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Dom Svätého Ducha v Prešove
Dom bl. Pavla Petra Gojdiča
a bl. Jozafáty v Prešove

H

istória pôsobenia
sestier v Prešove sa
začína v roku 1928 príchodom prvých štyroch sestier
z Ukrajiny, ktoré pozval vladyka
Pavel Gojdič OSBM. Od svojho
príchodu až do vybudovania
kláštora so sirotincom na Sládkovičovej ulici (1934) bývali
sestry v kňazskom seminári
a neskôr v biskupskej rezidencii, kde aj pracovali. Učili náboženstvo a pripravovali deti
na prvú svätú spoveď, venovali
sa dievčatám zo Spolku svätej
Anny, pomáhali chorým, šili
rúcha a starali sa o katedrálny
chrám. Pôsobili tu až do roku
1949, keď museli násilne opustiť

Poláka, ktorý býval v susedstve,
nedokončený dvojpodlažný
dom. Tento dom sa stal prvým
oficiálnym domom noviciátu
sestier služobníc. Provinciálny
dom bol malý a jednopodlažný,

dateľke Jozafáte Hordaševskej
a vladykovi Pavlovi Gojdičovi.
Po prvýkrát bol v kaplnke
sestier umiestnený ikonostas, aj
keď neúplný. Na priečelí domu
bola umiestnená veľká ikona

kláštor, eparchiu i Slovensko.
V roku 1968 sa po politickom
uvoľnení mohli vrátiť naspäť
do Prešova, ale už nie do svojho
pôvodného kláštora. V rokoch
1973, po piatich rokoch pôsobenia, kúpili dom na Táborisku,
v blízkosti sirotinca. V tomto
dome sa zrodila história nového
pokolenia „totalitných“ sestier
a sestier slobodného porevolučného obdobia. V roku 1990 sa
kláštor oficiálne stal provinciálnym domom s provinciálnou
predstavenou sr. Pavlou Ištvaníkovou. V dome bývali aj kandidátky a novicky a bolo ho treba
priestorovo rozčleniť. V roku
1990 kúpili sestry od Ing. A.

preto sa v roku 1991 urobila prístavba. Bola snaha, aby sa tieto
dva domy prepojili centrálnou
kaplnkou, ale hlavný architekt
Prešova to nedovolil. Pri rekonštrukcii podkrovia provinciálneho domu sa urobila kaplnka
zasvätená patrónovi provincie –
Svätému Duchu. Dom na Sládkovičovej ulici, ktorý slúžil
v rokoch 1990 – 2000 ako noviciát, bol v Jubilejnom roku 2000
presťahovaný do zrekonštruovaného domu na Sázavského
ulici. V rokoch 2000 – 2005 bolo
sídlo provinciálneho domu prenesené na Sládkovičovu ulicu
24 a bola zriadená aj kaplnka
zasvätená prvej sestre a zakla-

Presvätej Bohorodičky – Oranta
od M. Lajčiaka z Michaloviec.
Dom na Sládkovičovej ulici 22
slúžil ako kláštor pre miestnu
komunitu. Vzhľadom na nevyhovujúce podmienky pôvodnej
časti domu sa v rokoch 2006 –
2007 uskutočnila druhá rekonštrukcia. Po slávnosti posviacky
8. decembra 2007 sa tento
kláštor stál sídlom provinciálnej

predstavenej. V kaplnke provinciálneho domu bol v roku 2008
umiestnený ikonostas. Tvorí ho
hlavný rad s ikonami od Mgr. E.
Dankovčíkovej. Tento dom
je dvojpodlažný a žije v ňom
8 sestier. Súčasťou miestnej
komunity sú aj 4 sestry, ktoré
bývajú na Sládkovičovej ulici
24. Prvé podlažie a prízemie
domu prechodne slúži na administratívne a iné účely zariadenia opatrovateľskej služby sv.
Kozmu a Damiána pre starých
a chorých ľudí, ktoré vedú sestry. Toto zariadenie s pôvodným
sídlom na Rumanovej ulici je
momentálne z dôvodu rekonštrukcie budovy presťahované.
Sestry sú povolané k spoločnému životu v modlitbe a službe. Toto sa snažia denno-denne
napĺňať v živote v spoločenstve
a prostredníctvom misie, ktorá
im bola zverená. Vyučujú deti
a mládež náboženstvo, vycho-

vávajú a učia deti v materskej
škole a na Gymnáziu bl. P. P.
Gojdiča, pracujú na Arcibiskupskom úrade v Prešove. Starajú
sa o katedrálny chrám službou
v sakristii a vedením spevu, šijú
liturgické rúcha, slúžia chorým
v Dome sv. Kozmu a Damiána
a pomáhajú ľuďom z farnosti. n
Štefánia L. Jurčenková SNPM
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Nový rok v nádeji
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V našom srdci povstáva v priebehu života
viacero oprávnených túžob, ktoré sa snažíme počas plynúcich rokov naplniť. Niekedy
sa nám tieto túžby podarí zrealizovať, a tým
svoj život privádzame k osobnému naplneniu. Inokedy zostávame s pocitom sklamania, lebo to, čo sme chceli dosiahnuť,
sa nám akosi vyšmyklo z rúk. No čím sme
vekom starší, tým viac bezmocne pripúšťame, že z daru pozemského života sa nám
pomaly, ale neúprosne odkrojuje. Za hranicou času je pre človeka už len jediná túžba:
dôjsť k Bohu v blaženej večnosti. Lebo ako
hovorí básnik, „narodili sme sa pre večnosť,
nie pre čas“ (J. Tóth).
Nedávno sa začal nový občiansky rok
2011 a my sme v kalendári plynúceho času
obrátili ďalšiu stránku. Striedanie dvoch
rokov je vhodným časom, keď si viac ako
inokedy uvedomujeme vážnosť tohto pozemského života, od ktorého prežitia závisí
naša večnosť. Preto by sme sa mali práve
na prahu nového roka zastaviť a obhliadnuť
sa smerom do minulosti i do budúcnosti.
Za prežitú minulosť je spravodlivé vysloviť
vďaku nášmu Bohu. Predovšetkým za to,
že sme ju mohli prežívať v pokoji a prijať
od Pána Boha množstvo rozličných darov
a milostí. Využili sme ich? Pri potrebnej
reflexii nad uplynulým rokom je vždy šťastnejší ten, komu vlastné svedomie tlmočí, že
je s odídeným úsekom svojho života vcelku
spokojný. V pohľade do blízkej budúcnosti
sa nám ponúka možnosť opätovného nastavenia nášho srdca podľa receptu Kristovho
evanjelia. Tou podstatnou skutočnosťou
pre naše duchovné srdce je láska. Každodenná úprimná snaha o rozvoj lásky k Bohu
i vzájomnej lásky je dôležitejšia ako naše
plány, úspechy alebo materiálne výhody.
Bez ozajstnej altruistickej lásky je totiž svet
odsúdený na sebazničujúci zánik.
Na začiatku nového roka môžeme mať
aj isté obavy či otázky. Ako to pôjde ďalej
s nami, s našou miestnou cirkvou, so

svetom? Čoho sa ešte dožijeme? Často sme
zmätení, keď počujeme mediálne útoky
na dianie v Cirkvi, na kňazov i biskupov
a na rozhodnutia Magistéria ohľadom viery
a mravov. Strácame odvahu konať dobro,
keď okolo nás je toľko správ o morálnom
zlyhávaní, rastúcom trende rozpadu rodín,
vrážd i samovrážd a pod. Najmä mladí
ľudia sú vystavení tlaku nábožensky vlažného okolia, ktoré pohŕda rešpektovaním
morálnych právd Dekalógu. Z tohto pohľadu je nový rok výzvou pre evanjelizáciu aj
prostredníctvom časopisu Slovo. Uprostred
víru spoločenských, kultúrnych a sociálnych premien má byť tento dvojtýždenník
pevnou oporou veriaceho katolíka pri hľadaní nemennej (P)pravdy a jej mnohorakej
interpretácie. Taktiež právom očakávame,
že spravodajská rubrika bude naďalej pohotovo prinášať informácie o dianí v našich
eparchiách a pomáhať budovať pozitívny
obraz Gréckokatolíckej cirkvi. Keď k tomu
prirátame ekonomické zabezpečenie existencie časopisu, nie je to pre redakciu ľahká
úloha.
„Boh nádeje nech vás naplní všetkou
radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile
Ducha Svätého oplývali nádejou.“ (Rim
15, 13) Nádejou v novom roku je sformovaný človek schopný konať dobro, aj keby
sa to hneď nevyplácalo. Neuverme tomu,
že už niet dobra na svete. Naopak, buďme
príkladom v konaní dobra jeden pre druhého. Kristus sa narodil ako Bohočlovek,
aby uzdravil hriechom raneného človeka
a dovolil mu rozvinúť jeho beh za šťastím. A toto šťastie vám, všetkým tvorcom
i čitateľom nášho stavovského časopisu, zo
srdca želám.

doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
predseda redakčnej rady
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Európske fórum pastorácie
mládeže sa konalo od 5. do 10.
decembra v Centre Jána Pavla II.
v Lorete pri príležitosti 10. výročia
jeho založenia pod záštitou Pápežskej rady pre laikov. Motto stretnutia
znelo: Tu je tvoj domov – Loreto,
hlavné mesto duchovného života
mladých ľudí Európy. (TS ČBK)

Podporu manželstva ako
zväzku muža a ženy vyjadrili
spoločným listom predstavitelia
najpočetnejších náboženských
komunít v USA. Tento list zverejnila 6. decembra Biskupská konferencia Spojených štátov. (TS ČBK)
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Vojenský biskup Rábek navštívil
slovenských vojakov v Afganistane
Tesne pred Vianocami 15.
decembra navštívil slovenských vojakov pôsobiacich
v operácii ISAF v Afganistane
ordinár OS a OZ SR Mons.
František Rábek v sprievode
prezidenta republiky SR Ivana

výkonu služby slovenských
vojakov v priestoroch nasadenia, ukážky ženijných prác,
činnosť strážnej jednotky, ale aj
celkové priestory jednej z najväčších vojenských základní
KAF v Kandaháre.

Gašparoviča, ministra obrany
SR Ľubomíra Galka, náčelníka
vojenskej kancelárie prezidenta SR gen. mjr. Mariána Áča,
veliteľa Pozemných síl OSSR
gen. mjr. Jána Salaganiča.
Nechýbalo stretnutie s veliteľom základne, americkým
brigádnym generálom Jeffrym
B. Kendallom.
Počas návštevy si oficiálna
delegácia prezrela podmienky

Vojenský biskup Rábek sa
popri oficiálnych aktivitách
mal možnosť aj osobne a bezprostredne stretnúť so slovenskými vojakmi pri slávení
svätej omše v hlavnom vojenskom kostole kandahárskej
základne.
Vo svojom predvianočnom
príhovore počas svätej omše
ordinár povzbudil slovenských
vojakov, aby popri plnení svo-


10. výročie podpísania Základnej zmluvy medzi Svätou
stolicou a Slovenskou republikou
si pripomenuli v Ríme 7. decembra
akademickým kolokviom na Veľvyslanectve SR pri Svätej stolici.

Podujatie na Veľvyslanectve
SR pri Svätej stolici v Ríme malo
aj umeleckú „bodku“ v podobe
vernisáže dvoch výstav. Prvou
bolo predstavenie expozície diel
františkánskeho maliara Teodora
Tekela, druhou bola výstava slovenského sakrálneho umenia – plastík
z obdobia 15. – 19. storočia zo zbierky Šarišskej galérie v Prešove.

Výstava betlehemov a jasličiek z celého sveta sa konala od 8.
decembra 2010 do 2. januára 2011
v pápežskej Bazilike Panny Márie Anjelskej v Porciunkule neďaleko Assisi.

Ocenenie Spravodlivý medzi
národmi zosnulému talianskemu jezuitovi otcovi Raffaelovi
de Ghantuzovi Cubbemu udelil
inštitút Yad Vashem za záchranu
troch židovských detí. V Jeruzaleme
cenu 14. decembra prevzal synovec
oceneného Francesco. (RV)

Tisíce mladých ľudí sa stretlo
v Rotterdame 28. decembra na 33.
európskom stretnutí usporiadanom
ekumenickou komunitou z Taizé.
(TS ČBK)

Vzácny stredoveký relikviár
vystavili vo Vladislavskej sále
na Pražskom hrade. Ide o unikátny románsky relikviár sv. Maura z 13.
storočia domčekového typu. Patrí
medzi asi desať relikviárov tohto
typu v Európe. Výstava pre verejnosť potrvá do 27. februára. (TASR)

jich povinností s očakávaním
prežívali narodenie Spasiteľa.
Vojakov vyzval, aby nezabúdali
počas namáhavej služby pri
plnení operačných úloh zvlášť
na kontakt a spojenie so svojimi rodinami a najbližšími a aby
budovali a prehlbovali osobné
vzťahy aj medzi vojakmi pôsobiacimi v tejto misii navzájom.
Zároveň im pripomenul
prítomnosť vojenského kaplána Ordinariátu OS a OZ SR
Mgr. Jána Ostapčuka, na ktorého sa môžu obrátiť v prípade
potreby a ktorý je pripravený
byť im oporou počas celého
pôsobenia v misii.
Ordinár Rábek v závere
bohoslužby udelil vojakom
požehnanie a poprial im veľa
úspechov, zdaru a hlavne veľa
Božích milostí do ďalších
namáhavých dní v nebezpečnej
vojenskej mierovej misii.
Slovenským vojakom členovia delegácie odovzdali kresby
a pozdravy od detí zo základných škôl a živú vianočnú
jedličku, ktorá je už tradičným
darom prezidenta pre slovenských vojakov v zahraničných
misiách, aby im pripomínala
slávenie Vianoc na Slovensku.

Vladyka Peter na uvedení do úradu
nového riaditeľa nadácie Renovabis
Vo štvrtok 2. decembra 2010 sa
v sídle Renovabis vo Freisingu
(Nemecko) uskutočnilo oficiálne uvedenie do úradu nového
riaditeľa tejto dobročinnej
nadácie nemeckých katolíkov
pátra Štefana Dartmanna SJ.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili najmä cirkevní predstavitelia krajín strednej a východnej
Európy. Za Gréckokatolícku
cirkev na Slovensku sa na tejto
mimoriadnej udalosti zúčastnil
bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák.
Podujatie sa začalo pontifikálnou svätou omšou,

ktorú celebroval mníchovský
arcibiskup kardinál Reinhard
Marx. Po svätej omši nasledoval slávnostný akt ustanovenia
nového riaditeľa, ktorý viedol
predseda Správnej rady nadácie Renovabis biskup Mons.
Gerhard Feige. V zastúpení
krajín strednej a východnej
Európy sa prítomným prihovoril pražský arcibiskup Mons.
Dominik Duka. Po príhovore
bývalého predsedu Európskeho parlamentu Hansa-Gerta
Pötteringa uviedol predseda
komisie Weltkirche Nemeckej
biskupskej konferencie arci-

biskup Mons. Ludwig Schick
oficiálne do úradu nového
predsedu nadácie Renovabis
P. Štefana Dartmana SJ. Okrem
blahoželaní novému riaditeľovi
odzneli aj slová veľkej vďaky
bývalému riaditeľovi nadácie
Renovabis, ktorým bol od roku
2002 P. Dietger Demuth CSsR.
Svojím zastúpením v osobe
bratislavského eparchu Mons.
Petra Rusnáka vyjadrila aj
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku svoju veľkú vďačnosť
za dlhoročnú podporu od nadácie Renovabis. (Rastislav
Čižík)
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Misie vo farnosti Dvorianky
V novembri sa vo farnosti Dvorianky uskutočnili po 68 rokoch
sväté misie, ktoré viedli redemptoristi Milan Záleha CSsR
a Miroslav Bujdoš CSsR. Misijné
kázne, stavovské stretnutia,
večerná krížová cesta po dedine,
obnova krstných a manželských
sľubov oslovili mnohých. Obnova svätých misií sa uskutoční
o rok v novembri. (-ver)

Týždeň vedy a techniky na GTF PU v Prešove
S cieľom zvýšiť povedomie
dôležitosti vedy v spoločnosti sa
na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove uskutočnil 29. novembra – 3. decembra Týždeň
vedy a techniky na Slovensku.
V rámci tohto týždňa vystúpili so svojimi prednáškami
Dr. Marek Varga, ktorého
prednáška sa týkala hermeneutickej tematiky pod názvom
Interpretácia významových
obsahov, a Mons. ThDr. h. c.

Jozef Tóth z Košíc s prednáškou
na tému Človek vo víre kultúrno-spoločenských premien. 2.
decembra boli hosťami na GTF
PU v Prešove umelci. Na tému
Hudba v médiách diskutovali
formou talkshow speváčka
Katka Koščová a hudobník
a spevák Martin Husovský.
Témami, ktoré rezonovali, boli
talentové šou, populárne súťaže
spevákov, v ktorých sa umiestnili na popredných miestach.
Týždeň vedy a techniky vytvoril

8. decembra priestor na verejnú prednášku na tému Zostali
verní – Osudy gréckokatolíckych kňazov Mons. ThDr. Jána
Babjaka SJ, PhD., prešovského
arcibiskupa a metropolitu.
Vladyka zároveň oznámil, že
v dohľadnom čase bude k dispozícii druhý zväzok publikácie
Zostali verní rozšírený o nové
archívne dokumenty. (Martina
Poláková)

pila speváčka Katka Koščová
a hudobník a spevák Martin
Husovský. Divadlo teatrálnej
skratky pod vedením Dr. Petra
Karpinského na chvíľu urobilo
z detí detektívov. Bohoslovci

z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára P. P. Gojdiča v Prešove
pripravili scénku zo života svätého Mikuláša a potom samotný
Mikuláš obdaroval deti darčekmi. (Martina Poláková)

Mikuláš na GTF PU
2. decembra potešil deti zamestnancov Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove svojím
príchodom svätý Mikuláš.
V programe pre deti vystú-

Posviacka Domu nádeje vo Svidničke
V sobotu 11. decembra 2010
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, navštívil obec Svidnička
v Svidníckom protoresbyteráte.
Po privítaní starostkou obce
pani Annou Paňkovou starým
kresťanským zvykom chlebom

a soľou nasledovala archijerejská svätá liturgia. Na svätej liturgii koncelebroval otec Marek
Pulščák, svidnícky protopresbyter, otec Pavol Seman a otec
Mikuláš Tatár. Po svätej liturgii
nasledovala posviacka domu
nádeje. (Michal Jančišin)

Devätnásť katechumenov prijalo krst
15. december bol obzvlášť
významný pre žiakov ZŠ
Komenského v Sečovciach.
Po dvojročnej príprave bolo
v gréckokatolíckom chráme
v Sečovciach pokrstených
a myropomazaných devätnásť
žiakov vo veku 7 – 15 rokov
prevažne rómskeho pôvodu.

S povolením preosvieteného
vladyku Mons. Milana Chautura CSsR, otca protopresbytera
Miroslava Pohára a v spolupráci
s riaditeľstvom ZŠ pokrstil
týchto katechumenov kaplán
Tomáš Haburaj. Krstné rodičovstvo na seba prevzali triedna
učiteľka 4. ročníka p. Anna

Frajtová a zástupkyňa p. Katarína Rabatinová. Deti budú počas
školského roka navštevovať
bohoslužby, aby mohli prijať Ježiša v Eucharistii, a tak dovŕšili
tajomstvá kresťanskej iniciácie.
(Tomáš Haburaj)


Nový betlehem v Šumiaci
z dielne rezbárskeho majstra
p. Martina Kalmana z Polomky
(okr. Brezno) osadili 26. novembra
do pripraveného prístrešku pri
miestnom gréckokatolíckom chráme. Posvätený bol pred začiatkom
svätej liturgie v nedeľu 28. novembra. V ten istý deň bol posvätený aj
druhý malý betlehem, ktorý bude
súčasťou chrámovej výzdoby. Jeho
autorkou je p. Mária Kuchárová
z Helcmanoviec (okr. Gelnica).
(František Takáč)

Vladyka Peter Rusnák predsedal vigílii za počatý život,
ktorá sa uskutočnila 27. novembra
v Katedrálnom chráme Povýšenia
sv. Kríža v Bratislave. Vigília sa
konala z iniciatívy Svätého Otca
Benedikta XVI., ktorý takúto
vigíliu slávil v Bazilike svätého
Petra v Ríme. Bohoslužby sa začali
svätou liturgiou o 17.00 hod. Po nej
sa veriacim prihovoril protosynkel
Bratislavskej eparchie otec Vladimír Skyba. Po príhovore nasledovala večiereň s čítaniami so Starého
zákona, ktoré sa tematicky dotýkali
práve témy zázraku nového života
a jeho osobitnej Božej ochrany.
Celú vigíliu uzavrela poklona pred
Najsvätejšou Eucharistiou s modlitbou vladyku Petra. (Rastislav
Čižík)

3. decembra zomrel po ťažkej
chorobe Ladislav Lencz. Človek
oddaný Bohu, službe Cirkvi a Božej
vízii sveta v spoločnosti, verný
manžel a vzorný otec rodiny, teológ, pedagóg a publicista. Pohreb sa
uskutočnil 11. decembra v Kostole
Svätého Ducha v Devínskej Novej
Vsi.

