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Dom Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine

V

ladyka Pavel Peter Gojdič
pozval sestry služobnice, aby pracovali medzi
gréckokatolíkmi na pútnickom
mieste. V r. 1942 prišli do Ľutiny sestry Eustachia Legnavská, Justína Sidlárová a Nádej
Gavulová. Bývali v prenajatom
domčeku. V ťažkých vojnových časoch začali s výstavbou
nového kláštora vedľa chrámu.
V septembri 1947 otvorili v nedokončenom kláštore materskú
školu. Slávnostnú posviacku
kláštora vykonal 28. augusta
1948 vladyka P. P. Gojdič a Vasiľ
Hopko. Sľubne rozvíjajúcu sa
činnosť sestier prerušil rok 1950.
Sestry museli opustiť kláštor,
ktorý prešiel do správy štátu.
V 80-tych rokoch minulého storočia sa vrátili do Ľutiny, kde sa
starali o otca Ireneja Bačinského
až do jeho smrti.
V marci 1990 prišli do pô-

vodného kláštora ďalšie sestry.
Napriek pokročilému veku sa
s radosťou pustili do práce.
Šili a opravovali bohoslužobné
rúcha, starali sa o výzdobu
a sakristiu baziliky, pomáhali
s prípravami odpustových
slávností. Od r. 2000 postupne
prichádzali mladšie sestry. Staršie sa presťahovali do nového
kláštora v Michalovciach. Sestry
Veronika a Teodózia ostali, aby
pomáhali apoštolátom modlitby a utrpenia. Dnes pôsobia
v Ľutine štyri sestry služobnice.
Od r. 1997 doteraz prebieha
generálna oprava celého kláštora. Prízemie budovy slúži deťom z materskej školy a je tam
umiestnená aj školská jedáleň.
Po úsilí mnohých ľudí sa materská škola s povolením ministerstva školstva pretransformovala
na cirkevnú. Sestry ju vložili
pod ochranu sestry Jozafáty.

Škôlku navštevujú deti z Ľutiny
a Olejníkova. Pedagogicky ju
zabezpečujú pani riaditeľka
Katarína Antolová a sr. Marianna Gladišová. Na prevádzke sa
podieľajú aj ďalšie sestry.
Sestry sa okrem katechézy
starajú o sakristiu, vedú detský
zbor a stretnutia žien, kantorujú, navštevujú chorých ľudí

a pomáhajú pri cirkevných
akciách.
V kláštornej kaplnke sa
sestry modlia za všetkých
dobrodincov a pútnikov, ktorí
prichádzajú na toto milostivé
miesto a s vďačnosťou spomínajú na všetkých kňazov, ktorí
pôsobili vo farnosti Ľutina. n
Cyrila Molčániová SNPM

Dom Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky v Košiciach

H

istória domu a komunity sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny
Márie v Košiciach sa píše od r.
1967. Vtedy sestry kúpili dom
na Tichej ulici a začali s jeho
opravami. Kaplnka bola zasvätená Počatiu presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Základy komunity dali sr.
Melánia Lutášová a sr. Paraskieva Hiščáková. Ďalšie sestry,
ktoré do komunity prišli, boli sr.
Eufémia Nováková, sr. Teodózia
Mišová a sr. Sofia Múdra. Jednou z náplní ich práce bolo šitie
bohoslužobných rúch. V r. 1968
našiel v dome u sestier na Tichej ulici na krátky čas útočisko
po prepustení z väzenia aj bl.
vladyka Vasiľ Hopko.
V Košiciach bol v čase totality
zriadený noviciát. Prichádzali
doň mladé dievčatá, ktoré chceli prijať obliečku v kongregácii.

