgia: Menlivé časti ako 22. novembra.

ŠTVRTOK 25. november
Hieromučeník	Klement	Rímsky

Čítania: 1 Tim 6, 17 – 21, zač. 289; Lk 18, 31 – 
34, zač. 92 (rad.); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 
10, 38 – 42. 11, 27 – 28, zač. 54 (sv.)

Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. (Lk 
18, 34a)

Ježiš už tretí raz predpovedá apoštolom 
svoju smrť. Hovorí im, čo ho čaká, ale oni 
tomu stále nie a nie porozumieť. Aj keď im 
hovoril jasne, význam jeho slov pochopili, 
až keď ho videli po vzkriesení. Koľkokrát 
sme aj my počuli pasáže zo Svätého písma, 
a predsa stále nerozumieme, čo od nás Boh 
očakáva. Ale nezúfajme. S dôverou prosme 
o Svätého Ducha, aby sme si mohli tak ako 
Mária uchovať slovo vo svojom srdci a rozjí-
mať nad ním.

Liturgia: Menlivé časti ako 22. novembra.

PIATOK 26. november
Prepodobný	Alypios	Stĺpnik

Čítania: 2 Tim 1, 1 – 2. 8 – 18, zač. 290a; Lk 
19, 12 – 28, zač. 95 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 
292; Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv. Jurajovi)

Správne, dobrý sluha... (Lk 19, 17)
Kristus nám zveruje veľký poklad. Z neho 
dostávame silu a svetlo, ktoré nás prive-
dú do večnej radosti. Týmto pokladom je 
evanjelium – Božie slovo. Mína, ktorú dostal 
a vlastní každý veriaci kresťan. Sme sluho-
via, ktorým zveril majetok. Pri osobnom 
a poslednom súde sa nás Ježiš spýta, čo sme 
s mínou urobili. Čo sme ňou získali, ako sme 
ju rozmnožili. Buďme sluhami, ktorých Pán 
pochváli.

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

SOBOTA 27. november
Mučeník	Jakub	Perzský

Čítania: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Lk 10, 19 
– 21, zač. 51b (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 
10, 1 – 15, zač. 50 (sv.)

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že 
si tieto veci skryl pred múdrymi a rozum-
nými, a zjavil si ich maličkým. (Lk 10, 21)
Isté veci sú dostupné len pre „smotánku“, 
pre inteligentných, pekných, vplyvných. Ale 
Kristus ďakuje Bohu, že duchovné pravdy 

sú pre každého. Božie kráľovstvo je rovnako 
dostupné všetkým ľuďom bez ohľadu na ich 
postavenie alebo schopnosti. Buďme ma-
ličkí, ktorí Božie slovo menia na modlitbu 
a pomocou modlitby na každodenné skutky, 
aby nám nebo bolo dostupným cieľom.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 28. november
27.	nedeľa	po	Päťdesiatnici.	 
Mučeník	Štefan	Nový

Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 13, 10 – 17, 
zač. 71 (rad.); 2 Tim 1, 8 – 18, zač. 291; Mt 10, 
23 – 31, zač. 37 (prep.)

Pokrytci! (Lk 13, 15)
Ježiš učil v synagóge. To, čo hovoril, bolo 
zaiste veľmi dôležité. No aj napriek tomu 
si všimol ženu, ktorá mala osemnásť rokov 
ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla 
sa narovnať. A nielenže si ju všimol, ale ju aj 
uzdravil. 
Prečo sa uzdravovanie pokladalo za prácu? 
Židovskí náboženskí vodcovia chápali uzdra-
vovanie ako súčasť lekárskeho povolania 
a vykonávať povolanie v sobotu bolo zaká-
zané. Predstavený synagógy nebol schopný 
pozrieť sa na Zákon z nadhľadu a vidieť, 
že Ježiš túto postihnutú ženu uzdravil zo 
súcitu. 
Pre Boha nikto nie je taký bezvýznamný, aby 
ho prehliadol. Ak sa dostaneš ku Kristovi, 
vyriešiš svoje problémy. Ježiš jeho aj ostat-
ných vodcov zahanbil, keď poukázal na ich 
pokrytectvo. Odväzovali v sobotu dobytok 
a starali sa oň. Nechceli sa však tešiť, keď 
bola žena oslobodená zo satanových pút. 
Dôverujme dobrotivému Bohu, ktorý 
nás chce oslobodiť od rôznych zotročení 
zväzujúcich naše duše. Miluje nás takých, 
akí sme. Pre neho má každý úžasnú cenu. 
I v súčasnosti môžeme vidieť prejavy tejto 
Božej moci. Veď sám Spasiteľ povedal, že 
kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho 
mene, tam je aj on prítomný. Tam sa dotýka 
človeka, aby ho oslobodil a uzdravil. Nechaj-
me sa ním uzdraviť a vzpriamiť, aby sme sa 
nepozerali len do zeme, ale mohli pohliad-
nuť k nebesiam.

Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni pia-
te. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. 
Tropár hlasu, Sláva kondák hlasu, I teraz 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten hlasu. (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 29. november
Mučeník	Paramon

Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19, 
37 – 44, zač. 97
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...lebo si nespoznalo čas svojho navštíve-
nia. (Lk 19, 44)
Ježiš neplače nad Jeruzalemom, nad stavba-
mi, ale skôr nad ľuďmi, ktorí tam žijú. Koľko 
dobra urobil, koľkých uzdravil, vyliečil, koľ-
kokrát vysvetlil Zákon aj Prorokov! Keď sa 
zamyslíme nad evanjeliom, neplače Kristus 
nad každým z nás? Koľko milostí a sviatostí 
sme od neho dostali! A zmenilo sa niečo? 
Stále si žijeme vo svojom svete. Aby Ježiš 
neplakal nad nami, spoznávajme čas jeho 
navštívenia v každodenných situáciách.

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

UTOROK 30. november
Apoštol Andrej Prvopovolaný

Čítania: 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Jn 1, 35 – 51, 
zač. 4 (sv.); 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 
179, 45 – 48, zač. 986 (rad.)

Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, 
opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu po-
vedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: 
Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1, 38)
Keď sa pozrieme na naše príbytky, môžeme 
vidieť, že každý sa snaží svoj dom zútul-
niť, aby sa mu v ňom bývalo čo najlepšie. 
Investujeme nemálo času, financií, len aby 
dom vyzeral podľa našich predstáv. Staráme 
aj o to, aby Ježiš mohol bývať v našej duši? 
Zútulňujeme ju čnosťami, rekonštruujeme 
ju od hriechov? Investujeme do nej aspoň 
časť z toho, čo investujeme do nášho domu?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva kondák svätému, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten svätému. (HS: 309; PZ: 284; HP: 
300)

STREDA 1. december
Prorok	Nahum

Čítania: 2 Tim 4, 9 – 22, zač. 299; Lk 20, 
1 – 8, zač. 99

Keď v istý deň učil ľud v chráme... (Lk 20, 1a)

Veľkňazi, zákonníci a starší nehľadali 
pravdu. Chceli nájsť nejaký dôvod, aby mohli 
obžalovať Ježiša Krista, a tak sa ho zbaviť. 
Ich záujem nezamaskoval pravý dôvod ich 
otázky. Ak hľadáme pravdu, musíme byť pri-
pravení, že spoznaná pravda môže zasiah-
nuť náš život. A potom by sme mali urobiť 
nápravu, krok vpred, ktorý môže byť ťažký, 
ale prospešný pre našu večnosť.