Svätý Mikuláš potešil veriacich v Ľubici v predvečer sviatku
5. decembra. Po svätej liturgii ho
deti privítali milým programom.
Svätý Mikuláš nesklamal svojich
najmenších obdivovateľov; prišiel
so svojimi pomocníkmi i s darmi.
Poďakoval za privítanie, povzbudil deti, miništrantov a všetkých
veriacich, aby častejšie navštevovali chrám. Návšteva pokračovala neďaleko chrámu v domove
sociálnych služieb, kde deti spolu
s Mikulášom potešili prítomných.
(Ing. Peter Balabas)
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Na decembrovej púti v Litmanovej sa 5. decembra zišlo približne 600 pútnikov, aby v spoločnej
modlitbe ďakovali nebeskému Otcovi za prijaté milosti v končiacom
sa kalendárnom roku 2010. Púť sa
začala uctením ikony Presvätej Bohorodičky, pokračovala Ďakovným
akatistom a modlitbou ruženca.
Vyvrcholením bola svätá liturgia,
na ktorej ohlásil Božie slovo hlavný
slúžiteľ otec Marcel Pisio. Po svätej
liturgii bola púť ukončená modlitbou za Svätého Otca a Korunkou
k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej
prišiel povzbudiť veriacich aj svätý
Mikuláš. (Matúš Verba)

Metodický deň pre katechétov
pripravil 8. decembra Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove
a PaedDr. Darinou Petríkovou, PhD.
Program sa začal svätou liturgiou
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Po skončení svätej
liturgie stretnutie pokračovalo metodickou časťou v priestoroch MPC
na Ul. Tarasa Ševčenka v Prešove,
kde PaedDr. Darina Petríková, PhD.,
predstavila nové poznatky v komunikácii prostredníctvom kresby
a písma. (DKÚ)

Duchovná obnova vo farnosti
Sečovce sa po tretíkrát uskutočnila
v rámci duchovnej prípravy na sviatky Narodenia Pána. Duchovná obnova pod vedením otca Jozefa Troju
CSsR zo Stropkova sa uskutočnila
v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach 10. – 12. decembra. Pozvanie
prijalo 20 veriacich, z toho šiesti
učitelia Cirkevnej základnej školy
Sv. rodiny v Sečovciach. Otec Jozef
upriamil mysle veriacich na blízkosť
Pánovho príchodu. (Tomáš Haburaj)

Počas víkendu 10. – 12. decembra sa v GMC Bárka v Juskovej
Voli stretlo 32 prevažne mladých
ľudí, aby sa niečo naučili od princa
Kaspiána z Narnie. Moderátorom
pobytu bol otec Milan Záleha CSsR,
ktorý po zhliadnutí spomenutého
filmu poukázal na niekoľko dôležitých momentov súvisiacich s naším duchovným životom. Hovoril
o spoločenstve, z ktorého nemáme
iba čerpať, ale ho aj budovať. Ďalej
hovoril o Božom pláne, ktorý nemáme „vylepšovať“, ale ho jednoducho
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Workshop o záchrane drevených chrámov v Prešove
Správcovia drevených chrámov
sa stretli 10. – 11. decembra
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa
Pavla Petra Gojdiča v Prešove
na workshope venovanom
záchrane drevených chrámov.
Pre tridsiatich účastníkov
z Poľska a Slovenska si príspevky pripravili pozvaní odborníci
pracujúci na poli starostlivosti
o drevené chrámy. S cieľom
koordinácie záchranných prác
a vzájomnej pomoci si účastníci
vymenili bohaté skúsenosti
s obnovou drevených chrámov
na oboch stranách hraníc.

Tiež sa oboznámili s mnohými
formami prezentácie vzácnych
drevených sakrálnych pamiatok, ktoré sa realizujú v tomto
projekte. Podujatie pokračovalo
v piatok popoludní stretnutím
partnerov projektu Záchrana
drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste, v rámci
ktorého sa pracovný workshop
uskutočnil. Vedúcim partnerom
projektu je Gréckokatolícke
arcibiskupstvo v Prešove a jeho
realizácia, do ktorej je zapojených ďalších 13 vlastníkov
drevených chrámov, je naplánovaná do februára 2012. V sobotu

workshop pokračoval stretnutím partnerov zo Slovenska
a Poľska a návštevou drevených
chrámov, ktoré boli v rámci
projektu obnovené.
Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika
– Slovenská republika 2007 –
2013. Ďalšie podobné stretnutie
správcov drevených chrámov zo
Slovenska a Poľska je naplánované na október 2011. (Daniel
Dzurovčin)

Stolní tenisti bojovali vo Vojčiciach
Vo Vojčiciach sa 11. decembra
uskutočnil 8. ročník mikulášskeho stolnotenisového turnaja
Košickej eparchie, na ktorom
sa zišlo vyše sto účastníkov
z dvadsiatich štyroch farností.

Podujatiu predchádzala svätá liturgia v miestnom chráme, ktorú slávil vladyka Milan Chautur
CSsR, košický eparcha. Na záver
organizátor otec Ladislav Praščák odovzdal diplomy a me-

daily víťazom a nestor podujatia
Ladislav Bodnár vladykovi
Milanovi pamätný tanier ako
pripomienku na tento ročník.
(Michal Hospodár)

Spevná brána v Starej Ľubovni
Po šestnástykrát sa v Starej Ľubovni konala prehliadka cirkevných chrámových zborov, ktorú
aj tento rok organizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko,
Gréckokatolícka farnosť Matky
ustavičnej pomoci a Prešovský
samosprávny kraj. 12. decembra
sa zo Svidníka cez Poráčsku dolinu do Podolínca, Hniezdneho,
Plavča na hraniciach s Poľskom,
Šarišského Jastrabia, nemeckej
Chmelnice, rusínskej Jarabiny,
Jakubian a goralského Kolačkova preniesol do Chrámu Matky
ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni kultivovaný ľudský hlas,

ktorý spevom oslavoval Boha.
Účastníkov privítal a prehliad-

ku otvoril otec Marián Andrej
Pacák CSsR. Bohatstvo nápevov

a nádherných textov v staroslovienčine, rusínčine, ukrajinčine, slovenčine, nemčine,
goralskom, šarišskom, spišskom v nárečí dopĺňala pestrá
krása rovnošiat a rozmanitosť
ľudových odevov účinkujúcich.
Neodmysliteľne sa o príjemnú atmosféru ako každý rok
pričinila aj skvelá moderátorka
Mgr. Darina Belišová. (Monika
Tančáková)
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Ekumenické predvianočné stretnutie biskupov v Prešove
V piatok 17. decembra sa uskutočnilo tradičné predvianočné
ekumenické stretnutie prešovských biskupov. Tohto roka sa
zišli na Biskupskom úrade Východného dištriktu Evanjelickej
cirkvi a. v. v Prešove. Zúčastnili
sa na ňom prešovský gréckokatolícky arcibiskup a metropolita
Mons. Ján Babjak SJ, biskup
Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. Slavomír Sabol
a rímskokatolícky pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons.
Stanislav Stolárik. Biskupi
vydali Ekumenické vianočné posolstvo občanom mesta Prešov
a všetkým ľuďom dobrej vôle:
Drahí Prešovčania a všetci
ľudia dobrej vôle!
Vianoce sú blízko. Využime
ešte krátky čas, aby sme sa čo
najlepšie pripravili na ich intenzívne prežitie v kruhu svojich
najbližších.
Sme obklopení médiami,
ktoré výrazne vplývajú na naše
myslenie, správanie a na spôsob
nášho života. Zaiste ponúkajú
aj veľa dobra, ale stávajú sa aj
priestorom, v ktorom je veľa
zla. Najnebezpečnejšie je to,
že často ponúkajú dobro i zlo
v takých rafinovaných kombináciách, že ak človek nie je ich
kritickým prijímateľom a ak
kresťan nemá ducha rozlišovania, len ťažko sa dokáže
správne orientovať v neustálom
toku masmediálnych ponúk.
Nikto z nás napríklad nemôže
prehliadnuť skutočnosť, že
z Vianoc sa už vytráca ich podstata – Ježiš Kristus. Začína sa to
už sviatkom svätého Mikuláša.

Na každom kroku nás doslova
prenasleduje akýsi nedefinovateľný Santa Claus. Pritom nejde
o tradíciu slovanských národov,
ktorým bol vždy blízky svätý
Mikuláš. Vianoce bez Ježiša
Krista sa nám zaiste neponúkajú bezdôvodne. Svet nechce,
aby nás sviatky privádzali
k obnoveniu vzťahu s Ježišom
Kristom, ale chce skôr to, aby

ponúkajú možnosť prijať Ježiša
Krista za štýl nášho života, aby
Boh pre nás nebol iba zadnými
pootvorenými dvierkami.
Drahí Prešovčania, s láskou
vás pozývame prežívať skutočné
kresťanské Vianoce, neprežívať
ich akoby oddelene od diela
našej spásy. Ten istý Kristus,
ktorý nám svojím narodením
hovorí o tom, že Boh je s nami,

sme podstatu videli vo falošnej
ilúzii pozlátka, aby sme chceli
viac „mať“ ako „byť“.
Ježiš Kristus, ktorý sa narodil
v Betleheme, stal sa človekom,
jedným z nás, podobný nám
vo všetkom okrem hriechu
a zomrel za nás na kríži, nás pozýva do jednoty s ním, pozýva
nás byť tu pre druhých. Stredobodom Vianoc je jeho narodenie pre nás. Prišiel, aby sme
uverili, že Boh je s nami, že mu
nie sme ľahostajní. Každé Vianoce si to znova pripomíname
a slávime. Chce vstúpiť do nášho života a viesť nás po cestách
spásy, aby sme dozrievali v láske
k Bohu a k blížnym.
Sviatky Božieho narodenia v nás nechcú vyvolať len
vonkajšie dojatie, ale nám

potvrdzuje túto pravdu na kríži, keď dáva svoj život za náš.
Ten istý Kristus, ktorý bol pre
našu spásu uložený do drevených jaslí, dobrovoľne vystúpil
na drevo kríža, aby nás zachránil. Prijmime ho ako nášho
Záchrancu.
Všetkým vám zároveň
vyprosujeme požehnaný nový
rok 2011.
V Prešove 17.12.2010
vladyka Ján Babjak, prešovský
arcibiskup a metropolita
Mons. Stanislav Stolárik,
pomocný košický rímskokatolícky biskup
Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu Evanjelickej
cirkvi a.v.
(ISPB)

V Podhorodi a Beňatine čistili netopierí trus
15. decembra vyčistili kurátori
vo farnosti Podhoroď a filiálnej
obci Beňatina priestory pod
strechou v obidvoch chrámoch
od netopierieho trusu. Zimné
mesiace sú vhodné na čistenie
podkrovných priestorov chrámov, ktoré zvyknú byť v letných
mesiacoch obývané prísne
chráneným a veľmi užitočným
netopierom. Za necelé 3 hodiny

sa v Beňatine naplnilo netopierím trusom – guánom 50
a v Podhorodi 24 vriec. Guáno
patrí medzi najkvalitnejšie
hnojivá používané pri pestovaní
izbových rastlín, zeleniny, ale aj
ovocných stromov.
Podporu pri čistení poskytli
členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku
Martin Ceľuch, Ľuboš Korytár,

Patrik Prezbruchý, ktorí sa
podieľali na čistení viacerých
chrámov na Slovensku. O ich
aktivitách, ale aj o vzácnosti
netopierov a guáne sa môžete
dočítať na www.netopiere.sk.
V prípade záujmu o guáno sa
informujte na farskom úrade
v Podhorodi. (Marek Badida)

prijať a plniť vo svojich životoch.
Na tomto víkende boli účastní aj
bohoslovci zo skupiny Anastasis
a otec Slavomír Krajňák s deťmi
zo svojej farnosti. Celý víkend bol
poprepletaný spoločnými modlitbami, slávením svätých liturgií
a vzájomným zdieľaním. (Slavomír
Zahorjan)

Bratislavský arcibiskup podporil Bukovce svätomartinskou
zbierkou. 15. decembra popoludní
odovzdal bratislavský arcibiskup
metropolita Stanislav Zvolenský
starostovi obce Bukovce Jaroslavovi
Paličkovi svätomartinskú zbierku,
na ktorú prispeli veriaci celej Bratislavskej arcidiecézy v rámci sviatku
jej patróna svätého Martina. Suma
84.228 eur je určená na obnovu
povodňami zničeného mosta v Bukovciach. Po podpísaní darovacej
zmluvy a po prevzatí symbolického
šeku s uvedenou sumou Jaroslav
Palička v mene svojom i obyvateľov svojej obce vyjadril radostné
prekvapenie a vďačnosť. Na záver
stretnutia daroval arcibiskup
Zvolenský starostovi Bukoviec
i bukoveckému farárovi Markovi
Smetankovi ikonu svätého Martina
ako hlavného inšpirátora tohto
dobročinného podujatia.

Katedra náboženských štúdií
na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa ponúka
v akademickom roku 2011/2012
záujemcom možnosť štúdia v novoakreditovanom bakalárskom
študijnom programe Misijná práca
v dennej i externej forme a bakalárske a magisterské štúdium
učiteľstva náboženskej výchovy.
Prihlášky na štúdium možno poslať
do konca februára 2011. Viac informácií na www.knabs.ff.ukf.sk.

Tretí koncert na pamiatku
jezuitského novica Tomáša
Munka a ostatných židov deportovaných z Ružomberka počas druhej
svetovej vojny sa uskutočnil v stredu 15. decembra v Galérii Ľudovíta
Fullu v Ružomberku. Koncert
s názvom Chasidské piesne viedol
svojím spevom a hrou na klavíri
bratislavský rabín Baruch Myers.
Husľami a violou ho sprevádzal
Miloš Valent, violončelom Jozef
Lupták a akordeónom Boris Lenko.
(Miroslav Gejdoš)
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Na cestu
s požehnaním
Vysielacia liturgia. Takto sa nazýva svätá liturgia, ktorá je
každoročne slávená pre koledníkov Dobrej noviny a je ukončená obradom požehnania. Toto požehnanie udelí predsedajúci biskup, arcibiskup či kňaz miestnej diecézy všetkým
koledníkom, ktorí sa vo vianočnom období zapoja do koledníckej akcie Dobrá novina.

D

obrá novina je kolednícka akcia, ktorá prebieha
vo vianočnom období
v mnohých mestách a obciach
na celom Slovensku. V čase, keď
v jednotlivých farnostiach už
prípravy na koledovanie vrcholia,
prichádza možnosť pre koledníkov jednotlivých diecéz stretnúť
sa na vysielacej liturgii so svojim
miestnym biskupom.

Prešov

V nedeľu 12. decembra sa
stretlo 250 koledníkov z 13 farností Prešovskej archieparchie
v miestnom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Na príprave a organizácii stretnutia sa
podieľali animátori, bohoslovci, rehoľné sestry, kňazi a ďalší
ochotní ľudia.
Archijerejskú sv. liturgiu spojenú s požehnaním
koledníkov pre 16. ročník
Dobrej noviny slúžil prešovský arcibiskup a metropolita
Ján Babjak SJ spolu s emeritným pražským pomocným
biskupom Jánom Eugenom
Kočišom. Po úvodnom
zapojení sa do piesní
interpretovaných mládežníckym zborom z Banského sa o 11.45 hod. začala
archijerejská sv. liturgia.
Vladyka Ján v homílii povzbudil deti a mládež, aby
sa stali dobrými ľuďmi
ochotnými robiť dobré
skutky, pomáhať, a takto
sa stať svätými. Tým,
že koledujú, pomáhajú

deťom v Afrike, ohlasujú Dobrú novinu nielen
v svojich rodinách, ohlasujú Krista a rozdávajú
lásku.
Po sv. liturgii nasledoval obrad požehnania
a koledovanie pred otcom arcibiskupom, v ktorom vystúpili koledníci z Vranova nad Topľou.
Zároveň bol odovzdaný dar – trvanlivé potraviny pre Charitný dom mládeže vo Vranove.
Potom sa deti odobrali na malé občerstvenie
a nasledoval ďalší program.
Deti a mládež sa rozdelili do troch skupín
a mali možnosť absolvovať prehliadku Arcibis-

Kolednícku akciu Dobrá novina organizuje
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami
a Pápežskými misijnými dielami. Výťažok
zbierky Dobrej noviny je každoročne určený
ľuďom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach
extrémnej chudoby a nemajú prístup
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej
vode a iným základným potrebám. Dobrá
novina podporuje projekty vedúce k integ
rálnemu rozvoju človeka. Tento rok budú
podporené tieto projekty:
• Vodný projekt Turkana (Keňa)
• Program ľudí s postihnutím v Bungo
me a Kitale (Keňa)
• Prevádzka mládežníckeho vzdeláva
cieho centra v slume Kayaba (Keňa)
• Podpora vzdelávania a rozšírenie kapa
cít komunít v južnom Sudáne (Sudán)
• Podporná kancelária DKA v Nairobi
(Keňa)
• Rozšírenie zdravotníckej školy v Mapo
urdite o novú budovu na ubytovanie
študentov (Sudán)
• Operácie ugandských detí v detskej
nemocnici CURE v Mbale (Uganda)
• Založenie ženského združenia chovu
včiel v Alitene (Etiópia)a iné.
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na 5 minút
Rozhovor s Rudolfom Bačom,
vedúcim ubytovacích zariadení
a zariadenia Pod
Táborom Gréckokatolíckej charity
v Prešove
V čase Vianoc sa
slovo charita spomína oveľa častejšie ako počas roka.
Stretávate sa aj počas roka s ľuďmi,
ktorí podporujú charitu ?
V našom zariadení sa aj počas roka
stretávame s ľuďmi, ktorí chcú niečo
darovať. Väčšinou ide skôr o materiálnu
ako finančnú pomoc. Pred sviatkami
je toho viac, hlavne ošatenie, nábytok,
staré spotrebiče. Teraz na Vianoce ľudia
zvyknú priniesť aj nejaké sladkosti.
Jeden darca napríklad prinesie pre
všetkých kapustnicu.

kupského úradu v Prešove, katedrálneho
chrámu a gréckokatolíckej teologickej
fakulty. V sprievode svojich animátorov
a za prítomnosti sprievodcov mohli nazrieť
do histórie arcibiskupstva, spoznať blahoslavených Gréckokatolíckej cirkvi, vidieť
bohoslužobné predmety, portréty a oblečenie biskupov vo vtedajšej dobe. Galériou
a kaplnkou arcibiskupstva mladých koledníkov previedol vladyka Ján Babjak. Ďalšia
skupinka spoznávala históriu Katedrálneho
chrámu sv. Jána Krstiteľa. Sprievodcom tejto skupiny bol protosynkel Michal Onderko, ktorý svojim zverencom okrem iného
priblížil aj vernú kópiu Turínskeho plátna,
ktorá má svoje miesto práve v spomínanej
katedrále. Tretím miestom, kde sa koledníci mohli dostať, boli priestory obnovenej
auly teologickej fakulty. Sprievodcami boli
prof. Peter Šturák, dekan GTF, a ThDr. Ľubomír Petrík, riaditeľ ABÚ. Každá skupinka
po 20 minútach navštívila spomínané
miesta, ktoré koledníkov obohatili o nové
poznatky, zážitky a informácie.
Po absolvovaní všetkých troch prehliadok sa opäť všetci stretli v katedrále, kde
program ukončili prianím požehnaných
Vianoc s Dobrou novinou a požehnaním
otca Michala Onderka, protosynkela Prešovskej archieparchie.
V minulom ročníku bolo do Dobrej noviny v Prešovskej archieparchii zapojených 35
farností a 16 filiálok. V 93 skupinkách spolu
koledovalo 746 detí so 135 sprevádzajúcimi

osobami. Koledníci v Prešovskej archieparchii minulý rok navštívili 3 020 rodín
a vyzbierali 16. 445, 42 eur (495.434,60
Sk). n
Veronika Krenická a Beáta Baranová