Po páde totality sa v r. 1989
začalo prvé verejné pôsobenie sestier službou v sakristii
Chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Košiciach.
Neskôr pribudli ďalšie formy
apoštolátu, katechizácia v školách, príprava a vedenie táborov
pre deti, vedenie speváckych
zborov detí, administratíva
vo farskej kancelárii. V tom
čase sestry bývali striedavo vo
farskom byte na Alžbetinej ulici
a v byte na Moyzesovej ulici
vedľa chrámu.
Po zriadení Košického
exarchátu začali sestry pracovať v administratíve úradu, vo
vedení kuchyne vladyku Milana
Chautura CSsR, v eparchiálnom
úrade, príležitostne pomáhajú
s liturgickým spevom.
V r. 2006 sa začala rekonštrukcia rehoľného domu na Tichej ulici. Dom prešiel úplnou

prestavbou od základov. Dnes je
to dvojpodlažný dom, v ktorom
býva sedem sestier.
Autorom projektu rekonštrukcie bol Ing. Ján Šuták
a hlavným vedúcim stavby
Ing. Vladimír Čabala. Návrh
kaplnky urobil otec Kamil Dráb
CSsR, ktorý je aj autorom oltára
a mozaikovej výzdoby ikonostasu. Kaplnka ešte nie je úplne
dokončená. Drevenú konštruk-

ciu ikonostasu zhotovil p. Jozef
Borbély zo Starej Ľubovne.
Ikony sú dielom Mgr. Emílie
Dankovčíkovej.
V súčasnosti žijú sestry služobnice v Košiciach v dvoch komunitách. Jedna je v rehoľnom
dome na Tichej ulici a druhá
v budove eparchiálneho úradu,
kde sú štyri sestry. n
Františka Fecíková SNPM
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Ľudské dejiny sú dlhým pochodom cez
bolesť a utrpenie. „Otázka ľudského utrpenia je taká široká, že sa týka ľudí každého
stavu, na každej zemepisnej šírke i dĺžke,
akoby tie utrpenia prišli na svet spolu s človekom.“ (Salvifici doloris 2) Ani Kristus ju
neskrýval pred svojimi poslucháčmi. Hovoril
o tom veľmi jasne: „Kto chce ísť za mnou,
nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj
kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23).
V apoštolskom liste Salvifici doloris nám
pápež Ján Pavol II. pripomenul, že utrpenie
patrí k dejinám a k osudom človeka, ktorý
sa ich musí naučiť prijímať a prekonávať.
Rovnako aj Cirkev pripomína, že ľudský
život je krásny a prežíva sa v plnosti, aj keď je
slabý a často zahalený do tajomstva utrpenia.
Preto prostredníctvom svojich jednotlivých
členov a inštitúcií stojí po boku trpiacich
a umierajúcich, usilujúc sa chrániť ich dôstojnosť v týchto dôležitých chvíľach ľudskej
existencie.
Už niekoľko rokov sa 11. február – deň,
keď si Cirkev pripomína zjavenie Panny
Márie v Lurdoch – vhodne spája s dôležitou
udalosťou: slávením Svetového dňa chorých.
Ustanovil ho pápež Ján Pavol II. v roku 1992.
Tento deň je venovaný všetkým tým, ktorí sú
pripútaní na lôžko, ktorí sú nevyliečiteľne
chorí, ktorí potrebujú pomoc svojho okolia,
príbuzných, lekárov, kňazov, ale aj priateľov
či susedov, ba dokonca formou rôznych príspevkov a charít aj pomoc od úplne neznámych ľudí. Je to vhodná príležitosť zamyslieť
sa nad zmyslom bolesti a nad kresťanskou
povinnosťou ujať sa jej, nech je už prítomná
v akejkoľvek situácii.
Svetový deň chorých, ktorý sa každý rok
slávi na inom kontinente, sa začína intenzívnou modlitbou za trpiacich a chorých.
Cirkev im takto vyjadruje svoju solidaritu
prameniacu z toho, že si uvedomuje ta-