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

ŠTVRTOK 2. december
Prorok	Habakuk

Čítania: Tit 1, 5 – 2, 1, zač. 300b; Lk 20, 9 – 
18, zač. 100

...poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu 
dali podiel úrody z vinice. (Lk 20, 10)
Podobenstvo o zlých vinohradníkov padalo 
celkom zreteľne na veľkňazov, zákonníkov 
a starších, ktorí reprezentovali izraelský 
národ. Pod ich vedením sa Izrael odchýlil 
od svojej pravej úlohy v dejinách spásy. 
Odmieta i poslednú šancu, ktorá prichádza 
v osobe Ježiša Krista. Toto podobenstvo je 
výstrahou, aby sme sa nespreneverili posta-
veniu, ktoré každý z nás má v novom Božom 
ľude – v Cirkvi. Ako ľahko sa môžeme stať 
„zlými vinohradníkmi“! Bdejme, aby sme 
boli pripravení dať Bohu podiel z úrody.

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

PIATOK 3. december
Prorok	Sofoniáš

Čítania: Tit 1, 15 – 2, 10, zač. 301; Lk 20, 19 – 
26, zač. 101

Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo 
je Božie, Bohu. (Lk 20, 25)
Máme svoje povinnosti a práva. Túto 
myšlienku sme už mnohokrát počuli alebo 
možno aj sami povedali. A s takouto jednou 
povinnosťou prišli za Ježišom úskočníci 
poslaní od zákonníkov a farizejov. Platiť či 
neplatiť. Ale Kristus, tak ako často predtým, 
aj teraz poznal ich zámery a odpovedal tak, 
ako nikto nečakal. Podobne hovorí aj nám 
dnes. Dávajte svetské svetu, ale aj Božie 
Bohu.

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

SOBOTA 4. december
Veľkomučenica	Barbora

Čítania: Ef 1, 16 – 23, zač. 218; Lk 12, 32 – 
40, zač. 67 (rad.); Gal 3, 23 – 29, zač. 208; 

Mk 5, 24b – 34, zač. 21 (sv. Barbore)

Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu 
Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. 
(Lk 12, 32)

Počas života sme už dostali mnoho darov 
– na narodeniny, meniny, jubileá... Dostali 
sme dary hodnotné i menej hodnotné, dary 
z lásky, ale aj dary z povinnosti. Kristus nás 
upokojuje svojím slovom, že aj nebeský Otec 
nám chce dať dar, a to nie hocijaký. Chce 
nám dať kráľovstvo. Dar, ktorý prekonáva 
všetky ostatné. Dar z nesmiernej lásky 
k ľuďom.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 5. december
28.	nedeľa	po	Päťdesiatnici.	 
Prepodobný Sáva Posvätený

Čítania: Kol 1, 12 – 18, zač. 250; Lk 17, 12 – 
19, zač. 85 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; 
Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (prep.)

Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú 
kde? (Lk 17, 17)
„Dve zázračné slová viem, pri sebe ich no-
sím, jedno z nich je ďakujem a to druhé pro-
sím.“ Možno si ešte pamätáte slová piesne, 
ktorú spievala Bambuľka s dedom Jozefom. 
Dedo Jozef učil dievčatko, že za všetko sa má 
poďakovať. Podobne je to aj s desiatimi ma-
lomocnými, ktorí boli očistení. „Ježiš na to 
povedal: ,Neočistilo sa ich desať? A tí deviati 
sú kde?’“ (Lk 17, 17) Ľahko sa zabúda na vďa-
ku, keď sme už dostali to, čo sme chceli. 
Uvažovanie o Božom uzdravovaní a ľudskej 
vďačnosti je veľmi aktuálne. Aj keď v našich 
krajoch netrpíme na malomocenstvo tela, 
predsa každý z nás trpí na malomocenstvo 
duše – v podobe ľahkého alebo ťažkého hrie-
chu. Keď si pravidelne spytujeme svedomie, 
vieme, koľko hriechov, slabostí a nedokona-
lostí v sebe nájdeme za jeden deň. Skúsme sa 
však pozrieť na svoj život v priebehu roka či 
celého života. Koľko pádov v ňom nájdeme? 
Boh nás však vo sviatosti pokánia uzdra-
vuje. Odpúšťa hriechy a vracia duši pravý 
život. Aká je však naša vďačnosť? Kristus sa 
i teraz pýta: „Kde je ten či tá?“ 
Bambuľka sa naučila ďakovať. A čo my?

Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni 
šieste. Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár hlasu a svätému. Kondák 
hlasu, Sláva kondák svätému, I teraz podľa 
predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten 
hlasu a svätému. Myrovanie. (HS: 145,314; 
PZ: 99,289; HP: 100,301)
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PONDELOK 6. december
Arcibiskup	Mikuláš	Divotvorca

Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 
23a, zač. 24

Blahoslavení... (Lk 6, 20)
Kto by nechcel byť blažený? Veď práve dnes 
sú rôzne návody, ako k tomu prísť. Cez pe-
niaze, postavenie alebo ako v pesničke – bez 
ženy. Lenže Boh nám neponúka možnosť 
byť iba blažený, ale dokonca blahoslavený. 
Kresťan vie, že iba cez zachovanie Božieho 
poriadku a plánu človek dôjde k blaženosti 
svojho života. Aj dnešná stať evanjelia nám 
predkladá určitý návod, ako postupovať v ži-
vote. Je len na nás, ako k tomu pristúpime.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva kondák svätému, 
I teraz podľa predpisu. prokimen, Aleluja 
a pričasten svätému. Myrovanie. (HS: 315; 
PZ: 290; HP: 303)

UTOROK 7. december
Biskup	Ambróz

Čítania: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 – 
19, zač. 106

Ak vytrváte, zachováte si život. (Lk 21,19)
Týmito slovami jednoznačne vyzýva svojich 
verných, aby o ňom vydávali svedectvo. 
Svedectvo svetonázorové, hodnotové, a keď 
to bude nutné, aj mučenícke. Ním preuká-
žu veriaci vnútornú aj vonkajšiu vernosť 
Kristovi a jeho Cirkvi. Tých, ktorí to dokážu, 
ubezpečuje, že sa zachránia pre večný život. 
Ako sa mi to darí? Je na mojom živote vidno, 
že som veriaci? Zistia to ľudia z môjho 
okolia aj bez toho, aby som o tom musel 
rozprávať? 