Sečovce

Rozposlanie koledníkov Dobrej noviny
Košickej eparchie sa konalo 2. decembra
v Sečovciach za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu.
Počas svätej liturgie vo svojej kázni zdôraznil, aké je dôležité pripraviť si svoje srdce
a myseľ na to, aby doň mohol vstúpiť ten,
ktorý miluje človeka. Svätá spoveď daruje
pokoj a harmóniu srdca, a preto sa treba
vyznať zo všetkých svojich hriechov a Boh
nám daruje radosť z prežívania vianočných
sviatkov v splynutí s ním. Zdôraznil, že je
správne zamyslieť sa nad tým, ako a s kým
chceme prežiť Vianoce, aby počas týchto
pekných sviatkov nezvíťazila nuda, ale aby
sme sa tešili z toho, že sme urobili niečo
dobré pre seba a svojich blízkych. Naše
srdcia nepotešila len prítomnosť vladyku Milana, ale aj pekný program, ktorý
pripravili deti a mládež z Košíc-Ťahanoviec. Po skončení programu sa účastníci
pohostili na fare, kde Sečovčania pripravili
dobroty, ktoré zahriali nielen srdce, ale
posilnili aj telo. n
Silvia Pohárová

Čo konkrétne ste pre vašich klientov
pripravili počas sviatkov?
Štedrovečernú večeru s kapustnicou,
šalátom, rybou, nejaké sladkosti. Podáva sa tiež káva, čaj. Počas sviatkov je
pobyt zdarma. Príde medzi nás aj otec
Voskár, duchovný správca Gréckokatolíckej charity, a udelí nám požehnanie.
Na Gréckokatolíckej charite pracujete od jej vzniku. Oslovilo vás
počas vašej práce svedectvo nejakého klienta?
Oslovilo ma viacero životných príbehov. Išlo hlavne o ľudí, ktorým naše
zariadenie pomohlo naštartovať sa
do nového spôsobu života a už našu pomoc nepotrebujú. Mali sme alkoholika,
ktorý prestal piť, našiel si prácu, teraz
ho občas vidím, má svoju rodinu... Alebo odchovanec detského domova, ktorý
pobyt u nás využil ako zázemie. Našiel
si prácu, teraz je v podnájme a žije si
svoj život.
Čo by ste odkázali našim čitateľom
do nového roka?
Ježiš povedal: „Chudobných budete mať
stále medzi sebou a ak budete chcieť,
môžete im dobre robiť.“ Je to príkaz?
Rada? Lebo je taktiež napísané: „Božie
kráľovstvo je medzi vami“. Je medzi
nami, len mu otvoriť srdce. A raj predsa
znamená vidieť aj toho druhého, nielen
seba.
Helena Krenická
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rieky Jordán a jeho pokračovanie až do Červeného mora je iba
časťou veľkej Východoafrickej
priekopovej prepadliny, ktorá
vznikla zhruba pred 35 miliónmi rokov.

Život v okolí rieky

Rieka života
Aj keď vedci pred niekoľkými týždňami zistili, že život je možný aj
v absolútne nevhodných a jedovatých podmienkach, zatiaľ si náš život
bez vody nevieme predstaviť. A práve cyklus vody z podzemných zásobární až do nebeských oblakov a späť vytvára jav, ktorý sa po človeku
najviac podpisuje na zmenách zemského povrchu – rieku.

S

tarí Egypťania svoj Níl
označovali jednoduchým
slovom – rieka. Bola jediná
a jedinečná. Bez nej by nebol
možný život v tejto nevľúdnej
pustatine. Podobné prirovnania však patria aj ďalšej rieke
– Jordánu. A hoci tečú opačným smerom, prinášajú vlahu
do končín, kde je kvapka vody
niekedy cennejšia než zlato.

Rieka tečúca
pod morom

Jordán je rieka, ktorá počas
svojho toku prechádza veľkými
zmenami. Pramení na juhozápadných svahoch hory Hermon
v pohorí Antilibanon na hraniciach Libanonu, Sýrie a Izraela.
V skutočností však vzniká sútokom troch menších riek Dan,
Hasbani a Banias na mieste,
kde kedysi bolo biblické jazero
Meróm (Hulské jazero). To bolo
v 50. rokoch vysušené a pre-

menené na poľnohospodársku
oblasť. Dnes izraelská vláda
začína s obnovou tohto jazera
a mokradí na jeho brehoch,
čo by mohlo obnoviť miestny
ekosystém. Práve z tohto údolia
vytekajúci Jordán pripomína
skôr riavy z našich horských oblastí než pokojnú rieku. Prudký
spád a množstvo kaskád vytvára
úžasnú prírodnú scenériu.
Ešte pred dosiahnutím
brehov terajšieho Galilejského
mora sa tok rieky dostáva pod
úroveň Stredozemného mora.
Práve Galilejské more (inak
zvané aj Tiberiadské jazero)
vďačí za svoj vznik tejto rieke.
Pre súčasný Izrael a Jordánsko
má veľký význam, nakoľko zabezpečuje pitnú vodu pre veľkú
časť populácie. Toto 43 metrov
hlboké jazero leží viac než 200
metrov pod úrovňou svetového
oceánu a je teda najhlbšie položeným jazerom na svete.
Jordán po prechode týmto

jazerom mení svoju povahu.
Z horskej riavy sa stáva pokojne tečúca rieka. Kedysi vtekal
Jordán prirodzene do Mŕtveho
mora, ktoré je najhlbšie položenou otvorenou vodnou plochou
na svete nachádzajúcou sa
vyše 400 metrov pod úrovňou
svetového oceánu. Dnes na jeho
dolnom toku nie je problém
prekročiť túto rieku suchou nohou, ako to kedysi urobil Jozue.
Rieka je plytká a pripomína skôr
potok či mokrade. V časoch
väčšieho sucha dokonca rieka
úplne zaniká ešte pred svojím
ústím.
Táto hraničná rieka nielenže
oddeľuje Izrael od Jordánska
(kedysi aj Sýriu a Izrael, no
po ovládnutí Golanských výšin
leží iba na území Izraela),
ale z geologického hľadiska
oddeľuje Afriku a Áziu. Aj keď
to znie čudne, dnešný Izrael leží
na tej istej kontinentálnej doske
ako napríklad Egypt. A údolie

Tak ako sa mení tok rieky, mení
sa aj charakter krajiny, ktorou
preteká. Na hornom toku sa
nachádza úrodné údolie, ktoré
postupne prechádza do polopúšte. Vďaka teplému podnebiu
a dostatku vlahy je okolie horného toku stále zelenou oázou
života a tvorí súčasť úrodného
polmesiaca, v ktorom sa odohrávali príbehy Starého zákona.
Táto rieka a jej okolie má
význam aj pre nás. Tvorí súčasť
migračného koridoru mnohých
druhov vtákov. Lastovičky,
divé kačice, kormorány, sojky
a mnohé iné nám známe vtáky
práve tu nachádzajú oddych
na svojej ceste z a do našej krajiny. Nájdeme tu množstvo iných
živočíchov, ktoré stretneme aj
u nás, no aj exotické živočíšne
a rastlinné druhy.
Nečudo, že si toto údolie
vybrali ľudia už na úsvite svojej
histórie za miesto svojho života.
Nachádzajú sa tu vykopávky
siahajúce hlboko do ľudskej
histórie. Veď samotné biblické
mesto Jericho v jeho údolí, ktoré
má už 10-tisíc rokov, je najstarším mestom na zemi.

Jordán v Biblii

S touto riekou sa stretávame už
na úsvite dejín vyvoleného národa. Lót jeho údolie prirovnáva
k edenu, Pánovmu raju, či údoliu Nílu. Práve jeho bohatstvo
a úrodnosť boli dôvodom, pre
ktorý sa tam rozhodol usadiť.
Na jeho brehoch sa stretol vracajúci sa Jakub (Izrael) so svojím
bratom Ezauom po tom, čo celú
noc zápasil s Pánovým anjelom.
V jeho blízkosti našiel aj miesto
svojho odpočinku.
Jordán tvoril aj prirodzenú
hranicu medzi izraelskými
kmeňmi s výnimkou kmeňa
Manasse (Jozefov prvorodený
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syn), ktorý sídlil na oboch
brehoch na dolnom toku rieky.
Rozdelil tak územie Izraela
na Predjordánsko a Zajordánsko. Práve túto rieku nemohol
Mojžiš prekročiť. Bol to trest,
ktorý mu udelil Boh. A naopak jej prekročením suchou
nohou začína Jozue dobývanie
Kanaánu. Práve tu sa opakoval
slávny prechod cez Červené
more – vody Jordánu sa zastavili
a Izraeliti tak mohli prejsť cez
jeho dno s Pánovou archou. Podobne hrala táto rieka dôležitú
geografickú i politickú úlohu
v raných dejinách Izraela za čias
sudcov a po celé obdobie jeho
ďalšej histórie. Práve na jeho
brehoch boli odliate kovové
nádoby pre Boží chrám, ktorý
dal postaviť Šalamún.
Jordán nebol rozdelený iba
raz. Aj prorok Eliáš ho svojím
zvinutým plášťom rozdelil, aby
mohol spolu s Elizeom prejsť
suchou nohou na druhý breh.
Práve tu po tomto prechode
dvojnásobne zostúpil na Elizea
Eliášov duch, keď bol na brehu
tejto svätej rieky Eliáš vzatý
v ohnivom voze do neba. V jeho
vodách sa mal izraelský kráľ Náman na Elizeov príkaz sedemkrát okúpať, aby bol uzdravený
z malomocenstva.
Aj v časoch Pánovho príchodu bol Jordán dôležitou riekou.
A to nielen z ekonomického,
ale aj náboženského hľadiska.

Práve jeho vody sa stali miestom
hlásania pokánia Jánom Krstiteľom. A v jeho vodách Ján
pokrstil Ježiša. Tu sa po prvýkrát
prejavila celá božská Trojica –
v jeho vodách stál Syn, z neba
zostupoval v podobe holubice
Duch a nad nimi zaznel hlas:
„Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie“.
Práve táto udalosť poznačila celý kresťanský svet – krst
sa stáva prvou a základnou
iniciačnou sviatosťou kresťana
a podmienkou na prijatie ďalších sviatostí. Aj neskôr zohráva
Jordán dôležitú úlohu. V roku
1179 sa na jeho brehoch odohrala bitka medzi Jeruzalemským
kráľovstvom a Saladinom. O deväť rokov neskôr už stál Saladin
za bránami Jeruzalema.

Jordán ako symbol

Môžeme povedať, že kto ovládol
Jordán, ovládol zasľúbenú
zem. Jordán sa tak stáva akousi
poslednou prekážkou na ceste
do zasľúbenej zeme. Prekážkou,
ktorá vyzerá neprekonateľná,
a predsa pre tých, ktorí kráčajú
s Pánom, je iba prechádzkou
suchou nohou po dne rieky –
nič mimoriadne zložité a nebezpečné.
Pri obradoch veľkého
jordánskeho svätenia vody sa
hovorí, že v jordánskych vodách
sa utopila smrť. A je to pravda.

Práve tu môžeme vidieť pravdu
o smrti. Je to rieka, neprekonateľná hranica, ktorá nás delí
od zasľúbeného Božieho kráľovstva, od raja. Bez Boha znamená
koniec našej cesty, aj keď je
zasľúbená zem priam na dosah.
S Bohom je to len ďalší kúsok
života. A tak je Jordán symbolom smrti i života rovnako, ako
voda znamená život aj smrť.
Jordán sa tak stáva niečím
viac než iba pozemskou riekou.
Stáva sa súčasťou cesty spásy pre
každého z nás. Možno aj preto
ho ikonopisci často znázorňujú
na ikonách Bohozjavenia nielen
ako rieku, ale aj ako osobu. Ak

sa pred tým naším Jordánom
zastavíme a budeme sa báť, je
to výsledok toho, že nekráčame
v Božej prítomnosti. Zostaneme
na konci nášho dlhého putovania púšťou pozemského života
na brehoch rieky deliacej nás
od raja. Ak však spolu s Eliášom
zvinieme svoj život ako plášť
a vnoríme ho do očistných vôd
rieky, stane sa pre nás bránou
do neba. n
Juraj Gradoš
snímky: Banias (www.emmausonline.net) a Rieka Jordán
na nástennej mozaike (farm4.
static.flickr.com)

WEBOVÉ STRÁNKY

www.groaza.sk
Nie každý pozná význam gréckych slov fos
a zoe, no pre členov Hnutia Svetlo-Život sú
tieto dve slovíčka známe. Poďme sa teda
spoločne pozrieť na elektronickú doménu
tohto spoločenstva, ktoré pôsobí i v intenciách našej cirkvi.
Už Home, čiže úvodná stránka, na ktorú
sa dostaneme po zadaní adresy, nás veľmi
rýchlo zorientuje, kde sa vlastne nachádzame a čo tu môžeme nájsť. Grafické
prevedenie stánok je ladené v príjemných
pastelových farbách, prevláda kombinácia
modrej a oranžovej. Využitá je v prvom
rade „bloková“ grafika, čiže stránka je rozdelená do blokov (dva postranné a jeden
stredový).

Kto by si potreboval prehĺbiť poznatky
o Hnutí Svetlo-Život, nech kliká na odkaz
O nás; tam získa základné informácie
a pomocou heslových odkazov si môže
vybrať, na čo sa chce zamerať. Doména je
formačno-informačná, jej veľkým príno-

som a tým, s čím sa len málo stretávame,
je interaktívnosť. Bloky ako Odkazovka,
Oznamy, Modlitebný košík či Online
s Bohom vytvárajú samotní používatelia
tejto stránky, čo je veľmi užitočné hlavne
pre duchovnú formáciu členov hnutia, ale
aj pre náhodných návštevníkov. A nechýba
ani Fotogaléria. Tá je umiestnená spolu
s inou skupinou odkazov v pravej hornej
časti a otvára sa v samostatnom okne.
Aj keď celkový dizajn stránky je nasmerovaný skôr na mladých návštevníkov, ktorí
už majú skúsenosť s internetom, určite sa
v nej nestratia ani vekom pokročilejší.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Alžbeta
Uhorská
K
eď jej páter Rudiger
porozprával príbeh obrátenia mladého bohatého
obchodníka Františka z Assisi,
Alžbeta sa ešte viac oduševnila
pre napredovanie v kresťanskom
živote. Od toho okamihu bola
ešte rozhodnejšia v nasledovaní
chudobného a ukrižovaného
Krista prítomného v chudobných. Ani keď sa jej narodil prvý
syn, po ktorom nasledovali ďalší
dvaja, svätica nezanechala svoje
diela dobročinnej lásky. Okrem
toho pomohla menším bratom
postaviť kláštor v Halberstadte.
Jeho predstaveným sa stal páter
Rudiger. Duchovné vedenie
Alžbety potom prevzal Konrád
z Marburgu.
Ťažkou skúškou bola pre ňu
rozlúčka s manželom Ľudovítom IV., ktorý sa koncom júna
1227 pridal ku krížovej výprave
cisára Fridricha II, pripomínajúc
svojej manželke, že taká bola
tradícia durínskych panovníkov.
Alžbeta mu odpovedala: „Nebudem ťa zdržiavať. Darovala som
sa celá Bohu a teraz mu musím
darovať aj teba.“ Vojsko však
zdecimovala horúčka, ktorej
podľahol aj Ľudovít. Zomrel

v Otrante ešte pred nalodením
sa na cestu v septembri 1227 vo
veku 27 rokov. Keď sa Alžbeta
dozvedela o jeho smrti, bola ňou
tak bolestne zasiahnutá, že sa
utiahla do samoty. Potom však
posilnená modlitbou a útechou
nádeje na stretnutie vo večnosti
sa začala zaujímať o záležitosti
kráľovstva. Čakala ju však ďalšia
skúška: jej švagor si uzurpoval
moc v Durínsku, vyhlásil sa
za Ľudovítovho dediča a Alžbetu označil za svätuškárku, ktorá
nie je schopná vládnuť. Mladú
vdovu s tromi synmi vyhnali
z hradu Wartburg a ona si
musela hľadať útočisko. Zostali
s ňou len dve priateľky, ktoré
ju sprevádzali, a jej deti zverili do opatery Ľudovítových
priateľov. Putujúc po dedinách
Alžbeta pracovala, kde ju prijali,
pomáhala chudobným, priadla a šila. Počas tejto kalvárie,
ktorú znášala s veľkou vierou,
trpezlivosťou a odovzdanosťou
do Božej vôle, niekoľkí príbuzní,
ktorí jej zostali verní a vládu jej
švagra pokladali za nelegitímnu,
očistili a rehabilitovali jej meno.
A tak Alžbeta začiatkom roku
1228 dostala primeranú rentu,

ktorá jej umožnila utiahnuť sa
do rodinného hradu Marburg,
na ktorom potom býval aj jej
duchovný vodca Konrád. Práve
on zreferoval pápežovi Gregorovi IX. nasledujúcu udalosť:
„Na Veľký piatok roku 1228
s rukami položenými na oltár
v kaplnke mesta Eisenach, kde
v minulosti prijala menších
bratov, v prítomnosti niektorých bratov a rodinných
príslušníkov, vzdala sa Alžbeta
svojej vôle a všetkých márností sveta. Chcela sa vzdať aj
všetkých majetkov, ale ja som ju
od toho odhovoril – kvôli láske
k chudobným. Zakrátko na to
postavila nemocnicu a prijala
do nej chorých a nevládnych.
Pri vlastnom stole obsluhovala
tých najbiednejších a najopustenejších. Keď som ju za tieto
veci napomínal, Alžbeta mi
odpovedala, že od chudobných dostávala zvláštnu milosť
a pokoru“ (Epistula magistri
Conradi, 14 – 17).
V týchto slovách môžeme
postrehnúť mystickú skúsenosť
podobnú tej, ktorú mal aj svätý
František. Žobráčik z Assisi vo
svojom testamente napísal, že

pri službe malomocným sa všetko to, čo sa mu na začiatku zdalo horké, zmenilo na sladkosť
duše i tela (Testamentum, 1 – 3).
Alžbeta strávila posledné roky
svojho života v nemocnici, ktorú
založila. Slúžila chorým, bdela
pri zomierajúcich. Snažila sa
vždy vykonávať najpokornejšiu
službu a najodpornejšiu prácu.
Mohli by sme povedať, že sa stala zasvätenou ženou uprostred
sveta (soror in saeculo) a spolu
so svojimi priateľkami, ktoré sa
obliekali do sivého rúcha, vytvorila rehoľné spoločenstvo. Nie
náhodou je patrónkou Tretieho
rádu svätého Františka a Svetského rádu františkánov.
V novembri 1231 ju postihli
ťažké horúčky. Keď sa rozšírila
správa o jej chorobe, ponáhľalo
sa ju navštíviť veľké množstvo ľudí. Po desiatich dňoch
Alžbeta požiadala, aby zatvorili dvere a ona mohla zostať
sama s Bohom. Sedemnásteho
novembra v noci sladko zaspala
v Pánovi. Svedectvá o jej svätosti
boli také početné, že ju hneď
po štyroch rokoch pápež Gregor
IX. vyhlásil za svätú a ešte v tom
istom roku v Marburgu postavili
kostol k jej úcte.
Drahí bratia a sestry, na príklade svätej Alžbety vidíme,
ako viera a priateľstvo s Kristom
dokážu vzbudiť zmysel pre
spravodlivosť, pre rovnosť všetkých ľudí a pre práva druhých,
ako vedia stimulovať lásku
a dobročinnosť. Z tejto dobročinnosti sa rodí aj nádej, ba
istota, že sme milovaní Kristom
a že láska Kristova nás očakáva
a robí nás schopnými nasledovať ho, schopnými vidieť Krista
v druhých. Svätá Alžbeta nás pozýva znova objaviť Krista a milovať ho, uveriť v neho a nájsť tak
skutočnú spravodlivosť a lásku.
Rovnako tiež radosť, že jedného
dňa sa ponoríme do Božej lásky,
do večnej radosti s Bohom. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého čísla)
snímka:
shambala25.files.wordpress.com
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Novoročné predsavzatia
Keď odbije posledná sekunda starého roka a začína sa nový, mnohí z nás si zvyknú dať nejaké to novoročné predsavzatie. Aj keď na Slovensku tak urobí iba 40% populácie (ostatní
majú iné starosti), je to dosť na to, aby sa celá spoločnosť zmenila. Lenže ani tých 40% nie je
celkom úprimných, lebo traja z desiatich to nemyslia vážne. A tak zostane približne 30% Slovákov, ktorí si nielen predsavzatia dajú, ale ich chcú aj dodržať. Aspoň v okamihu, keď zvony
odbíjajú polnoc.

