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Proste o pokoj pre Jeruzalem
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
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Dom Stretnutia Pána v Michalovciach

N

a pozvanie otcov
redemptoristov prišli
22. septembra 1937 tri
sestry z Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie do Michaloviec.
Bývali u dobrodincov – manželov Sotákovcov. Na ich pozemku
postavili jednoposchodový
kláštor. Základný kameň v roku
1938 posvätil vladyka Alexander
Stojka. Hotový kláštor posvätil
v r. 1940 vladyka Pavel P. Gojdič.
Sestry apoštolovali tam,
kde bolo treba: navštevovali chorých, liečili ich liekmi
pripravenými z bylín, modlili sa
s umierajúcimi, pripravovali ich
na prijatie svätých tajomstiev.
Starali sa o obidva miestne
chrámy – o výzdobu, prosfory,
pranie kňazských rúch a oltárnej bielizne. Šili liturgické
rúcha aj okolitým farnostiam

na Zemplíne. V novej budove
otvorili internát pre 10 – 14 dievčat a materskú školu pre 30 – 50
detí, aby sa venovali mravnej
výchove a vzdelávaniu budúcej
generácie.
Likvidácia Gréckokatolíckej
cirkvi priniesla znárodnenie
kláštora a v r. 1972 aj jeho
zbúranie. Štátna moc sa snažila
zmariť pôsobenie sestier v mes-

te, no niektoré tam aj napriek
tomu ostali v civile. Počas nasledujúcich desaťročí nepozorovane (i pozorovane) šírili Božie
kráľovstvo. Z týchto sestier ešte
dnes žije sr. Irena Protivňaková.
Dom na Moyzesovej ulici,
kde od r. 1989 už verejne žila
sedemčlenná komunita, bol
zrekonštruovaný. 22. októbra
2000 ho vladyka Milan Chau-

tur CSsR slávnostne posvätil.
Terajšiu podobu kláštora vytvoril Ing. arch. Ján Zajac. Je to
dvojpodlažná budova s čiastočným suterénom, v ktorom je aj
pastoračná miestnosť. Kaplnka
Stretnutia Pána je poloverejná.
Ikony napísal majster Rastislav
Bujna, konštrukciu vyhotovil
pán Štefan Oslovič.
Momentálne žije v Michalovciach 14-členná komunita. Deväť sestier, ktoré tu za pomoci
troch mladších v tichu a pokoji
žijú svoju starobu, pokrývajú
apoštolát predovšetkým modlitbou a utrpením. Vonkajšiu
činnosť komunity tvorí starostlivosť o kňazské rúcha a oltárnu
bielizeň v Chráme Svätého
Ducha otcov redemptoristov,
vyučovanie náboženstva a služba v ZOS pre dospelých. n
Dominika Fedorová SNPM

Dom Uvedenia Presvätej Bohorodičky
do chrámu v Prešove

H

istória domu a života
sestier v ňom sa začína
v r. 1981, keď ho sestry
kúpili od p. Demetra Sadiva.
Rodina Sadivovcov patrí k dobrodincom Gréckokatolíckej
cirkvi a sestier služobníc. Počas
totality rodina ponúkla svoj
dom na Rumanovej ulici, aby
sa stal prechodným domovom sestier, ktoré sa vracali
z núteného pobytu v Čechách.
Dva roky býval v dome spolu
so sestrami aj vladyka Vasiľ
Hopko, ktorý sa vrátil z Čiech
s podlomeným zdravím.
Počas rokov totality bývali
v dome sestry v civile a kandidátky. Neskôr sa dom presťahoval do tichého prostredia
pod prešovskou kalváriou, čo sa
ukázalo aj ako výhodné riešenie
na umiestnenie noviciátu, ktorý
bol desať rokov pri provinciálnom dome na Sládkovičovej
ulici. Táto myšlienka dala
podnet na začatie rekonštrukcie

pôvodného rodinného domu,
nakoľko priestorovo nebol
dostatočne veľký. Rekonštrukcia prebiehala v r. 1999 – 2000.
Rekonštrukčné práce sa robili
podľa projektu Ing. arch. M.
Sitarčíka. Dom bol prestavaný
na dvojpodlažný. Srdcom domu
je kaplnka zasvätená Uvedeniu
Presvätej Bohorodičky do chrámu. Kaplnka má ikonostas
z dielne p. Š. Osloviča s ikonami
písanými majstrom R. Bujnom. Posviacka sa uskutočnila
na sviatok sv. Demetra 26.
októbra 2000. V decembri sa
dom stal miestom noviciátu,
v ktorom prebiehala do roku
2009 formácia nových sestier.
Momentálne žije v dome 7
sestier. Denno-denne čerpajúc silu a život zo spoločnej
modlitby odchádzajú do svojej práce, cez ktorú napĺňajú
poslanie a charizmu sestier
služobníc. V kaplnke je svätá
liturgia raz v týždni. Sestry sa

starajú o krásu Katedrálneho
chrámu sv. Jána Krstiteľa svojou
službou a spevom. Šijú bohoslužobné rúcha a ostatné liturgické
potreby. Jedna sestra vyučuje
deti a mládež náboženstvo vo
viacerých ZŠ a SŠ, vedie stretká
a spevácky zbor detí pri farnosti
Prešov-mesto a jedna sestra
vyučuje na archieparchiálnom
Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča.
Vzácnosťou komunity je sr.
Eufémia Nováková (87), ktorá
je živou históriou pôsobenia

sestier v Prešove. Boh ju obdaril
mnohými darmi, ktoré dodnes
využíva pri svojej práci. Pochádza z poľského mesta Jaroslav, noviciát ukončila v Kristinopoli na Ukrajine, kde žila
spolu s bl. sr. Tarzíciou Mackivovou, ktorá zomrela mučeníckou smrťou. Sr. Eufémia taktiež
prežila niekoľko rokov v blízkosti vladyku Vasiľa Hopka, ktorý
zomrel v jej prítomnosti. n
Štefánia Jurčenková SNPM
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Modli sa za pokoj
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Keď pozerám televízne noviny, boľavo si
uvedomujem jednu skutočnosť: zvykol som
si na správy o tragédiách. Poznáte to – najprv
niečo z domácej politiky, medzitým samovražedný útok fanatika s mŕtvymi a ranenými, nakoniec správa z kultúry. Správa ako
správa, máloktorá sa ma viac dotkne. Tých
tragických je tak veľa, že sa stali takmer bežnými. Zvykli sme si na „televízne“ výbuchy,
atentáty, obete na životoch, teroristov, odvetné akcie s množstvom mŕtvych civilistov.
Tragédie sa nás týkajú, keď sa stanú bližšie, aspoň v Európe, ešte viac na Slovensku
– spomeňte si na povodne či streľbu v Devínskej Novej Vsi. Tie ostatné sú nám veľmi
vzdialené, neosobné. Viem, že nie sú prvé
ani posledné – zmením na tom niečo? Ako
kresťan však nemôžem mať takýto postoj.
Aký mám teda mať?
Svedomie nám hovorí, že okrem materiálnej pomoci sa môžem modliť za ľudí
v nešťastí. A to sa dá kedykoľvek. Cirkev nás
v tieto dni vyzýva zapojiť sa do 24-hodinovej
reťaze Modlitieb za pokoj vo Svätej zemi,
ktorá už tretí rok prebieha na celom svete
29. a 30. januára. Dnešná situácia v Izraeli
a na celom Blízkom východe je jednou
z najnapätejších na svete. Štát Izrael vznikol
v roku 1948 za dramatických okolností
a od tej chvíle až do dnešných dní jeho
novodobú históriu napĺňa množstvo vojen
a konfliktov. Dôsledkom neustálej vzájomnej nevraživosti Židov a Arabov je obrovské
množstvo trpiacich ľudí na oboch stranách.
Najhoršie na tom je, že po rokoch vzájomného odmietania, utvrdzovania sa v nenávisti
a nekonečnej špirály násilia a pomsty sa
vzájomné vzťahy z ľudského hľadiska dostali
do neriešiteľnej situácie. Aby toho nebolo
málo, Irán sa skryte, ale o to intenzívnejšie
usiluje o vyvinutie jadrových zbraní. Ak
k tomu dodáme, že táto krajina neuznáva

právo Izraela na existenciu a hlása jeho zničenie, situácia sa v blízkej budúcnosti môže
zhoršiť. Ak je nenávisť založená na náboženskom fanatizme, rozumné argumenty a návrhy riešenia budú aj naďalej stroskotávať.
A nezabúdajme, že radikálni Arabi ponúkajú
nenávisť k Židom aj k iným náboženstvám,
ako je učenie islamu.
Môžeme teda povedať, že modlitby
za pokoj vo Svätej zemi sú vlastne modlitbami za pokoj na celom svete. Ak si niekedy čítate prorockú knihu Nového zákona
Zjavenie apoštola Jána, určite ste si napriek
jej zložitosti a ťažkosti výkladu všimli jeden
fakt: spomína sa v nej Jeruzalem – mesto,
kde bol ukrižovaný Pán. Svätá zem zrejme
zohrá úlohu aj pri napĺňaní proroctiev tejto
knihy. Sám Ježiš nás vyzýva k modlitbe
za budúce udalosti, keď hovorí: „Modlite
sa, aby to neprišlo v zime, lebo tie dni budú
takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď
Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude.
A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by
sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni“. Cirkev, ktorá je povolaná
k tomu, aby vedela rozoznať znamenia čias,
nás vyzýva k modlitbe. My kresťania máme
prinášať Boží pokoj, ukazovať cestu zmierenia a odpustenia, pretvárať svet tak, aby sa
stával skutočným Božím kráľovstvom, ako
sa modlíme aj v modlitbe Otče náš. A tak
sa pripojme k tejto výzve a intenzívne sa
modlime v našich chrámoch, spoločenstvách
aj rodinách za pokoj od Boha vo Svätej zemi.
Utrpenie iných tak už neostane len suchou
správou v novinách.

Mgr. Ing. Marián Sabol
člen redakčnej rady

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2011
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19. decembra slávnostne
inaugurovali do úradu nového
poľského vojenského biskupa
vo Varšave Mons. Jozefa Guzdeka.
V úvode slávnosti si v kaplnke letcov
uctil pamiatku svojho predchodcu
Mons. Tadeusza Ploskeho pri jeho
hrobe.

Viac ako 10-tisíc Židov zachránil počas druhej svetovej vojny
arcibiskup Giovanni Ferrofino,
ktorý zomrel 20. decembra vo veku
99 rokov. Ako pápežský diplomat sa
riadil priamo odporučením Pia XII.,
ktorý bol hlboko pohnutý začínajúcim vyhladzovaním Židov. (RV)
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V USA Cirkev schválila prvé mariánske zjavenie
Mariánske zjavenia, ktoré mala
pred 150 rokmi v Champione
v štáte Wisconsin Adéla Briseová, boli 8. decembra miestnym
ordinárom diecézy Green Bay
uznané za pravé. Je to prvý
prípad cirkevného schválenia
súkromného zjavenia na území
Spojených štátov. Tlačový hovorca zmienenej diecéze pri tej
príležitosti povedal, že cirkevné
schválenie sa do tejto doby


Cirkev v USA pripravila na 9.
až 15. januára Národný týždeň povolaní, ktorý mal podporiť kňazské
povolanie modlitbou a náboženskou
výchovou. (TS ČBK)

V Ríme otvorili beatifikačný
proces manželského páru z minulého storočia. Riadenie na diecéznej úrovni skúma život Licie, rod.
Gualandrisovej, a Settimia Manelliho, rodičov 21 detí.

komunitu tretieho františkánskeho rádu. Biskup David
Ricken z diecézy Green Bay
vyhlasuje v dekréte, ktorý bol
zverejnený na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Presvätej
Bohorodičky 8. decembra, že
zjavenia majú nadprirodzený
obsah a sú hodné viery, i keď
žiaden katolík k tomu nie je
zaväzovaný. (RV)

Pri útoku na kresťanov v kostole bolo zabitých 23 ľudí


Najvyšší súd Kanady koncom
decembra pootvoril cestu k povoleniu experimentov, pri ktorých
sa spájajú ľudské a zvieracie
genómy. Podpredseda kanadského episkopátu arcibiskup Richard
Smith upozornil, že táto otázka je
základnou dôstojnosťou človeka,
musí byť chránená na federálnej
úrovni. Rozhodnutie súdu podľa
neho vytvára právnu medzeru, ktorá
môže viesť k nekontrolovanému
ničeniu ľudských embryí. (RV)

Novoročný požiar zničil v Aachene historický oltár a Rubensove maľby. Oltár a tri maľby zo
17. storočia pripisované jednému
z najvýznamnejších maliarov európskeho umenia, flámskemu majstrovi
Petrovi Paulovi Rubensovi zničil
v kostole v nemeckom Aachene
požiar spôsobený pravdepodobne
náhodnou svetlicou. 1. januára oheň
oltár úplne pohltil. Pri požiari nebol
nik zranený. Kostol patrí katolíkom
a luteránom. Jeho webová stránka
uvádza, že barokový oltár získal
kostol v roku 1630. Gotická budova,
ktorá patrí katolíckej diecéze v Aachene, bola posvätená ako kostol
v roku 1327 a rozšírená v roku 1390.
(TASR)

dostalo iba jedenástim miestam
v rôznych častiach sveta (napr.
Guadeloupe, La Salette, Lurdy,
Fatima, Banneux, Beauraing,
Akita). Mladá belgická emigrantka Adéla Briseová mala
na jeseň roku 1859 súkromné
videnie Božej Matky, ktorá sa
predstavila ako Kráľovná neba
a vyzývala k modlitbe za hriešnikov. Vizionárka založila
neskôr katolícku školu a ženskú

Najmenej 23 ľudí zahynulo
a ďalších 95 utrpelo zranenia

1. januára pri výbuchu
bomby pred kostolom
v meste Alexandria
na severe Egypta. Celkovú bilanciu zverejnili oficiálne egyptské
miesta. Ako informovala tlačová agentúra
DPA s odvolaním sa
na očitých svedkov,
približne 20 minút
po polnoci vybuchlo
pred kostolom zaparkované auto. Cieľom
atentátu boli koptskí
kresťania zhromaždení na novoročnej
omši. V automobile
bolo uložených okolo 1 000
kilogramov výbušnín. Skupi-

na rozhnevaných kresťanov
začala následne hádzať kamene
na neďalekú mešitu, čo vyústilo
do zrážok s políciou.
Kresťanom na celom Blízkom
východe pohrozila organizácia
napojená na al-Káidu, ktorá sa
nazýva Islamský štát v Iraku.
Vo svojom vyhlásení uviedla,
že kresťania sú legitímnymi
cieľmi. Skupina sa domáha, aby
bol na koptskú cirkev vyvinutý
nátlak s cieľom presvedčiť ju,
aby zo svojich radov prepustila
dve Egypťanky, ktoré o sebe
tvrdia, že konvertovali na islam,
ale koptská cirkev ich násilím
zadržiava. (TASR, snímka:
Mohammed Abed; www.abc.
net.au)

Irán zakázal všetky valentínske symboly
Irán sa chystá posvietiť si
na symboly blížiaceho sa Dňa
sv. Valentína, vyplýva z informácie polooficiálnej tlačovej
agentúry ILNA (Iranian Labour
News Agency), ktorú zverejnila
2. januára. Každoročná pocta
čistému ľúbostnému vzťahu,

vzdávaná 14. februára, sa v Iráne
i iných oblastiach Stredného
a Blízkeho východu teší v ostatnom čase čoraz väčšej obľube.
Agentúra ILNA uviedla,
že na základe celoštátneho
nariadenia sú odteraz zakázané
všetky pohľadnice, darčeky, ply-

šové medvedíky a iné symboly
tohto dňa, o ktorom tradícia
hovorí, že je pomenovaný podľa
ranokresťanského mučeníka.
Oficiálny odpor proti sviatku
v Iráne je súčasťou brojenia islamskej republiky proti šíreniu
západnej kultúry. (TASR)

Diskriminácia
kresťanov
v Európe stúpa

Európska únia vydala diár
na rok 2011, ale bez kresťanských
sviatkov

V ostatných piatich rokoch sa
na starom kontinente množia
prejavy intolerancie voči kresťanom. Dokladá to raport zverejnený 10. decembra na zasadnutí
Organizácie pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe. (RV)

Tri milióny diárov pre študentov strednej školy obsahujú
židovské, hinduistické, sikhské,
moslimské a čínske sviatky, ako
aj výročné dni spojené s EÚ.
V diári chýbajú kresťanské Vianoce aj ostatné kresťanské sviat-

ky. Podľa hovorcu komisie došlo
k chybe a v rámci politickej korektnosti v budúcich vydaniach
budú zmienky o náboženských
sviatkoch chýbať úplne, aby sa
predišlo akémukoľvek nedorozumeniu. (RV)
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Animátori sa venovali hudbe

V GMC Bárka sa 17. – 19. decembra 2010 uskutočnil formačný

víkend animátorskej školy,
na ktorom sa zúčastnilo 23

animátorov. Témou stretnutia
bola Hudba – formácia verzus
manipulácia. Jej význam a vplyv
na človeka priblížil Mgr. Lukáš
Petruš. Počas víkendu boli
prezentované viaceré ukážky
piesní, na základe ktorých
účastníci v skupinkách vyjadrovali svoje pocity. Tento víkend
bol iný aj tým, že sa uskutočnil
tesne pred sviatkom Narodenia
Pána, a tak sa všetci v sobotu
večer stretli pri štedrovečernom
stole. (Slavomír Zahorjan)

Vyhlásenie Rady KDH k náboženskej slobode vo svete
V súčasnom svete sme svedkami diskriminácie a netolerancie
založenej na náboženskom vyznaní. Rastie nábožensky motivované násilie. Rastú i rôzne
formy priameho i nepriameho
prenasledovania kresťanov pod
rúškom proklamovania rôznych
nových „ľudských práv“. Ako
vážne memento pripomíname
najmä rýchlo rastúci exodus
kresťanov z Blízkeho východu
a tiež prenasledovanie kresťanov a porušovanie ľudských
práv vo Vietname, Iraku
a Sudáne. Právo na slobodu
myslenia, svedomia a náboženského vyznania je základným
ľudským právom a jedným
z pilierov demokracie. Dôrazne
odmietame všetky formy nási-

lia, diskriminácie a netolerancie
založené na náboženskom
vyznaní a viere. Porušovanie
práva na náboženskú slobodu
je takmer vždy sprevádzané aj
šliapaním po ostatných základných ľudských právach a slobodách. KDH a jeho predstavitelia
opakovane a pri rôznych príležitostiach vyjadrili dôležitosť
dodržiavania ľudských práv,
osobitne práva na náboženskú
slobodu. Ako príklad pripomíname naše úsilie pri ochrane
symbolu kríža ako európskeho
duchovného dedičstva, podporu rezolúcie o výhrade svedomia
pre zdravotníkov na pôde Rady
Európy či aktivity za prepustenie kubánskych politických
väzňov. Žiadame všetkých

ústavných činiteľov a oficiálne
inštitúcie Slovenskej republiky,
aby téma náboženskej slobody
a dodržiavania ľudských práv
tvorila súčasť agendy rokovaní
pri stretnutiach so zahraničnými partnermi. Osobitne treba
brať zreteľ na náboženskú slobodu v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR a pri formovaní
politiky EÚ a OSN. Obraciame
sa aj na všetkých spoluobčanov
v presvedčení, že „keď dnes
prenasledujú tvojho kresťanského, židovského či moslimského
brata a sestru, zastav sa a zdvihni svoj hlas, lebo inak zajtra
budú prenasledovať teba“.
V Banskej Bystrici 18. december 2010

V Košiciach sa stretli predstavitelia inteligencie
V predvianočnú Nedeľu Otcov
19. decembra 2010 sa v Košiciach
uskutočnilo stretnutie vladyku
Milana Chautura, košického
eparchu, s pozvanými zástupcami košickej gréckokatolíckej
inteligencie. Stretnutiu predchádzala archijerejská liturgia
v Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky, pri ktorej spoluslúžili členovia eparchiálnej
kúrie. Vladyka Milan v kázni
poukázal na stratu citlivosti svedomia v modernej dobe. Táto
strata má za následok ochabnutie ľudskosti v človeku. „Boh
práve preto prichádza na svet,
aby sa človek viac stal člove-

kom,“ povedal vladyka a vyzval
prítomných k úprimnému pokániu a napraveniu vzájomných
medziľudských vzťahov pred
sviatkami.
Po svätej liturgii sa vyše
šesťdesiat hostí započúvalo
do príhovoru Marka Rozkoša,
riaditeľa BÚ, ktorý poukázal
na hodnotu osoby ako daru
v chápaní realistickej filozofie.
Predstavitelia inteligencie,
medzi ktorými boli lekári,
právnici, vysokoškolskí pedagógovia i podnikatelia,
sa potom navzájom krátko
predstavili a vyjadrili svoju
ochotu vzájomne spolupracovať

na báze jedného cirkevného
spoločenstva. K uvoľnenému
stretnutiu prispela aj vianočná poézia od Mons. J. Tótha
a spev cirkevnoslovanských
kolied. Moderátor stretnutia
Peter Orenič vyjadril radosť
nad myšlienkou pokračovať
v podobných stretnutiach, a tak
prispieť k vzájomnému poznaniu a užšej spolupráci tejto
zložky veriacich. Neformálne
stretnutie s výmenou kontaktov
pokračovalo aj pri občerstvení.
V predvianočnom čase obdarovania si účastníci stretnutia
odniesli domov malý knižný
darček. (Michal Hospodár)


Štvrtý ročník verejnej zbierky
Boj proti hladu je ukončený.
V zbierke, ktorej štvrtý ročník sa
skončil 31. októbra, vyzbierali vyše
270-tisíc eur. Počas troch predchádzajúcich ročníkov bol čistý výnos
zbierky úctyhodných 784 574 eur.
To znamená, že vo všetkých štyroch
ročníkoch zbierky vyzbierala Vincentská rodina na zmiernenie biedy
Haiťanov už vyše milióna eur.
Vyzbierané prostriedky už boli
poslané na konkrétne projekty
realizované prevažne Spoločnosťou
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul, ktorá na Haiti prevádzkuje viacero zariadení – napríklad
sirotince, zdravotné strediská
a strediská výživy. Viac informácií
o zbierke: www.bojprotihladu.sk

Mons. Štefan Vrablec si v nedeľu 19. decembra pripomenul
60. výročia kňazstva v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kde
slúžil ďakovnú svätú omšu. Mons.
Vrablec pôsobil v rokoch 1992
− 1998 ako riaditeľ Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
V roku 1998 prijal biskupskú
vysviacku a stal sa biskupom v Trnave, od roku 2004 je emeritným
biskupom. V roku 2010 si pripomenul aj 85. výročie narodenia.