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá, tropár a kondák predprazdenstva. 
Prokimen, Aleluja a pričasten dňa. (HS: 
317,155; PZ: 292,109 ; HP: 304,110)

STREDA 8. december
Počatie	Presvätej	Bohorodičky	svätou	
Annou

Čítania: Gal 4, 22b – 31, zač. 210b; Lk 8, 16 
– 21, zač. 36

Vonku stojí tvoja matka... (Lk 8, 20)
Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu 
Matku celou svätou (Panhagia), oslavujú 
ju ako nedotknutú škvrnou hriechu, ako 
modelovanú Svätým Duchom a vytvorenú 
ako nové stvorenie. Z Božej milosti zostala 
Mária po celý svoj život nedotknutá akým-
koľvek osobným hriechom. Skrze Božie slo-
vo a slová cirkevných otcov môžeme vidieť 

Máriu v celej jej kráse. Toto videnie Božej 
Matky môže mať každý z nás, lebo myseľ 
sa sýti Božím slovom a duch človeka nazerá 
na krásu Boha. Nazrime do Máriinej krásnej 
duše a zatúžme po tom istom.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, kondák, prokimen, Aleluja 
a pričasten Počatiu. Namiesto Dôstojné je 
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne 
sviatku. Myrovanie. Prikázaný	sviatok. 
(HS: 317; PZ: 292; HP: 305)

ŠTVRTOK 9. december
Prepodobný otec Patapios

Čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 – 
33, zač. 107

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa 
nepominú. (Lk 21, 33)
Ľudia sa dnes zapodievajú poväčšine prvou 
časťou tejto Ježišovej predpovede a pretriasa 
sa téma o konci sveta. Kedy sa to stane? Nie 
je však dôležité ani potrebné poznať obdobie 
či dátum. Podstatné je, aby náš život bol 
prežitý v plnej zodpovednosti za svoju spásu 
a v očakávaní Božieho kráľovstva.

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

PIATOK 10. december
Mučeníci	Ménas,	Hermogenés	a	Eugraf

Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37 – 
22, 8, zač. 108a (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; 
Lk 21, 12 – 19, zač. 106 (sv.)

Tu vošiel satan do Judáša... (Lk 22, 3)
Nik nemôže povedať, že Božie slovo je pre 
dnešnú dobu neaktuálne. Tak ako vtedy, tak 
aj dnes je dosť judášov, ktorí denne zrádzajú 
Krista pre peniaze, kariéru. Iní zas svojou 
pretvárkou. Proces zrady prichádza pomaly 
a nebadane. Treba sa neustále pýtať, či sa aj 
ja nevzďaľujem od Boha a nezrádzam.

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

SOBOTA 11. december
Prepodobný	Daniel	Stĺpnik

Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72

Podobá sa kvasu... (Lk 13, 21)
Dnešná doba má mnoho pomenovaní a jed-
ným z nich je to, že je zvláštna. Zvláštna 
preto, lebo nik nechce prevziať zodpoved-
nosť na svoje plecia. Badáme to v politike, 
v práci, v rodine, ba aj v apoštoláte. Byť 
kvasom v tomto svete je nemoderné. Úlohou 

kresťanov je prekvasiť tento svet láskou, 
ochotou či vierou v živote. Potom sa stane-
me skutočnými a zodpovednými kresťanmi.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 12. december
Nedeľa	svätých	Praotcov.	Prepodobný	
Spiridon Divotvorca

Čítania: Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Lk 14, 16 – 
24, zač. 76

Istý človek pripravil veľkú večeru a po-
zval mnoho ľudí. (Lk 14, 16)
Azda si aj my povieme, že nechápeme tých, 
ktorí boli pozvaní ako prví, a oni to odmietli. 
Sme presvedčení, že my by sme to neurobili. 
Lenže toto presvedčenie máme iba dovtedy, 
kým nie sme pozvaní k Eucharistii počas 
svätej liturgie, keď kňaz hovorí: „S Božou 
bázňou a vierou pristúpte“. Koľkí sa vtedy 
postavia a príjmu toto pozvanie? Je to iba 
malá časť z tých, čo sú v chráme. Ako sa 
vtedy Kristus pozerá na naše výhovorky 
alebo na náš nezáujem? Úplne iná situácia 
by nastala, keby to bolo pozvanie k plnému 
stolu. Vtedy by sa hrnul každý. Lenže tu ide 
o inú blaženosť, iné šťastie. Každý z nás 
ju môže zažiť, no musíme prijať Kristovu 
ponuku k stolu. Iba on nám dá silu zmeniť 
seba a svet okolo nás.

Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni 
siedme. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár hlasu a Praotcom, Sláva, I teraz 
kondák Praotcom. Prokimen, Aleluja 
a pričasten iba Praotcom. (HS: 146,319; PZ: 
100,294; HP: 101,308)

PONDELOK 13. december
Mučeníci	Eustratios	a	spol.

Čítania: Hebr 8, 7 – 13, zač. 319; Mk 8, 11 – 
21, zač. 33 (rad.); Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Lk 21, 
12 – 19, zač. 106 (muč.)

...chráňte sa kvasu farizejov... (Mk 8, 15)
Ako to bolo na malej loďke, na ktorej sa pla-
vil Ježiš na druhý breh, tak je to aj na mojej 
loďke, na ktorej sa plavím na druhý „breh“– 
do večnosti. Aj nám Ježiš ukazuje, kým je, 
čo je jeho prvoradým záujmom a čomu žije. 
Spoliehame sa len na seba, svoj rozum, svoje 
zmysly a nevnímame jeho slovo. To je ten 
farizejský kvas, ktorého sa chráňme!

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Tropár, Sláva kondák mučeníkom, 
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja 
a pričasten mučeníkom. (HS: 320; PZ: 295; 
HP: 307)
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UTOROK 14. december
Mučeníci	Tyrsos	a	spol.

Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk 
8, 22 – 26, zač. 34

Vidíš niečo? (Mk 8, 23b)
Ježiš nás tiež udržiava v akejsi závislosti, 
keď nám nedáva naraz, čo si žiadame. 
Rozdáva po častiach a kontroluje, či si 
uvedomujeme, čo sme dostali a čo nám 
ešte chýba. Ak sú to „chodiace stromy“, tak 
neplačme, ale tešme sa, že už vidíme. Ver-
me, že raz budeme vidieť viac, lebo ten, ku 
ktorému nás priviedli, nič nerobí bezdôvod-
ne a nič nerobí polovičato.

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

STREDA 15. december
Arcibiskup	Štefan	Vyznávač

Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 – 
34, zač. 36 (rad.); Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; 
Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv. Štefanovi)

Kto chce ísť za mnou... (Mk 8, 34)
Predstavte si, že by sa Kristus opýtal, kto 
chce ísť za ním. Nahrnulo by sa mnoho 
ľudí, veď ísť za Kristom, ktorý lieči, nasy-
cuje, kriesi mŕtvych, musí byť čosi úžasné. 
Ale Kristus dodáva: „Nech vezme svoj kríž 
a nech ma nasleduje.“ Zostane len málo 
tých, ktorí ochotne pôjdu za ním. Ale tak 
ako niet Krista bez kríža, tak nebude ani 
nášho nasledovania bez nášho osobného 
kríža.

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

ŠTVRTOK 16. december
Prorok	Aggeus

Čítania: Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326; Mk 9, 
10 – 16, zač. 39

Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli... 
(Mk 9, 13)

Z tohto pohľadu sa ľudia nemenia. Čakajú 
Božiu milosť v určitej osobe alebo udalosti. 
Ak to tak nie je, zanevrú, lebo to nesplnilo 
ich predstavy. Neprispôsobujme Krista svoj-
im predstavám, ale svoj život zmeňme podľa 
Kristových predstáv o nás.

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

PIATOK 17. december
Prorok	Daniel

Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9, 
33 – 41, zač. 41 (rad.); Hebr 11, 33 – 40, zač. 

330; Lk 11, 47 – 12, 2a, zač. 62 (svätým)

Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. 
(Mk 9, 38)

Neraz sa stáva, že žiarlime na iných pre 
úspechy v živote, v práci alebo v apoštoláte 
tak, ako žiarlili učeníci, keď videli úspech ko-
hosi iného. Tu je predsa priestor na radosť, 
lebo každé víťazstvo nad zlým je dielom 
Ježiša. Aj v našom živote by to občas vyze-
ralo inak, keby sme sa viac tešili z úspechov 
iných a menej žiarlili.