N

ajčastejším predsavzatím je skončiť s fajčením. Toto predsavzatie
si dáva azda každý fajčiar, ktorý
si uvedomuje škodlivosť svojho
konania. To, ako je ťažké ho aj
naplniť a vzdať sa fajčenia, je
badateľné len niekoľko sekúnd
po polnoci. Po novoročnom
prípitku sa žiada ešte aspoň
jedna cigaretka – posledná, rozlúčková. Veď deň ešte nenastal.
Ak to však človek nezarazí hneď
na počiatku, stále si nájde výhovorku na pokračovanie v tomto
zlozvyku. A jeho novoročné
plány sa končia ako dym cigarety – vo vetre.
Ďalšie predsavzatie je stále
modernejšie – schudnúť. Slováci začínajú mať veľký problém
s obezitou. A tak je prirodzené,
že chcú na tomto kardinálnom
probléme svojho vzhľadu niečo
zmeniť. Ale to sa nepodarí!
Prečo? Lebo hľadáme rýchle
riešenie. Mali by sme sa zamerať skôr na zdravie a vnútornú
rovnováhu, inak sa toto predsavzatie skončí na stole chirurga
spolu s naším telom. Dôkaz?

Stačí sa pozrieť na Nový rok
na stoly, ako sa prehýbajú pod
rôznymi dobrotami. Po alkoholickej noci si telo žiada prísun
jedál. Vydržať v tomto predsavzatí sa podarí len jednému
z tisíc ľudí.
Aj ďalšie predsavzatie súvisí
s naším vzhľadom – cvičenie.
Jedni začnú cvičiť v posilňovni,
iní na aerobiku, ďalší iba doma.
Ale po krátkom čase cvičenie
ustane. Podpisuje sa pod to nepochopenie a výsmech okolia,
námaha i časová náročnosť.
Iní sa chcú v novom roku naučiť nejaký cudzí jazyk. Možno
zájdu do kníhkupectva a kúpia
si učebnicu pre samoukov.
Ale učiť sa sám je veľmi ťažké,
lebo to človeka zvádza k nude.
Časom sa spolu so záujmom
vytratí aj to, čo sa človek naučil.
Ak sa niekto chce naučiť cudzí
jazyk, nemal by to skúšať sám,
ale nájsť si niekoho, kto mu
bude oporou – lektora alebo
partnera vo výučbe.
Rodina. Miesto mnohých
a často komplikovaných vzťahov. Práve ich zložitosť a rôz-

ne prekážky stoja za ďalším
predsavzatím – zlepšiť vzťahy
v rodine. Aj toto predsavzatie
môže zostať iba v rovine prianí.
Na tom, aby sa zlepšili vzťahy
v rodine, musí spolupracovať
celá rodina. A to my ovplyvniť
nemôžeme. Čo však môžeme
urobiť, je zmeniť svoje vlastné
nazeranie na rodinu. Aj toto
môže pomôcť zmeniť vzťahy
medzi nami a našimi blízkymi. No je to ťažšia cesta,
lebo úspech či neúspech stojí
výhradne na pevnosti a stálosti
nášho rozhodnutia. A tak tu
najviac platí to známe – ak
chceš zmeniť svet, zmeň sám
seba.
Vzťah, na ktorý cez rok často
zabúdame a práve na Nový rok
ho chceme obnoviť, je vzťah
k sebe samému, starostlivosť
o seba. Mnohí si pod týmto
rozhodnutím predstavujú viac
času u kaderníčky, kozmetičky
či v pivárni. Realita peňaženky
však jasne dokumentuje, kde
sa toto predsavzatie končí. Ak
chceme zmeniť vzťah k sebe,
nepotrebujeme na to peňa-

ženku. Potrebujeme niečo iné,
vzácnejšie, a predsa všedné –
Boha. Iba s nazeraním na seba
ako na milované Božie dieťa
môžeme zmeniť svoj pohľad
na seba samého. Tu nájdeme
stratenú hodnotu svojho života,
cieľ i zmysel nášho konania.
Nájdeme rovnováhu, ktorú tak
rýchlo strácame v bežnom živote. No uvidíme aj omyly a chyby,
ktorých sme sa dopustili, a zlo,
ktoré nás vzďaľuje od dokonalého života Božieho dieťaťa.
Ak teda patríme medzi tých,
ktorí si zvyknú dávať novoročné
predsavzatia, nedávajme si ich
len tak. Skúsme na nich pracovať už zopár týždňov a zvážme,
čo sme schopní zvládnuť. Začnime malými krokmi. Len tak
docielime to, aby sme nepatrili
do skupiny tých, ktorí si už
žiadne predsavzatia nedávajú,
lebo ich aj tak nedokážu či
nechcú naplniť. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka:
www.sxc.hu
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Dynamika
Božieho prameňa
Mozaika je veľmi špecifickým druhom výtvarnej tvorby.
Vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, precíznosti a fyzickej
zdatnosti, aby z jednotlivých drobných častí vznikol obraz,
ktorý prehovára k človeku. O dynamike tvorby mozaiky
a jej konkrétnej podobe v Chráme Božej múdrosti vo
Svidníku sme sa porozprávali s otcom Kamilom Drábom
CSsR, ktorého mnohí poznajú ako Dona Camilla.

Don Camillo – prečo ste si
zvolili práve takéto umelecké
meno?
Nie je nič výnimočné, ak človek
pristúpi k takému kroku, že si
pozmení svoje meno. Vždy to
bolo znakom istej novej etapy
v ľudskom živote. V mojom
prípade je to spojené s časom,
keď som sa začal plne venovať
špecifickej sakrálnej tvorbe
v oblasti mozaiky. Na druhej
strane ma okolie spájalo s veľmi
známou talianskou komédiou,
kde vystupoval akčný kňaz Don
Camillo. Aj počas pobytu v ateliéri Centro Aletti v Taliansku si
kolegovia moje meno zjednodušili na Don Camillo. A to mi
zostalo.
Akej tvorbe sa venujete?
Ak mám hovoriť o začiatkoch
v umeleckej sakrálnej tvorbe,
musím sa vrátiť o 20 – 22 rokov
späť. Vtedy som si povedal, že
napísať ikonu vôbec nemôže
byť zložité. A táto myšlienka sa
veľmi rýchlo pretavila do reality.
Aj keď ma spočiatku ikona esteticky nepriťahovala (asi som jej
veľmi nerozumel), neskôr som
sa do nej zaľúbil. Životné okolnosti spôsobili, že k tejto tvorbe
postupom času pribudla tvorba
priamo na stenu – fresky. Ostatných päť rokov sa úzko špecializujem na oblasť mozaiky.

Možno spojiť povolanie
rehoľníka misionára s umeleckou tvorbou takéhoto
rozsahu?
Uvedomujem si výnimočnosť toho, čomu sa venujem.
Predtým som túto svoju aktivitu
spájal s aktívnou pastoračnou
činnosťou. Sakrálna tvorba bola
sekundárna, prispôsobovala sa
časovým možnostiam. Od roku
2005 už nenesiem zodpovednosť za farnosť a venujem sa iba
sakrálnej tvorbe.
Často sa stretávam s otázkou,
či mi nechýba pastorácia. Cítim
to do istej miery ako hendikep,
ale z druhej strany to vnímam aj
ako obetu v prospech toho, aby
sakrálne umenie, ktoré tvorím,
bolo naplnené Svätým Duchom. Na jednej strane ujma,
na druhej strane sa ju snažím
pretaviť do čohosi, čo posvätí,
pomaže dielo, ktoré momentálne tvorím.
Čaká nás prežívanie jedného
z najväčších sviatkov – Zjavenia Pána. Čím je pre vás
výnimočný?
Tento sviatok je prvým,
v ktorom Boh z predprípravy
vstupuje do aktívneho zjavenia
sa Božiemu ľudu. Po prvýkrát
sa ukazuje ako jednota troch
osôb. Sviatok deklaruje, že Boh
robí všetko možné pre to, aby sa

dal človeku. Nie človek je tým,
kto robí prvé kroky k tomu,
aby Boha spoznával, ale práve
naopak. Boh robí zásadný krok.
To je ohromná správa pre spásu
človeka.
Pri tomto asistuje Ján Krstiteľ
– výnimočná a veľmi zvláštna
postava. Pripomína mi Pannu
Máriu. Obaja sa v blízkosti
Krista neraz javia ako zabudnutí. Ján Krstiteľ sa javí ako ten,
ktorý nechce byť príliš viditeľný.
Ale na druhej strane odštartuje
lavínu Kristovho účinkovania.
Pripomína mi recepčného, ktorý otvára dvere do Božieho kráľovstva preto, aby človek mohol
vstúpiť do dialógu s Kristom.
Vnímam ohromnú dynamiku
zo strany človeka prezentujúceho sa v Jánovi Krstiteľovi,
ktorý pripravoval cestu tomu
druhému – Kristovi. Každý
kňaz, kresťan a každý človek je
tak trocha Jánom Krstiteľom.
V ľudských vzťahoch by sme
mali byť tými, ktorí zabúdajú na seba a dávajú vyniknúť
druhému. Myslím si, že je
úžasné, ak sa to deje aj v medziľudskom vzťahu, aj vo vzťahu
medzi človekom a Bohom.
Výjav Zjavenia Pána v Chráme Božej múdrosti vo Svidníku
nie je prvý, pri ktorom som
stál. Počas môjho pôsobenia v Taliansku to bol jeden

z obľúbených motívov ateliéru
Centro Aletti a Marka Rupnika. Na tomto výjave je pre
mňa výnimočná dynamika.
Neviem, či existuje niečo
dynamickejšie ako prúd
vody alebo vánok vetra,
ktoré Ježiš často využíva
ako obraz. To je to, na čo
v sakrálnom umení kladiem
dôraz. Dynamickosť a aktuálnosť sakrálneho umenia.
A nielen ja.
Nebohý kardinál Špidlík
hovorí, že interiér dnešného
chrámu a jeho pretavenie
do formy sakrálnej kultúry
musí dýchať aj dynamikou,
aby sa táto sakrálna tvorba
stala bližšou dnešnému
človeku. Človek dneška totiž
žije v pokluse každodenného života a osloviť ho
môže len to,
čo
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je dynamické. To platí aj o kresťanoch.
Prečo ste sa rozhodli tento
motív zobraziť technikou
mozaiky v Chráme Božej
múdrosti vo Svidníku?
Priznám sa, že som mal obavy
vstúpiť s mozaikou do chrámu, kde už existuje realizácia
v inom technickom prevedení.
Na druhej strane ma posmeľovala myšlienka, že chrám je výnimočne prepojený s pôvodným
chrámom. Táto súhra starého
a nového mi neprekážala, skôr
ma fascinovala. Existujúca rozmanitosť mi našepkávala, že nemôžeme chrámu ublížiť. V tom
smere nemalou iniciatívou
oplýval terajší aj predchádzajúci
správca farnosti. Od roku 2000
som tam strávil v niekoľkých
etapách nejeden týždeň. Boli
to realizácie vo forme fresky.
Prebýval som v interiéri
chrámu, nasával ovzdušie,
atmosféru architektúry,
krivky, snažil som sa chrám
vnímať v istej celistvosti.
Sú veci, ktoré sa ťažko
vyjadrujú, lebo človek
cíti, že tam čosi také
má byť.

Priestor, kde
je umiestnená
mozaika krstu Krista
v Jordáne, som vnímal ako nevyužitý.
Na druhej strane
som cítil, že je to
priestor v blízkosti
svätyne dostatočne
vhodný na sakrálne doplnenie
svätyne. Už aj
samotná
stena ma

svojou štíhlosťou nútila uvažovať o tejto scéne. Priestor, ktorý
sa nachádza pred samotnou
stenou, dával možnosť zrealizovania krstiteľnice. Výnimočné
bolo to, že mozaika sa mohla
prepojiť s krstiteľnicou do takej
miery, že aj v rámci vysluhovania sviatosti krstu bude každý
krst spoluúčasťou na Kristovom
krste.
Medzičasom bola Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
obohatená o nových blahoslavených. Začalo sa uvažovať
o možnosti realizácie mozaiky
týchto dvoch blahoslavených
biskupov – Gojdiča a Hopka.
Toto bol odrazový mostík pre
to, aby som myšlienku začal
rozvíjať do podoby návrhu,
ktorý neskôr liturgická komisia
prijala a schválila. Do mozaiky
som sa snažil zakomponovať
moment oživujúcej vody –
prameňa. Jordánsku rieku vo
forme mozaiky zrealizovanej
a stene sme potiahli cez podlahu až do samotnej krstiteľnice
(je urobená z travertínu a váži
asi 1,5 tony). Z najvyššieho
bodu, ktorý je poznačený veľkým množstvom zlata a hovorí
o nedozernom Božom kráľovstve, plynie každá milosť, každý
prúd. Na ceste tohto prúdu sa
postupne objavuje najprv ten,
ktorý pripravuje cestu Božiemu Synovi, vzápätí samotná
postava Krista. Fascinovala ma
možnosť ukázať, že pri Kristovi
sa prúd nekončí. Pri Kristovi sa
Jordán delí na dve časti. Jedna
ústi v krstiteľnici, kde sa každý
novozrodený život, ktorý sa
rozhodne začleniť do Cirkvi,
stáva súčasťou rieky Jordán,
a teda súčasťou každej milosti
plynúcej zhora. Druhý prúd
smeruje k biskupom Gojdičovi
a Hopkovi. Ich postavy akoby
vystupovali z rieky Jordán. Tam
sa začala ich cesta svätosti. Ich
životy postupne premieňali
prúdy milosti zhora. Toto je ten
dynamizmus, o ktorom som
hovoril. Každý z nás je pozvaný
k svätosti a ocitá sa na tej istej
ceste, po ktorej nedávno kráčali
obaja biskupi i mnohí ďalší
svätci dnešnej doby.

Čím je ešte výnimočná táto
mozaika?
Výzvou bola myšlienka prepojenia mozaiky a fresky Poslednej
večere, ktorá sa nachádza vo
svätyni. Hľadali sme možnosť
plynulého prechodu. Z jednej
strany mozaikou plne zaplnená plocha začala rednúť, aby
sa smerom k freske mozaika
prevzdušnila. V mozaike nastúpili dekoračné prvky, ktoré
posunuli trojrozmerný materiál
na plochu steny. Podarilo sa delikátne štylistické aj materiálové
spojenie mozaiky a fresky.
Ako dlho trvali práce?
Časť prác sa odohráva v ateliéri
(práce, ktoré si vyžadujú oveľa
väčšiu precíznosť). Väčšinou
sú to postavy. Tento úsek trval
päť mesiacov. Samotná montáž
spočíva v presnom rozmiestnení a nasadení postáv na stenu a v dotvorení a dopĺňaní
pozadia. Táto fáza bola zrealizovaná v priebehu dvoch týždňov
v zostave desiatich ľudí.
Čo vás čaká v najbližšej budúcnosti?
Ateliér Centro arte v najbližšej
dobe čaká realizácia mozaiky
v jednej obci neďaleko Popradu. Nie je to výsostne sakrálna
stavba, ale dom smútku.
Pozvanie prišlo cez obec a jej
zastupiteľstvo. Po ich návšteve
chrámu v Spišskej Novej Vsi,
kde sme realizovali našu najväčšiu mozaiku, ostali oslovení
do takej miery, že veľmi intenzívne naliehali, aby interiér ich
domu smútku taktiež zdobila
naša mozaika. Toto nás čaká
v letných mesiacoch.
Druhá záležitosť je zatiaľ
vo veľmi ranom štádiu. Ide
o ponuku na realizáciu mozaiky
v Brazílii. Odtiaľ som sa vrátil
doslova pred pár dňami. Ide
o obrovské pútnické miesto
Aparecida v blízkosti São Paula
a Rio de Janeira. Možno budeme realizovať mozaiku v centrálnej kopule druhej najväčšej
baziliky na svete.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

kultúra

Duchovné
Slovensko
Na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa 7. decembra uskutočnila slávnostná prezentácia
hodnotnej publikácie
Duchovné Slovensko, ktorú
vydal Spolok sv. Vojtecha
v Trnave a Vydavateľstvo
DINO v Sabinove v rámci
Roka kresťanskej kultúry.
V publikácii je viac ako 600
farebných fotografií sakrálnych objektov z celého
Slovenska, z rôznych cirkví,
ako aj rôznych umeleckých slohov a historických
období. Ich autorom je
fotograf Dionýz Dugas.
Vedúcim širokého autorského kolektívu odborníkov, ktorí sú autormi textov,
je PhDr. Slavomír Ondica.
Autorom úvodného slova
v publikácii je nitriansky
rímskokatolícky biskup
Mons. Viliam Judák. Ide
o vzácnu a jedinečnú publikáciu na Slovensku, pretože
ponúka skvosty duchovnej
kultúry a duchovného cítenia celých generácií našich
predkov až po súčasnosť,
od predrománskych čias
až po dnešok. Originálna
je aj svojím ekumenickým
rozmerom.
Prezentáciu umocnilo
vystúpenie skupiny Zboru
sv. Romana Sladkopevca
z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa
P. P. Gojdiča v Prešove
a účasť prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa
a metropolitu Jána Babjaka
SJ.
Ľubomír Petrík
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Srdce národa

Sociologické prieskumy z ostatných rokov uvádzajú, že kvalitný vzťah
a rodinný život (manželstvo) sú hodnotené ako najvyššie priority
mladých ľudí. Ľudia do tridsať rokov preferujú spokojné manželstvo
a spoľahlivého partnera. Paradoxne však počet uzatváraných manželstiev klesá.

O

manželstve sa toho
popísalo veľmi veľa.
Množstvo kníh, množstvo výrokov slávnych a niekedy
aj múdrych ľudí, množstvo
vtipov...
Málokto z nás si však do hĺbky uvedomuje podstatu manželstva. Aj v Cirkvi sa toho veľa
popísalo, povedalo, ponúklo
množstvo krásnych myšlienok
v cirkevných dokumentoch.
Mnohí pravidelne čítajú Božie
slovo, ktoré sa vyjadruje aj
o vzťahoch muža a ženy. Máme
však jeden zásadný problém.
Prijať tieto veci do života – nie
rozumovo, ale do hĺbky našej
bytosti. Stotožniť svoj život
s tým, o čom vieme, že by sme
mali žiť, lebo je to správne.
A tak kĺžeme po povrchu ako
deti, keď sa zabávajú na ľade.
Nevnárame sa do studených

vôd prameňa, lebo to prináša
bolesť.
Ale láska prináša bolesť.
Láska bolí. Láska musí bolieť.
Bez bolesti by nebolo ani našej
spásy.

Ruky lásky

Ak si predstavíme lásku
ako človeka, ktorý vstupuje
k druhému a stojí pred jeho
srdcom, mohli by sme jeho
ľavú ruku prirovnať k citom,
k zamilovanosti, k tomu, čo
otvára dvere srdca druhého
človeka. Keď láska vojde, treba
dvere zatvoriť, aby do srdca
nevstúpila nepohoda, aby láska
ostala. Na to láska potrebuje
pravú ruku – rozhodnutie, vôľu
zostať. A to bolí. To je totiž vec
každodenného rozhodnutia milovať, páchať na sebe násilie, ísť
proti svojim pocitom, nálade,

pohodliu, lenivosti, znechuteniu, záujmom, proti tomu,
čo nám robí radosť. Naozaj
odvrátiť sa od seba a pozerať sa
na druhého.
Manželstvo je začiatok zatvárania dverí. Je to každodenné
rozhodnutie nevpustiť do srdca
zlobu a ľahostajnosť. Manželstvo dáva tvar beztvarej mase
citov tak, ako telo dáva tvar
našej duši. Manželstvo nie je
cieľ, je to cesta. Jej výhodou je,
že po nej kráčajú naraz dvaja.
Každý deň.