Tradičný vianočný koncert
chrámového zboru Kyrillomethodeon sa v Katedrálnom
chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave konal 22. decembra 2010 pod
taktovkou dirigenta Adriana Kokoša, ako aj novej dirigentskej posily
Márie Pacalajovej. Na koncerte
bolo uvedené do života nové CD
zboru s nahrávkou Liturgie sv. Jána
Zlatoústeho v staroslovienskom
jazyku, ktorú celebroval otec Vladimír Skyba. Sviatočnú atmosféru
koncertu umocnili svojou prítomnosťou vzácni hostia – Mons. Peter
Rusnák, Mons. František Rábek,
kňazi bratislavskej gréckokatolíckej
farnosti a veriaci, ktorí výkon zboru
ocenili veľkým potleskom. Po koncerte bolo pre prítomných pripravené agapé. (Mária Semberová)

26. decembra sa uskutočnil vo
Veľkej Tŕni (okr. Trebišov) prvý
vianočný koncert. Na začiatku
koncertu miestny duchovný otec
Peter privítal všetkých prítomných.
Výnimočnú atmosféru v prepl-
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V Strážskom spievali a vinšovali priaznivci folklóru

nenej sále umocnila silvestrovská
scénka zo seriálu Susedia v podaní
nadaných deviatačiek. Na podujatí
s vianočným pásmom vystúpili
ľudové súbory Tokaj a Strapec. Pod
vedením pani Bombárovej zahrali
deti a mládež scénku s názvom
Narodenie Krista. Najstarším vystupujúcim bol pán Purdeš so svojimi
koledami majstrovsky zahranými
na harmonike. Pri zapálených sviečkach spievala celá sála pieseň Tichá
noc. Zakúpením tombolových lístkov mohli prítomní pomôcť oprave
miestneho chrámu. (Peter Bombár)

Na vianočnom obede s ľuďmi
bez domova sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnák. Obed, na ktorom
sa zúčastnilo okolo 90 ľudí žijúcich
na ulici, zorganizovala 27. decembra 2010 Komunita svätého Egídia
v spolupráci s Rehoľou milosrdných
bratov. Vladyka Peter pri tejto príležitosti posvätil priestory nového
denného centra. (Stanislav Gábor)

Sestra Alžbeta Anna Gerberyová SNPM prijala zodpovednosť za sekciu gréckokatolíckej
mládeže v Hnutí Svetlo-Život.
Požehnanie k zodpovednosti a práci
prijala z rúk národného moderátora
hnutia otca Petra Komanického 27.
decembra 2010 v Chráme Matky
ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni.
(Monika Tančáková)

Vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, udelil vo svojej
katedrále na sviatok sv. prvomučeníka Štefana 27. decembra
2010 nižšie svätenia a subdiakonát šiestim kandidátom. Obrad
pristrihnutia vlasov do kríža je
symbolickým vyjadrením uvedenia
kandidáta do duchovného stavu.
Po ňom nasledovalo odovzdanie
liturgickej knihy (apoštolára),
ktoré povyšuje prijímateľa za čteca
(lektora) Božieho slova. Vladyka
Milan odovzdal novým svätencom aj
vonkajšie liturgické rúcha – dalma-

V Strážskom sa 26. decembra
2010 stretli interpreti a priaznivci ľudového folklóru, aby
spoločne prežili sviatočné
chvíle. Prehliadku vianočných
veršov, vinšov a kolied s názvom
Christos raždajetsja organizoval
v spolupráci s miestnou gréckokatolíckou farnosťou Spolok
sv. Cyrila a Metoda. Podujatie
otvoril predseda spolku Michal
Hospodár, ktorý pripomenul
úžasné tajomstvo vtelenia Boha,
objavujúce sa v rôznych ľudových a umeleckých variáciách.
Ako prvý vystúpil už 35 rokov
jestvujúci domáci spevácky zbor
Rozkvet s pásmom vianočných
kolied. Zo širokého repertoára
ponúkol piesne východného
i západného obradu doplnené
o vlastné skladby. Nevšedným
zážitkom pre prítomných bolo

divadelné zobrazenie Štedrého
večera na Zemplíne v podaní
folklórnej speváckej skupiny
Čemerňanka. Spev nebeských
anjelov prišli napodobniť deti
združené v speváckom zbore
Cherubín z Trebišova pod
vedením sr. Šebastiány Vansa-

čovej OSBM. Program podujatia
spestrili umeleckým pásmom
tzv. gubaši zo Strážskeho. Podujatie prinieslo nielen oživenie
starých vianočných tradícií, ale
spojilo všetkých prítomných
vzájomnou láskou do jednoty.
(Michal Hospodár)

Hrušovské deti sa tešili z Vianoc aj divadla

26. decembra 2010, na sviatok
Zboru Presvätej Bohorodič-

ky, sa uskutočnilo podujatie
pod názvom Hodinka s deťmi

v Chráme Uspenia Presvätej Bohorodičky v Nižnom
Hrušove. Zúčastnilo sa na ňom
22 účinkujúcich vo veku od 2
rokov. Deti pod vedením Emílie
Bezekovej pripravili divadelné
predstavenie, ktorého cieľom
bolo priblížiť podstatu Vianoc –
oslavu narodenia Ježiša Krista.
Vyvrcholením bolo požehnanie
všetkých detí rukami miestneho
správcu farnosti otca Miroslava
Janočka. (Emília Bezeková)

V slovenskom betleheme účinkoval aj Stauros
27. decembra sa v Kostole sv.
Gorazda v Košiciach uskutočnil
vianočný program s názvom
V slovenskom betleheme, ktorý
sa konal pod záštitou podpredsedu vlády Jána Figeľa a Mons.
Bernarda Bobera, košického
arcibiskupa. Vďaka manažérovi p. Hlivjakovi a dirigentke
zboru p. Fuchsovej bol jedným
z účinkujúcich na tomto podujatí aj zbor Stauros z gréckokatolíckej Farnosti Povýšenia
sv. Kríža v Prešove-Sekčove.
V zaplnenom chráme zneli
koledy a vinše po slovensky,

ale aj v rusínskom a šarišskom
nárečí. Celý večer patril speváčke Monike Kandráčovej a jej
synovi Ondrejovi. V programe
vystúpila aj folklórna skupina
Pohronci, ženská spevácka

skupina Tíšina, detský folklórny
súbor Šarišanček a speváčky
z folklórneho súboru Šarišan.
Program ukončila spoločne
zaspievaná pieseň Tichá noc.
(Anna Tabačáková)
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Novoročný pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku
Mons. Maria Giordanu
Milovaní bratia a sestry v Kristovi, stretávame sa tu dnes pri
spoločnej modlitbe, aby sme
ďakovali Bohu za jeho nekonečnú lásku, ktorou nás neustále
obdarúva. A najmä teraz,
na začiatku nového roka, sa mu
chceme poďakovať za všetky
dobrá, ktorých sa nám dostalo
v uplynulom, a taktiež ho prosiť
o jeho požehnanie do roku,
ktorý je pred nami.
Pri tejto milej príležitosti
mám tu česť vám odovzdať
pozdrav a apoštolské požehnanie Svätého Otca Benedikta
XVI. Tento pozdrav a požehnanie Svätého Otca túžim
dnes, na prahu nového roka,
zaniesť všetkým ľuďom žijúcim
v tejto krajine, keďže Slovenská
republika si dnešným štátnym
sviatkom pripomína ďalšie
výročie svojho vzniku.
V týchto dňoch ešte doznieva
v našich srdciach echo sviatku Narodenia Pána. Kristovo
narodenie je prvý dôvod, pre
ktorý chceme ďakovať nášmu
nebeskému Otcovi. Vďaka nekonečnej Božej láske sa narodil
Spasiteľ sveta, Vykupiteľ ľudského rodu. On sa stal jedným
z nás, trpel, zomrel na kríži
a vstal z mŕtvych, aby sme my
mali večný život, ku ktorému
sme všetci povolaní.
Naša vďaka sa však neobmedzuje iba na tento Boží
počin. Chceme byť vďační aj
za všetky iné dary, ktoré sme
dostali z jeho rúk. Nebolo by
vôbec jednoduché vymenovať
všetky milosti a dary, ktorými
nás obdaroval počas celého
nášho života. Preto každý jeden
z nás, dívajúc sa aspoň na práve
uplynulý rok, by mal nechať
plynúť vo svojom srdci ten pocit
vďačnosti a uznania voči dobrotivému Bohu.
Milovaní bratia a sestry,
dnešný deň je zároveň na celom
svete považovaný za Svetový
deň pokoja. Tento svet tak veľmi potrebuje skutočný pokoj!
Vidíme to na udalostiach, ktoré
sa odohrávajú na mnohých

jeho miestach: občianske vojny,
zneužívania každého druhu,
ktoré iba rozmnožujú nenávisť
a násilie v jednotlivých kútoch
sveta.
Preto aj my dnes vo svojej
modlitbe chceme pamätať
najmä na tie krajiny a tých ľudí,
ktorí sú ešte pozbavení tohto

veľkého Božieho daru. Ale
aby mohol byť pokoj vo svete,
najprv musí byť v nás samých,
v našom živote. Pravý pokoj
− Kristus nech teda prebýva
v našich srdciach a nech sa
z nich rozlieva do spoločnosti,
v ktorej žijeme.
Drahí bratia a sestry v Kristovi, dnes by som vám chcel
zároveň zaželať všetko dobré
pri príležitosti štátneho sviatku
vzniku Slovenskej republiky.
Vaša krajina je ešte dostatočne
bohatá na morálne a duchovné
hodnoty, ktoré sú základom
takého života, ktorý sa právom
dá nazvať ľudský a kresťanský.

Medzi tieto hodnoty patrí aj
sloboda. Sloboda, za ktorú človek niekedy musí platiť veľmi
veľkú cenu. Aj ona je veľkým
Božím darom, a preto aj za ňu
máme byť Bohu vďační. A má
nás takisto pohýnať k tomu, aby
sme napomáhali jej rozvoju,
a tak prispeli k spoločnému

dobru nás všetkých.
S týmito myšlienkami na začiatku nového roka sa obraciam
k vám, Excelencia Mons. Zvolenský, Excelencia pán prezident Slovenskej republiky, predstavitelia štátu i mesta, kňazi,
rehoľníci a rehoľné sestry, ako
aj všetci občania Slovenska, so
želaním všetkého dobrého.
Tak teda ešte raz − všetko
najlepšie do nového roka a nech
vás vždy žehná Pán!
(Katedrála sv. Martina v Bratislave 1. január 2011, redakčne
upravené)
snímky: Peter Zimen, TKKBS

tiky ako odev ich novej liturgickej
služby. Ďalším trom kandidátom
modlitbou udelil stupeň subdiakonátu, ktorý tiež disponuje k zodpovednejšej liturgickej službe.
(Michal Hospodár)

Stretnutie sociálneho klubu
– aktivistov a inštitúcií zaoberajúcich sa riešením sociálnych
problémov sa uskutočnilo 29.
decembra sa v Prešove z iniciatívy
sociálnej subkomisie KBS. Sociálne
kluby predstavujú platformy spolupráce medzi Cirkvou, štátnou správou, samosprávou, združeniami
a hnutiami na regionálnej úrovni
s cieľom spoločne vytvárať povedomie a citlivosť ľudí voči potrebám
tých, čo sa z rôznych dôvodov
nachádzajú v núdzi. Na stretnutí sa
zúčastnili členovia sociálnej subkomisie a aktivisti z farností a tretieho sektora, riaditeľ Gréckokatolíckej charity v Prešove Peter Valiček
a vedúci Odboru sociálnych služieb
mesta Prešov Marián Bača. Bližšie
informácie a kontakt pre záujemcov poskytne sociálna subkomisia
KBS social@kbs.sk.

Silvestrovský víkend sídliskových rodín sa uskutočnil 30.
decembra až 2. januára v Centre
pre rodinu na Sigorde pri Prešove.
Stretlo sa tu vyše 30 účastníkov,
členov farnosti Prešov-Sídlisko
III, aby spoločne prežili oddychový čas a vstúpili do nového roka
s radosťou a Božím požehnaním.
V programe sa striedali rozličné
aktivity určené deťom aj dospelým.
Hlavným cieľom bolo utužiť rodinné i farské spoločenstvo. (Drahomíra Kolesárová)

Novoročný koncert spojil
dva sídliskové zbory. 2. januára
zjednotila láska k liturgickému
spevu gréckokatolícky zbor Stauros
a rímskokatolícky Zbor Krista
Kráľa, ktoré pôsobia pri farnostiach
v Prešove na sídlisku Sekčov. V rímskokatolíckom Kostole Krista Kráľa
zazneli koledy a piesne oslavujúce
narodenie Krista. Preplnený chrám
odmenil zbory za ich výkon búrlivým potleskom. Ten v najväčšej
miere patril dirigentkám p. Eve
Fuchsovej a p. Tatiane Hrebíkovej.
Poďakovanie patrí aj manažérovi
zboru Stauros p. Hlivjakovi. (Anna
Tabačáková)
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Ďakoval Bohu
za 60 rokov kňazstva

Emeritný gréckokatolícky pomocný pražský biskup Mons. Ján Eugen
Kočiš si v nedeľu 2. januára 2011 v Katedrálnom chráme sv. Jána
Krstiteľa v Prešove pripomenul 60. výročie svojej kňazskej vysviacky.
Kňazské jubileum oslávil v spoločenstve s prešovským arcibiskupom
a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ, pražským apoštolským
exarchom Mons. Ladislavom Hučkom, viacerými kňazmi a veľkým
počtom veriacich.

A

rchijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka
Ján Babjak a homíliu
predniesol vladyka Ladislav
Hučko. Pretože Gréckokatolícka
cirkev slávila práve Nedeľu pred
Bohozjavením, kazateľ hovoril
o odlišnostiach medzi svätým
Jánom Krstiteľom a Ježišom
Kristom, hoci sledovali jeden
cieľ. Napríklad Ján Krstiteľ nosil
odev z ťavej srsti ako prorok, ale
Ježiš nosil tuniku ušitú z jedného kusa látky, čo bol náznak
veľkňazského odevu, ktorý mal
byť tkaný jednou niťou. Okrem
ďalších rozdielov najhlavnejší
spočíval v tom, že Ježiš Kristus
je pravý Boh. Vladyka Ladislav
poukázal na to, že kým Ján
Krstiteľ hovoril k národu,
Ježiš povoláva jednotlivcov bez
ohľadu na to, z ktorého národa

boli. Vysvetlil nebezpečenstvo,
ktoré na človeka číha, keď sa
jeho viera veľmi inštitucionalizuje. Veríme v živého osobného
Boha, naša viera je osobná.
K nášmu obráteniu nestačí kniha, z ktorej sa niečo naučíme,
ale osobné ohlasovanie evanjelia a jeho prijatie zo strany
každého z nás. Potom na adresu
jubilanta povedal: „Otec biskup
Ján Eugen Kočiš bol vždy verný
Bohu, Cirkvi, Svätému Otcovi,
o čom neustále vydáva svedectvo. Nikdy nezaváhal.“
Na konci liturgickej slávnosti
jubilantovi na Mnohaja i blahaja lita! zaintonoval vladyka Ján
Babjak, ktorý mu potom zablahoželal a podelil sa aj o svoje
spomienky. Okrem iného povedal, že vladyka Ján Eugen bol
vždy k dispozícii Božiemu ľudu,

chodil po všetkých farnostiach,
všade nezištne pomáhal. Jubilujúci vladyka poďakoval Bohu
za dar kňazstva a zaspomínal si
na dramatické okolnosti, ktoré
sprevádzali jeho tajnú kňazskú
vysviacku, ktorú prijal 1. januára 1951 v nemocničnej kaplnke
v Rožňave z rúk rožňavského
biskupa Róberta Pobožného.
Mons. Ján Eugen Kočiš sa
narodil 25. júna 1926 v Pozdišovciach. Kňazskú vysviacku
prijal tajne 1. januára 1951
počas dovolenky z tábora PTP.
Do civilu bol prepustený 31.
decembra 1953. Zamestnal sa
v pekárni vo Vranove nad Topľou. Pred uväznením sa skrýval
na rôznych miestach, napríklad
aj v kukuričnom poli. V noci
tajne vypomáhal sviatosťami
opusteným gréckokatolíckym

veriacim v rôznych obciach. Bol
niekoľkokrát súdený a nakoniec
odsúdený na tri roky väzenia, stratu občianskych práv
a zákaz pobytu v Prešovskom
a Košickom kraji na päť rokov.
Po prepustení z väzenia nastúpil do zamestnania v závode
Plynostav v Pardubiciach, kde
pracoval až do 30. apríla 1968.
Vo voľných dňoch cestoval
na Slovensko, kde vypomáhal
v mnohých farnostiach. Niekoľko mesiacov bol osobným
sekretárom bl. biskupa Vasiľa
Hopka v Oseku. Necelý rok
pôsobil vo farnosti Klenov. Ďalších 21 rokov bol ceremoniárom
a aktuárom na Gréckokatolíckom ordinariáte v Prešove. Ani
po opakovaných žiadostiach
nedostal štátny súhlas na vymenovanie za riaditeľa biskupskej kancelárie. Vypomáhal
po farnostiach celej Prešovskej
eparchie. V rokoch 1990 – 1993
bol správcom farnosti Ďurďoš.
Po zriadení Pražského apoštolského exarchátu v roku 1993
sa stal jeho riaditeľom a v roku
1996 generálnym vikárom. 24.
apríla 2004 ho pápež Ján Pavol
II. vymenoval za titulárneho
biskupa abrittského a pomocného biskupa v Pražskom
apoštolskom exarcháte. 15. mája
2004 prijal biskupské svätenie.
Od roku 2006 je emeritným
biskupom. V septembri 2010
sa vrátil do svojej pôvodnej
Prešovskej archieparchie a začal
bývať v arcibiskupskej rezidencii.
(Životopisné údaje spracované podľa publikácie Jána
Babjaka Zostali verní. Osudy
gréckokatolíckych kňazov. 8.
diel) n
Ľubomír Petrík
snímka: Kornel Dionys Rokicky
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Vianoce v rôznych
krajinách sveta
„Je zaujímavé, že mnoho pravoslávnych kňazov prišlo počas
Vianoc na našu liturgiu,“ povedal Mons. Antonio Mennini,
prvý apoštolský nuncius v Rusku. „Pravoslávne farnosti
zriaďujú kuchyne pre chudobných, čo ukazuje nielen na ekonomické a sociálne ťažkosti Ruska, ale hlavne na kresťanskú
povinnosť brať si k srdcu potreby bratov.“