jomnú povahu utrpenia a miesto, ktoré mu
určil Boh vo svojom láskyplnom pláne pre
každého jednotlivca. Pokračuje úprimným
zamyslením sa a skúmaním kresťanskej
odpovede na svet ľudského utrpenia, ktorý
akoby sa zo dňa na deň zväčšoval, v neposlednom rade v dôsledku pohrôm zapríčinených človekom a nesprávnych rozhodnutí
jednotlivca i spoločnosti.
Cirkev, hnaná kresťanskou láskou nachádzajúcou najvyššie vyjadrenie v živote a diele
Ježiša Krista, ktorý „chodil a dobre robil“ (Sk
10, 38), kráča v ústrety chorým a trpiacim,
ponúkajúc im útechu a nádej. Nejde tu o jednoduchý úkon dobročinnosti, ale o starostlivú a veľkodušnú službu motivovanú súcitom
a záujmom. Podobenstvo o milosrdnom
Samaritánovi veľmi dobre vysvetľuje reakcie
človeka na inú osobu, ktorá trpí. Samaritáni sú tí, ktorí sa zastavia, aby sa postarali
o trpiacich.
Svetový deň chorých ponúka nám všetkým
skvelú príležitosť na to, aby sme sa usilovali
byť veľkodušnými učeníkmi Ježiša Krista.
V tento deň by sme teda nemali zabudnúť,
že kdesi ďaleko − alebo možno aj vedľa nás
− je človek, ktorý na nás čaká. Ktorý verí, že
sme s ním, že mu môžeme pomôcť prekonať
dni choroby, samoty a často aj beznádeje.
Skúsme sa vcítiť do duše človeka ležiaceho
v nemocnici, ústave, domove dôchodcov
či hospici. Skúsme pri návštevách chorých
v týchto dňoch byť viac ako inokedy milší,
ohľaduplnejší a viac im načúvať, dať im naja
vo, že sme stále s nimi. Snažme sa zachovať
tak, aby naši chorí nepocítili pocit opustenosti ako chorý z evanjelia: Pane, nemám
nikoho (porov. Jn 5, 7).

PaedDr. František Dancák
člen redakčnej rady

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2011

4 | SPRAVODAJSTVO

O pokračovaní Neokatechumenátnej cesty v Japonsku rozhodlo stretnutie Benedikta XVI.
s japonským episkopátom 13. decembra 2010 vo Vatikáne. Hlavným
dôvodom stretnutia bolo rozhodnutie japonskej biskupskej konferencie, ktorá oznámila, že si želá, aby
hnutie do piatich rokov zastavilo
svoju činnosť v krajine. Benedikt
XVI. oznámil delegácii japonských
biskupov, že zmienené rozhodnutie
je neprípustné a prekračuje kompetencie biskupskej konferencie,
pretože stanovy Neokatechumenátnej cesty boli schválené Svätou stolicou. Svätý Otec vyzval obe strany
k dialógu a rozhodol o niekoľkých
konkrétnych otázkach, týkajúcich sa
prítomnosti Neokatechumenátnej
cesty v tejto krajine. (RV)

Po takmer 60 rokoch navštívil
3. januára Ekumenický konštantínopolský patriarchát v Istanbule
turecký vicepremiér Bülent Arinc
a zišiel sa s patriarchom Bartolomejom I. V rozhovore s patriarchom
zdôraznil, že vláda je rozhodnutá
odstrániť právne prekážky k znovuotvoreniu ortodoxného kňazského
seminára Chalki. (TS ČBK)

Otec Peter Gerbery prijal malú
schimu v Univskej lavre Zosnutia
Presvätej Bohorodičky na Ukrajine 9. januára na sviatok sv. prvomučeníka Štefana (podľa juliánskeho
kalendára). Otec Peter dostal meno
Panteleimón a stal sa tak druhým
slovenským mníchom studitom
na Ukrajine. (Marta Bujňáková)

100 000 detí v detských domovoch na Ukrajine čaká na adopciu. Asociácia priateľov detí v Taliansku (Amici dei Bambini – Ai.Bi)
ohlásila zámer posilniť svoje snahy
v prospech medzinárodnej adopcie
a poskytnúť pre všetky tieto deti
reálnu príležitosť na život v rodine.

Lekárska rada Kongregácie
pre kauzy svätých uznala zázrak
uzdravenia na príhovor pápeža
Jána Pavla II., týkajúci sa uzdravenia 44-ročnej francúzskej rehoľnej sestry Marie Simon-Pierrovej
z agresívnej formy Parkinsonovej
choroby. Informáciu o tom zverejnil
známy taliansky vatikanista Andrea
Tornielli na internetovej stránke
www.ilgiornale.it.
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Azerbajdžan prijal zákon obmedzujúci náboženskú aktivitu
Vyššie tresty za schádzanie sa
k modlitbám alebo za čítanie
náboženských textov čakajú
obyvateľov Azerbajdžanu. Prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev podpísal 29. decembra nový
zákon, schválený parlamentom
8. decembra, bez predchádzajúcej verejnej diskusie, ktorý
znamená zvýšenie trestov sta-

novených v článkoch 299 a 300
správneho poriadku o slobode
náboženského vyznania.
Podľa tlačovej agentúry
AsiaNews zákon ustanovuje
tresty pre tých, ktorí vykonávajú nejakú náboženskú činnosť
bez povolenia. Organizovanie
spoločných modlitieb, import
a distribúcia náboženských

textov musia byť schválené
prísnou štátnou cenzúrou.
Tresty sa týkajú aj cudzincov,
ktorí by hovorili o svojej viere.
Povolenie je nevyhnutné aj
na výučbu katechizmu detí.
Hoci zákon neukladá väzenské
tresty, pokuty boli zvýšené 16 –
20-krát. (VR)