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

SOBOTA 18. december
Mučeník	Sebastián	a	jeho	spoločníci

Čítania: Gal 3, 8 – 12, zač. 205; Lk 13, 18 – 
29, zač. 72

...spravodlivý bude žiť z viery. (Gal 3, 11)
Chcem dosiahnuť spásu zo skutkov a nie 
z viery. Je to omyl, ktorý nájdeme v živote 
mnohých kresťanov. Galatskí veriaci mali 
podobnú predstavu. Hovorili o nutnosti 
dodržiavania mnohých starozákonných na-
riadení. Apoštol im však pripomína Ježišovu 
obetu na kríži a pripomína im posolstvo 
evanjelia: „Je zjavné, že zákon neospravedl-
ňuje nikoho pred Bohom, lebo spravodlivý 
bude žiť z viery“. (Gal 3, 11) Je to radostné 
posolstvo, ktoré nás má viesť k šťastiu 
a vzdávaniu vďaky, lebo spása je nezaslú-
žený dar hriešnikom, ktorí vo svojom srdci 
prechovávajú živú vieru.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 19. december
Nedeľa	svätých	otcov.	Mučeník	Bonifác

Čítania: Hebr 11, 9 – 10. 17 – 23. 32 – 40, zač. 
328; Mt 1, 1 – 25, zač. 1

Rodokmeň Ježiša Krista... (Mt 1, 1)
Dnes si veľa ľudí dáva robiť rodokmeň, aby 
mali aspoň predstavu o svojich predkoch. 
Niektorí ostanú sklamaní, ak zistia, že niet 
tam ani slávnych, ani úspešných ľudí . Mož-
no aj v Ježišovom rodokmeni by sme chceli 
nájsť len svätých a dokonalých. Aj tu však 
nachádzame výnimky. Júda mal Faresa z Ta-
mary – z manželky svojho syna, Dávid mal 
syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Ale keď sa 
spamätal, konal pokánie za svoje poblúde-
nie. Boh to neodmietol a dostal prísľub, že 
z jeho pokolenia príde Mesiáš. Ak by sme 
rozhodovali o výbere pokolení, dali by sme 
tam iba svätých. A to sväté prichádza, keď 
čítame, že Jakub mal syna Jozefa, manžela 

Márie, z ktorej sa narodil Ježiš. Čakalo sa 
na spravodlivého Jozefa a Prečistú Bohoro-
dičku, z ktorej sa narodil Kristus. Aj v živote 
každého z nás príde čas, keď to hriešne 
odumrie, aby sme sa pokáním pripodobnili 
Jozefovi a Márii. Svet práve dnes potrebuje 
Krista a môže ho dostať len cez svätých. Tak 
je aj našou úlohou, aby ho svet dostal. Ak sa 
raz stane, že naši potomkovia budú zosta-
vovať rodokmeň, nech tam bude naše meno. 
Možno nie sväté, ale ako meno toho, ktorý 
vykonal hlboké pokánie za svoje hriechy.

Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni 
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blažen-
stvá. Tropár hlasu a Otcom. Sláva, I teraz 
kondák Otcom. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten Otcom. (HS: 148,321; PZ: 101,296; HP: 
102,309)

Radoslav Záhorský
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Vianočné koledy

O polnoci v Betleheme 
nebo preťal svetla jas, 
tak oznámil anjel svetu, 
že sa zrodil Mesiáš.

V maštaľke na slame
všetci ho vítame
a od vás, gazdinká, 
darček si pýtame.

Mesiáš požehná 
ten váš skutok milý 
a my vám želáme 
veľa zdravia, sily.

Rozžíhajte sviece, 
nech sa roztrbliece 
svetlo krásne, milé, 
nech osvieti chvíle
zrodu Syna Pána 
do samého rána.
Pre dieťatko, Jezuliatko, 
aby sa mu spalo sladko.

Potom, keď sa vzbudí, 
požehná svet, ľudí.
A za túto správu,
dajte nám groš, stravu.

Krátka sloha,
vrúcne prianie:
všetkým ľuďom
dobrej vôle
zdravie, šťastie,
lásku, pokoj,
Božie požehnanie.
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Pravý vinič
Jednou z ďalších menej 

známych ikon v ikonografii 
Krista je ikona s cirkevno-

slovanským názvom Christos 
– Loza istinnaja  (Kristus 
– Pravý vinič). V tomto ikono-
grafickom námete je zobrazený 
Kristov kríž a pod ním hrob 
v podobe kamenného sarkofá-
gu, z ktorého vyrastá vinič. Pri 
hrobe je vzkriesený Kristus ode-
tý bedrovým rúškom. V rukách 
stláča strapec hrozna. Víno 
stekajúce zo strapca zachytáva 
do čaše pod ním kľačiaci anjel.
Ako uvádza I. Pripačkin, 

v jeruzalemskom archeologic-
kom a umeleckom múzeu sa 
uchováva ikona Spas – Loza is-
tinnaja (datovaná do roku 1799) 
z dielne maliara pochádzajú-
ceho zo Západnej Ukrajiny. Jej 
prevedenie je úplne odlišné 
oproti predošlému spomína-
nému zobrazeniu. V tomto 
prípade je Kristus zobrazený 
pri prestole. Telo má skropené 
kvapkami krvi, má odetý pur-
purový plášť a na hlave tŕňovú 
korunu. Z prebodnutého rebra 
mu vyrastá vinič, ktorý lemuje 

jeho postavu a spúš-
ťa sa do jeho rúk. 
Ježiš rukami stláča 
strapec hrozna nad 
čašou umiestnenou 
na prestole, ktorú 
pridržiava anjel. Ten-
to ikonografický typ 
vznikol na základe 
slov evanjelia: „Ja som 
vinič, vy ste ratolesti“ 
(Jn 15, 5), ktorého 
obsah je eucharis-
tický. Zdôrazňuje sa 
tu spasiteľský aspekt 
Kristovej služby, jeho 
smrť na kríži pre 
spásu ľudského rodu, 
na pamiatku ktorej 
sa prináša nekrvavá 
obeta. Po prvýkrát sa 
objavuje v 16. storočí 
v gréckych monastie-
roch. Neskôr (v období 17. – 18. 
storočia) sa ním zdobia pritvory 
(vstupné časti chrámov) v Rus-
ku a na Ukrajine.
Asi najvýstižnejšie spomína-

né Kristove slová o viniči a rato-
lestiach interpretuje ikonogra-
fický typ Krétskej školy druhej 

polovice 15. storočia z Mo-
nastiera Presvätej Bohorodičky 
Hodigitrie (Kenurdžo, Kréta). 
Ikona sa taktiež volá Christos 
– Loza istinnaja a zobrazuje 
Krista ako Vševládcu, nie však 
v celej postave, ale len po pás, 
obklopeného viničom, v ktoré-

ho vetvách sú zhora 
oproti sebe zobrazení 
Presvätá Bohorodič-
ka a svätý Ján Krstiteľ 
a pod nimi po oboch 
stranách apoštoli.
„Ja som pravý 

vinič a môj Otec je 
vinohradník. On 
každú ratolesť, ktorá 
na mne neprináša 
ovocie, odrezáva 
a každú, ktorá ovocie 
prináša, čistí, aby pri-
nášala viac ovocia... 
Ostaňte vo mne a ja 
vo vás. Ako ratolesť 
nemôže prinášať 
ovocie sama od seba, 
ak neostane na viniči, 
tak ani vy, ak neosta-
nete vo mne. Ja som 
vinič, vy ste ratolesti. 