„V

Indii sú Vianoce v predstavách
ľudí spojené iba s komerciou.
Obchody sú pekne vyzdobené,“ povedal Mons. Felix Machado, biskup
diecézy Nashik. „Duchovný význam Vianoc
nie je pre ľudí iných náboženstiev veľmi zrejmý. Kresťania sú motivovaní, aby
Vianoce oslávili duchovne. Na niektorých
miestach sa hinduisti, budhisti, moslimovia a ľudia ďalších náboženstiev prichádzali
pozrieť na betlehem, ktorý je nástrojom
evanjelizácie.“
„Pozitívnym bol vysoký počet pútnikov, ktorí tento rok pricestovali. Mnohé
kresťanské rodiny tu žijú z turistického
a pútnického ruchu,“ povedal Piebattista
Pizzaballa, kustód Svätej zeme.
„Tu sa začína leto, trocha chýba vonkajší
rámec, no nás to vedie k väčšiemu zameraniu sa na skutočné posolstvo,“ poznamenal
apoštolský nuncius v Austrálii arcibiskup
Giuseppe Lazzarotto. „Vo všetkých komuni-

na 5 minút
Rozhovor s Mons.
Jánom Eugenom
Kočišom, emeritným gréckokatolíckym pomocným
pražským biskupom
Kedy vo vás dozrelo povolanie
ku kňazstvu?
Už ako malý chlapec som chodil s mamou do chrámu. V mladom veku som
vážne rozmýšľal o kňazskom povolaní.
Pamätám si, že už ako malý chlapec som
sa hral na kňaza. V maturitnom ročníku som sa upevnil v povolaní a vážne
rozhodnutie som urobil pred maturitnou skúškou. Do seminára som nastúpil
až po roku. Rok som bol v zamestnaní.
Učil som v Ľudovej škole v Malej Tŕni.
Chcel som si zarobiť na štúdiá. Aj to bol
čas na prípravu a upevnenie povolania.
Ako si spomínate na vašu pastoráciu
v čase totality? Čo bolo vtedy najpotrebnejšie?
Chodil som po mnohých dedinách, lebo
kňazov vtedy už bolo veľmi málo, keďže
boli vysťahovaní do Čiech. Kde bolo
treba, tam som išiel. Veľa som sa nacestoval, no potreby opustených veriacich
boli na prvom mieste. Najpotrebnejšie
bolo vyslúžiť základné sviatosti a pripraviť ľudí na nich – spoveď, krst, sobáš,
svätá liturgia. Slávenia sa zvyčajne diali
v nočných alebo večerných hodinách,
v skrytosti a tajnosti. Zvyčajne v jednom
dome, kde boli zakryté okná.

tách bola hlavnou témou emigrácia. Ľudia
prichádzajú do Austrálie hľadať lepšiu
budúcnosť.“
„Radosť z narodenia Pána sa miešala so
strachom z neistoty,“ povedal Mons. Luis
Sako, biskup irackého Kirkúku. „Boli to
trocha iné Vianoce než predchádzajúce.
Nádej na mier je veľmi malá a krehká.
Rodiny prežívajú, že viera je každodenné
nasadenie v láske a nie nejaká ideológia. Je
to každodenný a osobný kontakt s Bohom
aj napriek utrpeniu, prenasledovaniu
a strachu zostať verní.“
„Boli to Vianoce plné utrpenia, ale tiež
radosti, pretože kresťania aj napriek ťažkostiam vidia Spasiteľa, ktorý prichádza
trpieť s nimi. Je to silná duchovná dimenzia na Haiti,“ povedal arcibiskup Bernardito Auza, apoštolský nuncius na Haiti.
spracované podľa TK KBS
ilustračná snímka (Vianoce v Indii):
collaborativelines.com

Ako si spomínate na život vo väzení?
Ako ste vtedy slávili svätú liturgiu?
Bolo to veľmi ťažké, hlavne s matériou
na slúženie. Vo väzení to bolo priam
nemožné, no keď som bol na väzenskej
šachte, tak to bolo jednoduchšie. Bol
tam ľahší prístup k vínu a chlebu. Často
som slúžil na umyvárni za prítomnosti
zopár spoluväzňov. Všetko sa dialo v tajnosti, aj keď sme boli vystavení riziku.
Čo v dnešnej dobe považujete za najdôležitejšie v povolaní kňaza?
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“ (Mt 25, 40) Najdôležitejšie je
naplnenie zákona lásky. Vykonávať dobré diela a plniť Božiu vôľu. Žiť v prítomnosti a nie v budúcnosti, a robiť to, čo
vyžaduje odo mňa momentálna situácia.
Marek Baran
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modlitieb za jednotu kresťanov
stal príležitosťou na obnovenie
záväzku pracovať pre pravý
ekumenizmus, založený na skúsenosti ranej Cirkvi.

Hľadanie jednoty

Tradičný termín konania
Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tento
termín navrhol v roku 1908
Paul Wattson tak, aby modlitby
prebiehali v dňoch medzi sviatkami Katedry sv. Petra a Obrátenia sv. Pavla, čo mu dodalo
symbolický význam. (Keď Paul
Wattson v roku 1908 navrhol
termín Oktávy (Týždňa) modlitieb, sviatok Katedry sv. Petra
bol v katolíckom kalendári 18.

Proste o pokoj
pre Jeruzalem
Pred dvetisíc rokmi zažili prví Kristovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme na Turíce vyliatie Svätého Ducha a boli zhromaždení v jednote ako Kristovo telo. Kresťania každej doby a na každom mieste
vidia svoj pôvod – pôvod spoločenstva veriacich povolaných spoločne
ohlasovať Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa – v tejto udalosti. Hoci
aj raná jeruzalemská cirkev zažívala tak vnútorné, ako aj vonkajšie
ťažkosti, jej členovia boli oddaní bratskému spoločenstvu, lámaniu
chleba a modlitbám.
Situácia v Jeruzaleme

Nie je ťažké všimnúť si, že
niekdajšia situácia prvých kresťanov vo Svätom meste odráža
situáciu v dnešnom Jeruzaleme.
Terajšie spoločenstvo zažíva
rovnaké radosti a žiale ako
prvotná Cirkev: jej nespravodlivosť, nerovnosť a rozdelenie, ale
aj jej vernú vytrvalosť a pochopenie širšej jednoty medzi
kresťanmi.
Cirkvi v Jeruzaleme nám dnes
– napriek veľkým problémom
a uprostred nich – ponúkajú
predstavu o tom, čo znamená
usilovať sa o jednotu. Ukazujú
nám, že túžba po jednote môže
byť niečím viac než iba slova-

mi, že nás totiž môže zameriavať na budúcnosť, v ktorej
anticipujeme a pomáhame
budovať nebeský Jeruzalem.
Ak máme uskutočniť takúto
predstavu, musíme byť realistami. Zodpovednosť za naše
rozdelenia spočíva na nás; sú
dôsledkom našich vlastných
činov. Musíme zmeniť svoju
modlitbu a prosiť Boha, aby nás
zmenil tak, že budeme schopní
aktívne sa usilovať o jednotu.
Sme dostatočne pripravení na to, aby sme sa modlili
za jednotu, ale môže to byť len
náhrada za konanie, ktoré by
k nej malo viesť. Možno my
sami bránime Svätému Duchu,

pretože sme prekážkou jednoty;
pretože naša vlastná arogancia
bráni jednote.
Výzva k jednote prichádza
k cirkvám v celom svete z Jeruzalema, matky cirkví. Pamätajúc
na svoje vlastné rozdelenie
a vlastnú potrebu urobiť viac pre
jednotu Kristovho tela vyzýva
jeruzalemská cirkev kresťanov,
aby znova objavili hodnoty, ktoré spájali ranú kresťanskú komunitu v Jeruzaleme: oddanosť
učeniu apoštolov, bratskému
spoločenstvu, lámaniu chleba
a modlitbám. To je výzva, ktorá
pred nami stojí. Kresťania Jeruzalema vyzývajú svojich bratov
a sestry, aby sa tento Týždeň

januára.) Na južnej pologuli sú
v januári prázdniny, takže cirkvi
slávia Týždeň modlitieb v inom
termíne.

Ekumenická
pobožnosť

Cirkvám a kresťanským spoločenstvám, ktoré slávia Týždeň
modlitieb za jednotu kresťanov
prostredníctvom jednej spoločnej bohoslužby, je ponúknutá
možnosť sláviť ekumenickú
bohoslužbu slova. Materiály
ekumenických bohoslužieb sú
pripravované tak, že ich možno
prispôsobiť využitiu na miestnej úrovni. Pritom je dôležité
brať ohľad na miestne liturgické
a bohoslužobné zvyky a na celkovú spoločenskú a kultúrnu
situáciu. Cirkvi a kresťanské
spoločenstvá si môžu zaradiť
texty z Týždňa modlitieb aj
do svojej vlastnej bohoslužby
podľa vlastného výberu.
Tým, ktorí sa chcú modliť
za jednotu kresťanov v súkromí,
slúžia pripravované materiály
ako inšpirácia pri výbere cieľov
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modlitby. Každý z nás tvorí
spoločenstvo s veriacimi, ktorí
sa modlia v rozličných častiach
sveta za väčšiu a viditeľnejšiu
jednotu Kristovej Cirkvi.

Témy na osem dní

V témach ôsmich dní je
naznačená cesta viery. Raná
Cirkev od svojich prvopočiatkov
vo večeradle zažívala vyliatie
Svätého Ducha umožňujúce jej
rásť vo viere a jednote, v modlitbe a konaní, takže sa skutočne
stala spoločenstvom vzkriesenia, spojeným s Kristom v jeho
víťazstve nad všetkým, čo nás
rozdeľuje navzájom i s ním.
Cirkev v Jeruzaleme sa potom
stala majákom nádeje, predobrazom nebeského Jeruzalema,
povolaná zmieriť nielen naše
cirkvi, ale všetkých ľudí.
Prvý deň nás oboznamuje
s prostredím materskej cirkvi
v Jeruzaleme a s jej kontinuitou
s Cirkvou v celom dnešnom
svete. Pripomína nám odvahu
prvotnej Cirkvi, ktorá neohrozene svedčila o pravde. Práve
tak sa aj my dnes máme usilovať
o spravodlivosť v Jeruzaleme aj
inde vo svete.
Druhý deň nám pripomína,
že prvé spoločenstvo zjednotené na Turíce zahŕňalo ľudí
rôzneho pôvodu podobne,
ako aj dnešná jeruzalemská
cirkev reprezentuje bohatstvo
rôznych kresťanských tradícií.
Našou dnešnou úlohou je preto
dosiahnuť väčšmi viditeľnú jed-

notu tak, aby zahŕňala všetky
rozdiely i tradície.
Tretí deň sa zameriava
na prvý, základný znak jednoty: Božie slovo šírené učením
apoštolov. Cirkev v Jeruzaleme
nám pripomína, že nech už sú
naše rozdelenia akékoľvek, toto
učenie nás nabáda, aby sme sa
v láske venovali jedni druhým
a boli verní jednému telu, ktorým je Cirkev.
Štvrtý deň zdôrazňuje zdieľanie ako druhý znak jednoty.
Tak ako mali prví kresťania
všetko spoločné, aj jeruzalemská cirkev vyzýva všetkých
bratov a sestry v Cirkvi, aby
s radostným a veľkodušným
srdcom spoločne zdieľali dobré
i zlé a aby nikto netrpel núdzu.
Piaty deň hovorí o treťom
prvku jednoty: o lámaní chleba,
ktoré nás spája v nádeji. Naša
jednota prekračuje posvätné
spoločenstvo − má zahŕňať
správny vzťah k morálnemu
životu, ľudskej osobe i celému
spoločenstvu. Jeruzalemská
cirkev vyzýva kresťanov, aby
sa dnes zjednotili „pri lámaní
chleba“, pretože rozdelená Cirkev nemôže dôveryhodne hovoriť o spravodlivosti a pokoji.
Šiesty deň nám predstavuje
štvrtý prvok jednoty: s cirkvou
v Jeruzaleme čerpáme silu
z času prežívaného v modlitbe.
Zvlášť modlitba Pána vyzýva
nás všetkých, slabých i mocných, v Jeruzaleme i v celom
svete, aby sme sa spoločne
zasadzovali za spravodlivosť,

pokoj a jednotu, aby mohlo
prísť Božie kráľovstvo.
Siedmy deň nás vedie ešte
ďalej, ako sú štyri prvky jednoty: keď jeruzalemská cirkev
radostne ohlasuje zmŕtvychvstanie, hoci prežíva bolesť
kríža. Ježišovo zmŕtvychvstanie
je dnes pre kresťanov v Jeruzaleme nádejou a silou, ktorá im
umožňuje v Meste pokoja naďalej vydávať svedectvo a usilovať
sa o slobodu a pokoj.
Ôsmy deň zakončuje naše
putovanie výzvou jeruzalemských cirkví k intenzívnejšej
službe zmierenia. I keď kresťania dosiahnu jednotu medzi
sebou, ich úsilie sa ešte nekončí, musia sa zmieriť aj s ostatnými. V rámci Jeruzalema ide
o zmier medzi Palestínčanmi
a Izraelčanmi; v iných spoločenstvách majú kresťania hľadať
spravodlivosť a zmierenie v ich
vlastných podmienkach.
Téma každého dňa bola teda
vybratá nielen preto, aby nám
pripomínala históriu prvotnej Cirkvi, ale aj preto, aby
nás upozornila na skúsenosti
kresťanov v dnešnom Jeruzaleme a aby nás pozvala zamyslieť
sa nad tým, ako môžeme túto
skúsenosť preniesť do života
našich miestnych kresťanských
komunít.

Štyri prvky jednoty

Modlitby na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011

pripravili kresťania v Jeruzaleme, ktorí za tému zvolili úryvok
so Skutkov apoštolov 2, 42:
„Neustále sa venovali učeniu
apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám“. Táto téma je výzvou
vrátiť sa späť ku koreňom prvej
cirkvi v Jeruzaleme; je výzvou
na inšpiráciu a obnovu, na návrat k základom viery; je výzvou
na pripomenutie si doby, keď
ešte Cirkev bola jedna. V rámci
tejto témy nachádzame štyri
znaky, ktoré boli pre rané kresťanské spoločenstvo charakteristické a ktoré sú podstatné
pre život kresťanskej komunity
na ktoromkoľvek mieste a v ktoromkoľvek čase. Po prvé, apoštoli odovzdávali Božie slovo.
Po druhé, dôležitým znakom
prvých veriacich, kedykoľvek
sa spoločne zišli, bolo bratské
spoločenstvo (koinonia). Tretím
znakom ranej Cirkvi bolo
slávenie Eucharistie („lámanie
chleba“) pripomínajúce novú
zmluvu, ktorú Ježiš uzavrel svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Štvrtým znakom
bola neustála modlitba. Tieto
štyri prvky sú piliermi života
Cirkvi a jej jednoty.
Keď kresťanské spoločenstvo
vo Svätej zemi vznáša k Bohu
svoje modlitby za jednotu a vitalitu Cirkvi vo svete, chce klásť
dôraz na tieto základné prvky. n
spracované podľa
materiálov TK KBS
snímka: bazilika Anastasis
(autor: Ilya Borovok)

WEBOVÉ STRÁNKY

www.gkcharita-po.sk
Ľudská láska nachádza svoje naplnenie
v nezištnej pomoci tým, ktorí to najviac
potrebujú. Túto službu v Cirkvi na seba
prebrala charita. V rámci našej miestnej
cirkvi funguje Gréckokatolícka diecézna
charita so sídlom v Prešove a internetovou
doménou www.gkcharita-po.sk.
Stránka je podobne ako mnohé iné
domény tejto kategórie vo veľkej miere informatívna. Jej úlohou je priblížiť
fungovanie tejto inštitúcie a predstaviť jej
činnosť širokej verejnosti. Dizajn stránok
je ladený v dvoch farbách − tmavočervenej

a bielej. Grafika je jednoduchá, pretože má
plniť svoj účel a nemá zbytočne odpútavať
pozornosť návštevníka. Na úvodnej stránke

sú umiestnené Aktuality, prehľad všetkého
dôležitého, čo by ste nemali na stránke
prehliadnuť. Všetky odkazy sú umiestnené
v hornom okraji vo vodorovnej lište, treba
len vedieť, čo presne hľadáte. Či už informácie v ponuke O nás, alebo Fotogalériu.
Ak ste sa sami ocitli v núdzi a potrebujete
pomoc, je tu odkaz Služby.
Nie je ľahké slúžiť a pomáhať bez nároku
na odmenu, ale ak slúžime a pomáhame
v mene Ježiša Krista a Kristova láska nás
pobáda, služba nás môže napĺňať jeho
láskou.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Brigita Švédska
Drahí bratia a sestry,
v nadšenej atmosfére vigílie
Veľkého jubilea roku 2000 ctihodný sluha Boží Ján Pavol II.
vyhlásil svätú Brigitu Švédsku
za spolupatrónku Európy. Dnes
by som vám chcel predstaviť
postavu tejto svätej, jej posolstvo a tiež dôvody, pre ktoré má
svätá Brigita stále čo povedať
dnešnej Cirkvi i celému svetu.

Udalosti zo života Brigity sú
nám dobre známe, pretože jej
duchovní otcovia hneď po jej
smrti v roku 1373 vydali jej
životopis, aby pomohli procesu jej blahorečenia. Brigita sa
narodila v roku 1303 vo Finsteri
vo Švédsku, teda v severoeurópskom národe, ktorý tristo rokov
predtým prijal kresťanskú vieru
s rovnakým entuziazmom,
s akým ju svätica prijala od svojich rodičov, veľmi zbožných
ľudí, ktorí patrili k vznešeným
rodinám blízkym kráľovskému
dvoru.
V živote svätej Brigity možno
rozlíšiť dve obdobia. Prvé z nich
je naplnené šťastím vydatej
ženy. Jej manžel sa volal Ulf
a bol guvernérom dôležitej oblasti švédskeho kráľovstva. Ich
manželstvo do Ulfovej smrti trvalo dvadsaťosem rokov. Naro-

dilo sa im osem detí, z ktorých
druhorodená Karin (Katarína)
je uctievaná ako svätá. Už tento
fakt je výrečným svedectvom
o tom, ako svätá Brigita vychovávala svoje deti. Jej pedagogické schopnosti sa tešili veľkej
úcte, a to až do takej miery, že
ju švédsky kráľ Magnus v istom
období povolal na svoj dvor, aby
jeho mladú manželku Bianku
z Namuru uviedla
do švédskej kultúry.
Brigita, duchovne
vedená istým nadaným mníchom, ktorý
ju voviedol do štúdia
Svätého písma, mala
veľmi pozitívny vplyv
na vlastnú rodinu,
ktorá sa vďaka jej
prítomnosti stala
skutočnou domácou cirkvou. Spolu
s manželom prijala
rehoľné pravidlá
františkánskych terciárov. Štedro sa venovala dobročinným
dielam, pomáhala
chudobným a založila aj nemocnicu. Pri
svojej manželke sa
Ulf naučil zlepšovať
vlastnú povahu a napredovať
v kresťanskom živote. Po návrate z dlhej púte do Santiaga di
Compostella, ktorú uskutočnili
spolu s ďalšími členmi rodiny
v roku 1341, sa obaja manželia
rozhodli žiť v zdržanlivosti.
Onedlho na to Ulf zomrel
v pokoji kláštora, do ktorého sa
utiahol.
Toto prvé obdobie života
svätej Brigity nám pomáha
oceniť to, čo by sme dnes mohli
nazvať autentickou „manželskou duchovnosťou“: kresťanskí manželia môžu spoločne
napredovať na ceste k svätosti,
podporovaní milosťou sviatostného manželstva. Neraz to býva
tak, ako to bolo aj v živote svätej
Brigity a Ulfa, že práve žena
svojím náboženským citom,
jemnosťou a nehou dokáže
priviesť manžela na cestu viery.