Čo by sme s tým
mohli urobiť?

Nie je ľahké prijať takúto cestu. Človek si bude vždy automaticky voliť jednoduchšiu cestu,
takú, ktorá ho nestojí žiadnu
námahu.
V Národnej obrode v rámci

istého článku o manželstve bolo
zahrnuté aj vyjadrenie mladého
človeka dneška: „Milan pracuje
na voľnej nohe pre reklamné
agentúry a hrdo priznáva, že
je vorkoholik. Býva v moderne zariadenom ateliéri, voľné
chvíle trávi s priateľmi, na tenise či squashi, alebo cestovaním.
Občas chodí tento dvadsaťsedemročný fešák s atraktívnou
dievčinou, ale nijako sa nechce
pre pracovnú vyťaženosť viazať.
,Keď si prinesie ku mne svoje
šminky a začne navrhovať, čo by
sme mali v ateliéri zmeniť, keď
dostanem pozvanie na nedeľný obed do rodiny, je koniec.
Zvykol som si na nezávislosť
a slobodu, neznášam obmedzovanie,’ hovorí Milan sebavedome. Ako Milan – zjavne tak
trocha egocentrik – hovorí, ide
mu na nervy, keď partnerka
stále vyžaduje prejavy lásky...
To, že nakoniec ostane sám,
bez priateľov a kamarátov, si
nepripúšťa. Zato netají, že raz
sa rozumne ožení a deti môže
vraj mať aj v päťdesiatke, nič
mu teda neuteká. Čo však pod
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slovíčkom rozumne chápe,
neprezradí.“
Takto rozmýšľajúcich ľudí
pribúda. Je zaujímavé, že aj
ľudia, ktorí sa zjavne nehlásia
ku kresťanstvu (mám na mysli
odborníkov a novinárov, ktorí
sa podobnými témami seriózne
zaoberajú), krútia hlavou nad
takýmito postojmi. Normálne
rozmýšľajúcemu človeku tu
niečo nesedí.

Richard Kane v období, keď bol
národným vedúcim Christian
charity marriage resource.
Prvotným cieľom myšlienky
bolo vniesť kresťanské hodnoty
do spoločnosti a viesť spoločnosť ku kresťanským hodnotám
manželstva a tradičnej rodiny,
ktoré vlastne tvoria podstatu
každého národa. Sú srdcom. Ak
toto srdce bije, žije aj národ.

Národný týždeň
manželstva

V Českej republike sa Národný týždeň manželstva už udomácnil, keďže jeho prvý ročník

V súčasnosti sa rozbieha
množstvo aktivít, ktoré by pred
niekoľkými desiatkami rokov
vyvolali údiv. Spoločenská
situácia a názory sa značne líšili
od tých dnešných. Musíme si
však uvedomiť, že to, čo stačilo
v minulosti, dnes nestačí. To, čo
sa ukazovalo ako účinné, dnes
stráca na účinnosti. To, čo bolo
samozrejmé v minulosti, dnes
už samozrejmé nie je.
V minulosti sme nepotrebovali verejne hovoriť
o manželstve, jeho podstate,
úlohe a dôležitosti, ale dnes
sa nachádzame v inej situácii.
Musíme ukázať, že toto je to
najprirodzenejšie pre človeka,
ktorý túži po najužšom vzťahu
s iným človekom.
Preto vznikajú v celosvetovom meradle rôzne aktivity.
Myšlienka usporiadať prvé celonárodné podujatie na podporu
manželstva vznikla v Anglicku
a jej autorom bol Angličan

Krok pred nami

ne aktivity rôzneho druhu.
Hoci s touto myšlienkou
prišli kresťania, podujatie nie je
primárne kresťanským evanjelizačným projektom. Evanjelická
aliancia na Slovensku a ďalší
iniciátori povzbudzujú ľudí
vo všetkých cirkvách aj mimo
nich, aby sa spojili v myšlienke
podporiť manželstvo a zdravú
rodinu. Vyzývajú všetkých ľudí
dobrej vôle, aby sa tvorivým
spôsobom zapojili do Národného týždňa manželstva a pripravili vo svojom najbližšom okolí
na rozličných úrovniach aktivity

Je tolik spravedlivých na světe a tolik hodných lidí je,
ale kdo ukáže, že tu vůbec jsou?
Je tolik krásy na světě, je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z ní,
ale kdo ukáže, že tady někde je?
(Ján Nedvěd: Živá voda)
prebehol v roku 2007. Každoročne sa organizuje s podporou
Českej evanjelikálnej aliancie
a mnohých ďalších inštitúcií.
Existuje silný organizačný tím
a medzi garantov patria aj osobnosti politického a kultúrneho
života.

Prvý ročník
na Slovensku

Na Slovensku by prvý ročník
Národného týždňa manželstva
mal prebehnúť od 7. do 14.
februára 2011 a jeho súčasťou
by mali byť rôzne podujatia –
prednášky, diskusie, neformál-

a podujatia rozličného charakteru nielen pre svojich členov,
ale aj pre širšiu verejnosť.
Je dôležité, aby v rámci
týchto aktivít zrozumiteľným
spôsobom reagovali na potreby
a otázky ľudí žijúcich v manželstve aj mimo neho. Národný
týždeň manželstva by všetci
zapojení nemali využiť na propagáciu svojej cirkvi alebo
spoločenstva, ale aby v prvom
rade podujatiami prezentovali
všeobecne platné biblické hodnoty manželstva a rodiny.
Do organizovania sa môžu
zapojiť rôzne inštitúcie,

občianske iniciatívy s dôrazom na podporu manželstva
a rodiny. V mnohých krajinách
Európy kampaň rozhodným
spôsobom zdôrazňuje tradičné poňatie manželstva muža
a ženy, ako aj potrebu vzájomného záväzku, na rozdiel
od voľného spolužitia, ktoré je
dnes v západnej spoločnosti
silným trendom.
Na príprave prvého ročníka
Národného týždňa manželstva
na Slovensku pracuje organizačný tím zložený z týchto aktivistov: Vlado a Renáta Sochorovci,
katolícki kňazi Roman Seko
a Marek Iskra z Banskej Bystrice, Ľubo a Dáša Badiarovci
z Košíc, Peter Kremský, Peter
a Dagmar Mozoľovci z Bratislavy. Pripravujú základný koncept
Národného týždňa manželstva
(NTM), oslovujú zbory a cirkvi,
prorodinne orientované inštitúcie, médiá a osobnosti, ktoré
by sa do aktivít mohli zapojiť
a podporiť tento projekt tak,
aby sa mohol stať celospoločenským podujatím.
Organizátori si uvedomujú, že cesta je na začiatku, ale
idú s vierou. Aj Božie slovo
poskytuje veľa príkladov toho,
že okolnosti, ktoré nakoniec
priniesli zásadnú zmenu,
vznikli nenápadne, z malých
začiatkov. n
Dada Kolesárová
ilustračná snímka:
SXC.hu

varovanie

Duchovná výzbroj 2

A

k chceme bojovať, musíme si byť istí
víťazstvom v duchovnom boji. V Liste
Kolosanom (2,13 – 15) Pavol píše: „Aj vás,
čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke
svojho tela, oživil s ním a odpustil nám
všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý
bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil
na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti,
verejne ich predviedol a v ňom triumfoval
nad nimi.“
Tento fakt je kľúčový v boji s diablom.
Boh to vie, a preto urobí všetko pre to, aby
si túto skutočnosť prijal do svojho života.
Pravdou je, že Ježiš už úplne a navždy

porazil diabla. Urobil to skrze svoju smrť
na kríži sa slávne zmŕtvychvstanie.
Satanovou hlavnou zbraňou proti nám
je pocit viny. Chce, aby sme sa obviňovali
za každý hriech, ktorý sme spáchali, a prežívali hanbu a vinu pred Božou tvárou.
Mnohí z nás sa s týmito pocitmi skrývame
a utekáme pred Pánom.
Ale našťastie v Druhom liste Korinťanom (5, 21) sa píše: „Toho, ktorý nepoznal
hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa
v ňom stali Božou spravodlivosťou.“
Ježiš na kríži zobral na seba môj hriech,
aby som si ja mohol zobrať Ježišovu spravodlivosť. Tento fakt vyráža hlavnú zbraň

diablovi z jeho rúk. Na tomto musím stáť
v duchovnom boji. Každé diablovo obviňovanie je bez účinku, ak stojím na Božom
slove, ktoré hovorí, že som sa stal v Ježišovi
Božou spravodlivosťou. Toto je začiatok
tvojho a môjho víťazstva v Ježišovi nad
diablom.
Ježiš vybojoval toto víťazstvo a ja ho môžem prijať. Je to podobné, ako keď sa naši
hokejisti v roku 2002 stali majstrami sveta.
Vybojovalo ho asi 15 Slovákov, ale celý
národ si ho prisvojil a všetci sme kričali, že
sme majstri.
Prisvoj si Ježišovo víťazstvo!
Damián Saraka
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Buď IN-ý!
Zlepšiť si prospech v škole, menej odvrávať, konečne začať so športom alebo nerobiť všetko na poslednú chvíľu. Aj takto vyzerajú naše
predsavzatia s nástupom nového roka. Tieto rozhodnutia sú na to,
aby sme nimi zlepšili svoj život. Veď všetci chceme byť šťastnejší
a dúfame, že v novom roku sa nám to aj podarí.

L

en málokto si dáva predsavzatia aj do duchovného
života. Veď koho by bavilo
„viac sa modliť“, „chodiť častejšie na spoveď“...
To je pre iných, mňa sa to
netýka. Vyhovorím sa na nedostatok času alebo na to, že mi
to nič nedáva. Verím v Boha,
a bodka. Tu sa môj vzťah k duchovnu často končí. Keď si Ježiš
vyberá učeníkov, povoláva si,
ktorých chce. Presne ako apoštoli v Ježišových časoch, ani my
dnes nie sme jeho učeníkmi
len tak náhodou. Lebo on si
vyvolil nás, nie my jeho (porov.
Jn 15,16).
No dobre, ale ja nie som apoštol, učeník ani kňaz. Myslím,
že sa ma to netýka. Je to vôbec
o mne?
Odpoveď je nekompromisná
– je to o tebe!
Ty si učeníkom, ktorého si
povolal Ježiš. Veľmi pravdepodobne sa to stalo pár dní
po tvojom narodení, keď ťa tvoji
krstní rodičia priniesli do chrámu na sviatosť krstu. Okrem
bielej košieľky a sviece si dostal
neoceniteľný dar – členstvo
v Božej rodine a Božiu milosť.
Kresťania pokrstení v dospelom
veku si to uvedomujú viac. Ale
práve teraz je čas zamyslieť sa
nad týmto tajomstvom znova.
Ježiš počas svojho života vykonal veľa symbolických činov.
Od detstva putoval do chrámu
(akoby nebol Bohom), ale
rovnako sa nechal pokrstiť
(a pritom bol bezhriešny). Boh
sa podriaďuje ruke Jána Krstiteľa, aby sa dal spolu s ostatnými
židmi pokrstiť. Len čo vychádzal z Jordánu, nad jeho hlavou
zaznel hlas: „Toto je môj milovaný syn, v ňom mám zaľúbe-

nie“ (porov. Mt 3, 17). Rovnako
ako náš Majster, aj my sme boli
pokrstení, rovnako aj my sme
milovaní synovia a dcéry! Nie
je to iný Boh, ktorý vyznáva
Ježiša ako svojho Syna. Je ten
istý ako ten, ktorý vyznáva mňa
za svoje dieťa. Aj nado mnou je
Božia ochrana, jeho duch a jeho
milujúce srdce.
Krst nám daroval nový život,
v ktorom nás má hnať Kristova láska (porov. 2 Kor 5, 14).
Lebo Boh vylieva svoju lásku

a priazeň na každého, kto je
jeho. A práve my pokrstení sme
jeho. Krstom sme sa mu stali
podobnými v smrti, aby sme
žili novým životom (porov. Rim
6, 3).

Alebo žeby nie?

V dávnej kresťanskej dobe
bola príprava na krst skutočne
vážnou záležitosťou – kandidát krstu sa musel osvedčiť:
zanechal zlé skutky, študoval
Písmo a zúčastňoval sa na uče-

ní Cirkvi. Aj keď sa osvedčil,
Cirkev si žiadala zábezpeku.
Novokrstenec teda potreboval
iného člena Cirkvi, ktorý by sa
zaručil, že bude žiť príkladným
životom, bude zachovávať krstné sľuby a stane sa majákom
pre pohanské okolie, z ktorého
pochádzal.
Posledné riadky sú výčitkou pre mňa – ako sa staviam
k svojmu povolaniu kresťana?
Je to prvé povolanie, na ktorom
stoja všetky ostatné. Bez krstu
nemožno prijať žiadnu inú
sviatosť ani žiadne povolanie
v Cirkvi. Krst je tým pevným
základom, bez ktorého pravý
kresťanský život nejestvuje.
Prináša môj život niekomu
svetlo? Vyvolávajú moje životné
postoje otázky okolia? Som
naplno Kristov alebo plávam vo
svojom živote s prúdom? Boží
služobník je vyvolencom, nie
časťou davu.
Všetci vieme, ako sa správať.
Rovnako každý deň zakusujeme, aké je to ťažké. Nabrať silu
na opravdivý život nemožno
nikde inde ako v skutočnom
duchovnom živote. Modlitba
a sviatosti nie sú čosi navyše,
je to nevyhnutná potrava duše
na konanie dobrých skutkov
a na vyrovnaný život. Na život,
ktorý bude skutočným pozvaním nášho okolia ku kresťanstvu – ku Kristovi. Na život,
ktorý bude lepší pre nás i pre
naše okolie. Ježišov učeník vie,
komu patrí a kto mu dáva život.
Pri novoročných predsavzatiach
nezabudnime ani na duchovno, ktoré dáva zmysel tomu
materiálnemu okolo nás. Volá
nás k tomu naše prvé povolanie,
povolanie krstu – povolanie
byť IN-ým! Na začiatku nového
roka vám prajem šťastnejší
život, odvahu byť IN-ým a veľa
radosti zo vzťahu s Bohom
a blížnymi! n
Pavol Burda
ilustračná snímka:
commons.wikimedia.org
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Moja komunikácia
P

očas štúdia na vysokej
škole som mala veľa
času pre seba. Venovala
som ho rôznym aktivitám, ale
surfovanie po internete bolo
na prvom mieste.
Bola to super možnosť komunikovať s ľuďmi, od ktorých
ma delili desiatky či stovky
kilometrov, keďže som bývala
na internáte. Zo začiatku som
sa riadila heslom: „Najprv práca, potom pláca“ a internet som
zapínala až po splnení si svojich
povinností – po prednáškach,
napísaní seminárnych prác.
Bol to pre mňa relax, spájanie
príjemného s užitočným. Ale
postupne som stále viac a viac
času venovala počítaču a internetu. Ten zaberal už väčšinu
môjho dňa a neskôr aj noci, čo
ma fyzicky unavovalo a odrážalo sa aj na mojich vzťahoch
– reagovala som podráždene,
unavene alebo vôbec.
V tom čase ma zaujal
reklamný nápis: „Aby ľudia
spolu hovorili“. Ja som si vtedy
povedala, že by to bolo naozaj
fajn. A vzápätí mi došlo, že ani
ja sama sa už neviem rozprávať
s ľuďmi okolo mňa napriek

tomu, že im venujem cez internet všetok svoj čas. A čo bolo
moje najhoršie zistenie? Že sa
nedokážem, neviem a často už
ani nevládzem rozprávať s Bohom. Internet mi zobral všetok
čas, pekné vzťahy s ľuďmi
i s Bohom. Vtedy som si uvedomila, že ja by som zmenila
ten reklamný nápis: „Aby ľudia
hovorili s Bohom“.
Tak som snažila postupne
vrátiť k svojej dennej modlitbe, teda osobne sa rozprávať
s Bohom aj s ľuďmi okolo seba.
Nebolo to ľahké, lebo závislosť
od internetu sa nedala zo dňa
na deň vymazať. Zdrojom sily
a pokoja v tomto období bola
pre mňa svätá liturgia a prijímanie Eucharistie. A stále to bolo
a je o mojom každodennom
rozhodnutí a prioritách.
Ďakujem Ježišovi aj za túto
životnú skúsenosť, ktorá ma
naučila ustrážiť si čas v prvom
rade pre neho a pre ľudí. A tiež
tomu, že internet má slúžiť mne
a nie ja jemu. n
Martina
ilustračná snímka:
sxc.hu
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Keby si poznala dar Boží (Jn 4, 10)

S

lová dar, darca, dávanie sa často objavujú
vo Svätom písme. Hebrejčina používa asi
15 rôznych slov podľa toho, o aký dar ide.
Dary dáva:

je však dávaný s nesprávnym motívom, ide
skôr o úplatok. Božie slovo sa jednoznačne
stavia proti úplatkárstvu, lebo takýto dar
zaslepuje a prekrucuje právo (Ex 23, 8).