Kto ostáva vo mne a ja v ňom, 
prináša veľa ovocia; lebo bezo 
mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 
15, 1 – 2. 4 – 5) n

Milan Gábor
snímka (Eucharistický Kris-

tus, 17. storočie):  
upload.wikimedia.org

KNIHA: Bill Hybels 
– Kým si, keď sa nik 
nepozerá?

(6, 90 eur, 144 strán)
Ako byť sám sebou 

a nepristupovať na kom-
promisy.
Zistite, k čomu vás 

Boh v tomto svete povo-
láva. Kniha Kým si, keď 
sa nik nepozerá? dláždi cestu k poznaniu, 
ako získať Boží charakter.
„Keď si ráno čítam noviny alebo keď 

večer počúvam správy, vždy reagujem 
rovnako: zlo zo sveta nezmizne, kým ľudia, 
ktorí milujú Boha a ktorí sa pálčivým prob-
lémom sveta odmietajú podvoliť, nezačnú 
žiť podľa svojich hodnôt – odvahy, disciplí-
ny a lásky.“

FILM: Extraordinary Mea-
sures (Ťažké rozhodnutia)

Život skutočne nie je 
ľahký. A ešte viac to platí, 
ak rodič musí otvorene 
bojovať o život svojho 
dieťaťa. Skvelý herec Har-
rison Ford a sympatický 
Brendan Fraser vytvorili 
vynikajúcu dvojicu v sku-
točnom príbehu prekonávania ľudských 
možností pre záchranu jedného života. 
Dráma opisuje neochvejné odhodlanie otca, 
ktorý sa snaží nájsť spolu s genetikom liek 
proti zákernej genetickej chorobe, ktorá 
zabíja jeho dieťa, ktoré sa nemá dožiť ani 10 
rokov. Skutočný príbeh zdolávania životných 
ciest od nuly až po veľkolepý objav lieku pro-
ti Pompeho chorobe je nielen vynikajúcim 
filmom, ale aj príkladom pre každého rodi-
ča, ktorý miluje svoje dieťa. Kde sú hranice 
rodičovskej lásky? A existujú vôbec?

Lukáš Petruš

HUDBA: Day of Fire  
– Losing All

Day of Fire (Deň ohňa) 
je skupina vytvorená 
spevákom Joshom 
Brownom, ktorý sa 
po tom, čo takmer 
zomrel na predávkova-
nie heroínom, rozhodol obrátiť svoj život 
o 180 stupňov. Zistil, že nie drogy a alkohol, 
ale jedine Boh ho môže urobiť šťastným. 
Teraz často navštevuje väzenia, kde strávil 
určitý čas, a hovorí väzňom o Bohu, obrá-
tení, viere a Ježišovi, ktorý sa obetoval aj 
za nich, a vydáva svoje svedectvo. Robí to 
tým, čo mu ide najlepšie – hudbou. V no-
vom albume Losing All (Strata všetkého) 
svojím osobitým štýlom mixu klasického 
rokenrolu a moderného rocku spieva o ľud-
skej slabosti, závislosti od hriechu a svojej 
skúsenosti. Zároveň v textoch vyzýva k ob-
ráteniu a hľadaniu pravej lásky – Boha.

Lukáš Petruš
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 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – december
50 rokov: Eva Onofrejová, Trnkov
60 rokov: Helena Hlubeňová, Sečovce
70 rokov: Zuzana Engelová, Laškovce; Mária 
Husivargová, Vranov nad Topľou; Štefan 
Ivanov, Košice; Ing. Mária Jacková. Sečovce; 
Mária Kováčová, Úbrež; Eva Martinčeková, 
Košice
75 rokov: Mária Bodnárová, Čeľovce; Kata-
rína Jenčušová, Kojšov; Mária Križalkovičová, 
Vranov nad Topľou; Michal Sučka, Lada; Anna 
Tomčíková, Vojčice
80 rokov: Paulína Dutková, Košice; Anna 
Ivaničová, Vranov nad Topľou; Jozef Kučma, 
Zemplínske Jastrabie; Anna Petrušková, 
Ruská Nová Ves; MUDr. Rafael Podhajeczký, 
Kežmarok; Anna Sučková, Chmeľov
85 rokov: Anna Dobranská, Sečovce; Alžbeta 
Kubeková, Poprad; Anna Michalčínová, 
Chmeľová; Mária Puškariková, Trnava pri 
Laborci; Anna Vasiľová-Jasem, Zalužice

 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
05.12. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
09.12. 18.00 hod. Humenné-mesto – gr. 
kat. chrám
Modlitba príhovoru
09.12. 18.00 hod. Vranov nad Topľou – Ka-
tolícky dom kultúry

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

 jubileá kňazov
Ján Čuchráč CSsR, rektor chrámu v Starej 
Ľubovni – 23. december – 60 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja 

lita!

 blahoželáme

20. novembra si pripo-
míname spolu s vami, 
drahý duchovný otec 
Marko Durlák, vaše 
krásne 35. narodeni-
ny a  posielame vám 
do  Ríma duchovnú 
kyticu. Pán si vás vy-
volil za prostredníka svojho konania, a preto 

vám do ďalších rokov vyprosujeme, aby ste 
vydržali pri tomto prameni Božej lásky a boli 
neustále v úžase nad tajomstvami viery. Nech 
vám pomáha silné vanutie Svätého Ducha vo 
vašom srdci spolu s  láskavým orodovaním 
Presvätej Bohorodičky, aby ste obsiahli všetky 
potrebné milosti na službu Bohu i ľuďom.

Na mnohaja i blahaja lita!
s úctou a vďakou gréckokatolíci  

z Farnosti Uspenia Presvätej Bohorodičky 
v Humennom

Naša milovaná mam-
ka, babka a prabab-
ka Mária Becová 
z Michaloviec sa 26. 
novembra dožíva 
požehnaných 80 ro-
kov života. K tomuto 
krásnemu životnému 

jubileu jej od nášho nebeského Otca vyprosu-
jeme hojnosť Božích milostí, zdravie, šťastie 
a ešte veľa príjemných chvíľ prežitých v kruhu 
tých, ktorí ju majú radi. Za všetko jej ďakujú 
a Presvätú Bohorodičku o pomoc a ochranu 
prosia syn Michal s manželkou Evou, vnuk 
Michal s manželkou Darinou, vnuk Martin 
s manželkou Alenou a pravnučky Lívia Anna 
a Sofia Ester, ktoré prababku silno objímajú 
a bozkávajú.

Nech Pán žehná vaše kroky na mnohé 
a blahé roky!

 oznamy

Vianočný darček pre vaše dieťa
Oddych, hru, nové vedomosti, povzbudenie 
vo viere – to všetko prináša biblická počíta-
čová hra Dávid – V mene Pána zástupov. 