S úctou myslím na mnohé
ženy, ktoré sú prostredníctvom
svedectva kresťanského života
aj v našich časoch svetlom pre
svoje rodiny. Nech Pánov Duch
aj dnes povzbudzuje kresťanských manželov k svätosti, aby
tak dokázali svetu ukázať krásu
manželstva založeného na hodnotách evanjelia: na láske, nehe
a vzájomnej pomoci, na plodení
a výchove detí, na otvorenosti
a solidarite voči svetu, na aktívnej účasti na živote Cirkvi.
Keď Brigita ovdovela, začalo
sa druhé obdobie jej života.
Vzdala sa ďalšieho manželstva,
aby mohla prehĺbiť jednotu
s Pánom prostredníctvom modlitby, pokánia a dobročinnosti.
Aj kresťanské vdovy môžu
v tejto svätici nájsť príklad pre
svoj život. Brigita po smrti manžela a po tom, čo rozdala svoj
majetok chudobným, zostala
žiť v cisterciátskom kláštore
v Alvastre, aj keď nepristúpila
k rehoľnému zasväteniu sa.
Tu sa začali zjavenia, ktoré ju
sprevádzali po celý zvyšok života. Brigita ich diktovala svojim
tajomníkom – spovedníkom,
ktorí ich preložili zo švédčiny
do latinčiny a následne zozbierali do ôsmich kníh nazvaných
Revelationes (Zjavenia). K týmto knihám patrí ešte dodatok,
ktorý má názov Revelationes
extravagantes (Dodatočné
zjavenia).
Zjavenia svätej Brigity majú
rozličné obsahy a štýly. Niekedy je zjavenie predstavené vo
forme rozhovoru medzi Božími
osobami či vo forme dialógu
Panny Márie so svätými, alebo
tiež s démonmi; do týchto
dialógov vstupuje aj samotná
Brigita. Inokedy sú to naopak
opisy zvláštnych videní a v ďalších prípadoch ide o rozprávania toho, čo Panna Mária
odhalila o živote a tajomstvách
svojho Syna. Hodnotu zjavení
svätej Brigity, ktoré sa zavše
stali aj terčom pochybností,
spresnil ctihodný Ján Pavol II
v liste Spes Aedificandi: „Uznaj-

úc svätosť svätej Brigity Cirkev,
i keď sa nevyjadruje ku všetkým
jej zjaveniam jednotlivo, prijíma
celkovú autenticitu jej vnútornej skúsenosti“. (č. 5)
Keď čítame tieto Zjavenia,
stavia sa pred nás mnoho
dôležitých tém. Často sa v nich
napríklad nachádza veľmi detailný opis Kristovho utrpenia,
ku ktorému mala svätá Brigita
osobitnú úctu: kontemplovala
v ňom nekonečnú lásku Boha
k ľuďom. Do Pánových úst,
ktoré sa jej prihovárajú, Brigita
smelo vkladá tieto dojemné
slová: „Priatelia moji, tak veľmi
milujem svoje ovce, že keby
to bolo možné, chcel by som
zomrieť mnohokrát – za každú
jednu z nich – tou istou smrťou,
ktorú som vytrpel pre spásu
všetkých“ (Revelationes, 1, k.
59). Taktiež bolestné materstvo
Panny Márie, ktoré ju urobilo
sprostredkovateľkou a Matkou
milosrdenstva, je častou témou,
ktorá sa opakuje v Zjaveniach.
Obdarená týmito charizmami
svätá Brigita chápala, že Pán si
ju vybral, aby jej prejavil svoju
veľkú lásku a obľubu: „Dcéra
moja,“ čítame v prvej knihe
Zjavení, „vybral som si ťa pre
seba, miluj ma celým srdcom,
viac než čokoľvek, čo jestvuje
na svete“ (k. 1). Brigita okrem
toho dobre vedela a bola pevne
presvedčená, že každá charizma je určená na budovanie
Cirkvi. Práve preto sa mnohé
z jej zjavení, a to aj vo forme
prísnych napomenutí, obracali
na veriacich tých čias, nevynímajúc náboženské a politické
autority. Napomínala ich, aby
sa snažili dôsledne žiť svoj
kresťanský život; robila to však
vždy s postojom úcty a vernosti
k Magistériu Cirkvi, a predovšetkým k následníkovi svätého
apoštola Petra. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
(pokračovanie v budúcom čísle)
snímka:
catholictradition.org
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Vrah zo škatuľky
Všetci dobre vieme, že fajčenie zabíja. Nie je to o možnosti, je to fakt.
Každý, kto siaha po cigarete, sa prehrešuje proti piatemu Božiemu
prikázaniu. Ak by sme išli do minulosti, zistili by sme, že v začiatkoch
fajčenia bol tento zlozvyk považovaný dokonca za zdraviu prospešný.
No dnes poznáme pravdu. Je to vrah.

F

ajčenie stále zostáva
v celosvetovom meradle
najčastejšou príčinou smrti. Štatistiky hovoria jasne: cigaretový dym spôsobuje smrť viac
ľudí, ako je súčet úmrtí následkom všetkých druhov násilia,
vrátane nehôd, zločincov a samovrážd. Ide totiž o prvý krok
k rakovine. Tento stav možno
ešte zastaviť. Prestať, kým nie
je príliš neskoro. U fajčiarov sa
rakovina pľúc vyskytuje 9 až
10-krát častejšie ako u nefajčiarov, u silných fajčiarov je riziko
až 20-násobné. Riziko sa počíta
balíčkovým rokom, t.j. ak fajčiar
fajčí jednu škatuľku denne
po dobu jedného roka, po 20
rokoch je zrelý na rakovinu.
V súčasnosti pripisujeme fajčeniu v celosvetovom meradle
asi 15% všetkých ochorení na rakovinu, čo predstavuje asi 1,1
milióna prípadov ročne. Okrem
rakoviny pľúc s fajčením súvisia
i zhubné nádory ústnej dutiny,
hltana, hrtana, pažeráka a hor-

ných častí žalúdka, ďalej zhubné nádory močového mechúra,
obličiek, pankreasu, hrubého
čreva, konečníka a u žien krčka
maternice. Na Slovensku tvoria
zhubné nádory pľúc asi 25%
všetkých ochorení a jednu
tretinu úmrtí na všetky nádory
u mužov ročne.
Každý, kto fajčí, sa dobrovoľne vydáva smrti – stáva sa
samovrahom. Ak oponujete, že
je ťažké prestať fajčiť, tak v čase,
keď sa človek začínal pohrávať
takýmto spôsobom so životom,
to robil celkom dobrovoľne.
Dnes je z toho jeden z najhorších a najťažšie zvládnuteľných
zlozvykov.
Lenže smrť fajčiara nie je to
najhoršie zlo. Svetová zdravotnícka organizácia odhadla,
že pre cigarety iných trpí 40
percent detí a tretina dospelých.
Aj u nás. Podľa organizácie
v roku 2004 zomrelo na celom
svete na následky pasívneho
fajčenia 603-tisíc ľudí. Z nich

379-tisíc zomrie na ischemickú
chorobu srdca. Zdravotníci
zozbierali údaje zo 192 krajín
vrátane Slovenska. Na porovnanie, na následky fajčenia ročne
zahynie 5,1 milióna fajčiarov.
Na celom svete je takto
ohrozená až jedna tretina dospelých nefajčiarov a dokonca
až 40 percent detí do 15 rokov.
Najohrozenejšie regióny budete márne hľadať v krajinách
tretieho sveta. Patrí medzi ne
skôr Európa, zvlášť krajiny ako
Poľsko, Turecko a balkánske či
zakaukazské krajiny. Do tejto
skupiny je zaradené aj Slovensko. V tejto skupine je pasívnemu fajčeniu vystavená viac ako
polovica nefajčiarov. Naopak,
relatívne bezpečné krajiny pre
nefajčiarov ležia v Afrike či
Južnej a Severnej Amerike.
Práve deti sú najohrozenejšou
skupinou nefajčiarov. Nevedia
sa brániť a túžba po blízkosti
rodiča či inej milovanej osoby,
ako aj nevedomosť o škodlivos-

ti fajčenia ich neraz privádza
priamo do náručia smrti. A to
nehovoríme o následkoch spôsobených fajčením u tehotných
matiek.
Zdravotníci tiež hovoria, že
prísnejšie protifajčiarske zákony
nefajčiarov chránia. „Mohli
by tak výrazne zredukovať
úmrtnosť pasívnych fajčiarov,“
povedala vedúca štúdie Annette
Prussová Ustunová. V súčasnosti sa na ne môže spoľahnúť iba 7
percent ľudí na planéte.
Pasívne fajčenie celkovo podľa
správy WHO je zodpovedné
za jedno percento úmrtí.
Je len na nás, či sa budeme
pozerať na to, ako naši blízki
umierajú. Osobne by som nezvyšoval dane za tabak, ale ho
priamo zakázal. Spoločnosť má
právo brániť sa a tak, ako nie sú
voľne dostupné iné jedy, nemal
by byť dostupný ani tabak. Ale
na to nemám moc. Čo však
môžem? Môžem chrániť seba
i svoje deti pred ľuďmi, ktorí
nemajú zodpovednosť ani voči
sebe, ani voči iným. A to aj
za cenu mnohých strát a obiet.
Ale život dieťaťa za to stojí. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka:
www.sxc.hu
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Nádej
pre budúcnosť
18. – 25. januára sa uskutoční Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2011. Je to čas, keď sa všetky cirkvi spájajú
v modlitbe, prosia o jednotu. Pri tejto príležitosti sme sa
porozprávali s p. Jánom Lachom, biskupom Apoštolskej
cirkvi na Slovensku.

Ste biskupom Apoštolskej
cirkvi na Slovensku. Zapájate
sa do týchto modlitieb so
svojimi veriacimi?
Chcel by som vám, vážení
veriaci, bratia a sestry, ponajprv
popriať do nového roka Božie
požehnanie a veľa sily a múdrosti vo vašom každodennom
živote viery, pokoj v rodinách
a veľa úspechov v práci.
Apoštolská cirkev na Slovensku, ktorej som predstaviteľom,
sa na mnohých miestach spája
s rôznymi cirkvami v modlitbách za jednotu kresťanov,
niekde je to v rámci Evanjelickej aliancie, inde v Týždni
modlitieb za jednotu kresťanov.
Máme však aj také zbory, kde sa
kresťania modlia za národ len
v rámci svojho zboru.
Akým spôsobom prežívate
tento modlitbový týždeň?
Pripravujete nejaké zvláštne
podujatia, sprievodné akcie?
Nepripravujeme špeciálne
podujatia či sprievodné akcie.
Forma týchto modlitieb je
na rozhodnutí jednotlivých cirkevných zborov v konkrétnych
mestách. Každý takýto týždeň
je v našom kontexte dobrým
modlitebným rozbehom do nového roka, v ktorom očakávame
Božie vedenie a zmocnenie
na každý nový deň nášho živo-

ta. Vo viere v Božie zasľúbenia
očakávame, že nás nenechá
samotných, ale pošle nám Svätého Ducha, ktorý nás povedie
a ukáže nám cestu, ktorou
máme ísť ako jednotlivci aj ako
cirkev. Mávame však aj koncerty
modlitieb a chvál či worship festivaly vo viacerých mestách, kde
sa spájame s rôznymi cirkevnými spoločenstvami.
Týždeň modlitieb je dlhoročnou tradíciou Cirkvi. Vnímate ovocie týchto modlitieb?
Týždeň modlitieb prináša mnoho dobrého v tom, že nevnímame jeden druhého ako súpera,
ale ako spolubojovníkov za pokoj v národe či za Božie pravdy,
najmä v oblasti morálky, etiky,
zdravého rodinného života,
zastavenia rastu rozvodovosti,
alkoholizmu a iných neduhov

našej spoločnosti, a tak isto aj
v charitatívnej oblasti.
Témou tohtoročného Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov je úryvok zo Svätého
písma: „Neustále sa venovali
učeniu apoštolov, bratskému
spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám“ (Sk 2, 42). Je
výzvou na obnovu, na návrat
k základom viery, na pripomenutie si doby, keď bola
Cirkev jedna. V čom vnímate
nejednotu Cirkvi?
Apoštolská cirkev na Slovensku
prijala v roku 1994 uznesenie,
v ktorom sa hovorí, že chceme
byť trvalo reformovateľnou
cirkvou, to znamená, že Sk
2, 42 vnímame nielen ako
výzvu na obnovu, ale ako náš
program, náš základ viery, naše
vyznanie. Kde sa ľudia od tých-

to základov viery odklonili, tam
to prinieslo rozdelenie Cirkvi.
Preto sa tešíme, keď vidíme, že
mnohí ľudia (a nielen z reformačných, ale aj tradičných
cirkví) majú túžbu po návrate
k princípom Písma a k základom viery.
Čo pokladáte za hlavnú príčinu rozštiepenosti Cirkvi?
Je to určite učenie Písma či
rozdielnosť pohľadu na sviatosti
v daných cirkvách. U nás dávame dôraz na nemennosť Písma
a každá tradícia, aj tej našej
cirkvi, tomu musí byť podriadená. Tam, kde vidíme, že sa
navracajú ľudia k základom
viery, k učeniu Ježiša Krista
a apoštolov, tam sa rozštiepenosť stráca a nielen ľudia, ale aj
cirkvi sa zbližujú. A to je našou
modlitbou − aby sa to dialo
v týchto časoch.
Slová témy, ktoré vybrali
kresťania z Jeruzalema, majú
vyzývať k zamysleniu sa nad
vzťahom k materskej cirkvi
v Jeruzaleme a k obnoveniu
pohľadu na vlastnú cirkev.
Ako by ste hodnotili váš
osobný vzťah k svojej materskej Apoštolskej cirkvi?
My veríme, že Cirkev je Kristova
nevesta, že tam budú ľudia
z rôznych cirkví a každý, kto
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prijal Ježiša Krista, ako svojho
osobného Spasiteľa, je v znovuzrodení pripojený skrze
Svätého Ducha k jeho Cirkvi,
čo potvrdzuje aj svojím krstom
ponorením na základe svojho
vyznania v mene Otca, Syna
i Svätého Ducha. Na druhej
strane sme nesmierne vďační
za prvých kresťanov, ktorí nám
ukázali žiarivý príklad v tom,
ako žili svoj život viery, a k tomuto odkazu sa vrelo hlásime.
V rámci kresťanských
cirkví je čoraz väčšia snaha
o ekumenizmus. Rozvíjate
svoje vzťahy aj s Katolíckou
cirkvou? Ako?
Ekumenizmus je dosť sprofanovaný pojem najmä u evanjeliká-

strane tam, kde sa vieme zasadiť
o riešenie celospoločenských
problémov, či je to už v rámci potratov, homosexuality,
eutanázie, či iných eticko-morálnych problémov, nemáme
zábrany spolupracovať a dávať
spoločné vyhlásenia.
Spolupracujete aj s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku?
Podobne je to aj s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku,
aj keď v niektorých mestách
prebieha aj praktická spolupráca či spoločné stretnutia.
Čo je pre vás v rámci aktivít
a duchovnosti Katolíckej
cirkvi inšpirujúce?

Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému
spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa
zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo
veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu
a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky
a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval.
Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali
chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným
srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň
čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.
Skutky apoštolov 2, 42 – 47
lov či letnično-charizmatických
veriacich, a preto sa viac a viac
hlásime k budovaniu jednoty
medzi kresťanmi na rôznych
úrovniach. S Katolíckou cirkvou
doteraz nemáme oficiálne
otvorené žiadne vzťahy alebo
rokovania o rozdielnosti našich
vieroučných postojov, na druhej

Naviac je to v rámci katolíckej
charizmatickej obnovy, a to je
ich zapálenosť pre evanjelizáciu
Slovenska, túžba po obnove
v Svätom Duchu, po vedení Svätým Duchom, ako aj po daroch
Ducha. Ale aj charitatívna činnosť Katolíckej cirkvi je veľmi
pozoruhodná.

Postavenie biskupa nesie
so sebou bremeno zodpovednosti. Čo vnímate ako
najdôležitejšie na povolaní
biskupa?
U nás postavenie biskupa nie
je také výrazné ako v iných
cirkvách. Biskup je vnímaný
ako dozorca v tom správnom
duchovnom ponímaní, kde dohliada na učenie, jednotu, víziu
a rozvoj Cirkvi. Ako biskup však
vnímam ako najdôležitejšie
stáť v modlitbách pred Bohom
za Cirkev, aby mala správne
smerovanie a duchovný náboj.
Taktiež navštevujem cirkevné
zbory a robím pastoráciu pastorov spolu s Radou cirkvi, ktorú
tvoria zástupcovia biskupa
a oblastní správcovia, vediem
našu cirkev a reprezentujem ju
aj smerom navonok.
V Apoštolskej cirkvi našli
svoje miesto mnohí mladí.
Ako vnímate ich potreby
v súčasnosti a otvorenosť
na budovanie bratských vzťahov medzi cirkvami?
Áno, Apoštolská cirkev na Slovensku má vo svojom strede
mnoho mladých ľudí, ktorí sú
nadšení pre Ježiša Krista, chcú
žiť svoj život viery naplno a túžia po tom, aby mnohí v našom
národe spoznali skutočný zmysel života, života viery a života
v plnosti Svätého Ducha, ktorý
stojí za to žiť. Na druhej strane
vidím, že mladá generácia, a to
nielen tá naša, sa už nechce pozerať na denominačné bariéry,
pretože Svätý Duch tieto bariéry
búra a vanie naprieč cirkvami
a denomináciami. To vidíme
na Campfeste či na iných
medzidenominačných modlitebných, či iných spoločných
akciách, kde sa mladí ľudia bez
problémov spoločne modlia
a chvália Pána. V tom vidím
nádej pre budúcnosť a možnosť
budovania nových bratských
vzťahov medzi cirkvami.
za rozhovor ďakujú
Dada Kolesárová
a Mária Dudová-Bašistová
snímky: archív p. Jána Lacha

kultúra

S nami Boh
Staroľubovnianski redemptoristi združili katolíkov
oboch obradov a po muzikáli Evanjelium o Márii
pripravili vianočný večer
s názvom S nami Boh.
Šesťdesiat mladých ľudí
oslavovalo 25. decembra v gréckokatolíckom
Chráme Matky ustavičnej
pomoci v Starej Ľubovni
Ježiša Krista na strunových,
dychových, klávesových
nástrojoch, zborovým
a sólovým spevom, duetami, triom i pantomímou.
Chrám sa dômyselnými
úpravami a svetelnými
efektmi zmenil na obrovskú
koncertnú sieň.
Autor myšlienky Vladimír Kišák CSsR priznal,
že generálka bola súčasne
premiérou. Sólistky –
speváčky Ivka Oravcová,
Lucia Dufalová a Dominika
Ondičová sa za mikrofónmi predstavili v najnovšej
kolekcii svadobných šiat.
Diváci sa mohli pokochať
speváckym umením aj
vizážou spevákov Antona
Reľovského, Mária Čajku
a Adama Konkoľa. Medzi účinkujúcich patril aj
redemptorista otec Miroslav Bujdoš. Texty piesní
pripravil Peter Čakurda.
V závere obecenstvo
stálo a účinkujúci zožali
potlesk aj vďaka skvelému
dirigentovi, učiteľovi ZUŠ
Jána Melkoviča Petrovi
Jendrichovskému z Novej
Ľubovne.
Monika Tančáková
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Sprievodca
výchovou
detí 1
Mnohí rodičia v snahe dobre vychovať svoje deti dochádzajú do bodu
Emanuel – Boh je
akéhosi tápania, keď nevedia, či spôsoby a metódy výchovy, ktoré
v tom s nami
používajú, sú dobré, alebo by mali použiť iné. Začínajú porovnávať
Podstatná otázka je, či sa dá
takto chápaná výchova detí resvoje deti s deťmi svojich známych a ich výchovné kroky so svojimi.
alizovať v čisto ľudských silách.
To naznačuje, že ide o dôležitú oblasť rodičovstva spojenú s mnohými Akými metódami zaručím, že
otázkami. Práve tým, ktorí si tieto otázky kladú, je venovaných niez mojich detí budú Boží muži
a Božie ženy, ktoré budú v obľukoľko nasledujúcich myšlienok.
Boží akcent
na výchovu