Človek človeku
Ľudia si zvykli dávať navzájom dary pri
rôznych príležitostiach a sviatkoch. Biblia
napr. hovorí o svadobnom dare (Gn 34,
12); o daroch deťom (Mt 7, 11); o daroch vo
výmennom obchode; o daroch kráľom,
prorokom, levitom a i. Keď človek dával dar,
prejavoval ním láskavosť a dobročinnosť.
Jakub naliehal na brata slovami: „Ak som
našiel milosť v tvojich očiach, prijmi tento
dar z mojich rúk! Lebo takto som videl
tvoju tvár, ako keby som videl tvár Božiu
a ty si mi bol milostivý.“ (Nm 6, 10 – 11) Dar
„otváral dvere“ k srdcu druhého človeka. Ak

Človek Bohu
Pánovi sa prinášali obetné dary, desiatky
a veci zasvätené z vernosti. Na oltári sa
obetovalo to najlepšie z toho, čo človek
vlastnil. Boha nemožno darom podplatiť,
lebo on nikomu nenadŕža. Väčšiu cenu než
obety a dary má bezúhonný život, poslušnosť a Boží zákon žijúci v srdci človeka.
Ježiš v evanjeliu hovorí, že skôr, ako niekto
dá Bohu svoj dar, má sa najprv zmieriť
s bratom (Mt 5, 23 – 24).
Boh človeku
Biblia rozpráva o Božej iniciatíve v daro-

vaní. „Každý dobrý údel, každý dokonalý
dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel.“
(Jak 1, 17) Starostlivý Boh každodenne
potešuje a požehnáva ľudí svojimi hmotnými a duchovnými darmi. Dáva to, čo nikto
iný nemôže dať. Iba Darca darov môže
naplniť neutíchajúcu túžbu, nedostatok
a pocit prázdnoty v ľudskom srdci. Každého
zadarmo obdaroval bohatstvom viditeľných i neviditeľných dobrodení. Človeka
obklopil štedrosťou prírody, dobrosrdečnosťou blížnych a oddanosťou priateľov,
zažal v ňom svetlo večného života, poskytuje útechu vo chvíľach úzkosti, miluje
nekonečnou láskou... V Ďakovnom akatiste
mu preto spievame: „Nesmierne sú dary
tvojej prozreteľnosti, ktorými ma neustále
zahŕňaš“.
Marica Kipikašová
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Ťažké prebudenie
Z
voní mobil. Lucia, čerstvá
vysokoškoláčka, ho
zdvihne.
„Áno,“ zaznie jej hlas.
„Tak čo, večer prídeš?“ spýtal
sa jej známy hlas v mobile. Jej
priateľ Peter patril medzi tých,
ktorí zorganizovali veľkolepú
oslavu na Silvestra. Konečne
zažije novoročný večierok ako
vo filmoch. Už mala dosť tých
domácich prípitkov či dedinských silvestrovských zábav.
Chcela sa poriadne odviazať.
„Jasné!“ s radosťou a potešením odpovedala.
Večer prebehol podľa jej
predstáv. Asi tucet mladých
ľudí sa zišlo v priestrannom
byte, aby si užilo posledné
chvíle starého roka a privítalo
ten nový. Alkohol tiekol prúdom. Ešte nebolo ani 11 hodín
a každý už mal poriadne vypité.
Chlapci si začali dovoľovať viac,
dievčatá strácali zábrany. Ráno
sa postupne pobudili s bolesťami hlavy. Zistenie, že nemajú
na sebe šaty, mnohých šokovalo.
Ani Lucia si nevedela spomenúť, čo sa večer dialo. Matne si
spomínala na alkohol a tanec.
Na Nový rok po prvýkrát
vynechala bohoslužby. Domov
prišla až večer a rodičom klamala, že už bola v chráme.
Prešlo niekoľko týždňov.
Lucia naraz zistila, že čosi nie
je v poriadku. Čosi sa stalo –
nevedela čo ani kedy, ani kde.
Nevedela, čo má robiť. Nakoniec navštívila lekára. Ten ju
po vypočutí a prehliadke poslal
k jej gynekologičke. Tá jej povedala zvesť, ktorá ju prebrala
do reality – bola tehotná.
Čo teraz? Gynekologička
bola kresťanka, a tak vidiac jej
vyplašenú tvár sa s ňou porozprávala. Pomohla jej zistiť, kedy
sa to mohlo stať. Bola to osudná
silvestrovská noc. Ale čo teraz?
Lucia nadhodila možnosť interrupcie. Vtedy jej gynekologička
povedala:
„Ak ste už urobili jednu
chybu, neurobte ďalšiu!“

Otočila sa a podala jej knihu
plnú fotografií detí v maternici – od prvého mesiaca až
po pôrod.
„Dokázali by ste to zabiť?“
spýtala sa.
„Ale čo mám robiť?“ odpovedala otázkou Lucia.
„Nechajte si to dieťa a hľadajte iné riešenie,“ zaznela
odpoveď gynekologičky. „Ak
budete potrebovať pomoc, som
tu pre vás. Vy sa musíte rozhodnúť, či si chcete toto dieťa
nechať, alebo ho dáte tým,
ktorí po ňom už roky túžia.“
Cestou domov zavolala Petrovi a chcela sa s ním stretnúť.
Jeho reakcia ju prekvapila.
A vlastne ani nie. Nemohla
s istotou povedať, že toto dieťa
je Petrovo. Ich vzťah sa v tejto
chvíli skončil.
Smutná a zničená zašla
do chrámu vo viere,
že bude otvorený. Bol. Sadla
si do poslednej
lavice a začala
plakať. Nevedela, čo má
robiť. Ako to
povie rodičom? A tá
hanba!
Tam si ju všimol kňaz. Len si
k nej prisadol a ticho sa modlil
ruženec. Ani si nevšimla,
kedy prišiel. Naraz ho zazrela,
poutierala si slzy a chcela odísť.
Prihovoril sa jej:
„Neviem, prečo plačeš, ale
nič nie je také ťažké, ak sa
s tým podelíš s Bohom.“
„Ale toto on nevyrieši,“
nedala sa.
„On dokáže vyriešiť všetko,
len sa mu musíš otvoriť.“
Nevedela, odkiaľ sa vzala tá
túžba, no podľahla jej a kňazovi všetko vyrozprávala. Na jej
prekvapenie súhlasil, že s ňou
pôjde domov ako morálna
opora.
Keď rodičom povedala
o svojom stave, boli prekvapení
i zhrození. Toto ich zdesenie
vzrástlo, keď im povedala celý

svoj príbeh.
Inštinktívne sa
pozerali na ňu
i na kňaza.
Akoby čakali, že
ju odsúdi.
„Otče, no povedzte, čo máme
robiť s touto
našou dcérou?“
spýtal sa otec
plný hnevu. Odpoveď kňaza ho
zarazila a priklincovala k zemi:
„Milovať a modliť
sa,“ odvetil kňaz. „Čo
iné ste chceli robiť?
Je to vaše dieťa. Aj vy
hrešíte proti Bohu a on
nerieši, či vás potrestá,
vydedí, či zahubí. Čaká
na ľútosť a ona ľutuje,
veľmi ľutuje.“

„Ale čo máme robiť?“ spýtala
sa uplakaná mama.
„To už rozhodnite sami,“
odvetil kňaz. „Vy musíte vedieť,
či ste schopní prijať toto malé

dieťa do svojej
rodiny, alebo
mu dáte možnosť vyrastať
v inej milujúcej
rodine.“
„No keby si ju
Peter zobral...“
nahlas rozmýšľala mama.
„Ak ju
nemiluje, toto
manželstvo by
bolo od počiatku
odsúdené na zánik
plný bolesti a trápenia. Nemôžete nikoho
donútiť, aby ju miloval.
A bez lásky by to bolo
peklo. Ak by toto niekto
chcel pre svoje dieťa,
neviem, či by sa mal volať
jeho rodičom,“ povedal
kňaz. „Teraz už pôjdem.
Myslím, že som urobil, čo
bolo treba. Viete,
kde ma nájdete,“ dodal
a otočil sa
k dverám.
Otec ticho
vstal a išiel sa
s ním, aby sa s ním
rozlúčil. Ten večer sa rodina
po prvýkrát spolu pomodlila... n
Jeremy
ilustračná snímka:
SXC.hu

Jednoduchosť
„Majka, kamarátky v škole sa
mi smejú, že som tučná!“ Vždy
veselú tvár malej bucľatej
prváčky zahalil smútok. „Nie,
moja krásna, nie si. Si pekné
dievčatko. Nepočúvaj ich.“
Chvíľa zamyslenia so zádumčivým pohľadom, ktorá
vyústila do skonštatovania
situácie. „A vieš čo? Ja sa
na nich nehnevám. Ony asi
nemajú takého dobrého ocka
ako ja, aby im povedal, že

majú byť dobré. A Ježiško ma
má rád, aj keď nie som chudá,
však? Ja to viem, lebo i ja mám
rada Ježiška.“ Detská nevinnosť a jednoduchosť, ktorej
sa ešte musím učiť. A pritom
nám Ježiš práve ju dáva ako
návod pre našu spásu, lebo ak
nebudeme v srdci jednoduchí
ako deti, nevojdeme do Božieho kráľovstva.
Mária Dudová-Bašistová
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... za ich záchranu
V minulých katechézach sme si hovorili o zajatých, chorých
a trpiacich. Skonštatovali sme, že problémy, bolesť a smrť sú
dôsledkom vyhnania z raja, z Božej prítomnosti. A museli sme uznať
smutnú skutočnosť, že počas pozemského života budeme neustále
konfrontovaní s chorobou, bolesťou a smrťou. V ekténii sa ale
modlíme za záchranu od týchto trápení.

P

odľa výkladového slovníka zachrániť znamená
odvrátiť od niečoho zlého. Presne tak to aj vnímame.
Ak nemáš peniaze, chceš sa
zachrániť od hladu, exekúcie.
Ak ťa opustil partner, chceš sa
zachrániť od samoty a starostí
s ňou súvisiacimi. V chorobe
sa chceš zachrániť od smrti. Ak
zomieraš, chceš sa zachrániť
od pekla. Bojíme sa poníženia,
núdze, samoty, bezmocnosti...
Trápení je omnoho viac. My by
sme najradšej chceli, aby každé
trápenie okamžite zmizlo. Iste,
aj takto občas vyzerá Božia
reakcia. Ale nie vždy. Pretože
„zlo“, pred ktorým sa potrebujeme zachrániť predovšetkým,
sa týka niečoho celkom iného,
ako by sme predpokladali.
Nedávno som si opäť čítala
Knihu Genezis. Až teraz som
si všimla, že Adam s Evou
neboli takí truľkovia, čo začali
„poznať dobro i zlo“ až po tom,
čo zjedli zakázané ovocie. Ak
by nemali nijaké poznanie,

nemohli by vládnuť nad tým,
čo im bolo zverené, starať sa
o záhradu, pomenovať zvieratá a pod. Načo by im bola
slobodná vôľa? Bez poznania
by neboli dokonalými Božími
stvoreniami. Ale poznali len
dobro. Iba Boh mohol poznať
zlo tak, aby ho to nezničilo.
Práve od tohto ich chcel zákazom zachrániť. Od poznania
zla. V momente, keď ho okúsili, boli ho schopní aj robiť.
A tak potom zaznie: „Potom
im Pán, Boh, povedal: ,Hľa,
človek sa stal ako jeden z nás!
Poznal dobro i zlo. Len aby
teraz nenačiahol svoju ruku
po strome života a nejedol,
a nežil naveky’“ (Gn 3, 22). Boh
to nehovorí preto, lebo sa bojí
o seba a stratu svojho postavenia. Bojí sa o človeka. Žiť večne
s poznaním zla by bolo preňho
nemožné. Predstavte si, že by
ste naveky mali byť v takom
svete, v akom žijeme. Bez
nádeje, že prídeme na miesto,
kde už nebude žiadna bolesť,

smútok, nenávisť, ubližovanie,
strach, smrť... Či si to priznáme, alebo nie, dočasnosť
trápenia je pre každého z nás
úľavou. A je prirodzené, že
kresťan má nádej, že po tomto
živote prejde k životu v dokonalom svete, ktorý je pre nás
pripravený v nebi. Ale má to
háčik. Tak ako Adam s Evou
museli z raja odísť po tom, čo
do svojho života prijali zlo, tak
sa tam so zlom v srdci nedostaneme ani my. Preto Boh vedie
svoj ľud radami, zákonom, zjaveniami. A vrcholom Božieho
zjavenia je Ježiš Kristus.
Znie to pekne, pravda? Tak
ako mnoho iných vecí v Biblii.
Napríklad, že Ježiš je Cesta.
Alebo to Pavlovo: „Už nežijem
ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal
2, 20). Alebo pekne znie aj to,
čom som napísala minule, že
sa máme ako ovečky nechať Ježišom nájsť a vyložiť na jeho ramená. Ale ako sa tieto veci realizujú? Čo máme robiť, aby sme
bezpečne došli do neba s čo

možno najmenším trápením?
Budovať v sebe Boží charakter
a premieňať sa na jeho obraz!
V jednej piesni spievame: „Túžim podobať sa ti viac“. Tiež to
znie pekne a prináša to dobrý
pocit. Ale naozaj túžiš? Naozaj
chceš byť ako Kristus? Jeho
život, myšlienky, postoje, slová,
konanie, všímavosť, pravdivosť,
služba, námaha ... To všetko je
cesta, ako dôjsť do neba a ako
tam žiť. V Ježišovi nebol ani
kúsok zla, jeho život je cestou,
ako do neba dôjsť, a jeho charakter je spôsobom, akým tam
budeme žiť. V blaženstvách sa
hovorí, že Boha uvidí len ten,
kto má čisté srdce. Keď sa naňho Boh pozrie, v jeho čistote
uvidí svoj obraz.
To, že žijeme vo svete bolesti,
je dôsledok toho, že sme sa
rozhodli poznať zlo a že podľa
toho konáme. Ubližujeme sebe
aj iným. A tak v prvom rade potrebujeme zachrániť pred zlom
v nás, ktorého poznanie nás
vzďaľuje od Božej prítomnosti
a bráni nám vstúpiť na miesto
bez trápenia. O tom, ako
konkrétne vyzerá táto záchrana
pred zlom a budovanie Božieho obrazu v nás, si povieme
nabudúce. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Svätá mučenica Tatiana

N

arodila sa v 2. storočí v Ríme, v rodine
bohatého a významného Rimana,
ktorý bol tajným kresťanom. Otec vychoval dcéru vo svojej viere. Keď Tatiana
vyrástla, zložila sľub panenstva a stala sa
diakonisou v jednom z rímskych chrámov.
Pomáhala chudobným a chorým a navštevovala väzenie. Po smrti cisára Elagabela
sa stal cisárom šestnásťročný Alexander
Senbrus, ktorý súčasne uctieval Krista
i pohanských bohov. Jeho matka bola
kresťankou, preto kresťanov neprenasledoval. V prvých rokoch jeho vlády sa však

moc sústredila do rúk veľkého nepriateľa
kresťanov Ulpiana. Ten vydal rozkaz
prenasledovať Kristových ctiteľov. V tom
čase Tatianu uväznili a priviedli do Apolónovho chrámu, aby tam obetovala. Ona
odmietala a začala sa modliť. Tu sa strhlo
zemetrasenie, ktoré modlu zničilo. Po tejto udalosti bola Tatiana odsúdená k mučeniu. Ostala pevná vo viere a rany, ktoré
dostávala, cítili aj mučitelia na vlastnom
tele. Na jej príhovor sa všetci vojaci, čo ju
mučili, obrátili. Vyznali Krista a aj oni boli
odsúdení na smrť. Potom sväticu nahnali

do arény, ale lev, ktorý ju mal roztrhať, sa
k nej pritúlil a vôbec jej neublížil. Tí, ktorí
ju tam vhodili, to pripísali čarom. Preto jej
ostrihali vlasy a zatvorili ju do Jupiterovho
chrámu. Keď tam po troch dňoch prišiel
pohanský kňaz, aby priniesol obeť, našiel
mučenicu živú a modlu rozbitú na zemi.
Sudcovia vo svojej bezradnosti nakoniec
odsúdili Tatianu na smrť sťatím mečom.
Svätá Tatiana bola sťatá spoločne so svojím
otcom v roku 226.
Jozef Gača

22 | na každý deň
PONDELOK 3. január
Prorok Malachiáš, mučeník Gordios
Čítania: 2 Tim 2, 20 – 26, zač. 294; Lk 19,
37 – 44, zač. 97 (rad. 28. týž.); 2 Tim 2,
1 – 10, zač. 292; Mt 10, 16 – 22, zač. 36 (sv.
Gordiovi)

Všetci vás budú nenávidieť pre moje
meno. (Mt 10, 22)
Chceme žiť v pokoji. Božie slovo nám
nedáva záruku pokoja. Ježiš hovorí o nepokoji a prenasledovaní, ak sa rozhodneme
nasledovať ho.
Ani učeníci nechápali tieto slová, aj keď so
strachom išli za ním. Sila na prekonanie
nenávisti a bojazlivosti bola v pevnej viere
v Ježiša, ktorý im dáva istotu v slovách:
„Nebojte sa...“ (Mt 10, 31).
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz, kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
dňa. (HS: 339,154; PZ: 316,108; HP: 328,109)

UTOROK 4. január
Zbor sedemdesiatich apoštolov
Čítania: 2 Tim 3, 16 – 4, 4, zač. 297; Lk 19,
45 – 48, zač. 98 (rad. 28. týž.); Rim 8, 3 – 14,
zač. 96; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (apoštolom)

Môj dom bude domom modlitby. A vy ste
z neho urobili lotrovský pelech. (Lk 19,

48)

Je Ježišov dom pre mňa domom modlitby
alebo miestom obchodovania? Vstupujem
do chrámu modliť sa alebo uzavrieť obchod?
Ja, Bože, chodím do kostola, modlím sa,
prispievam, ale ty mi daj, čo od teba chcem.
Som chorý, uzdrav ma; mám problémy,
vyrieš ich; mám finančnú krízu, vylepši ju.
Môžeme povedať, že neobchodujeme?
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neviem, či to nebude posledný rozhovor.“
Čo mi teraz hovorí Boh? „Viem o tebe, o tvojich starostiach, viem všetko. Nezabúdam
na teba. Ozvi sa!“

Zvelebuj a deviaty irmos z utierne sviatku.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 347; PZ: 324;
HP: 334)

Liturgia: Liturgia sv. Bazila Veľkého
s večierňou. Menlivé časti z Predvečeria
Bohozjavenia. Prísny pôst. (HS: 339; PZ:
316; HP: 329)

SOBOTA 8. január

ŠTVRTOK 6. január

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby
ho diabol pokúšal. (Mt 4, 1)

Sväté Bohozjavenie
Čítania: Tít 2, 11 – 14; 3, 4 – 7, zač. 302; Mt
3, 13 – 17, zač. 6

Veď zjavila sa Božia milosť na spásu
všetkým ľuďom... (Tit 2, 11 – 12)
Nejeden odsúdený žiada milosť, uvádza
rôzne dôvody a potom netrpezlivo čaká
na odpoveď. A správa, že panovník mu
udeľuje milosť, je úžasná radosť. Všetko mi
je odpustené. Som slobodný.
Boh sa zmilúva, všetko odpúšťa, ale pozýva.
Začni nový život, dovoľ Bohu, aby vzal tvoje
hriechy, prijmi jeho pozvanie zmeniť svoj
život, odmietni zlo a začni žiť nový život
s Bohom! Bojíš sa, že to nedokážeš, že znova skĺzneš do hriechu, ale on nedáva milosť
iba raz, on ju ponúka stále, lebo ťa pozná
a vie, že si naklonený k zlému. Koľkokrát sa
prejavila v tvojom živote! Bol si odmietnutý?
Tvoja prosba o milosť bola prijatá a Boh
sa teší, že môže udeľovať „milosť za milosťou“. (Jn 1, 16) Netráp sa, len ver, že ťa
miluje, a nikdy ti milosť neodmietne, ak mu
dôveruješ.
Liturgia: Menlivé časti zo sviatku Bohozjavenia. Svätenie vody. Myrovanie. Prikázaný sviatok. (HS: 341; PZ: 318; HP: 330)

PIATOK 7. január

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
dňa. (HS: 339, 155; PZ: 316, 109; HP: 328,
110)

Zhromaždenie k Jánovi Krstiteľovi

STREDA 5. január

Ján Krstiteľ videl Mesiáša na vlastné oči.
Osobne dosvedčil, že je Boží Syn, a predsa
upadol do krízy: „Je to pravda alebo som sa
mýlil? Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme
čakať iného?“ Ježiš Jánovi nič nevyčíta. Vydvihuje ho pred ľuďmi. Si v kríze? Vyber sa
za Ježišom. Má pochopenie pre každého.

Mučeníci Teopempt a Teónas
Čítania: 1 Kor 9, 19 – 27, zač. 143; Lk 3, 1 –
18, zač. 9

Či zabudne žena na svoje nemluvňa...?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem
na teba. (Iz 49, 15)
Keď sa lúčime, pripomíname si: „Nezabudni
na mňa“. A vyplní sa to staré: „Zíde z očí,
zíde z mysle“. Jedna pani, ktorá má viacerých súrodencov, mi povedala: „Aspoň raz
za mesiac každému zatelefonujem, lebo

Čítania: Sk 19, 1 – 8, zač. 42; Jn 1, 29 – 34,
zač. 3

A ja som to videl a vydávam svedectvo,
že toto je Boží Syn. (Jn 1, 34)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. (Alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Tropár Bohozjavenia a Jánovi,
Sláva, kondák Jánovi, I teraz Bohozjavenia. Prokimen, Aleluja a pričasten sviatku
a Jánovi. Namiesto Dôstojné je sa spieva

Prepodobný Juraj Chozebita
Čítania: Ef 6, 10 – 17, zač. 233; Mt 4, 1 – 11,
zač. 7

Dívame sa na ľudí okolo seba, ktorí klesli,
prepadli rôznym závislostiam, zlyhali v rodine alebo v manželstve a my si pyšne hovoríme, že nám sa to nemôže stať. Ale môže.
Boh dovolí démonovi, aby nás pokúšal. A čo
sa stane? Zlyháme. Ak súdime iných, veľmi
ľahko upadneme do toho istého hriechu.
A toto je liek na našu pýchu.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. (Alebo prvá a druhá antifóna sviatku a tretia každodenná s refrénom sviatku).
Tropár, Sláva, I teraz, kondák Bohozjavenia. Prokimen, Aleluja a pričasten sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 341;
PZ: 318; HP: 330)

NEDEĽA 9. január
Nedeľa po Bohozjavení. Mučeník Polyeukt
Čítania: Ef 4, 7 – 13, zač. 224b; Mt 4, 12 –
17, zač. 8

Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské
kráľovstvo. (Mt 4, 17)
Nemám rád hromadné spovede. Nie preto,
že vtedy je mimoriadna „akcia“ na odpúšťanie hriechov a zmierenie sa s Bohom, ale
predovšetkým preto, že ovocie tohto zmierenia nie je vždy podľa Božej vôle.
Ježiš nechce, aby sme sa z povinnosti spovedali a pristupovali k prijímaniu Eucharistie. Nechce, aby sme si pod nátlakom
mamky, babky alebo manželky vyplnili svoju
kresťanskú povinnosť. Chce pokánie. To nie
je len vyznanie hriechov, to nie je povinnosť, ktorú si musím splniť. Je to je prijatie
Božej lásky, ktorá odpúšťa a chce premeniť
môj život, dať nového ducha, lásku k Bohu
a blížnym, ale predovšetkým odvahu
na zmenu života.
„Sľubujem, že viac nezhreším...“ Kto je
schopný tento sľub vyplniť? Ježiš aj Petrovi
pripomenul, že padne. Aj keď prisahal, že
sa mu to nikdy nestane. Stalo sa, aby Peter
mal pochopenie pre slabosti iných a vedel
trpezlivo a s láskou odpúšťať.
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni
jedenáste. Antifóny ako 7. januára. Tropár
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hlasu a sviatku. Sláva, kondák hlasu, I teraz
kondák sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten z nedele po Bohozjavení a sviatku.
Namiesto Dôstojné je sa spieva Zvelebuj
a deviaty irmos z utierne sviatku. (HS: 152,
345; PZ: 106, 323; HP: 107, 336)

PONDELOK 10. január
Biskup Gregor Nysský
Čítania: Hebr 3, 5 – 11. 17 – 19, zač. 308; Lk
20, 27 – 44, zač. 102 (rad. z 29. týž.)