Chabarovskí veriaci slávili vianočnú liturgiu
vo svojom obrade
V meste Chabarovsk na východe Ruska sa mali veriaci
gréckokatolíci 7. januára
možnosť zúčastniť na vianočnej liturgii vo svojom obrade.
V rímskokatolíckom Chráme
Presvätej Trojice slúžil sviatočnú liturgiu otec Teodor Macapula VS, koordinátor katolíkov

východného obradu na území,
ktoré podlieha rímskokatolíckej
eparchii v Irkutsku.
V súčasnosti gréckokatolíci
na tomto území nemajú svojho
kňaza a miestne gréckokatolícke spoločenstvá sa môžu
zúčastniť na bohoslužbách
v byzantskom obrade len raz

za niekoľko rokov. Ordinariát
pre katolíkov východného
obradu v Rusku preto vyzýva
všetkých, ktorým táto situácia
nie je ľahostajná, k modlitbám,
aby Boh poslal týmto veriacim
stáleho kňaza, povereného ich
duchovnou starostlivosťou.
(risu.org.ua)

Gréckokatolíci na Ukrajine
nechcú byť zviazaní príspevkami štátu
pravdu, keď ju bude treba
povedať“. Vladyka Ľubomyr
konštatoval, že súčasná vláda
zastáva pozíciu, že jedinou
cirkvou, ktorá má právo
na svoju činnosť na Ukrajine,
je Ukrajinská pravoslávna
cirkev, ale „ona je len jednou
z cirkví, všetci máme právo tu
byť a toto právo nám zabezpečuje ústava“. Ukrajinská
gréckokatolícka cirkev má
v súčasnosti 4 268 577 veriacich (2005; cca 9% obyvateľov
Ukrajiny). (www.ugcc.org.ua)

Hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Ľubomyr Huzar
v tradičnom vianočnom
rozhovore na otázku žurnalistu, ako pokračuje výstavba
Patriarchálneho soboru
Kristovho vzkriesenia v Kyjeve, reagoval: „Naša pozícia
spočíva v tom, že odmietame
prijať akýkoľvek príspevok
od štátnych orgánov, lebo to
stále zaväzuje a spôsobuje istú
vďačnosť. Chceme byť slobodnou cirkvou, aby nám prijaté
príspevky nebránili povedať

Stále viac rodených Britov prestupuje na islam
Podľa vydania denníka Independent britské úrady, ktoré počítali s údajmi Katolíckej cirkvi,
predpokladali, že od roku 2001
prestúpilo na islamskú vieru 14 000 až 25 000 ľudí. Ale
najnovšia štúdia inštitútu Faith
Matters (Na viere záleží) ukázala, že počet konvertovaných
je až štvornásobne vyšší – okolo
100 000 ľudí. (Len v minulom
roku ich konvertovalo viac ako
5-tisíc.) Z toho dve tretiny tvoria
ženy.

Cesty konverzií sú rôzne.
Prvá je spojená so stále väčšou prítomnosťou islamu vo
verejnom priestore. Ľudia sa
začínajú o islam zaujímať,
chcú ho poznať a časť z nich sa
rozhoduje prijať Mohamedovo
učenie. Druhým elementom
posilňujúcim expanziu islamu
je misijný dynamizmus tohto
náboženstva. Moslimom totiž
záleží na obrátení inovercov
a skutočne sa na nich zameriavajú. Tretím činiteľom uľah-