Začnime tým, prečo je správnosť
výchovy detí spojená s takým
silným pocitom dôležitosti,
s neustávajúcim hľadaním toho
najsprávnejšieho v tejto oblasti
rodičovstva. Iste treba povedať,
že aj túžba po dobrej výchove je
u rôznych rodičov rôzna. Naberá
alebo stráca na intenzite v závislosti od toho, ako silno vnímajú
rodičia zodpovednosť, ktorú
na seba prijatím detí zobrali, a to
pred Bohom aj pred ľudskou
spoločnosťou. Preto to niektorí
rodičia berú vážne a iní sú ľaho-

stajní. Povolanie k rodičovstvu je
povolaním od Boha, je povolaním mať účasť na jeho stvoriteľskej činnosti. Výchova detí je
súčasťou tohto Božieho poverenia a znova môžeme povedať,
že je obrazom Božej výchovy.
Celé dejiny spásy sú obrazom
toho, ako Boh Stvoriteľ berie
na seba aj rolu vychovávateľa –
formuje svoj ľud a celým Starým
zákonom ho touto výchovou
pripravuje na ten najdôležitejší
moment v jeho histórii – na prijatie Ježiša za Pána a Záchrancu.
A tu je aj odpoveď na otázku,
prečo je správnosť výchovy

našich detí taká dôležitá vec,
prečo v mnohých rodičoch budí
opodstatnený rešpekt aj obavy.
Možno si aj vy často vzdychnete,
keď pozeráte na dospievajúce
deti svojich známych a náročnosť ich formovania: „Bože,
ako to zvládnem, keď dorastú
moje?“ Je to totiž veľké poslanie byť účastným Božieho
výchovného procesu, ktorého
konečným cieľom je doviesť
naše deti k otvorenosti pre
prijatie Pána Ježiša. Tu cítime,
že dôraz padá omnoho ďalej než
len na métu vychovať dobré,
slušné, pracovité deti.

be u Boha i ľudí? (Lk 2, 52) Kto
má patent na správnu výchovu?
Myslím si, že je dobré
a veľmi oslobodzujúce
porozumieť tomu, že dobre
vychovať deti možno len pod
vedením toho, kto nám toto
povolanie dal. Toto si uvedomoval aj sv. Bazil Veľký, ktorý
priamo do božskej liturgie,
v časti, ktorá je pokračovaním
epiklézy, teda vzývania Svätého
Ducha, vložil prosbu: „ ...deti
vychovávaj...“ (Liturgia sv. Bazila
Veľkého).
Rovnako ako každé iné
Božie povolanie, nech by bolo
akokoľvek náročné, je uskutočniteľné s tým, ktorý povolal.
Pekne to vyjadril východný
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svätec sv. Serafim zo Sarova,
ktorého sa pýtali, ako dokázal
1 000 dní a nocí stáť na kameni
a modliť sa vzývaním Ježišovho
mena. On vždy vysvetľoval, že
neurobil nič špeciálne, iba bol
citlivý na Božie povolanie a prijal ho. Zdôrazňoval, že keď Boh
k niečomu povoláva, tak aj robí
schopným a dáva všetky potrebné dary a milosti. Serafim sa pritom necítil nijako výnimočný,
iba poslušný Svätému Duchu.
Tento postoj je kľúčový aj
v oblasti výchovy detí.
Pri vstupných sviatostiach −
krste a myropomazaní sa číta
stať z Matúšovho evanjelia:
„Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich
v mene Otca i Syna, i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta“ (Mt 28,
16 – 20).
Istý kňaz na krste bábätka
kázal o trojstupňovosti tohto
evanjelia:
1. „Krstite ich ...“ – to práve
robíme.
2. „Naučte ich zachovávať
všetko, čo som vám prikázal...“
– to je časť, o ktorej skúsení
rodičia povedia, že je náročná
a môžeme ju nazvať výchovou.
3. „Ja som s vami...“ – stojí
pri nás, chce nám pri výchove
pomáhať, je s nami vo svojom
Svätom Duchu.

Keď Pán Ježiš prisľúbil Svätého Ducha, povedal: „Nenechám
vás ako siroty. Ale Tešiteľ, Duch
Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko
a pripomenie vám všetko, čo
som vám povedal“ (Jn 14, 18.26).
Ako by nám v tomto neprisľúbil
vedenie a múdrosť pre povolanie vychovávať, do ktorého on
sám povoláva?

Zo života

Čo to všetko znamená pre
praktický život? Netreba azda
špeciálne dokazovať, že každý,
komu na výchove ozaj záleží,
prichádza do štádia, o ktorom
sme hovorili na začiatku. Kladie
si otázky, či to robí dobre, čo
by mal zmeniť a pod. A hľadá
odpoveď. Literatúra, časopisy,
televízne relácie, poradne, porovnávanie sa s inými rodinami.
Toto široké spektrum „poradcov“ je vítanou pomocou. No
prichádza tu nový problém. Čo
ak sa z jedného zdroja dozviete
radu, ktorá je v úplnom protiklade s radou z iného zdroja? Aj
tu, aj tam je dôveryhodne zdôvodnená, podložená skúsenosťami. Koho počúvnuť? Kto má
pravdu? A hlavne, čo pomôže
môjmu dieťaťu? Rôznorodosť, o ktorej tu hovoríme, je
často výsledkom objektivizácie
subjektívnych postojov. To znamená zovšeobecnenie vlastných
situácií, postojov, spôsobov

výchovy. Vytvárajú sa šablóny
typu: Takto to treba robiť, lebo
u nás to takto funguje. Jednotlivec či skupina sa stavia do pozície, že je kritériom správnosti
výchovy. Rôznosť pohľadov
a protichodnosť rád na rodičov
čaká tak v osobnostnej, intelektuálnej, ako aj v náboženskej
(duchovnej) úrovni výchovy.
Možno aj vy počúvate úplne
rozdielne rady na témy ako:
Odkedy môže dieťa pozerať
televíziu, koľko denne, aký
obsah, v ktorom veku...?
Čo znamená dať dieťaťu
hranice? Ako trestať deti? Je
prípustný aj fyzický trest? Aký?
Kde je hranica medzi prísnou
a voľnou výchovou?
Kedy má dieťa zaspávať samo,
dokedy s rodičmi v jednej izbe,
na jednej posteli...?
Treba bábätko hojdať alebo
ho tým rozmaznáme a zviažeme
si ruky, lebo si na to zvykne?
Kedy je dieťa schopné chápať
princípy duchovného života?
V akej miere? Ako ich do toho
vovádzať? Kedy je vhodné trvať
na tom, aby chodilo pravidelne
na bohoslužobné obrady, ktoré
nie sú prispôsobené pre deti?
Akú úlohu má pri výchove detí
otec? Je to iba záležitosť matky?
U starších detí otázka počítača, internetu. Koľko, ako často?
Dokedy môže byť dieťa vonku? S kým?
Dávať vreckové či nedávať?
Koľko?

Treba si uvedomiť, že každé
dieťa je jedinečné a každá
rodina špeciálna. Poznáte to −
niektoré deti prídu na návštevu
a dajú o sebe poriadne vedieť,
chcú všetko vidieť, vyskúšať.
Treba sa im venovať a dospelí
si z návštevy veľa neužijú. Iné
sedia ako „päť peňazí“, stačí im,
že sú v blízkosti svojich rodičov,
sú radi s dospelými. Alebo im
pustíte rozprávku a môžete
v pokoji posedieť s priateľmi.
Práve pre túto individualitu
treba aj rady rôznych poradcov
brať vždy s patričným nadhľadom a uvedomiť si, že to, čo
funguje u iných detí, u našich
nemusí. Ak budem umelo
aplikovať výchovné metódy
iných bez uváženia, modlitby
a vedenia Svätým Duchom,
môžem spôsobiť sebe i svojmu dieťaťu nepredstaviteľné
problémy. Tá istá výchovná
metóda môže pôsobiť na rôzne
deti odlišne. Napr. fyzický trest
(udrieť po zadku, nie v hneve) môže u niekoho spôsobiť
zranenie, u niekoho blok voči
rodičom, u niekoho truc bez
žiadaného efektu, ale u niekoho
to môže byť fungujúci výchovný
prostriedok. A podobne by sme
mohli uvažovať o ostatných vyššie vymenovaných otázkach. n
Miroslava Sochovičová
(pokračovanie v budúcom čísle)
ilustračná snímka:
D. Kolesárová

varovanie

Duchovná výzbroj 3

V

minulej časti sme odhalili základné
fakty nutné pre víťazstvo v duchovnom
boji, ktorý na nás každodenne dolieha,
a to: 1. Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych,
je víťaz nad diablom a 2. Ježiš odstránil náš
dlžobný úpis hriechov a v ňom sme sa už
stali Božou spravodlivosťou.
Nutne si potrebujeme prisvojiť do nášho
života toto Ježišovo víťazstvo a jasne ho
demonštrovať a presadzovať tým, že v jeho
mene víťazíme vo svojich duchovných
bojoch.
Na víťazstvá v duchovných bojoch nás
Boh vyzbrojuje duchovnými zbraňami,
ktoré sa delia na obranné a útočné.
Pozrime sa na našu obrannú výzbroj.

Základný text Biblie, ktorý poukazuje
na našu výzbroj, je v Liste Efezanom 6,
13 – 17: „Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby
ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte
pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti
a obujte si pohotovosť pre evanjelium
pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery,
ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy
zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč
Ducha, ktorým je Božie slovo!“
Apoštol Pavol používa obraz rímskeho
vojaka a vymenováva 6 častí výzbroje,
ktorú obyčajne nosieval rímsky legionár:
opasok pravdy, pancier spravodlivosti,
obuv pohotovosti zvestovať evanjelium, štít

viery, prilba spásy, meč Ducha.
Do tejto výzbroje potrebujeme byť
oblečení, aby sme, ako hovorí Pavol,
„v deň zla mohli odolať, všetko prekonať
a obstáť“. Toto je Boží prísľub pre teba, ak
prijmeš jeho výzbroj. Teda nie so strachom
očakávať, ako obstojíš v pokušení, tme,
neistote a strachu, ale cez prijatie výzbroje
máš v Ježišovi moc odolať, všetko prekonať a obstáť. Keď Pavol hovorí o svojich
duchovných bojoch a námahe, hovorí ako
ten, kto zakúša víťazstvá, a nie ako ten, kto
je bezmocný, neistý alebo vydaný napospas
diablovi (pozri 2 Kor 6, 3 – 10).
Damián Saraka
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Animaškola 1
Aktivita
Tajnička – deti hľadajú názov
krajiny, do ktorej sa Jozef dostal.
(Egypt)
1. Ako sa volala Jozefova matka? (Ráchel)
2. Do tajničky treba doplniť
jedného z Jozefových bratov –
Ruben, Simeon, Lévi, Zabulon,
Isachar, Dan, Gad, Aser, Neftali.
(Gad)
3. Aký dar mal Jozef? Čo vedel vykladať, vysvetľovať? (sny)
4. Čo mu daroval otec? (plášť)
5. Čím sa mal stať Jozef, keď
ho bratia predali do cudzej
krajiny? (otrokom)

Stretká podľa
vekovej kategórie (2)
Pre deti vo veku
6 – 10 rokov
(mladší školský vek)
•

•

•

Deti majú radi spoločné
hry v kruhu, niečo „divoké“, aby dostali zo seba
zvyšnú energiu J.
Stretko treba začať
jednoduchou modlitbou
alebo piesňou. Veľmi
vhodná je modlitba
vlastnými slovami a tradičná modlitba (napr.
Otče náš; Raduj sa,
Bohorodička alebo Kráľu
nebeský).
Po takomto vstupe predstavíš priebeh stretnutia.
Vďaka tomu, že sedia
v kruhu a pred chvíľou
sa spoločne zabávali či
hrali, vybaví sa to oveľa
rýchlejšie, takže budú
počúvať pozornejšie.

PRAKTICKÁ
METODIKA

TÉMA: Učíme sa s Bibliou –
Jozef Egyptský
CIEĽ: V príbehu biblickej
postavy pozorovať dobré a zlé
vlastnosti. Na základe toho si
uvedomovať svoje dobré vlastnosti a poukázať na to, ako ich
vhodne využívať.
POMÔCKY: nakreslená po-

stava Jozefa, výkres s tajničkou,
papiere, farbičky, perá, Sväté
písmo
VEK: 7 – 10 rokov
PRIEBEH:
Úvodná modlitba
V Svätom písme je opísané
množstvo príbehov s mnohými
postavami, z ktorých sa dá poučiť aj v dnešnej dobe a sú pre
veľkých i malých.
Čítanie (alebo voľné prerozprávanie)
Príbeh o Jozefovi a jeho
bratoch
Jozef bol jedenástym synom
Jakuba a jeho milovanej ženy
Ráchel. V tých časoch bolo dovolené, aby mal muž viacero žien
a Jakub ich mal niekoľko. Ale
najradšej mal Ráchel, a preto
mal aj Jozefa radšej ako ostatných synov a trocha mu dával
pred nimi prednosť. Raz mu otec
daroval farebný plášť, aký nemal
žiaden z jeho bratov.
Jozef bol dobrý a úprimný. Bol
spravodlivý, mal svojich bratov
rád. Bol poslušný, pracovitý
a vždy ochotný pomôcť. Jozef veril v Boha a Boh mu prostredníctvom snov naznačoval budúcnosť. Hoci všetky sny ukazovali,
že Jozef bude raz nad bratmi
vládnuť, on všetky vždy úprimne
porozprával svojim bratom. Jeho
bratia mu však závideli a žiarlili
naňho.

Aktivita
Porovnať Jozefa a jeho bratov.
Na základe príbehu vymenovať Jozefove dobré vlastnosti.
Postupne každé dieťa napíše
aspoň jednu vlastnosť, ktorú
si zapamätalo, na Jozefov plášť
na obrázku.
Potom hľadať zlú vlastnosť
bratov.
Závisť je veľmi zlá vec, ktorá
ničí kamarátstvo. Pôsobí ako
čierny záves, ktorý nám zahalí
pohľad a my nevidíme dobré
vlastnosti svojich priateľov. Je
dôležité, aby sme sa vyvarovali
závisti, aby sme videli krásu
dobra ukrytého v kamarátoch
a tešili sa z nej.
Pokračovanie príbehu
Raz boli bratia pásť ovce. Otec
za nimi poslal Jozefa, aby im zaniesol obed. Jozef poslušne šiel.
Tešil sa, keď prišiel k bratom. Ale
bratia využili príležitosť, predali
Jozefa do otroctva kupcom, ktorí
išli s karavánou okolo. Tak sa
nenávideného brata zbavili. Jozef
skončil vo väzení u faraóna.
Raz sa faraónovi niečo snívalo, on mu sen vyložil a zachránil
tak celú krajinu od veľkého
hladu. Preto ho faraón povýšil
a urobil ho najvýznamnejším
mužom v tom kraji. Neskôr vďaka svojmu postaveniu zachránil
aj svoj ľud a svojich bratov pred
hladomorom.

Dokončenie príbehu
Faraón si Jozefa nesmierne
vážil pre jeho múdrosť a dobrotu. Vyznamenal ho preto svojou
pečaťou, ktorú nosil na krku
a ktorá bola znakom jeho výnimočnosti.
Dobré vlastnosti sú darom
od Boha. Prostredníctvom nich
môžeme slúžiť druhým a konať
dobré skutky. Pritom naše dobro, ak robíme niečo pre iných
s láskou, nikdy nezostane bez
odmeny.
Aktivita
Nakresliť košeľu alebo tričko
a ľubovoľne ho vyfarbiť.
Deti majú premýšľať o svojich dobrých vlastnostiach
a daroch (talentoch) a vpísať
ich do trička. Môže im to slúžiť
ako pomôcka, ktorá im bude
pripomínať to a povzbudzovať
ich v tom, v čom sú dobré. Ak
nestíhajú na stretku, dokončia
doma.
Záver
Opakovanie základných bodov a nosnej myšlienky celého
stretka a záverečná modlitba. n
spracovala
Dominika Komišaková
(podľa Metodika – Mária
Zorvanová, rod. Mlatičeková)
ilustračná snímka:
Archív GkMC Bárka
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Volal si ma 1
P
odľa priania svojich rodičov som prijal sviatosti,
ako sú krst, eucharistia
a birmovka. No čím ďalej, tým
viac vo mne narastal odpor
k tomu, čo chcú moji rodičia
a s tým bola spojená aj povinnosť navštevovať sväté liturgie.
A tak sa v období puberty
začalo moje úspešné vzpieranie
sa. A keďže moji rodičia na mňa
najmä pre pracovné povinnosti
nemali čas, tak som si začal
žiť podľa svojich predstáv.
Prvé nočné flámy, diskotéky,
fajčenie, alkohol, prvé sexuálne
skúsenosti, krádeže a klamstvá.
Na strednej škole to gradovalo,
ale prichádzali aj chvíle, keď
som začínal premýšľať o zmysle života, o láske. Túžil som
mať dievča, ale pre svoj hýrivý
život tieto vzťahy nikdy dlho
nevydržali. Po strednej škole
som sa veľmi chcel osamostatniť, najmä kvôli tomu, aby ma
rodičia už nemohli kontrolovať.
V tomto období začal vďaka
kamarátom rásť môj záujem
o rôzne životné filozofie a duchovné smery. No s tým prišli
aj skúsenosti s drogami. Tak
sa do môjho života zaplietla
marihuana, neskôr hašiš a LSD.
A to bolo akoby nové obdobie
gradovania mojej neviazanosti
a slobody.
V devätnástich rokoch sa

mi podarilo nájsť si prácu aj
s bývaním. Vtedy som sa rozhodol prestať s drogami, pretože
som už začínal prežívať pocity
úzkosti a samoty. No prišiel ešte
väčší rozlet spojený s výletmi
na rôzne rockové festivaly... Tu
som cítil, že sa už neovládam
a snažil som sa o zmenu v živote
cez hinduizmus, budhizmus,
mágiu a podobne. No to všetko
ma ešte viac ťahalo niekde
do tmy a často som prežíval
nutkanie odísť z tohto sveta –
zabiť sa.
Po návrate domov rodičia
aj súrodenci zbadali, že som
nejaký iný, a často sme mali
ostré výmeny názorov. Po zistení, čo všetko mám za sebou,
sa rozhodli, že ma dajú na protidrogové liečenie. Večer a celá
noc, keď som sa to dozvedel,
boli pre mňa veľmi ťažké. Cítil
som sa rodinou odstrčený. V tú
noc ma prenikla nočná mora.
Nepomáhali ani jogínske cviky,
preto som sa začal modliť a prosiť Ježiša, aby mi pomohol, ak
existuje. Na druhý deň nasledoval odchod na protidrogové
liečenie, kde som sa začal sem-tam modliť. Začal ma prenikať
smútok z toho, čo všetko som
rodine spôsobil. Priateľ mi navrhol, aby som išiel na spoveď.
Išiel som za kňazom s tým, že sa
len tak porozprávam. Nakoniec

že

som sa vyspovedal zo všetkého, čo mi v tej chvíli napadlo.
Po spovedi sa mi zdalo, akoby
zo mňa všetko opadlo. Akoby
všetky tie veci, nad ktorými
som sa trápil, niekto zobral preč
a naplnil ma radosťou z toho, že
žijem, dýcham, že môžem cho-

diť,

sú okolo mňa ľudia. Preniklo
ma nevýslovné šťastie, ktoré sa
nedá opísať. n
Marek
(dokončenie v budúcom čísle)
ilustračná snímka:
sxc.hu
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Kedyže vstaneš zo spánku?! (Prís 6, 9b)

S

pánok ako pravidelný a nevyhnutný stav
odpočinku má nenahraditeľný význam
pre telesné a duševné osvieženie.
V Starom zákone bol dobrý odpočinok
a spánok pokladaný za Boží dar. Ten, čo
nosí veľké zámery vo svojom srdci, kto je
činorodý, spí síce poskromne, no bez Boha
je márne aj včasné vstavanie a dlhé ponocovanie.
„Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate
si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb; lebo on dáva svojim miláčikom
spánok.“ (Ž 127, 2)

Bohabojný človek spí zdravo a výdatne,
môže spokojne odpočívať a jeho spánok
je sladký. Nemusí sa obávať, lebo Boh je
jeho ochrancom (porov. Prís 3, 24). Spí až
do rána a vstáva v radostnej nálade (Sir 31,
24). Čas spánku sa chápe ako vhodný čas
Božieho príchodu, keď človek môže akoby
bez prekážok prijať Božie pokyny a zasľúbenia ako sv. Jozef, Abrahám, Jakub a ďalší.
Dlhé spanie bolo pokladané za hanbu,
znak lenivosti a ľahostajnosti (porov. Jon
1, 5). Lenivcovi, čo sa nevie pozviechať
z postele, hrozí bieda. Ľudia zvykli vstávať
pri prvom zakikiríkaní. Pre pána domu bolo

nedôstojné, aby sa dával budiť otrokmi.
Sám mal byť prvý na nohách. Medzi príčiny
nespavosti patrí choroba, starosti, prílišné
zaoberanie sa bohatstvom, výčitky svedomia, hriechom obťažená duša. V Písme
je často spánok obrazom telesnej alebo
duchovnej smrti, prebudiť sa z neho je znamením obrátenia a návratu do života.
PS: Vedeli ste, že grécke slovo koiméterion znamená cintorín, ale aj spálňa
a miesto odpočinku?
Marica Kipikašová
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Ďakovný list
K
amil ostal v izbe sám.
Štvorizbový byt zíval
prázdnotou. Prednedávnom tu bolo veľa kriku,
urážok a ponižovania, keď sa
pred polnocou vracal domov
v povznesenej nálade.
Dnes uvidel pred vchodom
sťahovacie auto. V momente
vytriezvel. Manželka splnila
svoje varovania.
„Ak neprestaneš piť, medzi
nami je koniec!“
Neveril. To sú len babské
táraniny!
„Vidíš sám, že takto to ďalej
nejde. Žijeme v strese. Odchádzame do podnájmu.“
Kľúče nechala na stole ani
mu nepodala ruku. Odišli teraz,
pár dní pred Vianocami. Sadol
si na gauč v obývačke. Na myseľ mu prišli slová mamky:
„Synu, tebe pomôže iba to, ak
sa obrátiš k Bohu.“ Čo ak má
pravdu? Cítil sa bezmocný,
opustený. Rozhliadol sa okolo
seba – prázdno v izbe, prázdno
v jeho duši.
Prečo si mi to urobila, Veronika? Veď ja som si len občas
vypil... Ako každý chlap...
Zobudil sa na denné svetlo.
Zatúžil po Vianociach, aké mal
v detstve. Čo bude robiť? Zavolal mame.
„Môžem prísť na Štedrý
večer?“
Hneď pochopila. S plačom
súhlasila.
Treba ísť na nákup alebo mu
stačí len fľaša? Zavrhol tú myšlienku. Nechce prísť k mame
s prázdnymi rukami. Čo jej
urobí radosť? Najkrajší darček
by bol, keby prestal piť. Išiel
do blízkeho obchodu. Tu uvidel
asi dvanásťročného chlapca so
smutným výrazom v tvári.
„Chlapček, čo si taký smutný?“
„Mamka ma poslala na nákupy, ale nemám dosť peňazí.
Rád by som kúpil kolekcie
na vianočný stromček a kapra,“
priznal chlapec.