Tri levely prevedú deti i dospelých udalosťami 
Dávidovho vyvolenia, pomazania za kráľa aj 
boja s Goliášom, a naučia aj nás bojovať s na-
šimi goliášmi tak, že budeme počúvať Boží 
hlas a pozerať sa na to, čo je v srdci človeka. 
Pestrá grafika, vkusné piesne i napínavosť 
hľadania spestria voľný čas každého, kto si 
pod stromčekom nájde aj takýto darček. 
Viac informácií na www.david-hra.sk alebo 
v predajni Petra, Hlavná 2, 080 01, Prešov.

-vj

Prednášky v Centre spirituality Východ 
– Západ Michala Lacka
Centrum Spirituality Východ – Západ Mi-
chala Lacka v  Košiciach sa v  rámci svojich 
zámerov a dlhodobých plánov rozhodlo raz 
mesačne (každú poslednú stredu v mesiaci 
o 18. hodine vo veľkej aule na Komenského 
14) organizovať prednášky pozvaných hostí 
alebo členov centra spirituality pre verejnosť, 
priaznivcov a  dobrodincov, intelektuálov 
a vysokoškolákov.
Termín najbližšej prednášky: 
24. november o 18.00 hod.
Prednášajúci: P. Jozef Kyselica SJ
Téma: Pastoračný prístup Cirkvi k rozve-
deným a znova uzavretým manželstvám

Michal Vadrna

 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.

 cennÍk inzercie

nájdete na slovo.grkatpo.sk.
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 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
 22.11. (pondelok)  08.30 Poznaj svoju vieru – 
Sviatosť zmierenia 09.00 Doma je doma 10.00 
Spravodajský súhrn 10.20 Z  prameňa P 10.30 
Poltón klub 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Cesta na horu 
Zvir ⓬ 13.00 Prví kresťania – Byzancia – Nový 
Rím (9) 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 Medzi 
nebom a zemou 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami P 18.55 Školy pre Európu 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 
Storočie reforiem – Západná schizma
 23.11. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – maga-
zín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Storočie reforiem 
– Západná schizma 13.00 Katechézy Benedikta 
XVI. 13.30 Závislosti ⓬ 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 – Sviatosť zmierenia 17.00 Vlastná cesta 
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Božie 
deti – Čiriklovo – vtáčik 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 Školy pre Európu
 24.11. (streda)  08.30 Mestečko nádeje 08.45 Pá 
a Pí – Otužilci v kožuchu P 09.00 Doma je doma 
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodo-
kument P 10.30 Generálna audiencia P 12.30 Školy 
pre Európu 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 
Mikrodokument 17.10 Katechéza 17.30 Doma 
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Koptské kláštory 
v Egyptskej púšti P 19.25 Gurmánska misia P 19.40 
Kniha 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 
Správy P 20.10 Závislosti – Návrat ⓬ P 20.20 
LAJF – Jeseň je sen P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri 
káve 22.25 Božie deti – Čiriklovo – vtáčik
 25.11. (štvrtok)  08.30 Starý zákon (31) 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 U  Pavla 11.50 
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Božie deti 
– Čiriklovo – vtáčik 13.00 Poltón klub 13.55 
Závislosti – Návrat 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 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 
Každý deň je nedeľa 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 Koptské kláštory v Egyptskej púšti
 26.11. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Pá a Pí – Pletací 
stroj – Križiak 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 
13.00 Školy pre Európu 13.30 Medzi nebom a ze-
mou 14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 
15.15 Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné 
pódium 16.30 Starý zákon (31) 17.00 Štúdio AHA! 

17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 
Z  prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 
Storočie reforiem – Katolícke reformy P 19.25 Sa-
leziánsky magazín 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 Každý deň je nedeľa
 27.11. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Starý zákon 
(32) P 07.25 Poznaj svoju vieru – Panna Mária, 
tvoja matka P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápa-
dov P 08.35 Mestečko nádeje P 08.50 Ako slimák 
Maťo vychoval lastovičku P 09.05 Tandem kvíz 
09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 
10.50 LAJF – Jeseň je sen 11.50 Závislosti – Návrat 
⓬ 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad kat. periodík 
12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio divina 
14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia 16.00 
Školy pre Európu 16.30 Každý deň je nedeľa 17.00 
Storočie reforiem – Katolícke reformy 17.30 FILMiX 
⓬ 18.00 Vešpery P 19.30 Katechézy Benedikta 
XVI. 20.00 Spravod. súhrn P 20.20 Karol – človek, 
ktorý sa stal pápežom (1) ⓬ P 22.15 Mikrodoku-
ment P 22.25 U Pavla 23.45 Spravod. súhrn
 28.11. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Poznaj svoju vieru – Panna Mária, tvoja matka 
07.30 U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30 
Luxáreň 10.15 Svätá omša z katedrály sv. Martina 
v Bratislave P 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 
12.50 Starý zákon (32) 13.15 Poznaj svoju vieru 
– Panna Mária, tvoja matka 13.40 Klbko 13.55 
Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.35 
Ako slimák Maťo našiel škriatka Klinčeka P 14.55 
Storočie reforiem – Katolícke reformy 15.30 Karol 
– Človek, ktorý sa stal pápežom (1) ⓬ 17.20 
Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky 
magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie 
kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15 Poézia 
19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P 20.00 
Spravodajský súhrn 20.15 Závislosti – Návrat 
⓬ 20.25 Božie deti – Čiriklovo – vtáčik 20.50 
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 
21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia – magazín 
⓬ 22.50 LAJF – Jeseň je sen 23.45 Spravod. súhrn
 29.11. (pondelok)  08.30 Poznaj svoju vieru – Pan-
na Mária, tvoja matka 09.00 Doma je doma 10.00 
Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 LAJF 
– Jeseň je sen 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Červené 
more 13.00 Každý deň je nedeľa 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 18.55 Elektronická kazateľnica P 19.25 
Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj 
názor P 20.20 U Nikodéma P 21.45 Pri káve 22.25 
Storočie reforiem – Katolícke reformy
 30.11. (utorok)  08.30 Centrum nápadov 09.00 
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia – 
magazín ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30 Storočie 
reforiem – Katolícke reformy 13.00 Katechézy 
Benedikta XVI. 13.30 Závislosti – Návrat 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 – Panna Mária, tvoja 
matka 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma je doma P 
18.55 Božie deti – Don Bosco na Poštárke P 19.25 
Octava dies 19.50 Návratka 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 Elektronická kazateľnica
 01.12. (streda)  08.30 Mestečko nádeje 08.45 
Ako Maťo s  Klinčekom zachránili les P 09.00 

Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 
10.25 Mikrodokument P 10.30 Gen. audiencia P 
12.30 Elektronická kazateľnica 13.00 Poltón 13.30 
Večerná univ. 14.15 Pri káve 15.00 Lectio divina 
15.45 Tandem kvíz 16.30 Centrum nápadov 17.10 
Katechéza 17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprá-
vočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalvá-
riami 18.55 Kláštor sv. Kataríny na Sinaji P 19.25 
Štúdio AHA! 19.55 Prehľad kat. periodík P 20.00 
Správy P 20.10 Závislosti – Chcem sa opiť ⓬ P 
20.20 Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta 21.45 
Pri káve 22.25 Božie deti – Don Bosco na Poštárke
 02.12. (štvrtok)  08.30 Starý zákon (32) 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 Božie deti – Don Bosco 
na Poštárke 13.00 LAJF – Jeseň je sen 13.55 Závis-
losti – Chcem sa opiť ⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja 
misia – magazín ⓬	16.00 Kniha 16.15 Poézia 
16.30 Klbko 16.45 Ako sa Maťo s Klinčekom opa-
ľovali P 16.55 Octava dies 17.30 Doma je doma P 
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Pu-
tovanie kalváriami 18.55 Sme živé kamene P 19.25 
Poltón P 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj 
názor 20.20 Lectio divina 21.00 Hudobné pódium 
21.45 Pri káve 22.25 Kláštor sv. Kataríny na Sinaji
 03.12. (piatok)  08.30 Klbko 08.45 Ako Maťo 
s Klinčekom nespoznali blchu 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 univ. 11.40 Katechéza 12.30 Kláštor sv. 
Kataríny na Sinaji 13.00 Elektronická kazateľnica 
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 (32) 
17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30 
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie 
kalváriami 18.55 Storočie reforiem – Európa pred 
Tridentským koncilom P 19.25 FILMiX ⓬ 19.50 
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Prehľad kat. periodík 
20.20 Moja misia – mag. ⓬ P 21.15 Katechézy Be-
nedikta XVI. 21.45 Pri káve 22.25 Sme živé kamene
 04.12. (sobota)  06.45 Správy 07.00 Starý zákon 
(33) P 07.25 Poznaj svoju vieru – Prvé sväté prijí-
manie P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 
08.35 Mestečko nádeje P 08.50 Ako Maťo s Klinče-
kom našli poklad P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou 
vetou 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 
Poltón klub 11.50 Závislosti – Chcem sa opiť ⓬ 
12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych period-
ík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi nebom 
a zemou 14.15 Gen. audiencia 15.40 Poézia 16.00 
Elektronická kazateľnica 16.30 Sme živé kamene 
17.00 Storočie reforiem – Európa pred Tridentským 
koncilom 17.30 FILMiX ⓬18.00 Luxáreň 18.30 
Rozprávočka P 18.45 Tandem kvíz P 19.25 Puto-
vanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI. 
20.00 Spravod. súhrn P 20.20 Karol – človek, ktorý 
sa stal pápežom (2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 
22.25 U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
 05.12. (nedeľa)  06.45 Spravodajský súhrn 07.00 
Poznaj svoju vieru – Prvé sväté prijímanie 07.30 
U Nikodéma 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 
Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxá-
reň 10.00 Svätá omša P 11.15 Závislosti – Chcem sa 
opiť ⓬ 11.30 Kláštor sv. Kataríny na Sinaji 12.00 
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Starý zákon (33) 
13.15 Poznaj svoju vieru – Prvé sväté prijímanie 
13.40 Klbko 13.55 Mikuláš – chlapec, ktorý sa 
stal svätcom P 14.20 Mestečko nádeje 14.35 Ako 
Maťo s Klinčekom vrátili vajíčko... P 14.55 Storočie 
reforiem – Európa pred Tridentským koncilom 
15.30 Karol – človek, ktorý sa stal pápežom (2) 
⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 

Poltón 18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie 
kalváriami 18.45 Vlastná cesta 19.15 Poézia 19.30 
Kniha 19.45 Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 
20.15 Závislosti – Chcem sa opiť ⓬ 20.25 Božie 
deti – Don Bosco na Poštárke 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 Spravodajský súhrn

 stv – dvojka
 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)  08.50 Devín kostol – dokument 
o pozoruhodnostiach Bratislavy 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 13.45 
Marana tha! R 14.10 V očakávaní R
 01.12. (streda)  17.25 Moja misia – Misionár 
na Pangalane – misionár Štefan Bebjak na Ma-
dagaskare 20.10 Slovo 20.15 Sola gratia – Jedine 
milosťou – televízny dokument o dejinách Evanje-
lickej cirkvi a. v. od reformácie po Žilinskú synodu
 02.12. (štvrtok)  08.30 Moja misia – Misionár 
na Pangalane R 11.30 Sola gratia – Jedine milos-
ťou R 17.30 Moja misia – Cesta z pralesa – misio-
nárska legenda Ján Šutka pracuje 50 rokov medzi 
indiánmi Shuar v ekvádorskom pralese
 03.12. (piatok)  08.30 Moja misia – Cesta z pra-
lesa R 17.25 Moja misia – Čo slová nepovedia 
– slovenská misionárka na Sibíri
 04.12. (sobota)  07.05 Moja misia – Čo slová 
nepovedia R 15.05 Poltón – magazín o slovenskej 
gospelovej hudbe
 05.12. (nedeľa)  09.30 Poltón R 13.35 Orientácie – 
monotematické vydanie magazínu zo 400. výročia 
Žilinskej synody 14.05 Slovo 23.15 Slovo R
 06.12. (pondelok)  13.15 Orientácie R
 08.12. (streda)  17.25 Orientácie – rozhovor 
s kardinálom Korcom o úcte k Panne Márii a mari-
ánskych zjaveniach 17.55 Sviatočné slovo 
 11.12. (sobota)  14.25 Poltón – magazín o gospe-
lovej hudobnej scéne
 12.12. (nedeľa)  13.00 Orientácie – náboženský 
magazín z Košíc 13.30 Slovo 
 13.12. (pondelok)  13.00 Orientácie R
 16.12. (štvrtok)  22.00 Sféry dôverné – diskusná 
relácia
 17.12. (piatok)  14.25 Sféry dôverné R 20.10 
Leonard Stoeckel – polohraný dokumentárny film 
o  významnom predstaviteľovi protestantizmu 
v 16. storočí
 18.12. (sobota)  09.35 Leonard Stoeckel R 14.15 
Poltón – gospelová hitparáda
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Pomôcky:  
TVT, Ah, Ons, 

Amid, NTV

Domácke 
ženské 
meno

Nezvinovali Lopota Násilím 
odvleč Časť lode Citoslovce 

prekvapenia Velebnosť
Súbor 

všetkých 
písmen

Severské 
zviera

Egyptský boh 
Mesiaca

Autor:  
Vladimír  

Komanický
3. časť 

tajničky
Zábavný 
program

Robila závery 
indukčnou 
metódou

Kód Peru

1. časť 
tajničky

Symetrála

EČV Trebišova

Prací prášok
Hora Televízna spol. 

Thajska
Rímske 
číslo 45 Ruský súhlas

slovo
Španielsky 

ostrov Predmet Priestor  
pri dome

Patriaci 
Ondrovi

Dusíkatá 
zlúčenina Potára

Olympia,  
po domácky

Bulh. kúpeľné 
stredisko Popevok

Tri osoby Náš časopis

Ale
Toho mesiaca Adela,  

po domácky
Ovocná 
záhrada

Osudové 
znamenie Vábí Odlišný

Kurizoval
Vodca Hunov

Televízna spol. 
Nigérie

Pôst 
muslimov

Súhlas
Plošná miera Existujú

Okrem iného, 
skratka

Mastná 
kvapalina

2. časť 
tajničky

Previnenie
Značka 

nákladných 
áut

Plúžia

 Ľ s v u b o v ž i a k e k r a j t

 l e o e s m ú ch n n d o m e u r a

 p o i h l a s a i r d t l l l m i

 n l i c o k r d a l e i y i i b a

 ch n o b v b o v h l a d g z b F o

 a v e d o e d m k k o k a o e a l

 r d t m i o i ó o v í p a k t F d

 h h a y p n n t s n h d a i t ť e

 a k n n s a a a t a ó m m t s o i

 s k o e a i t o r t a a o e a k r

 a u l s v n b i a l l v l Ľ a i ž

 v l a s ť o Á k a a o o b i l i e

 k h o n r z n s k s b a n Á n y e

legenda: amur, ananÁs, atlas, atóm, banÁny, bolesť, 
cieĽ, eFez, empatia, etanol, Film, hlad, hluk, hnev, 
hrach, chlieb, ihla, indigo, kain, kalamita, kalich, 
katóda, keFa, koliba, kostra, kosť, kraj, kvas, lopa-
ta, obed, obilie, oblek, obrana, obuv, odev, odvar, 
ovos, plodina, redaktor, robotník, rodina, salÁma, 
slovo, sviatok, vlasť, zima, zrno, žiak, žiaĽ, žriedlo.

tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.  
autor: marek pataky.