čujúcim prechody k islamu je
nedbalosť kresťanských cirkví.
Vo väčšine konverzií ide o bývalých kresťanov. „Vyrástla som
v kresťanskom prostredí, chodila som do katolíckej školy a keď
som poznala svojho chlapca,
moslima, pripadal mi islam ako
prirodzený nástupca kresťanstva,“ uviedla Denis Horsleyová,
26-ročná konvertitka z Londýna. (RV + TASR)
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V Snakove majú obnovený chrám
V nedeľu 5. decembra 2010
posvätil Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita, obnovený chrám
v Snakove. Na posviacke sa
zúčastnili aj vladyka Ján Eugen
Kočiš, emeritný gréckokatolícky pomocný pražský biskup,
bardejovský protopresbyter
Jozef Zorvan a duchovní otcovia
z okolitých farností. Slávnostná
sv. liturgia a posviacka boli vyvrcholením úsilia pre všetkých,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o opravu chrámu.
Chrám Ochrany Presvätej

Bohorodičky bol v obci Snakov
postavený v roku 1843. Vyžiadal
si už viacero väčších či menších
rekonštrukcií a opráv. Havarijný

stav elektroinštalácie podnietil
veriacich k rozsiahlej rekonštrukcii chrámu. (P. Chanáth)

Malí umelci koledovali v čirčianskom chráme
Aj tento rok čakalo na veriacich
v Chráme Presvätej Bohorodičky v Čirči milé prekvapenie.
Na sviatok Zhromaždenia
k Presvätej Bohorodičke 26.
decembra 2010 slúžil sv. litur-

giu duchovný otec Ján Duda
za aktívnej účasti miništrantov. Na záver nedeľnej liturgie
pozval prítomných na malý vianočný koncert, ktorý pripravil
spolu s p. učiteľkou z Ľudovej

umeleckej školy v Lipanoch
a miništrantmi. Koledy znejúce
v Božom chráme pri jasličkách
malého Ježiška vytvorili hlboký
duchovný zážitok. (-ver)

Folklórna skupina Rokica vystúpila v Topoľanoch

26. decembra 2010 sa uskutočnilo na pozvanie miestneho
farára otca Slavomíra Čekana
v Chráme sv. archanjela Michala

v Topoľanoch vianočné pásmo
ženskej folklórnej skupiny Rokica z Petroviec nad Laborcom
a jej hostí.

Hlavnou myšlienkou predstavenia bolo vytrhnutie človeka
z jeho pohodlnosti. Slovo Jiřího
Zaťoviča, vedúceho skupiny,
pohlo k zamysleniu sa nad
zmyslom Vianoc a nanovo poukázalo na potrebu súdržnosti,
spolupatričnosti a lásky medzi
jednotlivými členmi rodín,
rodinami, ale aj susedmi či
celej obce – farnosti. Folklórne
zoskupenie Rokica zaspievalo
koledy v staroslovienskom
a slovenskom jazyku, ale
i v zemplínskom nárečí. Pásmo
doplnili spomienkami pamätníkov a vinšmi. (M. Tkáč)

Vladyka Mons. Ján Babjak navštívil Levoču
V nedeľu 9. januára 2011 navštívil gréckokatolícku farnosť v Levoči vladyka Mons. Ján Babjak,
prešovský arcibiskup a metropolita. Spolu s ním zavítal
do farnosti emeritný gréckokatolícky pomocný pražský biskup
Ján Eugen Kočiš. Po slávnostnom vstupe do chrámu oboch
biskupov privítal člen farskej
rady p. Michal Škovirha.

Archijerejská slávnostná svätá
liturgia bola umocnená Božím
slovom, v ktorom vladyka Ján
pozval veriacich vyjsť z tmy
do svetla, chcieť zanechať tmu
hriechu a nebáť sa žiť vo svetle,
ktorým je Kristus.
Po skončení svätej liturgie sa
miestny farár Rastislav Višňovský poďakoval biskupom
za návštevu a vytvorenie spo-

ločenstva pri eucharistickom
prestole.
Návšteva sa konala v čase,
v ktorom si otec arcibiskup Ján
pripomenul 8. výročie biskupskej vysviacky a otec biskup
Ján Eugen 60. výročie kňazskej
vysviacky. Kyticou kvetov im
veriaci zablahoželali k týmto
výročiam. (Daniela Višňovská)