Kamila prekvapilo, ako mu
dôveruje.
Chlapec dodal:
„Ocko pracuje v zahraničí.
Pred návratom domov ochorel,
je v nemocnici.“
Kamil na chvíľu zabudol
na vlastné starosti a usmial sa.
„Neboj sa, chlapče! Kúp, čo
potrebujete. Chcem, aby ste
mali šťastné Vianoce.“
Pomyslel si na manželku
a svoje dvojičky. Chlapcov vo
veku tohto chlapca. Možno
takto chcel vynahradiť Vianoce svojej rodine, ktorej nič
nekúpil. Spomienka na ňu ho
rozladila. Kúpil nejaké drobnosti pre mamu, zaplatil chlapcovi
nákup a odviezol ho domov.
Dvere otvorila prekvapená žena.
Chlapec chcel všetko uviesť
na pravú mieru:
„Mami, tento pán ma stretol
v obchode, pomohol mi nakúpiť a zaplatil celý nákup.“
Žena ho rozpačito pozvala
dnu, ale odmietol.
„Ako sa vám môžeme odvďačiť?“
„Nijako, veď idú Vianoce.
Prajem vám šťastné a veselé!“
Ponáhľal sa k mame. Nemusel jej nič rozprávať, všetko mu
vyčítala z tváre.
„Ach, syn môj, syn môj,“
zavzlykala.
Spomenul si na otca, na jeho
tragickú smrť, ktorú zavinil alkohol. Mal vtedy len päť rokov.
Možno zdedil toto otroctvo
po otcovi.
Štedrý večer bol skromný,
mamka sa pomodlila, zaspievala koledy. Nemohol odtrhnúť
pohľad od strápenej matkinej
tváre. Znova si v mysli premietol zložité detstvo, potom
štúdium na vysokej. Vtedy bola
šťastná...
Zo zamyslenia ho vyrušila
mamina prosba.
„Vieš, aký darček by mi urobil radosť?“
„Viem.“
Na spovedi nebol od svadby,
ale keď sa zahľadel na matkine

ruky, v ktorých držala ruženec,
súhlasil.
Po spovedi sa s kňazom dlho
zhováral. Priznal, že alkohol je
jeho droga a že nemá ani silu,
ani chuť prestať, zmeniť sa
a zbaviť sa zlozvyku. No kňaz
naliehal: „Odovzdajte Bohu
svoju závislosť. Príďte pred
jeho tvár taký, aký ste. Obráťte
sa so všetkým na neho a dôverujte mu v každej oblasti vášho
života. Odpustite manželke
aj deťom a proste ich o odpustenie. Pamätajte na Božie
slovo z Listu Filipanom: ,O nič

nebuďte ustarostení. Ale vo
všetkom modlitbou, prosbou
a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží
pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť, uchráni vaše srdcia
a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.‘
Možno by ste mohli napísať
manželke list. Uvidíte, že Boh
urobí zázrak vo vašej rodine.“
Kamil sa rozlúčil a sľúbil, že
sa bude modliť. A ten list sa pokúsi napísať, aj keď vie, že ho to
bude stáť veľa síl. No možno to
bude nový začiatok ich rodinného života.

Drahý čitateľ,
určite aj v tvojom okolí žije rodina s podobnými problémami. Nesúď ich, ale modli sa za uzdravenie ich manželstva. A Pán požehná
aj teba! n
Ján Karas
ilustračná snímka: SXC.hu

Zdanie klame
V čakárni u lekára čas neurýchlite. Na netrpezlivosť
zaberá v mojom prípade kniha
či dobrá hudba, ktorá ma
cez slúchadlá odpojí od pesimizmu okolia. Aj tentoraz
držím v ruke knihu a trpezlivo
čakám. „Nemohla by som ísť
pred vami? Veľmi sa ponáhľate?“ pýta sa ma zrazu pani
v stredných rokoch. „Podľa
toho, aký máte dôvod. Vy sa
ponáhľate?“ pokúšam sa o náznak diplomacie. „Nemám
vážny dôvod, len vidím, že

si tu pokojne čítate, tak som
myslela, že by vám neprekážalo ísť až po mne.“ V údive som
sa nezmohla na kultivovanú
odpoveď. V ten deň som sa
ponáhľala, dokonca som sa
necítila najlepšie. Zdanie klamalo. Toľkí ľudia sa mi cestou
domov zdali spokojní, šťastní
a bez problémov. Ale aj to bolo
zrejme len zdanie. To často
klame. Kiežby mi to vždy
napadlo skôr, ako začnem
niekoho súdiť.
Valéria Juríčková
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Miesto záchrany
Poznanie zla nás dostalo z raja. Ak si ho budeme v srdci pestovať,
do neba nemusíme dôjsť. A nielen to. So zlom v srdci si sťažujeme
život na zemi. Sme utrápení, vystrašení z toho, čo sa môže prihodiť.
Rizík a trápení je príliš veľa. Záchrana spočíva v premene nášho srdca na také, aké má Ježiš Kristus.

P

oďme sa ešte raz pozrieť
na ovečku. Po príchode
do stáda nevedela, ako sa
správať k pastierovi. Po čase to
už neriešila. Nebol čas všímať
si ešte aj jeho. Mala dosť svojich
starostí. Musela si uchmatnúť
najlepší kus trávy, starať sa, aby
bola čistá a pekná, aby mala
miesto na spanie. Ovce súperili
o jedlo, o pozície, kamarátili
sa i hnevali, neraz si ublížili.
Zvládnuť to si žiadalo veľa síl.
Raz sa pochytila so staršími
ovcami. Podvodom ju zaviedli
ku kríkom, kde sa zamotala.
Pastier ju našiel a niesol domov.
Cestou jej povedal to, čo mala
počuť už dávno. Že pri ňom nebude musieť súperiť s ovcami
a nič jej chýbať nebude. Iste,
ostatné ovce nie sú dokonalé
a budú jej naďalej ubližovať.
Ale stačí, ak o tom porozpráva
jemu. Má účinné prostriedky
na nápravu. Tak sa aj stalo
a ovečka sa už od pastiera nepohla. Veľa sa rozprávali. Pýtala
sa ho na všetko, čo nevedela.

Nesmial sa z nej, nekričal, ak
niečo zbabrala. A všetko, čo
ju naučil, robila, lebo denne
zažívala, že tak je život omnoho
jednoduchší.
Od ovečky sa môžeme naučiť
veľa. Aj keď bola hlúpučká
a neistá, pred pastierom nič
neskrývala. Nechala sa učiť tak,
že mu odkryla to, na čo myslela, čo cítila, a bola pred ním
pravdivá. Nehľadala výhovorky.
Zistila, že on „hrá na jej strane“
a čím bude otvorenejšia, tým
viac získa. Čím pravdivejšie si
prizná vinu, tým skôr jej pomôže zanechať ju.
Nespočetnekrát sme počuli, že hriech oddelil človeka
od Boha priepasťou a že Ježišov
kríž túto priepasť prekryl. Ale
aj tak ostávame na tej svojej
časti, tu a tam prídeme k Bohu,
a potom sa vrátime a žijeme si
s odstupom od neho. Máme
strach byť pred ním nahí ako
Adam po hriechu. Čítala som,
že môžeme pred Bohom skloniť
hlavu na znak pokory. Môžeme

hľadieť hore v obdive. Alebo sa
môžeme nechať ním dvihnúť
tak, že mu budeme hľadieť
do očí a zhovárať sa s ním z tváre do tváre ako Mojžiš. Starozákonný život obsahoval množstvo príkazov, ktoré upriamovali
niekoľkokrát denne ľudské oči
na Boha. Dnešný životný štýl to
robí opačne – priťahuje náš pohľad na nás a na naše problémy.
Najkonkrétnejšia rada, akú
môžem dať o ceste k nebu, je,
aby si čerpal z toho, čo ti Cirkev
ponúka. Hľadáme stále nové
rady, ktoré fungujú efektívne
a rýchlo. Nehľadáme Boha, ale
najmenej bolestivý spôsob, ako
dať Bohu, čo treba, ale žiť si
svoj život. Nejde to tak ľahko. Tie najlepšie rady nám už
Cirkev dala! Vieme o nich, ale
nekonáme podľa nich. Cesta
k nebu je spojená s vytrvalou
dennou modlitbou, s vylievaním srdca pred ním, s pravdivosťou vo všetkých smeroch,
s Eucharistiou, s úprimnými
spoveďami a jasným naložením

s hriechom, s reálnou snahou
žiť všetko, čo Písmo hovorí, so
skutkami lásky, bez výhovoriek,
kompromisov, hľadania ľahších
cestičiek. Ak to skúsiš, nebudeš
už chcieť žiť inak. Zažiješ slobodu a radosť chodenia s ním. Je
mi smutno z kresťanov, ktorí mi
pri každom stretnutí hovoria,
že nemajú na modlitbu čas.
Jób vo svojej bolesti neodtrhol
zrak od Boha a rozprával sa
s ním. Boh je s tebou v trápení.
Je s tebou, aj keď v trápení nie
si. S akou láskou sa k nemu
správaš ty?
Iste, je množstvo problémov,
z ktorých nie je „krok späť“
(neliečiteľné choroby, rodinné
tragédie...). Je ľahké zatrpknúť,
lebo rozumná ľudská odpoveď
nie je. O to viac treba hľadať
Božie odpovede v takej úprimnosti, akej je človek schopný.
Nepomôžu rituály, vonkajškové
úkony. Pomôže Boh sám. Ak ho
hľadáme srdcom, dá sa nájsť.
Rád ťa zachráni pred všetkým,
čo by ti vážne ublížilo. A kamenné srdce sa bude meniť
na srdce z mäsa, ktoré viac ako
zlo spoznáva dobro, vložené
Bohom do svojho stvorenia. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Prepodobný Makar Egyptský

N

arodil sa v Ptinapore v Egypte okolo
roku 301. Jeho otec bol kňazom. V mladosti pásol Makar stáda. Keď sa stal dospelým, chcel sa stať mníchom, ale rodičia ho
donútili, aby sa oženil. S manželkou však
žil ako so sestrou. Niekoľko dní po svadbe
mu manželka zomrela. Čoskoro po jej smrti
zomreli aj jeho rodičia. Makar sa potom
na radu jedného starca usadil neďaleko
mesta. Biskup ho tam vysvätil za klerika pre
miestny chrám, ale Makar po niekoľkodňovej službe ušiel a usadil sa na inom mieste.
Tam plietol koše, ktoré od neho bral istý
človek, čo mu za ne nosil chlieb. Už v tejto

dobe sa ho diabol snažil rôznymi prízrakmi
odvrátiť od jeho spôsobu života. Keďže
neuspel, pripravil mu veľkú skúšku.
V dedine, ktorá bola blízko miesta, kde
Makar žil, žilo dievča, o ktoré sa uchádzal
chudobný ženích. Jej rodičia ju nechceli
za neho vydať. Po nejakej dobe sa zistilo, že
dievča je v druhom stave. Mladík ju naviedol, aby vyhlásila, že otcom dieťaťa je Makar. Keď sa tak stalo, rodičia spolu s ďalšími
dedinčanmi prišli za mníchom a nemilosrdne ho zbili. Nakoniec sa Makarov priateľ
zaručil, že sa bude starať o výživu dievčaťa
a dieťaťa. A tak mních posielal podvodníčke

peniaze. Tie získaval predajom košov. Pri
tom všetkom nestratil pokoj a s úsmevom
hovoril: „Makar, keď si dostal manželku,
musíš usilovnejšie pracovať, aby si ju uživil.“
Dievča však nezostalo bez trestu. Keď
prišiel čas pôrodu, začala mať veľké bolesti,
no nemohla rodiť. Nakoniec sa priznala, že
svätca krivo obvinila. Vec sa rozhlásila a nenávisť voči Makarovi sa obrátila na úctivosť.
Keď sa to Makar dozvedel, odišiel ďalej
do púšte na Nitrijskú horu, aby sa vyhol
ľudským poctám.
Jozef Gača
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PONDELOK 17. január
Prepodobný Anton Veľký
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24 (prep.); Hebr 8, 7 – 13, zač. 319;
Mk 8, 11 – 21, zač. 33 (rad. z 30. týž.)

Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie
kráľovstvo. (Lk 6, 20)
O abbovi Antonovi čítame: „Aj keď žil pomerne v blahobyte, nepožadoval od svojich
rodičov náročné a drahé jedlá, nemal v nich
záľubu, ale bol spokojný s tým, čo dostal
a nič viac nepotreboval.“ Pravá chudoba nespočíva v tom, že nič nemám, to je skôr núdza. Pravá chudoba znamená byť odpútaný
od vecí, vzdať sa ich nadvlády. Blahoslavený,
kto toto pochopil.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, kondák svätému,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten svätému. (HS: 352; PZ: 330; HP:
342)

UTOROK 18. január
Arcibiskupi Atanáz a Cyril
Čítania: Hebr 9, 8 – 10. 15 – 23, zač. 321; Mk
8, 22 – 26, zač. 34 (rad. z 30. týž.); Hebr 13,
7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 – 19, zač. 11 (sv.)

Potom mu znova položil ruky na oči. (Mk
8, 25)

Ježiš sa dotkol slepca dvakrát. Mohol ho
uzdraviť v jednom okamihu. Zvolil však
tento spôsob. Pre naše poučenie. Keby sme
z Božej ruky dostali všetko naraz, veľmi
rýchlo by sme zabudli na svojho dobrodincu.
Preto nám svoje dobrá udeľuje postupne,
aby sme ho mali pred očami stále a mohli
sme hovoriť s Dávidom: „Pána mám vždy
pred očami, preto nezakolíšem“.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Atanázovi a Cyrilovi.
(HS: 353; PZ: 331; HP: 343)

STREDA 19. január
Prepodobný Makarios Egyptský
Čítania: Hebr 10, 1 – 18, zač. 323; Mk 8, 30 –
34, zač. 36 (rad. z 30. týž.); Gal 5, 22 – 6, 2,
zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)

Nemáš zmysel pre Božie veci, len pre
ľudské! (Mk 8, 33)
Koľko horlivosti vkladajú ľudia do svojich
pozemských túžob! Snívajú o poctách,
kariére, túžia po bohatstve a uznaní, prahnú
po zmyselnostiach. Kedy budeme takto
dychtiť po Bohu? Kedy budeme naozaj cítiť,
že naša duša je vyprahnutá a túži po Bohu
ako jeleň po vode z prameňa? Nedajme sa
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oklamať. Ak je niečo neviditeľné, to ešte nie
je dôkazom toho, že nejestvuje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 20. január
Prepodobný Eutymios Veľký
Čítania: Hebr 13, 17 – 21, zač. 335; Lk 6, 17 –
23a, zač. 24 (sv.); Hebr 10, 35 – 11, 7, zač. 326;
Mk 9, 10 – 16, zač. 39 (rad. z 30. týž.)