SPRÁVNE RIEŠENIA z  čísla 22: krížovka: (pozri sir 7, 33a); 
osemsmerovka: láska kristova je našou silou. VýhERcA: 
Ľudmila zalehová, stropkov. zo správnych riešení vylosu-
jeme 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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 19.12. (nedeľa)  12.45 Orientácie – benediktíni 
zo Sampora 13.10 Slovo 14.25 Poltón – gospelová 
hitparáda

 rádio lumen
 19.11. (piatok)  20.30 ÚV hovor – Profesionálne 
rodiny.

 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

 27.11. (sobota)  20.30 Od ucha k duchu – Mesiac 
s pápežom Benediktom XVI.

 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

 30.11. (utorok)  20.30 Duchovný obzor – du-
chovná príprava na Vianoce u gréckokatolíkov
 05.12. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Zo života 
do života – cyklus poslucháčskych príbehov

 12.12. (nedeľa)  14.00 Rozhlasová hra – Choď 
za svetlom – príbeh svätej Lucie

 rádio slovensko
 Streda  19.20 Ekuména vo svete
 Štvrtok  19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
 Nedeľa  21.05 Cesty

 rádio slovensko a regina
 21.11. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Kostola sv. 
Františka Xaverského v Banskej Bystrici

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

 05.12. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Kostola sv. 
Antona Paduánskeho v Košiciach

 12.12. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Kostola Sv. 
rodiny v Bratislave

 19.12. (nedeľa)  09.30 Svätá omša z Kostola Sv. 
rodiny v Bratislave

 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
 21.11. (nedeľa)  07.55 Z duše – Kristus Kráľ

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

 05.12. (nedeľa)  07.55 Z duše – Mikulášsky dar

 12.12. (nedeľa)  07.55 Z duše – Vidieť srdcom

 19.12. (nedeľa)  07.55 Z duše – Pred sviatkami 
Vianoc

 rádio regina (ke)
 12.12. (nedeľa)  07.00 Gréckokatolícka svätá 
liturgia (cirkevnoslovanská) z Chrámu Ochrany 
Presvätej Bohorodičky v Rešove, celebruje otec 
Miroslav Mrug 

 rádio devÍn
 Nedeľa  08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

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

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

26. – 28.11. Kurz Emauzy (otec Jozef Maretta a Evanj. 
škola sv. Mikuláša). Kurz o čítaní a štúdiu Božieho slova.
10. – 12.12. Víkend s princom Kaspiánom (otec Milan 
Záleha) 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

19. – 21.11.2010 – Víkend pre kňazské rodiny
10. – 12.12.2010 – Kurz Elkána a Anna. Podmienkou 
je mať absolvovaný kurz Rút.
21. – 23.01.2011 – Kurz Rút  (Hľadanie Božieho plánu 
pre manželstvo)

 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 19.15 Modlitby chvál mladých v GMPC (Šarišanka)
Štvrtok – 16.00 Škola do manželstva
Piatok – 18.00 Dom modlitby pre mladých

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?
30.11. (utorok) 18.00 The Ghosts of Girlfriends Past 
(Všetky moje ex) – film a beseda. Vtipný pohľad na zme-
nu ľudského života. Alebo mužského?
01.12. (streda) 18.00 Izrael – včera a dnes. V rámci tejto 
aktivity sa bude sláviť Chanuka (židovský Sviatok svetiel). 
Súčasťou večera bude aj ochutnávka tradičných židov-
ských jedál, ktoré sa zvyknú pripravovať na tento sviatok.
07.12. (utorok) 18.00 Welcome – film a beseda. Príbeh 
emigranta, ktorý urobí pre lásku všetko. Naozaj všetko.

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.

 pútnické miesta

Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
04.12.2010 – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.)
05.12.2010 – Sv. liturgia s  modlitbami za  uzdra-
venie 

Michalovce, kláštor redemptoristov
04.12.2010 – Fatimská sobota (začiatok o 8.30 hod.)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
05.12.2010 – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program 
na hore Zvir sa začína o 9.00 hod.)
8.12.2010  – Svätá liturgia pri príležitosti sviatku Ne-
poškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky, ktorému je 
zasvätená kaplnka ha hore Zvir (o 12.00 hod.)
24.12.2010 – Svätá liturgia (o 24.00 hod.) 
31.12.2010 – Svätá liturgia a eucharistická adorácia 
(o 24.00 hod.)

Gréckokatolícke	mládežnícke	centrum	Bárka
Zodpovední	vedúci:	otec	Erich	Eštvan	a	otec	Slavomír	Zahorjan
E-mail:	skolacentrum@cenrum.sk
Telefón:	057/4490290
Adresa:	GMC	Bárka,	Juskova	Voľa	118,	094	12	Vechec

Tábor sv. prvomučeníka Štefana
3.	ročník	zimného	pobytového	tábora	pre	deti

 
GMC	Bárka	v	Juskovej	Voli

organizuje počas zimných prázdnin

2.	–	5.	januára	2011

tretí ročník zimného pobytového tábora pre deti vo veku od	9	do	12	rokov.
Cena pobytu pre jednu osobu je 20 €. Pre členov CVČ je cena 15 €.

Z kapacitných dôvodov nemožno prijať viac ako 90 detí, preto sa treba prihlásiť čím skôr. 
Najneskôr však do 21. decembra.

Nahlasovať sa možno telefonicky na čísle: 057/44	90	290	alebo e-mailom na adrese: skola-
centrum@centrum.sk.

Účastnícky poplatok pre 90 prijatých bude treba zaplatiť do 24. decembra na číslo účtu: 
2463401555/0200.

Tábor sa začína registráciou 2.	januára	od	16.00	hod.	do	17.30	hod. Samotný program v tá-
bore sa začína večerou o 18.00 hod. a končí sa 5. januára obedom o 12.00 hod.
Treba si so sebou doniesť vyhlásenie o tom, že účastník neprišiel do kontaktu s infekciou 
(nesmie byť staršie ako 3 dni), teplé oblečenie (aj na výmenu po prípadnej dobrej sánkovačke 
či guľovačke) a Sväté písmo.
Príchod a odchod je vo vlastnej réžii.

Záväznú prihlášku spolu s tlačivom o zdravotnom stave si budete môcť stiahnuť na webovej 
stránke www.gmcbarka.sk alebo vyzdvihnúť na svojom farskom úrade.
Záväznú	prihlášku	zašlite	poštou	na	adresu	usporiadateľa	tábora	(CVČ,	Juskova	Voľa	
118,	094	12	Vechec)	najneskôr	3	dni	pred	začiatkom	tábora.