Ježiš še narodzil, Ježiš mali
– pod takýmto názvom vydala
v jeseni CD folklórna skupina
Žipovčan z Nižného Žipova.
Výber kolied zo spomínaného CD
znel 26. decembra 2010 v Dome
kultúry v Dvoriankach (okres
Trebišov) na vianočnom koncerte.
Na organizácii sa podieľalo Regionálne osvetové stredisko v Trebišove a obec Dvorianky. Vianočné
sviatky spríjemnili obyvateľom
Dvorianok spevom, hudbou, vinšom žiaci ZUŠ, cirkevné spevácke
zbory a folklórna skupina. Čas
radosti a zázrakov priblížili vianočnými piesňami a koledami na javisku cirkevné zbory z Čeľoviec,
Dvorianok a z Nižného Žipova. (K.
Porhinčáková)

29. decembra 2010 sa v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky v Zámutove uskutočnil
vianočný koncert. V úvode
programu vystúpil s pozdravným
slovom miestny správca farnosti otec Slavomír Palfi. Po ňom
nasledovalo vystúpenie domáceho
speváckeho zboru mladých a detí
s pásmom piesní a kolied. Hlavným
bodom programu bolo vystúpenie
gréckokatolíckeho Chrámového
zboru bl. Pavla Petra Gojdiča
z Čemerného. Na konci programu
zazneli slová vďaky obidvom zúčastneným zborom. (Pavol Vasiľ)

Približne 600 pútnikov sa
v nedeľu 9. januára modlilo
na hore Zvir. Program januárovej
púte na hore Zvir v Litmanovej
sa začal uctením ikony Presvätej
Bohorodičky, modlitbou Akatistu
k Presvätej Bohorodičke a pokračoval modlitbou slávnostného ruženca. Púť vyvrcholila slávnostnou
svätou liturgiou, na ktorej ohlásil
Božie slovo otec Rastislav Janičko, správca farnosti Litmanová.
Po svätej liturgii bola púť zakončená modlitbou Korunky k Božiemu
milosrdenstvu. (Matúš Verba)

Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila v Levoči
nové priestory. Približne sedem
miliónov eur stála rekonštrukcia
priestorov Inštitútu Juraja Páleša
Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ktorý
v sobotu 8. januára slávnostne
otvorili v Levoči. Rekonštrukčné
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práce univerzita financovala zo
zdrojov EÚ v rámci operačného
programu Výskum a vývoj a dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Aktuálne sa
na Inštitúte Juraja Páleša PF KU
v Levoči vzdeláva 900 poslucháčov
v študijných programoch špeciálna
pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých a predškolská
a elementárna pedagogika v dennej
a externej forme.

V Humennom sa zišli futbaloví nadšenci. V nedeľu 9. januára
usporiadala gréckokatolícka farnosť
na Sídlisku pod Sokolejom futbalový
turnaj medzi ženáčmi a slobodnými.
Zišlo sa na ňom vyše 60 športových
nadšencov, ktorí vytvorili 5 družstiev. Po vyčerpávajúcom 4-hodinovom zápasení nakoniec zvíťazili ženáči. Ako sa vyjadril správca farnosti
otec Anton Uhrín, „akcia urobila
radosť všetkým“. (Nikola Jelínková)

Europoslankyňa Anna Záborská sa v polovici januára stretla
s egyptským veľvyslancom.
Na stretnutí s veľvyslancom Egyptskej arabskej republiky na Slovensku Ihabom Nasrom vyjadrila
znepokojenie ohľadom bezpečnosti
koptských kresťanov. Pri nedávnom
bombovom útoku v egyptskej Alexandrii samovražedný útočník zabil
21 veriacich vychádzajúcich z kostola po novoročnej omši. Mnohí ďalší
boli pri útoku zranení. Egyptský
veľvyslanec ubezpečil slovenskú
europoslankyňu, že je v záujme
egyptského štátu, aby nedochádzalo
k napätiam medzi moslimskými
a kresťanskými obyvateľmi Egypta.