Boh pokoja...nech v nás vykoná, čo sa
jemu páči, skrze Ježiša Krista. (Heb 13,

20 – 21)

Áno, skrze Ježiša Krista a jedine vďaka nemu
môžeme konať to, čo sa páči Bohu, ako to
aj sám povedal: „Bezo mňa nemôžete nič
urobiť“ .Všetky naše skutky, ktoré idú mimo
Ježiša, sú v rozpore s Ježišom a jeho učením,
prinášajú nám iba sklamanie a smútok.
Naopak, s ním a v ňom dosahujeme pokoj,
lebo on sám je náš pokoj. Preto sú blažení tí,
čo šíria pokoj.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Eutymiovi. (HS: 355;
PZ: 332; HP: 345)

PIATOK 21. január
Prepodobný Maxim Vyznávač
Čítania: Hebr 11, 8. 11 – 16, zač. 327; Mk 9,
33 – 41, zač. 41 (rad.); Hebr 11, 33 – 12, 2, zač.
330; Lk 12, 8 – 12, zač. 64 (sv. Maximovi)

Všetci títo zomierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené. (Heb 11, 13)
Práve preto to bola viera, lebo ešte nedosiahli splnenie prisľúbenia. Keby ho totiž boli
dosiahli, už by to bola skúsenosť, nie viera.
My však vieme, že blaženými sú nazývaní
tí, čo nevideli, a uverili. A tomu, kto verí,
nič nie je nemožné. Na čo čakáme? Volajme
s apoštolmi: „Pane, rozmnož nám vieru!“
Nemýľme si vieru s poverami. Viera dáva
život, večný život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 22. január
Apoštol Timotej
Čítania: 1 Tim 3,14 – 4,5, zač. 284; Mt 3, 1 –
11, zač. 5 (rad. z 30. týž.); 2 Tim 1, 3 – 9, zač.
290b; Lk 10, 1 – 15, zač. 50 (sv. Timotejovi)

Preto ti pripomínam, aby si roznecoval
Boží dar, ktorý je v tebe. (2 Tim 1, 6)
Pán stojí na počiatku pri udeľovaní darov a na konci pri odmeňovaní za využité
a rozmnožené dary. To, čo je medzi tým,

je na nás. Treba vedieť objaviť v sebe Božie
dary, prijať ich, rozmnožovať, nezakopať,
a hlavne si ich neprivlastniť. Na to sa ľahko
zabúda, preto aj Pavol píše: „Pripomínam
ti...“
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 23. január
34. nedeľa po Päťdesiatnici, Hieromučeník Klement
Čítania: 1 Tim 1, 15 – 17, zač. 280b; Lk 18,
35 – 43, zač. 93 (rad. z 31. ned.); Hebr 13, 7 –
16, zač. 334. začalo; Jn 10, 9 – 16, zač. 36 (sv.
Klementovi)

Ale on ešte väčšmi kričal: „Ježišu, Syn
Dávidov, zmiluj sa nado mnou.“ (Lk 18, 39)
Mnohokrát slepec sediaci pri ceste volal:
„Zmiluj sa nado mnou, Syn Dávidov.“ Bol
vypočutý a uzdravený. Ježiš však nepovedal: „Tvoje ustavičné volanie ťa uzdravilo.“
Povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Ale to
neznamená, že jeho volanie bolo zbytočné.
Práve naopak. To ustavičné volanie bolo
vyjadrením jeho viery. Veď keby neveril, ani
by nevolal. Jeho ústa volali z hĺbky srdca.
Koľkokrát len počas samotnej liturgie voláme: „Pane, zmiluj sa – Hospodi, pomiluj“.
A to nepočítam večiereň, utiereň a ostatné
Božie chvály. Svojho času biskup Vasiľ
Hopko napísal: „Ne znaju krasivšu, Bohu
milijšu molitvu, jak: Hospodi, pomiluj.“ Ale
i tu treba urobiť to isté, čo robil slepec pri
ceste. Volať s vierou. Ani tisíc zvolaní Pane,
zmiluj sa prednesených bez viery nemôže
mať nijaký účinok, lebo viera je to, čo uzdravuje. Netreba si však povedať: „Načo volať,
veď verím.“ Práve preto, že verím, viera mi
nedovolí mlčať. Núti ma volať, ináč sa to ani
nedá. Aj Dávid v žalme hovorí: „Uveril som,
preto som aj hovoril.“ Pestujme v sebe živú
vieru. A nebojme sa pritom volať k Pánovi
o pomoc. Živá viera spojená s ustavičným
volaním koná zázraky.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni
druhé. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva kondák hlasu,
I teraz podľa predpisu, prokimen, Aleluja
a pričasten hlasu. (HS: 144; PZ: 97; HP: 98)

PONDELOK 24. január
Prepodobná Xénia Rímska
Čítania: Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31, zač. 329;
Mk 9,42 – 10,1, zač. 42

Pre vieru nezahynula neviestka Rachab
s neveriacimi. (Heb 11, 31)
Trápiš sa pre vlastné hriechy? Sužuje ťa
svedomie a si smutný, lebo si myslíš, že si
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najväčší hriešnik na svete? Dobre, môže to
byť pravda, ale nie celá. Celá pravda totiž je,
že za tvoje hriechy už bolo zaplatené drahé
výkupné. Keď toto vieš a tomu veríš, už
nemôžeš byť smutný. Nezahynula Rachab,
nezahynieš ani ty. A tvoje hriechy ako šarlát,
vraví Pán, zbelejú ako sneh.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 25. január
Arcibiskup Gregor Teológ
Čítania: 1 Kor 12, 7 – 11, zač. 151; Jn 10, 9 –
16, zač. 36 (sv.); Hebr 12, 25 – 26. 13, 22 – 25,
zač. 333; Mk 10, 2 – 12, zač. 43 (rad. z 31.
týž.)

Nájomník....opúšťa ovce. (Jn 10, 12)
Keď bol svätý Ján Zlatoústy len niekoľko dní
vzdialený od svojich veriacich, už mu chýbali
a bol z toho nešťastný. Nevedel bez nich
žiť. Keď ich na dlhší čas opustil, bolo to len
preto, lebo musel. Mocní ho poslali do vyhnanstva, kde aj zomrel. K svojim sa vrátil
až v rakve a vtedy ho zasa mocní odprosovali. Aká škoda, že velikánov objavujeme až
po ich smrti!
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Jánovi Zlatoústemu.
(HS: 301; PZ: 275; HP: 291)

PIATOK 28. január
Prepodobný Efrém Sýrsky

Dobrý pastier položí svoj život za ovce.
(Jn 10, 11)

STREDA 26. január

Čítania: Jak 2, 1 – 13, zač. 52; Mk 10, 23b –
32a, zač. 46 (rad. z 31. týž.); Gal 5,22 – 6,2,
zač. 213; Mt 11, 27 – 30, zač. 43 (sv.)

Prepodobný Xenofont, jeho manželka
Mária a synovia

Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho,
kto nepreukázal milosrdenstvo. (Jak 2, 13)

Čítania: Jak 1, 1 – 18, zač. 50; Mk 10, 11 – 16,
zač. 44

Pán nás stvoril na svoj obraz a podobu.
Tým, že sme boli pokrstení, obliekli sme si
Krista. Preto nás Pavol vyzýva, aby sme aj
zmýšľali ako Kristus Ježiš. Nemôžeme ho
nasledovať v tom, že budeme uzdravovať
chorých a kriesiť mŕtvych. To boli prejavy
Božej moci. Môžeme ho však nasledovať
v tom, že budeme voči ostatným milosrdní,
tak ako bol on milosrdný k nám.

Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech
si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým
štedro. (Jak 1, 5)
Často želáme, či už sebe, alebo iným,
zdravie, úspechy v živote a mnohé iné veci.
O múdrosti veľmi nehovoríme. Sme si až
takí istí, že ju naozaj máme? Nastupujúci
kráľ Šalamún si prosil od Pána práve múdrosť a Pánovi sa táto prosba páčila. Preto
mu s múdrosťou udelil aj ostatné dobrá.
Nebojme sa o ňu prosiť, nenamýšľajme si, že
ju už máme.

SOBOTA 29. január

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

Prenesenie pozostatkov hieromučeníka
Ignáca

ŠTVRTOK 27. január

Čítania: Kol 1, 3 – 6, zač. 249b; Lk 16, 10 –
15, zač. 81 (rad. z 31. týž.); Hebr 4, 14 – 5, 6,
zač. 311; Mk 9, 33 – 41, zač. 41 (sv.)

Prenesenie pozostatkov Jána Zlatoústeho
Čítania: Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318; Jn 10,
9 – 16, zač. 36 (sv.); Jak 1, 19 – 27, zač. 51; Mk
10, 17 – 27, zač. 45 (rad. z 31. týž.)

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

NEDEĽA 30. január
35. nedeľa po Päťdesiatnici, Traja svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján
Zlatoústy
Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt 5, 14 –
19, zač. 11 (sv.); 2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b;
Mt 15, 21 – 28, zač. 62 (rad. zo 17. ned.)

Pamätajte na svojich predstavených...a
napodobňujte ich vieru. (Heb 13, 7)

Dobrý pastier vycíti nebezpečenstvo a je
vždy pripravený chrániť svoje stádo až
do konca. Svätý Gregor Teológ to dobre
vedel. Nebolo mu ľahostajné, že ariáni ako
draví vlci trhajú Kristovo telo, ktorým je
Cirkev. Bránil ju slovom i písmom aj za cenu
toho, že sa sám stal nenávideným. Miloval
Krista z celej duše, nemohol teda nemilovať
Cirkev. Nedá sa to.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Gregorovi. (HS: 356;
PZ: 334; HP: 346)

Vernosť v maličkostiach je dobrým predpokladom pre dosiahnutie veľkých vecí. Kto
pohŕda maličkosťami, zmýlil si cestu. Veľká
svätosť totiž spočíva vo vykonávaní malých
povinností každého okamihu. Veľké duše sa
veľmi zaujímajú o maličkosti. Nezabúdajme, že každá veľká vec mala malý začiatok.
Veľká katedrála rastie z malých tehál.

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

Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo
veľkom. (Lk 16, 10)
Všetky veľké veci sa začínajú od maličkostí.

Traja svätitelia, tri veľké hviezdy na nebi
Cirkvi: Bazil Veľký, Ján Zlatoústy a Gregor
Teológ. Muži veľkej viery, nádeje a lásky. Keď
medzi veriacimi vznikol spor z čisto ľudskej
pýchy a obmedzenosti o to, ktorý zo spomínaných biskupov má najväčšie zásluhy
v Cirkvi, spor vyriešili samotní svätitelia, keď
sa vo sne zjavili Jánovi, biskupovi Euchaidy, a vraveli: „Všetci traja jednotne stojíme
pred Bohom a každý z nás vo svojom čase
bol nadchnutý Božím Duchom a vyučoval
i viedol ľud k spáse. Niet medzi nami ani
väčšieho, ani menšieho. Preto urob koniec
sporom veriacich, lebo ako za života, tak aj
po smrti naším cieľom je privádzať všetky
končiny zeme k pokoju a jednote“.
Keby sme neboli tak veľmi obmedzení, keby
sme mali širší rozhľad a nestrážili úzkostlivo len svoje vlastné záujmy, možno by sme
mali v sebe viac pokoja a bolo by tiež medzi
nami viac jednoty. Kde sa začína o slovo
hlásiť pýcha, tam sa narúša jednota, ktorá
ležala na srdci nielen trom svätiteľom, ale
hlavne nášmu Spasiteľovi. On vo svojej
veľkňazskej modlitbe úpenlivo prosil svojho
Otca o jednotu. Bolo by však málo modliť
sa za jednotu kresťanov, keby sme ostali
iba pri tom. Kým kresťania budú zaťažení
predsudkami, budú si ustavične vyčítať staré
hriechy a hľadať iba rozdiely. Bez dobrej vôle
je jednota v nedohľadne.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni tretie. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár hlasu a svätiteľom, kondák hlasu,
Sláva kondák svätiteľom, I teraz podľa
predpisu. Prokimen, Aleluja a pričasten
hlasu a svätiteľom. Myrovanie. (HS: 145,
358; PZ: 99, 335; HP: 100, 349)
Marek Durlák
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Narodenie Krista 3
Z
ákladná štruktúra ikony Kristovho narodenia je
rozčlenená do troch
rovín obklopujúcich
centrálnu scénu
narodenia. V spodnej
rovine ikony, zväčša
v jej ľavej časti sa
nachádza pestún – sv.
Jozef, pred ktorým
sa nachádza akýsi
starý muž, a napravo
je umiestnená scéna
umývania Dieťaťa
pôrodnými babicami.
V súvislosti so spomínanými zobrazeniami
nachádzajúcimi sa v spodnej rovine ikony je dôležité
podotknúť, že nevychádzajú
z kánonických evanjelií inšpirovaných Svätým Duchom (podľa
Matúša, Marka, Lukáša a Jána),
ale z apokryfov, akýchsi legiend,
pseudoevanjelií či protoevanjelií, jednoducho diel, ktoré
vznikli v čase, keď už boli dávno
napísané kánonické evanjeliá,
ktorých zmyslom bola túžba
doplniť chýbajúce, nie však

Postava sv. Jozefa

dôležité miesta kánonických
evanjelií. Vďaka tejto túžbe
a pozornosti venovanej najmä
udalostiam spájajúcim sa s narodením Krista, jeho detstvom
či udalosťami zo života Bohorodičky vznikli nielen mnohé
ikony, ale aj niektoré kresťanské
sviatky ako Vstup Bohorodičky
do chrámu, sviatok Zosnutia
Bohorodičky a iné, ktoré nie
sú obsiahnuté v kánonických
evanjeliách.

KNIHA: Sestra Emmanuela
– Medžugorský zázrak, Víťazstvo srdca

Kniha Medžugorský zázrak, Víťazstvo srdca ponúka povzbudivé a pekné
čítanie, ktoré poteší
a posilní na ceste viery.
Prináša svedectvá ľudí,
ktorí cez Medžugorie našli silnejšiu vieru v Boha
a začali žiť hlbší duchovný život. Autorkou
knihy je známa sestra Emmanuela z Komunity blahoslavenstiev, ktorá už od roku
1989 žije a pôsobí v Medžugorí. Sama bola
svedkom mnohých zázračných situácií,
kde sa zjavila Božia moc a ochrana Panny
Márie. Každé mesačné posolstvo Panny
Márie je doplnené skutočným príbehom zo
života. Okrem toho sú tu podané aj menej
známe fakty, ktoré ukazujú Medžugorie
v 90. rokoch. Kniha obsahuje aj fotografickú
prílohu. (Vydalo vdavateľstvo Misionár.)
INZercia

Svätý Jozef je pohrúžený do hlbokého váhania,
mučený pochybnosťami,
neschopnosťou preniknúť
do tajomstva Narodenia
z Panny. Zamyslený Jozef
v tej chvíli zosobňuje ľudskú drámu: človek pred tajomstvom. Podľa apokryfného Jakubovho protoevanjelia, keď sa Jozef vrátil
z lodeníc, kde pracoval niekoľko mesiacov, a zistil, že
Mária je tehotná, hodil sa
na zem na svoj plášť, horko
zaplakal a hovoril: „Ako
obrátim svoju tvár k Pánu
Bohu, čo poviem o nej, pretože som ju dostal ako pannu
z chrámu Pána Boha a neochránil som ju. Kto ma prekvapil?
Kto vykonal to zlo v mojom
dome? Kto sa zmocnil panny,
kým som bol ďaleko a znesvätil
ju? Nie je to tak, že sa vo mne
opäť začínajú dejiny Adama?
Veď kým sa Adam modlil,
prišiel had a našiel Evu samotnú, oklamal ju a skazil, a toto
sa stalo mne.“ Vstal zo svojho

FILM: Ondine
Pravda nie je to, čo vieme,
ale to, v čo veríme. Asi tak
by sme mohli charakterizovať film Ondine, ktorý
je akousi adaptáciou
írskej modernej mytologickej rozprávky o rybárovi, ktorý vyloví z mora
tajuplnú ženu. Podľa tejto
rozprávky ide o morskú pannu (selkiu),
ktorá prináša rybárom šťastie a bohatý
úlovok. Presne takto to vyzerá aj v tomto
filme. No nejde o rozprávku, ale o skutočnosť. Čo je ale pravda? To, čo vidíme, čoho
sa dotýkame, alebo to, v čo veríme a o čom
sme presvedčení? Dráma v štýle modernej
rozprávky poodhalí vnútro ľudských túžob
a čistú dušu detí, ktoré túžia, aby bol svet
jednou veľkou rozprávkou so šťastným
koncom. Je to však možné?
Lukáš Petruš

plášťa, zavolal ju a povedal: „Ty,
vyvolená Božia, čo si urobila?
Opustila si svojho Pána Boha?
Prečo si znížila svoju dušu ty,
ktorá si bola povýšená do svätyne svätých a ktorá si bola sýtená
z ruky anjela?“ Ona sa horko
rozplakala a povedala: „Som
čistá a nepoznám muža.“ Na to
sa Jozef opýtal: „Tak odkiaľ pochádza to, čo je v tvojom lone?“
Mária mu povedala: „Nech žije
Pán, môj Boh, lebo neviem,
odkiaľ je to, čo je vo mne.“ Jozef
sa zľakol, držal sa ďaleko od nej
a pýtal sa, čo s ňou urobiť. „Ak
ukryjem jej hriech,“ rozmýšľal
sám v sebe, „ťažkým spôsobom
neuposlúchnem Pánov zákon,
ak ju udám synom Izraela, mám
strach, že to, čo je v nej, bolo
počaté od anjela, a zradím tak
nevinnú krv moci smrti. Čo
s ňou urobím? Potajomky ju
prepustím.“ A zostúpila na neho
noc. (Jakubovo protoevanjelium
13, 1 – 14, 1) n
Milan Gábor
Ikona Narodenia
od Emílie Dankovčíkovej;
snímka: Jozef Kron

HUDBA: Jeremy Camp – We
Cry Out: The Worship Project

Nové CD známeho
Jeremyho Campa je
na svete a aj teraz sa
máte na čo tešiť. Jeremy
ani trocha nepopustil
z kvality hudby a textov
v novom albume We
Cry Out: The Worship Project (Voláme:
Projekt chvál). Len Jeremy Camp dokáže
tak výnimočne a precízne skombinovať
pop-rockové piesne s tradičnými chválami,
ktoré dojímajú, roztancujú, tešia aj zarmucujú pravdou, no vždy dávajú nádej. Už pri
prvých piesňach cítiť radosť a Božie riadenie pri tvorbe, ktorému sa Jeremy Camp
úplne oddáva. Piesne ako Jesus Saves (Ježiš
zachraňuje), Not Ashamed (Nezahanbení)
atď. dokazujú perfekcionalitu nielen v hudobnom prevedení, ale aj v odovzdávaní
života vždy, všade a za každých okolností.

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“.
27.01. – Večer chvál s modlitbou
za uzdravenie, Vranov nad Topľou
Začiatok o 18.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
06.02. – 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
Bližšie informácie: 0905 382 260
www.koinoniapo.sk; sek@koinoniapo.sk
spolok
sv. cyrila a metoda
Na spolok darovali:
Zuzana Elekaničová, Sobrance – 2 eurá; Andrej Melník, Sobrance – 2 eurá; Magda Pavlinová, Sobrance – 2 eurá; Anna Paľovčíková,
Trhovište – 5 eur; Maroš Ryník, Trhovište – 2
eurá; Anna Tomčíková, Vojčice – 12 eur; Anna
Kolodyová, Vojčice – 5 eur; Anna Kuzmová,
Vojčice – 5 eur; Miloš Baran, Vojčice – 2 eurá;
Radoslav Čermák, Vojčice – 2 eurá; Mária
Fejerčíková, Vojčice – 2 eurá; Mária Hvastová,
Vojčice – 2 eurá; Mária Ivanová, Vojčice – 2
eurá; Mária Kandráková, Vojčice − 2 eurá;

Júlia Konfederáková, Vojčice − 2 eurá; Mária
Kopečková, Vojčice – 2 eurá; Anna Olšakovská, Vojčice – 2 eurá; Helena Bajusová, Hriadky – 2 eurá; Mária Buzinkaiová, Hriadky – 2
eurá; Helena Buzinkaiová, Hriadky – 2 eurá;
Anna Čabalová, Hriadky – 2 eurá; Verona
Danková, Hriadky – 2 eurá; Anna Danková,
Hriadky – 2 eurá; Helena Farkašová, Hriadky
– 2 eurá; Kamila Hohošová, Hriadky – 2 eurá;
Mária Kocúrová, Hriadky – 2 eurá; Jolana
Miňovská, Hriadky – 2 eurá; Alžbeta Pejová,
Hriadky – 2 eurá; Mária Stašová, Hriadky – 2
eurá; Mária Vincenčíková, Hriadky – 2 eurá;
Viera Brindová, Milhostov – 2 eurá; Jolana
Kobulkaničová, Milhostov – 2 eurá; Magdaléna Malíková, Milhostov – 2 eurá; Mária
Záhorská, Milhostov – 2 eurá
Srdečne ďakujeme!
blahoželáme
22. januára 2011 oslávi
náš syn Ján Čekan 29
rokov života. K tvojmu
sviatku ti vyprosujeme
veľa Božích milostí, aby
si bol dobrým pastierom vo svojej farnosti
i v rodine. Nech ťa
každý deň sprevádza Svätý Duch svojou
múdrosťou a Božia Matka nech ťa navždy
ochraňuje. K tomu pevné zdravie, veľa šťastia,
lásky a rodinnej pohody.
Na mnohaja i blahaja lita vyprosujú manželka
Jarka s deťmi, rodičia a brat Matúš.
vaši veriaci
darovali na slovo
Pavol Bačinský, Jarovnice – 5,50 eura; Ľubica
Bačová, Poprad – 9,50 eura; Mária Balabasová, Ľubica – 7,50 eura; Mária Baránková,

n Novinár robil rozhovor s mužom, ktorý oslavoval svoje sté narodeniny.
„Z čoho máte v tento deň najväčšiu radosť?“ spýtal sa oslávenca.
„Nuž z toho, že nemám žiadnych nepriateľov,“ odpovedal s úsmevom
starček.
„To je nádherné! To je inšpirujúce!“ rozplýval sa novinár.
„Ani nie,“ povedal jubilant, „oni už všetci pomreli!“
n Nábožný otec rozpráva deťom príbeh o prvotnom hriechu Adama
a Evy:
„Po tom, ako Adam a Eva zjedli plod zo zakázaného stromu, ľudia začali
umierať.“
„Ocko, ja viem, prečo začali umierať.“
„Prečo?“
„Lebo si ho zabudli umyť!“