Ako som v svojom hneve prisahal; nevojdú do môjho pokoja. (Hebr 3, 11)
Čo nám dnes ponúka svet? Žiak základnej školy mi povie, že v televízii najradšej
sleduje Krimi noviny. Bez rodičov. Ako
ho formujú? Potom aj jeho prejavy medzi
spolužiakmi sú plné násilia a sebectva.
To, akým mediálnym vplyvom podliehajú
dospelí, nemusíme komentovať. A dôsledky?
Nevera, rozvody, rozvrátené rodiny, strata
citu pre duchovné hodnoty.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára.

UTOROK 11. január
Prepodobný Teodóz
Čítania: Hebr 4, 1 – 13, zač. 310; Lk 21, 12 –
19, zač. 106 (rad. z 29. týž.); 2 Kor 4, 6 – 15,
zač. 176; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)

No tento poklad máme v hlinených
nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc,
a nie my. (2 Kor 4, 7)
Čím je vec hodnotnejšia, tým viac na nej
majiteľovi záleží a chráni si ju. Vyrábame
pevné a nedobytné trezory, a predsa sa
nájde odborník, ktorý je schopný ukradnúť
aj trezor. Hlinená nádoba nemá moc odolať
násiliu, ale jej obsah je taký pevný a nádherný, že Boh čaká, kedy sa ho zmocníme, aby
mal zvrchovanú moc v našom živote.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. (Alebo prvá a druhá antifóna
sviatku a tretia každodenná s refrénom
sviatku). Tropár sviatku a Teodózovi,
Sláva, kondák Teodózovi, I teraz, kondák
sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten zo
sviatku a Teodózovi. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Zvelebuj a deviaty irmos z utierne
sviatku. (HS: 349; PZ: 326; HP: 338)

STREDA 12. január
Mučenica Tatiana
Čítania: Hebr 5,11 – 6,8, zač. 312; Lk 21, 5 –
7. 10 – 11. 20 – 24, zač. 104 (rad. z 29. týž.)

Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude
zborené. (Lk 21, 5 – 6)

Kráľ Šalamún buduje veľkolepý chrám v Jeruzaleme a Ježiš mu nedáva dlhú životnosť.
Prečo tak pesimisticky hovorí o jeho budúcnosti? Lebo on prišiel budovať iné chrámy
a s iným zmyslom. Chrámy v ľuďoch, v každom človeku, ktoré nik nezbúra, lebo v nich
bude prebývať živý Boh.
Toto má na mysli apoštol Pavol, keď hovorí:
„Vy ste chrám živého Boha“.

Do našej rodiny vstúpil strach. Diagnóza
dcérky Lucie nám nedávala veľkú nádej. Aj
keď sme urobili všetko, Božia vôľa bola iná,
ťažko prijateľná a pre nás nepochopiteľná. Bože, dokážeme zvládnuť jej odchod?
Otvoril som Sväté písmo a čakal na odpoveď. Tá prichádzala v Božom slove, ktoré
ste prečítali. Pane, len v tebe je naša sila
a odvaha.

Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára.

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

ŠTVRTOK 13. január
Mučeníci Hermyl a Stratonik
Čítania: Hebr 7, 1 – 6, zač. 315; Lk 21, 28 –
33, zač. 107 (rad. z 29. týž.)

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa
nepominú. (Lk 21, 33)
Deti si pripomínajú slová, ktoré im hovoril otec. V ťažkých chvíľach na ne myslia.
Poznáme mnohé Ježišove slová. Nezabúdajme na ne predovšetkým vtedy, keď budeme
vidieť, ako sa všetko v tomto svete rúca.
Nádej v živého Boha nás nesklame. Jeho
slová sú „slová večného života“.
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára.

PIATOK 14. január
Zakončenie sviatku Bohozjavenia. Prepodobní mučeníci zo Sinaja a na púšti
Raity
Čítania: Hebr 7, 18 – 25, zač. 317; Lk 21, 37
– 22, 8, zač. 108 (rad. z 29. týž.)

Preto môže naveky spasiť tých, ktorí
skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije
stále, aby sa za nich prihováral. (Hebr 7,

25)

Boh je mŕtvy, kričí tento svet. V Boha
neverím! Áno, boh, ktorého si vytvoril človek, nežije. Aténčania mali mnoho bohov,
ale pre istotu bol uprostred nich aj oltár
neznámemu bohu. Preto svätý Pavol hovorí
o tomto, že je živý. Nie je muž ani žena, ale
dotyk jeho ruky je aj otcovský, aj materský. „Kristus je stelesnením milosrdenstva
Otca.“ (Ján Pavol II.)
Liturgia: Menlivé časti ako 8. januára.
Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 15. január
Prepodobní Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Čítania: Ef 2, 11 – 13, zač. 220b; Lk 13, 18 –
29, zač. 72 (rad. z 29. týž.); Gal 5, 22 – 6, 2,
zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním. (Mt 11,

28)

NEDEĽA 16. január
33. nedeľa po Päťdesiatnici. Poklona
reťaziam apoštola Petra
Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 18, 18 –
27, zač. 91 (rad. 30. ned.); Sk 12, 1 – 11, zač.
29; Jn 21, 15 – 25, zač. 67 (apoštolovi)

Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako
títo? (Jn 21, 15)
Nie je vždy príjemné stretnúť sa s človekom, ktorému sme ublížili, alebo ktorý
bolestne zasiahol do nášho života a my
trpíme. Z našich úst ťažko vychádzajú
slová ospravedlnenia a ešte ťažšie otvárame svoje srdce pre lásku a odprosenie. Dá
sa žiť s krivdou, ktorú sme spáchali, alebo
so zradou, ktorú priateľ pocítil na vlastnej koži? Často povieme, že to sa nedá
odpustiť.
Ježiš zažil nemalé sklamanie. Priatelia ho
opustili a najbližší priateľ ho dokonca zradil. Iste, Peter sa bál stretnutia s Ježišom,
ale Ježiš neprichádza po vzkriesení s výčitkami, ale s odpustením Petrovi aj ostatným
učeníkom. To bola jeho odpoveď na Petrovu
ľútosť. Aj otázky, ktoré mu dáva, vstupujú
ako šíp do srdca, ale odpoveď Petra je pravdivá a jasná: „ Ty vieš, že ťa mám rád“.
Ježiš sa pýta aj nás, či ho milujeme. Aj my
by sme mali odpovedať ako Peter.
Čo je skutočnosť? Sme predsa Kristovi,
ale zdeformovaní a neúprimní, aj keď sme
kresťania. V knihe Wilhelma Buscha Ježiš,
náš osud hovorí kazateľ farníkom: „Vy ste
ako pokrstené zajace.“ Na to sa ho spýtali:
„Čo to má byť?“ A on odpovedal: „Keby si
chytil zajaca a pokrstil ho, hneď by zasa
utiekol do poľa. Tak to robíte aj vy. Sotva
vás pokrstili, už sa zase vraciate do sveta.“
Ako odpoviem Ježišovi?
Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni
prvé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu a svätému. Kondák
hlasu, Sláva kondák svätému, I teraz podľa
predpisu, prokimen, Aleluja a pričasten
hlasu a svätému. (HS: 143, 351; PZ: 96, 328;
HP: 97, 340)
Vasiľ Kormaník
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Narodenie Krista 2
Jaskyňa, zvieratá
a Bohorodička

V predchádzajúcom
čísle sme sa spoločne
zamýšľali nad postavou
Božieho Dieťaťa Krista,
ktorý sa rodí v útrobách
zeme. V tomto čísle sa
spoločne zamyslíme nad
zobrazením jaskyne,
zvierat nachádzajúcich
sa v jaskyni a Presvätej
Bohorodičky.

Jaskyňa

Je zobrazená ako čierna
priepasť, pretože symbolicky
predstavuje podsvetie, ktoré
vidíme aj na ikone Kristovho
vzkriesenia (Zostúpenie do Hádesu). Nie je len zobrazením
skutočnej chudobnej a chladnej
jaskyne, v ktorej sa Ježiš narodil,
ale je aj predobrazom chladného hrobu, do ktorého ho uložia.
Tma jaskyne obklopujúca Božie
Dieťa je symbolom tmy hriechu
pohanského sveta, do ktorého
sa Ježiš narodil. Ale Ježiš je svetlo sveta, čo vyjadruje žiariaci

nimbus okolo hlavy a taktiež
belosť plienok, do ktorých je
povitý, čo je v ostrom protiklade
s tmou jaskyne.

Zvieratá v jaskyni

Nad Božím Dieťaťom sa v jaskyni skláňajú vôl a osol. Zastupujú
celé tvorstvo, ktoré túžobne
očakávalo príchod Mesiáša. Keďže židovský národ nespoznal
čas svojho navštívenia, bolo
nebeské kráľovstvo odovzdané
pohanom. Preto nie náhodou

KNIHA: Alexander Strižev – Pravoslávna ikona – kánon a štýl

Aj keď stránky týchto
cenných úvah o ikone
boli napísané pred
desaťročiami, presahujú
svojím odkazom miesto
a čas. To, čo nás dnes
spája s autormi knihy, je
veľmi podobne zložité
obdobie, ktorým prechádzala ruská spoločnosť v 19. storočí – strácala Boha. V textoch cítiť obavy o budúcnosť
Ruska. Ikona plní svoju úlohu nielen ako
bohoslužobný predmet, ale aj ako kompas,
ktorý pomáha zorientovať sa v tomto svete
a nezablúdiť. Autori v niektorých pasážach
adresujú katolíkom i protestantom zopár
tvrdších slov. Verím, že dialóg, ktorý odvtedy prešiel dlhú cestu, je dnes zas o kúsok
ďalej. Možno niektoré state tejto publikácie
nebudú vždy v úplnej zhode. To, čo ich však
spája, je láska ku Kristovi.
Ladislav Németh
INZercia

sú pri Kristovi práve
tieto dve zvieratá, kde
vôl aj osol predstavujú
pohanov. Vôl je symbolom pohanského bôžika
Mitrasa, ktorý bol veľmi
rozšíreným v Rímskej
ríši, a osol je symbolom
zmyselnosti. Tu sa spĺňa
Izaiášovo proroctvo, ktoré je hroznou výčitkou
pre izraelský národ: „Vôl
si pozná gazdu a osol
jasle svojho pána; Izrael
nepozná, môj ľud nepochopí“ (Iz 1, 3).

Presvätá Bohorodička

Centrálne miesto na ikone
Kristovho narodenia je vyhradené Presvätej Bohorodičke,
ktorej postava je v porovnaní
s ostatnými väčšia. Tým sa
symbolicky vyjadruje jej veľký
význam v tajomstve Božieho
vtelenia. Na väčšine ikon Kristovho narodenia je Bohorodička
zobrazená mierne polosediačky,
čo vyjadruje jej bezbolestný
pôrod. Lôžko, na ktorom

FILM: Everybody is Fine
(Všetci sú v poriadku)

Frank Goode je otcom
štyroch detí. Po tom, čo
mu umrela manželka, žije
sám na dôchodku a teší
sa zo svojich detí, ktoré
sú úspešné v profesionálnom aj v osobnom živote.
Aspoň si to myslí. Keďže
sa mu nepodarí zorganizovať stretnutie rodiny u neho doma,
rozhodne sa napriek svojim zdravotným
ťažkostiam vycestovať za svojimi deťmi.
Otázkou ale je, či mu jeho vlastné deti
ukážu svoju pravú tvár a skutočný život.
Príbeh o dôvere a pravde, ktorá často bolí,
no je nevyhnutné jej čeliť. Príbeh o rodine
a rodinných stratách. Príbeh o nás a o našich predstavách. Príbeh, ktorý sa môže
stať aj nám. Sme na to pripravení?
Robert De Niro a jeho ďalší skvelý herecký výkon, ktorý treba vidieť.
Lukáš Petruš

odpočíva, je zvyčajne červenej
alebo purpurovo-červenej farby
na znak toho, že porodila Kráľa
kráľov. V dejinách sa králi rodili
v červených komnatách, v ktorých bolo všetko potiahnuté
drahocenným purpurom. Práve
preto často nosievali aj honosný
titul Porfirogenetos, t.j. narodený v purpure.
Je zaujímavé, že Bohorodička
sa na väčšine byzantských ikon
Kristovho narodenia nedíva
priamo na novonarodené
Božie Dieťa, ale kdesi do diaľky,
k svetu, uvažujúc o tomto veľkom tajomstve, ktoré sa práve
uskutočnilo, alebo k Jozefovi,
pričom jej tvár vyjadruje hlbokú
starostlivosť a zármutok. Akoby
sa zo všetkých síl pokúšala
pomôcť svojmu snúbencovi
pochopiť toto tajomstvo. V tejto
jej starostlivosti je vyjadrená
úloha a služba Božej Matky ako
kráľovnej neba, ako orodovnice ľudského pokolenia, ktorá
prijíma na seba jarmo ľudského
utrpenia. n
Milan Gábor
snímka: wordpress.com

HUDBA: Ivoryline – Vessels

Album Vessels (Loďky) je najnovšie CD
skupiny Ivoryline
(Žiariaci lesk), ktorá
reprezentuje alternatívnu scénu kresťanskej
rockovej hudby. Musím
priznať, že ich CD ma
milo prekvapilo, keďže
ich predchádzajúce CD neboli hudobne
prepracované. No po zmene produkcie
a nahrávacej spoločnosti vzišlo z ich štúdia
skutočne príjemné dielko. CD sa príjemne
počúva a je zaujímavé, ako kapela dokázala
skombinovať špecifický a rozsahovo bohatý hlas speváka Jeremyho Greya, ktorý
som si miestami mýlil s hlasom speváka
skupiny Anberlin, s hudobným výrazom
ich indie rocku. 13 skladieb, ktoré nájdete na tomto albume, vám dodá energiu
a vovedie vás do strhujúcich melódií rocku
skombinovaných s chválou Boha.
Lukáš Petruš
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koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete
osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:
„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí,
hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium“.
Liturgie s modlitbami za uzdravenie
09.01. 10.00 hod. Ľutina – bazilika minor
Večer chvál s modlitbami za uzdravenie
13.01. 17.00 hod. Prešov-Sekčov, pastoračná
miestnosť gr. kat. chrámu
Liturgia s modlitbou za uzdravenie,
bazilika minor v Ľutine
Začiatok o 10.00 hod.
- modlitba chvál
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
Liturgia s modlitbou za uzdravenie,
Humenné-mesto
Začiatok o 18.00 hod.
- svätá liturgia
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie,
Vranov nad Topľou
Začiatok o 18.00 hod.
- modlitba chvál

Pomôcky:
Ren, Kan,
Pao, Arit,
Und, It, Eleu

Sprvoti

Splietla

Slovenská
poisťovňa,
skratka

Autor:
Vladimír
Komanický

Ústav
polymŕov,
skratka

Duto

Odborné
články

Utri sa

slovo

Bralo

Značka
cigariet

Ekonóm,
po česky

Hlina

České mesto Odpočívajú Hracia karta

Tá

Ľadvina,
odborne

3. časť
tajničky

Plochá
strecha

2. časť
tajničky
Typ písma

Hrdina,
básnicky

Ázijský štát

Liter,
v Holandsku

Poistenie
Šachová
figúra
Kryha,
po česky

5. časť
tajničky

slovo

Klub sloven.
turistov
1. časť
tajničky

Časť fagotu

Lakťová kosť

Korpus
Ión, po česky

Miesto večnej
blaženosti

Dopis
Kód
angličtiny
Jeden
z Vlkolinských

Obruba

Ono,
po anglicky

Česká
predložka
Zvratné
zámeno

Nerast

Prísediaci
na súde
Spojka „a“,
po nemecky

Francúzske
mesto
Staršia solm.
slabika

Tri osoby
Severan

A

4. časť
tajničky
Otec,
familiárne

Fáza skoku

Horská služba,
skratka
Obchodná
akadémia,
skratka

n Maruška príde do obchodu so zeleninou a opýta sa: „Máte tonu
hrášku?“
„Nemáme,“ odpovie predavač.
Na druhý deň sa Maruška znova pýta, či už došla tona hrášku. „Nie,
nedošla.“
To sa opakuje niekoľko dní. Nakoniec to predavač povie svojmu
vedúcemu a ten hrášok v takom veľkom množstve objedná.
Po desiatich dňoch predavač na otázku Marušky, či majú tonu hrášku,
odpovie, že majú.
„To je ale guličiek, čo?“ uškľabí sa Maruška.

- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie,
Prešov-Sekčov
Začiatok o 17.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk
jubileá kňazov
Metod Milan Bilančík OSBM, duchovný
rehoľného rádu otcov baziliánov – 21. január
1961 – 50 rokov života; Vojtech Rosík,
na odpočinku v Bratislave – 22. január 1936
– 75 rokov života
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
blahoželáme
6. januára, na veľký sviatok Bohozjavenia,
oslávi duchovný otec Vlastimil Bajužik

krásne životné jubileum 40 rokov.
Dôstojný duchovný
otče, pôsobíte medzi
nami iba 6 rokov, ale
svojou svedomitou
a obetavou službou
ste dokázali veľa.
Ďakujeme vám za vaše povzbudivé slová,
príkladný kňazský a rodinný život a za obetu,
ktorú prinášate za nás na prestole Božej
slávy. Prajeme vám aj do ďalších rokov života
milosť Svätého Ducha, dostatok sily, odvahy
a trpezlivosti pri vykonávaní vášho poslania
a, samozrejme, pevné zdravie a rodinnú pohodu. Cíťte sa dobre medzi nami na mnohaja
i blahaja lita.
vaši veriaci
darovali na slovo
Bohuznámy – 100 eur; Spolok ruženca,
Hlinné – 10 eur; Spolok ruženca, Ložín – 20
eur; Ing. Jozef Iľko, Bratislava – 2 eurá; Ľubica
Bačová, Poprad – 22 eur; bohuznámy, Klenov
– 20 eur; bohuznáma, Trebišov – 10 eur;
bohuznámy, Prešov – 5,50 eur; bohuznámy,

Košice – 5,50 eur; Helena Svatová, Janov
– 7 eur; Anna Krajňáková, Janov – 12 eur;
bohuznámy, Žehňa – 2,50 eura; Spolok
ruženca, Koromľa – 50 eur; František Soták,
Jastrabie nad Topľou – 6 eur
Srdčenie ďakujeme a vyslovujeme
Pán Boh zaplať!
inzercia
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@stonline.sk
Predám rodinnú hrobku – suchú, vybetónovanú, s krytom, pre 3x2 truhly na Cintoríne
Slávičie údolie v Bratislave. Výhodná kúpa.
Telefón: 02 555 76 222 (večer)
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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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 12.15 Krátke správy P 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
03.01. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Krst 09.00
Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30 FILMiX ⓬
12.30 Obnova viery – Ukrajina – životom pulzujúci
seminár ⓬ 13.00 Svätá zem – Na druhej strane
múru ⓬ 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 Juhoafrická republika – Siatie
v slzách ⓬ P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Môj názor P 20.20 U Pavla P
21.45 Pri káve 22.25 Storočie reforiem – Ovocie
Tridentského koncilu
04.01. (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 – Za obzor (Haiti) ⓬ 11.30 Štúdio AHA!
12.30 Storočie reforiem – Ovocie Tridentského
koncilu 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Závislosti – Attilova méta ⓬ 13.40 Môj názor 13.50
Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Sme
katolíci – Krst 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Jednu smrť
prosím ⓬ 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 Juhoafrická republika – Siatie
v slzách ⓬
05.01. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Ako sa makový mužíček učil lietať P 09.00 Doma
je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25
Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P
12.30 Juhoafrická republika – Siatie v slzách ⓬
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri
káve 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem
kvíz 16.45 Centrum nápadov 17.15 Katechéza
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55
Pravoslávny kláštor na ostrove Patmos v Grécku P
19.25 Gurmánska misia 19.40 Kniha 19.55 Prehľad katolíckych periodík P 20.00 Správy P 20.10
Závislosti – Tesárov Hoblík, Hoblíkov Tesár ⓬ P
20.20 Čaviareň live P 21.15 Vlastná cesta 21.45
Pri káve 22.25 Jednu smrť prosím ⓬
06.01. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (37) 09.00
Doma je doma 10.00 Svätá omša z Vatikánu P
12.30 Jednu smrť prosím ⓬ 13.00 Poltón klub
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13.55 Závislosti – Tesárov Hoblík, Hoblíkov Tesár
⓬ 14.15 Jasličková pobožnosť z Terchovej 15.35

Betlehemské mystérium – Slovenské betlehemy
⓬ 16.15 Elektrické Vianoce 16.30 Klbko 16.45
Ako sa makový mužíček zoznámil s pavúkom križiakom P 16.55 Octava dies 17.30 Doma je doma P
18.30 Rozprávočka P 18.40 Traja králi – legenda
alebo realita P 19.20 Rusko, sen môjho detstva
⓬ P 19.50 Vianočný príhovor P 20.00 Správy P
20.10 Môj názor 20.20 Medzi nebom a zemou P
21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri káve 22.25
Pravoslávny kláštor na ostrove Patmos v Grécku
07.01. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Desať Božích
prikázaní 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 Pravoslávny kláštor na ostrove
Patmos v Grécku 13.00 Juhoafrická republika –
Siatie v slzách ⓬ 13.30 Medzi nebom a zemou
14.15 Pri káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15
Katechézy Benedikta XVI. 15.45 Hudobné pódium
16.30 Starý zákon (37) 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 – Protestantská reforma P
19.25 Saleziánsky magazín 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20
Moja misia – magazín – Za obzor (Haiti) ⓬ 21.15
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25
Rusko, sen môjho detstva ⓬
08.01. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý
zákon (38) P 07.25 Sme katolíci – Očistec P 07.50
Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35 Mestečko
nádeje P 08.50 Desať Božích prikázaní P 09.05
Tandem kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy
10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Čaviareň live 11.50
Závislosti – Tesárov Hoblík, Hoblíkov Tesár ⓬
12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Lectio
divina 14.15 Generálna audiencia 15.40 Poézia
16.00 Juhoafrická republika – Siatie v slzách ⓬
16.30 Rusko, sen môjho detstva ⓬ 17.00 Storočie
reforiem – Protestantská reforma 17.30 FILMiX
⓬ 18.00 Luxáreň P 18.30 Rozprávočka P 18.45
Tandem kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30
Katechézy Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský
súhrn P 20.20 Don Camillo a ctihodný Peppone
⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla
23.45 Spravodajský súhrn
09.01. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Sme katolíci – Očistec 07.30 U Pavla 08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami
09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša
z Vatikánu P 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P
12.50 Starý zákon (38) 13.15 Sme katolíci – Očistec 13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20
Mestečko nádeje 14.35 Desať Božích prikázaní P
14.55 Storočie reforiem – Protestantská reforma

n Malý Jožko sa vrátil s rodičmi a príbuznými z kostola, kde boli dať
pokrstiť jeho malého bračeka. Hoci všetci mali radostnú náladu, Jožko
mal slzy na krajíčku. Mama si všimla, že s ním niečo nie je v poriadku,
a tak sa ho pýta: „Čo je, môj chrobáčik! Čo sa ti stalo?“
Tu už sa Jožko celkom rozplakal a medzi vzlykmi vraví: „Pán farár povedal, že chce, aby môj malý braček vyrastal v kresťanskej rodine, ale ja
chcem, aby ostal s nami!“
n Zasadala farská rada vo veci výstavby nového chrámu. Rokovanie
v zápisnici zhrnuli do štyroch bodov:
- Budeme stavať nový chrám.
- Nová budova bude umiestnená na mieste, kde stojí starý chrám.
- Materiál zo starého chrámu sa využije pri stavbe nového.
- Kým nový chrám nebude hotový, budeme užívať starý!

15.30 Don Camillo a ctihodný Peppone 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 – Tesárov
Hoblík, Hoblíkov Tesár ⓬ 20.25 Jednu smrť
prosím ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami 21.00
Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50 Moja
misia – magazín – Za obzor (Haiti) ⓬ 22.50
Čaviareň live 23.45 Spravodajský súhrn
10.01. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Očistec
09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn
10.20 Z prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30
FILMiX ⓬ 12.30 Rusko, sen môjho detstva ⓬
13.00 Jednu smrť prosím ⓬ 13.30 Traja králi –
legenda alebo realita 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 Peru – Misionári, cestovatelia lásky ⓬ 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 – Cirkev v baroku
11.01. (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 – Anjeli (JAR) ⓬ 11.30 Štúdio AHA!
12.30 Storočie reforiem – Cirkev v baroku 13.00
Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Závislosti – Tesárov
Hoblík, Hoblíkov Tesár ⓬ 13.40 Môj názor 13.50
Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Sme
katolíci – Očistec 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pozdĺž čínsko-mjanmarskej hranice P 19.25 Octava dies 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20
Traja králi – legenda alebo realita 21.00 Gurmánska misia 21.15 Saleziánsky magazín ⓬ 21.45 Pri
káve 22.25 Peru – Misionári, cestovatelia lásky ⓬
12.01. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Desať Božích prikázaní P 09.00 Doma je doma
10.00 Správy 10.15 Z prameňa P 10.25 Mikrodokument P 10.30 Generálna audiencia P 12.30
Peru – Misionári, cestovatelia lásky ⓬ 13.00
Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri káve
15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Traja králi
– legenda alebo realita 16.45 Centrum nápadov
17.15 Katechéza 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Ortodoxný kláštor Zagorsk v Rusku P 19.25 Gurmánska misia 19.40 Kniha P 19.55
Prehľad katolíckych periodík P 20.00 Správy P
20.10 Závislosti – Dať zmysel životu ⓬ P 20.20
Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri káve
22.25 Pozdĺž čínsko-mjanmarskej hranice
13.01. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (38) 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Nikodéma
11.50 Prehľad katolíckych periodík 12.30 Pozdĺž
čínsko-mjanmarskej hranice ⓬ 13.00 Čaviareň
live 13.55 Závislosti – Dať zmysel životu ⓬ 14.15
Pri káve 15.00 Moja misia – magazín – Anjeli (JAR)
⓬ 16.15 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45
Desať Božích prikázaní 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 Poltón P
19.25 Všetky moje deti ⓬ P 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Môj názor 20.20 Medzi
nebom a zemou 21.00 Hudobné pódium 21.45
Pri káve 22.25 Ortodoxný kláštor Zagorsk v Rusku
14.01. (piatok) 08.45 Desať Božích prikázaní 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 Ortodoxný kláštor Zagorsk v Rusku 13.00
Peru – Misionári, cestovatelia lásky ⓬ 13.30
Medzi nebom a zemou 14.15 Pri káve 15.00 Božie
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI.
15.45 Hudobné pódium 16.30 Starý zákon (38)
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 – Náboženské
vojny P 19.25 FILMiX ⓬ P 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20
Moja misia – magazín – Misionár na Pangalane
(Madagaskar) ⓬ P 21.15 Katechézy Benedikta
XVI. 21.45 Pri káve 22.25 Všetky moje deti ⓬
15.01. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Starý zákon
(39) P 07.25 Sme katolíci – Požehnanie P 07.50
Klbko P 08.05 Centrum nápadov P 08.35 Mestečko
nádeje P 08.50 Desať Božích prikázaní P 09.05
Traja králi – legenda alebo realita 09.50 Môj
názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50
Poltón klub 11.50 Závislosti – Dať zmysel životu
⓬ 12.00 Anjel Pána 12.25 Prehľad katolíckych
periodík 12.30 Mariánska sobota P 13.30 Medzi
nebom a zemou 14.15 Generálna audiencia 15.40
Poézia 16.00 Peru – Misionári, cestovatelia lásky
⓬ 16.30 Všetky moje deti ⓬ 17.00 Storočie
reforiem – Náboženské vojny 17.30 FILMiX ⓬
18.00 Luxáreň 18.30 Rozprávočka P 18.45 Tandem
kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy
Benedikta XVI. 20.00 Spravodajský súhrn P 20.20
Don Camillo, monsignor, ale nie príliš ⓬ P 22.15
Mikrodokument P 22.25 U Nikodéma 23.45
Spravodajský súhrn
16.01. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Sme katolíci – Požehnanie 07.30 U Nikodéma
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00
Svätá omša z Prešova P 11.15 Závislosti – Dať
zmysel životu ⓬ 11.25 Ortodoxný kláštor Zagorsk
v Rusku 12.00 Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50
Starý zákon (39) 13.15 Sme katolíci – Požehnanie
13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov 14.20
Mestečko nádeje 14.35 Desať Božích prikázaní P
14.55 Storočie reforiem – Náboženské vojny 15.30
Don Camillo, monsignor, ale nie príliš 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 – Dať zmysel životu ⓬ 20.25 Pozdĺž
čínsko-mjanmarskej hranice ⓬ 20.50 Putovanie
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj
názor 21.50 Moja misia – magazín – Misionár
na Pangalane (Madagaskar) ⓬ 22.50 Poltón klub
23.45 Spravodajský súhrn

stv – jednotka
01.01. (sobota) 11.00 Novoročná svätá omša
(Bratislava). Celebruje Mons. Stanislav Zvolenský
19.50 Sviatočné slovo – príhovor na Nový rok
09.01. (nedeľa) 10.00 Svätá omša zo Sixtínskej
kaplnky vo Vatikáne pri príležitosti sviatku Krstu
Pána. Hlavný celebrant – Svätý Otec Benedikt XVI.
Súčasťou svätej omše je krst detí.
stv – dvojka
01.01. (sobota) 19.50 Sviatočné slovo
07.01. (piatok) 08.30 Tempus abit – dokument
o ikonách 19.55 Sviatočné slovo
09.01. (nedeľa) 13.40 Orientácie – náboženský
magazín z Košíc 20.00 Sviatočné slovo
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10.01. (pondelok) 12.40 Orientácie – nábožen-

ský magazín z Košíc R

12.01. (streda) 22.10 Sféry dôverné – diskusná
relácia o zmluve medzi SR a Vatikánom
13.01. (štvrtok) 14.15 Sféry dôverné – diskusná
relácia o zmluve medzi SR a Vatikánom R
16.01. (nedeľa) 12.45 Orientácie – náboženský
magazín zo života veriacich 13.15 Slovo

,

rádio lumen
01.01. (sobota) 10.00 Gréckokatolícke Vianoce
a Nový rok – liturgia aj zvykoslovie 13.00 Život
a dielo Mons. Jozefa Tótha 14.30 Duchovná kytica
– listy chorých Svätému Otcovi
06.01. (štvrtok) 10.00 Gréckokatolícke Vianoce
a Nový rok – liturgia aj zvykoslovie v obci Čirč 12.00
Anjel Pána – zamyslenie bratislavského gréckokatolíckeho biskupa Mons. Petra Rusnáka 13.00
Hľa, aká to hviezda – biblický trojkráľový príbeh 15.00
Korunka k Božiemu milosrdenstvu 15.30 Zjavenia
Pána – sviatočná polhodinka z Nitry
09.01. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – rozhovor s Evou Kristínovou – 2. časť
16.01. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Ján
Motulko – časť Herodes

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
06.01. (nedeľa) 20.03 Traja králi – hudobno-slovné pásmo
09.01. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Týždeň modlitieb
za jednotu kresťanov

rádio slovensko a regina
01.01. (sobota) 09.30 Svätá omša (Banská Bystrica)
02.01. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Banská Bystrica)
06.01. (štvrtok) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
09.01. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
16.01. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
08.01. (sobota) 21.00 P. Gabriš: Pravoslávne
Vianoce

Pomôcky:
Efor, Atair

Hlas sovy

Limitné číslo, vHviezda
súhvezdí
skratka
Orla

Protopres
byteri

Oskár,
po domácky

Kúzlo
osobnosti

Hladný
človek

Osobné
zámeno

1. časť
tajničky

Patriaci
Pedrovi
Španielsky
šľachtic

slovo

Zadovážil
(knižne)

Súzvuk tónov

Časť dňa

rádio devín

francúzsky
slovo poUmenie,

2. časť
tajničky

Vyhynutý
kočovník

Papagáj
3. časť
tajničky

Mocem

Ír, po česky

Október,
anglická skr.

Solmizačná
slabika
Vyrásť

Horúčava
(zastarale)

Jarmok

Nekarhalo

Záhada

Vzťahujúca sa
na osu

A podobne,
skratka

Primát
z pralesa

Kosenie

4. časť
tajničky

Prísediaci
na súde

Stopa po rane
Inter Cour of
Justice, skr.

Ovocie

Poháňal

Rímske číslo
1650
Ta

Podbradok

Osobné
zámeno

Matka zakladateľov Ríma
Značka
cigariet
Abfarad,
skratka

Prameň
Obrnený transportér, skr.

Obec
pri Trenčíne

Tropická jadlá
hľúza

Bľabotala

Dozorca
v Sparte

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
01.01. (sobota) 07.55 Príhovor arcibiskupa Mons.
Róberta Bezáka
02.01. (nedeľa) 07.55 M. Klátik: Na prahu
06.01. (štvrtok) 07.55 R. Čížik: Zjavenie Pána
09.01. (nedeľa) 07.55 S. Jurčáková: Nová cesta
16.01. (nedeľa) 07.55 J. Garaj: Cesty duchovna

Autor:
Vladimír
Komanický

	CH	D	O	D	E	V	U	M	Á	R	CH	CH	Z	A	Ň	K	S
	V	E	Ä	C	E	T	I	Ý	B	B	P	L	O	CH	L	Ž	T
	J	R	I	É	A	K	E	E	O	V	E	B	I	Z	R	B	U
	J	E	E	R	L	S	A	K	R	L	Ô	L	R	E	Y	N	A
Ľ	A	R	A	H	T	Š	N	H	A	A	E	B	T	B	M	P
	L	Ú	A	U	I	CH	A	T	Á	K	Y	N	L	Á Á	N	H
	I	E	T	R	Z	I	Ž	L	K	T	Ž	Á	U	I	R	P	K
	Z	R	N	O	M	A	Z	V	I	U	A	K	D	K	S	O	O
Á	I	A	N	S	A	L	R	A	Z	L	I	 Š	U	R	T	N

Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

	K	V	E	T	E	Ť	N	E	A	V	M	T	S	T	S	Í	E

16.01. (nedeľa) 08.00 P. Gabriš/A. Lukačovská:
Ťažkosti môžu viesť k radosti

	S	 Ť	S	E	L	O	B	N	M	E	Ó	A	O	D	L	O	Ž

Zmena programu vyhradená.

	A	I	C	Á	N	A	S	A	A	H	Á	D	I	A	K	O	N

	T	E	R	A	Z	A	N	L	A	R	L	V	N	A	Š	M	O

Legenda: ALBA, ASANÁCIA, ATLAS, ÁBEL, ÁRON, BLUD,
BOLESŤ, CIEĽ, DCÉRA, DEKANÁT, DIAKON, HLAS, HMYZ,
HRIECH, HROB, CHLIEB, CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, IZRAEL,
JERUZALEM, KALICH, KŇAZ, KRÍŽ, KULT, KVET, LIST, ĽÚTOSŤ,
MANNA, NAIM, NAZARET, NERV, ODEV, OMŠA, OPÁT, OSUD,
OTROK, RYBÁR, TALIZMAN, TÓRA, VATIKÁN, VIERA, VLAK,
ZRNO, ŽALM, ŽOLD, ŽREB.
Tajničku osemsmerovky tvorí 43 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 24 – 25: krížovka: (pozri 1 Kor 1, 9a);
osemsmerovka: Svetlo múdrosti nikdy nevyhasne. Výherca:
Jozefína Sterančáková, Torysky. Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa knihy Martin Šiňaľ – Zamilovaný do Boha.
Riešenia zasielajte na adresu: SLOVO, P.O.Box 204, 080 01
Prešov alebo slovo1@grkatpo.sk.

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

Zbav nás zlého
„Veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor 11, 14)
Ak máš aspoň 14 rokov, si srdečne pozvaný na víkend, ktorý bude viesť otec Jozef
Maretta so svojím tímom.
Počas tohto víkendu rozhodne nechceme robiť reklamu zlému, ale objaviť jeho
taktiku boja. Poukázať na najčastejšie ponuky kuchyne zlého. Nazrieť do jeho
päťstupňovej prevodovky motora, ktorý nás má vtiahnuť do jazdy večnej smrti.
A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej
radosti a pokoja.
Víkendové stretnutie organizuje Gréckokatolícke mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli.
Termín: 11. – 13. marec 2011
Cena za víkend: 9 eur pre členov CVČ (14,50 eur pre nečlenov CVČ)
Nahlásiť sa treba najneskôr do štvrtka rána (10. marca 2011) telefonicky na čísle
057 / 44 90 290 alebo e-mailom na adrese skolacentrum@centrum.sk.
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

02. – 05.01.2011 Tábor sv. prvomučeníka Štefana (3.
ročník zimného pobytového tábora pre deti)
15.01.2011 Animátorský ples (ples pre dobrovoľníkov
pracujúcich s mládežou)
21. – 23.01.2011 Archieparchiálna animátorská
škola (AEPAŠ)
18. – 20.02.2011 Kurz Filip (Mgr. Peter Lipták & tím)
Je tvoj kresťanský život len tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? Príď a zaži stretnutie s milujúcim
Bohom a svojím Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje
kresťanské základy a viac sa otvoriť Svätému Duchu?
Príď a pokojne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov!
04. – 06.03.2011 Zbav nás zlého (otec Jozef Maretta).
Víkend o taktikách duchovného boja.
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
21. – 23.01.2011 – Kurz Rút. Hľadanie Božieho plánu
pre manželstvo.
24. – 27.02.2011 – Kurz prípravy na manželstvo. Ak
sa chystáte na svoj svadobný deň alebo o ňom ešte len
uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav,
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate,
urobte pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš
vzťah posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno
kritérium – kvalitnú prípravu.
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Pondelok – 20.00 Ruženec v kaplnke vysokoškolského
internátu na Ul. 17. novembra (11. posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa
Streda – 14.30 Študentské stretko
Marek Baran – koordinátor mladých: 0915 942 050
pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081
Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.
Víkendové formačné školy pre chlapcov a dievčatá, víkendové umelecké kluby (presnejšie informácie telefonicky)
Pravidelné formačné stretnutia v rómskych osadách
– dospelí, skauti, dievčatá... (presnejšie informácie
telefonicky)
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
08.01.2011 – Fatimská sobota (protopresbyterát
Sabinov; začiatok programu o 10.00)
Michalovce, kláštor redemptoristov
01.01.2011 – Fatimská sobota (program v kláštore sa
začína o 8.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
09.01.2011 – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program
na hore Zvir sa začína o 09.00)
evanjelizačná škola sv. mikuláša
www.evskola.sk, evskola@evskola.sk
09.01. (nedeľa) 14.00 Otvorené stretnutie – Chrám bl.
P. P. Gojdiča, Prešov-Sídlisko 3