Komárno – 5,50 eura; Jozef Bratko, Humenné
– 5,50 eura; Mária Bukvová, Turčianske Teplice – 5,50 eura; Róbert Cíbik, Galanta – 5,50
eura; Mária Cifraničová, Trebišov – 3,50 eura;
Anna Cifraničová, Trebišov – 3,50 eura; Matúš
Cinkanič, Sobrance – 5,50 eura; Pavol Čandík,
Vranov n/Topľou – 5,50 eura; Helena Dadová,
Humenné – 10,50 eura; Mária Didičová, Pčoliné – 5,50 eura; Jozef Ducár, Trebišov – 5,50
eura; Miroslav Duda, Fintice – 5,50 eura;
Gréckokatolícka farnosť Drienov – 15 eur;
Gréckokatolícka farnosť Dvorianky – 6 eur;
Gréckokatolícka farnosť Helcmanovce –
16 eur; Gréckokatolícka farnosť Streda nad
Bodrogom – 5,50 eura; Gréckokatolícka
farnosť Kráľovce – 2 eurá; Gréckokatolícka
farnosť Lastomír – 19,50 eura; Gréckokatolícka farnosť Litmanová – 4 eurá; Bohuznáma, Voľa – 8 eur; Gréckokatolícka farnosť
Humenné-mesto – 17 eur; Gréckokatolícka
farnosť Petkovce – 36 eur; Bohuznámy,
Laškovce – 24 eur; Gréckokatolícka farnosť
Slovinky – 22,50 eura; Gréckokatolícka farnosť
Šarišské Jastrabie – 8 eur; Gréckokatolícka
farnosť Šumiac – 3 eurá; Janka Fugediová,
Košice – 5,50 eura; T. J. Krstiteľ Gajdoš O. Praem., Fintice – 5,50 eura; Anna Gajdošová,
Bratislava – 2,25 eura; Emília Havadejová,
Prešov – 6 eur; Barbora Hurčiková, Ložín –
5,50 eura; Anna Chytilová, Košice – 25,50
eura; Adolfína Jacevičová, Humenné – 5,50
eura; Jolana Jakubčáková, Poprad – 5,50 eura;
Margaréta Jalčová, Snina – 2,50 eura; Ján Jurč,
Michalovce – 4 eurá; Mikuláš Kasarda, Sečovce – 5,50 eura; Peter Kasenčák, Kremná – 5,50
eura; Batolomej Kaščák, Vranov nad Topľou –
3,50 eura; Anna Kereštanová, Trebišov – 5,50
eura; Anna Kmeťová, Humenné – 5,50 eura;
Margita Kostovčíková, Michalovce – 5,50
eura; Mikuláš Krupa, Hanušovce nad Topľou
– 5,50 eura; Jozef Kučera, Vranov nad Topľou
– 5,50 eura; Helena Kupcová, Košice – 5,50
eura; Mária Kuzmová, Varechovce – 5,50
eura; Terézia Kužmová, Sabinov – 3,50 eura;
Pavol Lejko, Košice-Šaca – 4 eurá; Magdaléna
Letková, Rastislavice – 5,61 eur; Veronika
Malinčáková, Belgicko – 10 eur; Juraj Mantič,
Bratislava – 5,50 eura; Jozef Mašlej, Šarišské
Sokolovce – 6 eur; Jozef Mikula, Prešov –
5,50 eura; Michal Moskaľ, Michalovce – 5,50
eura; Lýdia Mrvová, Marianka – 5,50 eura;
Michal Novotný, Žiar n/Hronom – 3 eurá;
Mária Onisiková, Trebišov – 4 eurá; Mária
Palková, Prešov-Haniska – 3,50 eura; Michal
Pavúk, Vyšný Hrabovec – 12,25 eura; Ladislav
Pluskota, Považská Bystrica – 2 eurá; Lenka
Polaščíková, Tokajík – 2,50 eura; Ľubomír
Porhinčák, Bratislava – 21 eur; veriaci, Dargov – 6 eur; Anna Raffáčová, Košice – 5,50
eura; Ján Regenda, Horňa – 12 eur; Michal
Rozkoš, Piskorovce – 7 eur; Juraj Sedlák, Prešov – 5,50 eura; Eva Sekeľová, Prešov – 3,50
eura; Mária Schifferová, Košice – 35,50 eura;
Mikuláš Sigeti, Janova Lehota – 7,50 eura;
Jolana Siváková, Ložín – 5,50 eura; Henrieta
Sršňová, Kysucké Nové Mesto – 3,50 eura;
Janka Struňáková, Chlmec – 3,50 eura; Spolok
ruženca, Dúbravka – 35 eur; Spolok ruženca,
Jastrabie nad Topľou – 20 eur; Mikuláš Sysák,
CSc., Bernolákovo – 5,50 eura; Ján Šantič,
Ivanka pri Dunaji – 5,61 eur; Jolana Šecková,
Marianka – 5,50 eura; Ondrej Šimšaj, Margecany – 5,50 eura; Marián Šiška, Stará Ľubovňa
– 5,50 eura; Dominik Šooš, Lisková – 10,50
eura; Ľudmila Špontáková, Prešov – 2,50
eura; Ján Štefanik, Fijaš – 5,50 eura; Anna Šu-

ťaková, Sabinov – 2,50 eura; Helena Švedová,
Sačurov – 10,50 eura; Mária Tabaková, Martin
– 5,50 eura; Júlia Tačárová, Vŕbnica – 5,50
eura; Anna Tančáková, Mrázovce – 5,50 eura;
Viera Tereková, Košice – 5,50 eura; Magdaléna
Timurová, Sabinov – 5,50 eura; Eva Tkáčová,
Dúbravka – 5,50 eura; Milan Torma, Košice –
2,50 eura; Mária Trenčanová, Prešov – 3 eurá;
Anna Vatraľová, Svidník – 5,50 eura; Alžbeta
Vyžinkárová, Košice – 5,50 eura; Helena
Zavacká, Ľubica – 2,75 eura; Milan Zeman,
Nižný Kelčov – 5,50 eura; Michal Zubko,
Davidov – 10,50 eura
Srdčenie ďakujeme a vyslovujeme aj tým,
ktorých sme neuverejnili
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
Elektrické pohony zvonov: lineárny a elektromagnetický pohon, diaľkové ovládania
zvonov, oprava starých systémov.
Tel.: 057 44 218 28; 0907 268 344
Adresa: Sládkovičova 1951/71; 093 02
Vranov n/T.
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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26 | program
tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.45 Správy / Spravodajský
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00
Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
17.01. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Požehnanie 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn
10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30 FILMiX
⓬ 12.30 Všetky moje deti ⓬ 13.00 Pozdĺž
čínsko-mjanmarskej hranice 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 Peru – Ľudia,
ktorí milujú život ⓬ P 19.25 Luxáreň 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou P 20.20
U Pavla P 21.45 Pri káve 22.25 Storočie reforiem
– Náboženské vojny
18.01. (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 –
Misionár na Pangalane ⓬ 11.30 Štúdio AHA!
12.30 Storočie reforiem – Náboženské vojny
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Závislosti
– Dať zmysel životu ⓬ 13.40 Celou vetou 13.50
Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00 Večerná
univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30 Sme
katolíci – Požehnanie 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 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
Peru – Ľudia, ktorí milujú život ⓬
19.01. (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 – Ľudia, ktorí milujú život 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 Ortodoxný
kláštor Sambata v rumunskej Transylvánii P 19.25
Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P
20.00 Správy P 20.10 Závislosti – Posledný enter
⓬ P 20.20 LAJF – Improvizácie života P 21.15
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Pozdĺž čínsko-mjanmarskej hranice ⓬
20.01. (štvrtok) 08.30 Starý zákon (39) 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 Poltón
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klub 13.55 Závislosti – Posledný enter ⓬ 14.15
Pri káve 15.00 Moja misia – Misionár na Pangalane
(Madagaskar) 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 Diamanty v blate ⓬ P 19.25 Poltón 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20
Lectio divina P 21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri
káve 22.25 Ortodoxný kláštor Sambata v rumunskej Transylvánii
21.01. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Muška Svetluška 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 Sambata v rumunskej
Transylvánii 13.00 Peru – Ľudia, ktorí milujú život
⓬ 13.30 Lectio divina 14.15 Pri káve 15.00 Božie
milosrdenstvo P 15.15 Katechézy Benedikta XVI.
15.45 Hudobné pódium 16.30 Starý zákon (39)
17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je doma P 18.30
Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie
kalváriami 18.55 Cesty Ježiša – Detstvo Pána P
19.25 Saleziánsky magazín P 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík
20.20 Moja misia – Padre Alegria (Angola) ⓬
21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve
22.25 Diamanty v blate ⓬
22.01. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý František (1) P 07.25 Sme katolíci – Panna Mária P 07.50
Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35 Mestečko
nádeje P 08.50 Muška Svetluška P 09.05 Tandem
kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15 Štúdio
AHA! P 10.50 LAJF – Improvizácie života 11.50
Závislosti – Posledný enter 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
– Ľudia, ktorí milujú život ⓬ 16.30 Diamanty
v blate ⓬ 17.00 Cesty Ježiša – Detstvo Pána
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 Súdruh Don Camillo
⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla
23.45 Spravodajský súhrn
23.01. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Sme katolíci – Panna Mária 07.30 U Pavla
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00
Svätá omša P 11.30 Ortodoxný kláštor Sambata
v rumunskej Transylvánii 12.00 Anjel Pána P 12.30
Poézia P 12.50 Svätý František (1) 13.15 Sme
katolíci – Panna Mária 13.40 Klbko 13.55 Centrum
nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.35 Muška
Svetluška P 14.55 Cesty Ježiša – Detstvo Pána
15.30 Súdruh Don Camillo ⓬ 17.20 Návratka
17.30 Octava dies P 18.00 Saleziánsky magazín
18.30 Rozprávočka P 18.40 Putovanie kalváriami

n Chlapík letí na zájazd malou leteckou spoločnosťou.
Letuška sa ho pýta: „Chceli by ste večeru?“
„A aký máte výber?
„Áno alebo nie.“
n Malý Rastík príde k ockovi:
„Ocko, bolí ma bruško.“
„Nuž to preto, že je prázdne, treba do neho niečo vložiť.“
Do rodiny po nejakom čase príde na návštevu pán farár. Rozprávajú,
pijú kávu a duchovný otec v istej chvíli hovorí:
„Akosi ma dnes bolí hlava!“
„Tak to preto, lebo je prázdna, treba do nej niečo položiť!“ radí mu pohotovo Rastík.

18.45 Vlastná cesta P 19.15 Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P 20.00 Spravodajský
súhrn 20.15 Závislosti – Posledný enter ⓬ 20.25
Pozdĺž čínsko-mjanmarskej hranice ⓬ 20.50
Putovanie kalváriami 21.00 Večerná univerzita P
21.40 Celou vetou 21.50 Moja misia – Padre
Alegria (Angola) ⓬ 22.50 LAJF – Improvizácie
života 23.45 Spravodajský súhrn
24.01. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Panna
Mária 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 LAJF – Improvizácie
života 11.30 FILMiX ⓬ 12.30 Diamanty v blate
⓬ 13.00 Pozdĺž čínsko-mjanmarskej hranice 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 Zimbabwe – Von z temnoty 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
Cesty Ježiša – Detstvo Pána
25.01. (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 – Padre
Alegria (Angola) ⓬ 11.30 Štúdio AHA! 12.30
Cesty Ježiša – Detstvo Pána 13.00 Katechézy
Benedikta XVI. 13.30 Závislosti – Posledný enter
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 – Panna
Mária 17.00 Vlastná cesta 17.30 Sviatok Obrátenia
sv. Pavla – vešpery 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 Celou
vetou 20.20 Tandem kvíz 21.00 Gurmánska misia
21.15 Saleziánsky magazín ⓬ 21.45 Pri káve
22.25 Zimbabwe – Von z temnoty ⓬
26.01. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Muška Svetluška 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
Zimbabwe – Von z temnoty 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 Ortodoxné
sestry v Kolomne pri Moskve P 19.25 Gurmánska
misia P 19.40 Kniha 19.55 Prehľad katolíckych
periodík P 20.00 Správy P 20.10 Závislosti – Joint
náš každodenný ⓬ P 20.20 Poltón klub P 21.15
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Pozdĺž čínsko-mjanmarskej hranice
27.01. (štvrtok) 08.30 Svätý František (1) 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 LAJF –
Improvizácie života 13.55 Závislosti – Joint náš
každodenný ⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja misia
– Padre Alegria (Angola) ⓬ 16.15 Kniha 16.15
Poézia 16.30 Klbko 16.45 Muška Svetluška 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 Druhé šance ⓬ P 19.25 Poltón P
19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10 Môj názor
20.20 Medzi nebom a zemou P 21.00 Hudobné
pódium 21.45 Pri káve 22.25 Ortodoxné sestry
v Kolomne pri Moskve
28.01. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Muška
Svetluška 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 Ortodoxné sestry v Kolomne
pri Moskve 13.00 Zimbabwe – Von z temnoty
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
Svätý František (1) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Cesty Ježiša
– Tajomný život Ježiša P 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20
Moja misia – Cena človeka (Taliansko) ⓬ P 21.15
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25
Druhé šance ⓬
29.01. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý František (2) P 07.25 Sme katolíci – Zmysel utrpenia P
07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35
Mestečko nádeje P 08.50 Muška Svetluška P 09.05
Tandem kvíz 09.50 Celou vetou 10.00 Správy
10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Poltón klub 11.50
Závislosti – Joint náš každodenný 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 Zimbabwe
– Von z temnoty ⓬ 16.30 Druhé šance ⓬ 17.00
Cesty Ježiša – Tajomný život Ježiša 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 Molokai – Príbeh sv. Damiána ⓬ P
22.15 Mikrodokument P 22.25 U Nikodéma 23.45
Spravodajský súhrn
30.01. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Sme katolíci – Zmysel utrpenia 07.30 U Nikodéma
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00
Ortodoxné sestry v Kolomne pri Moskve 10.30
Svätá omša zo Šaštína P 12.00 Anjel Pána P 12.30
Poézia P 12.50 Svätý František (2) 13.15 Sme
katolíci – Zmysel utrpenia 13.40 Klbko 13.55
Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje 14.35
Ako slimák Maťo vychoval lastovičku P 14.55 Cesty
Ježiša – Tajomný život Ježiša 15.30 Molokai – Príbeh sv. Damiána 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 Slávnostný koncert
z Turína P 22.35 Poltón klub 23.30 Závislosti – Joint
náš každodenný ⓬ 23.45 Spravodajský súhrn
stv – dvojka
16.01. (nedeľa) 12.45 Orientácie – náboženský

magazín zo života veriacich. Proces s vlastizradnými biskupmi Vojtaššákom, Buzalkom,
Gojdičom v roku 1951 13.15 Slovo
17.01. (pondelok) 13.20 Orientácie R
22.01. (sobota) 15.10 Poltón – gospelová
hitparáda
23.01. (nedeľa) 10.00 Ekumenická bohoslužba –
priamy prenos z rímskokatolíckeho Kostola sv. Cyrila
a Metoda v Poprade 13.20 Orientácie – náboženský
magazín zo života veriacich z Košíc 13.50 Slovo –
príhovor duchovného
24.01. (pondelok) 13.35 Orientácie – náboženský magazín z Košíc R
29.01. (sobota) 14.30 Poltón – gospelová
hitparáda
30.01. (nedeľa) 13.20 Poltón R 13.50 Orientácie – Kniha Jozue. Portrét hudobného skladateľa
Tomáša Rojčeka. Národný týždeň manželstva
14.20 Slovo
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rádio lumen
16.01. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Ján
Motulko – časť Herodes 14.00 Rozhlasová hra Kamenný chodníček 15.30 Svetlo nádeje – Dobrovoľnícke
aktivity výtvarníčky a reštaurátorky Veroniky Gabčovej-Lučeničovej 21.00 Karmel – Slovanské motívy
krásy v etike, estetike a morálnej filozofii. Vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou
19.01. (streda) 22.00 Výber z hudobnej tvorby
januárových skladateľských jubilantov (Arcangelo
Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart, Giovanni Battista
Pergolesi, Franz Schubert a i.)
23.01. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Ján
Kostra 14.00 Rozhlasová hra Cézarov väzeň (hra
o apoštolovi Pavlovi) 21.00 Karmel – Nahlas
a potichu. O nevšedných ľuďoch, ktorí popri svojej
profesii píšu knihy
26.01. (streda) 22.00 Pohoda s klasikou – pohľad
do hudobnej dielne Samuela Barbera. Výber z vokálno-inštrumentálnej tvorby amerického skladateľa
20. storočia
28.01. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Osteoporóza,
ktorej sa hovorí aj tichý zlodej kostí a predstavuje epidémiu vo vyspelých krajinách, s dôrazom na priekopnícku liečbu osteoporózy u žien po rakovine prsníka.
Hosť: MUDr. Beáta Španiková z Onkologického ústavu
sv. Alžbety v Bratislave, ktorá odštartovala liečbu osteoporózy pre ženy po rakovine prsníka na Slovensku
v roku 2005
30.01. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Štefan Zweig 14.00 Rozhlasová hra Údel matky (hra
o obetovaní Pána)

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
16.01. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
23.01. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
(Sabinov)
30.01. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Cirkvi bratskej
(Žilina)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
16.01. (nedeľa) 17.10 Frekvencia M – Stream –
nové kresťanské spoločenstvo

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
16.01. (nedeľa) 07.55 J. Garaj: Cesty duchovna

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
16.01. (nedeľa) 08.00 P. Gabriš/A. Lukačovská:
Ťažkosti môžu viesť k radosti

Zmena programu vyhradená.
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Legenda: ABRAHÁM, ANJEL, ÁRON, BOZK, BRAT, CELA,
ENOCH, HNEV, HRIECH, HROB, CHARITA, CHLIEB, CHRÁM,
INRI, IZÁK, IZRAEL, KAIN, KLAS, KOSŤ, KRÍŽ, KVAS, KVET,
LÁSKA, LITÁNIE, LOTOR, MANNA, NEBO, OBED, OBJAV,
OCEĽ, OLEJ, OPÁT, OSTROV, OSUD, PATENA, PIATOK, PLES,
PLOD, POKÁNIE, POKOJ, RUŽA, RYBÁR, SIEŤ, SUTANA, TANK,
TEST, TOVAR, VENO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 56 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 26: krížovka: (pozri Mt 22, 14);
osemsmerovka: Jedine láska dokáže zázraky. Výherca:
Martina Vansačiková, Spišská Nová Ves získava knihu Martin
Šinaľ – 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
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.
11. – 13.03.2011 Zbav nás zlého (otec ThDr. PaedDr. Jozef Maretta, ICLic., PhD.) Nechceme robiť reklamu Zlému,
ale objaviť jeho taktiku boja. Poukázať na najčastejšie
ponuky kuchyne Zlého. Nazrieť do jeho päťstupňovej
prevodovky motora, ktorý nás ma zapriahnuť do jazdy
večnej smrti. A ponúknuť víťazstvo Ježiša Krista s jeho záchranou a sprevádzaním na ceste večnej radosti a pokoja.

Štúdium na GTF PU v Prešove

škola v prírode sv. lukáša
Viničky-Hatfa, filokalia.c@stonline.sk, 0903216197

Bakalárske odbory:

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

•
•
•
•

ANIMÁCIA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT
RELIGIONISTIKA (bez prijímacej skúšky)
KATECHETIKA (bez prijímacej skúšky)
UČITEĽSTVO NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY V KOMBINÁCII

Magisterské odbory:
•
•
•

KATOLÍCKA TEOLÓGIA
PROBAČNÁ A MEDIAČNÁ PRÁCA
RELIGIONISTIKA (bez prijímacej skúšky; pokračovanie bakalárskeho štúdia)

Termín podania prihlášky: 31. marec 2011
Konanie prijímacej skúšky: 13. – 17. jún 2011
Zaslanie maturitného vysvedčenia: do 10. júna 2011
Poplatok: 34 eur (účet: 7000078299/8180; VS: 10209; KS: 0558)
Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove
Ul. biskupa P. Gojdiča 2, 080 01 Prešov
E-mail: gtfpu@unipo.sk
Telefón: +421 51 77 25 166, 0904 738 416
Fax.: +421 51 77 33 840

21. – 23.01.2011 – Kurz Rút. Hľadanie Božieho plánu
pre manželstvo.
18. – 20.02.2011 – Kurz Rút
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
29.01.2011 (sobota) – S batohom cez hory – Slovenský
raj v zime
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
05.02.2011 – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.)
06.02.2011 – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie (program sa začína o 9.30 hod.)
20.02.2011 – Katedra sv. Petra (sv. liturgia o 10.00 hod.)
Michalovce, kláštor redemptoristov
05.02.2011 – Fatimská sobota (program v kláštore sa
začína o 8.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
06.02.2010 – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program
na hore Zvir sa začína o 9.00 hod.)