Generálny vikár Bratislavskej
eparchie otec Vladimír Skyba
slúžil v stredu 12. januára 2011
o 16.00 hod. gréckokatolícku
svätú liturgiu v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie
na Úrade vlády SR v Bratislave
(Námestie slobody 1). Kaplnku
sprístupnil Úrad vlády SR pre
zamestnancov a verejnosť z iniciatívy predsedníčky vlády SR Ivety
Radičovej v októbri 2010. Odvtedy
sa v nej pravidelne v stredu konajú
rímskokatolícka, evanjelická a.v.,
gréckokatolícka a iné bohoslužby
menšinových cirkví registrovaných
v SR. (Stanislav Gábor)
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Zbor Emanuel oslavoval
Na sklonku roku 2010 si mládežnícky spevácky zbor Emanuel z farnosti Okružná pripomenul krásne 10. výročie svojej
existencie. Činnosť zboristov
nezostávala iba pri speve na sv.
liturgiách, zapájali sa aj do rôznych akcií vo farnosti i mimo
nej: podieľali sa na realizácii
plesu, zimných radovánkach,
turistických dňoch, aktívne sa
zúčastnili na súťaži Pevnosť
Boyard, vydarené boli aj letné
akcie Hurá prázdniny, cez Vianoce to boli scénky, divadielka,
pred Veľkou nocou hudobno-literárne zamyslenia, krížová
cesta mladých. V roku 2007
sa zapojili do projektu Každý
iný, všetci rovní zameraného
na ekumenizmus, v ktorom sa

zúčastňovali na stretnutiach
s mládežou iných vierovyznaní
a vystúpení na námestí v Prešo-

sa niektorí členovia zboru stali
živým betlehemom na námestí
v Prešove. V súčasnosti zbor ve-

ve. Zbor Emanuel sa zúčastnil
aj na prácach okolo farského
chrámu. V predvečer Vianoc

die Mgr. Annamária Vlkovičová.
(Marika Lizáková)

Bardejovskí veriaci sa modlili akatist v novostavbe
Aj napriek mrazivému počasiu
sa v posledný deň kalendárneho roku 2010 zišli veriaci
v novostavbe chrámu, farského
bytu a pastoračných priestorov
na sídlisku Družba v Bardejove.
Chrám bude zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Farár
bardejovskej farnosti otec Jozef
Zorvan sa spolu s veriacimi po-

modlil Ďakovný akatist. Po ňom
sa uskutočnila prehliadka
novostavby spojená s agapé.
V závere vyjadril otec dekan
Jozef Zorvan osobné poďakovanie všetkým dobrodincom
a darcom, ktorí sa podieľali
a budú podieľať na výstavbe
tohto nového chrámu. Za šesť
mesiacov od posviacky základ-

ného kameňa je chrám z vonkajšej strany takmer hotový.
Od 1. januára 2011 vyhlásil
vladyka Mons. Ján Babjak SJ,
prešovský arcibiskup a metropolita, zriadenie novej farnosti
Bardejov-Družba. Novopostavený chrám sa tak stane centrom
tretej farnosti v meste Bardejov.
(Vladislav Molčan)

Prezidentský pár obdaroval koledníkov Dobrej noviny
4. januára popoludní zavítala
do Prezidentského paláca
v Bratislave vyše 60-členná
skupina koledníkov Dobrej
noviny z Valaskej Belej, Krompách a Sene pri Košiciach. Tí
reprezentovali viac ako 26 000
koledníkov, ktorí vo vianočných a novoročných dňoch
navštevujú domovy vo svojich
farnostiach. Mladí koledníci

predviedli hostiteľom pásmo
kolied a vinšov, piesní a veršov.
Prezident Ivan Gašparovič
venoval koledníkom finančný
dar a poďakoval sa im za to,
že majú také bohaté a žičlivé
srdcia; že majú dobrú vôľu a sú
jej vyslancami ďaleko od Slovenska. Keď si prezidentský
pár prevzal darčeky od koledníkov – výšivku so znakom

Dobrej noviny, DVD o projekte
Dobrá novina, chlieb a syr, knihu básní Moniky Tančákovej,
obraz a knihu o Krompachoch,
sklo z Valaskej Belej, Ivan
Gašparovič opätovne poďakoval koledníkom aj za to, že ho
symbolicky prinavrátili do čias,
keď ešte ako malý chlapec
chodil koledovať.

Predstavitelia KBS sa stretli s ministrom zahraničných vecí SR
Minister zahraničných vecí SR
Mikuláš Dzurinda sa 10. januára
2011 v Bratislave stretol na pracovnej večeri s predsedom KBS
Mons. Stanislavom Zvolenským
a ďalšími biskupmi Katolíckej cirkvi. Témou rozhovorov
bol aktuálny stav vzájomnej
spolupráce a pracovná návšteva

ministra vo Vatikáne 11. a 12.
januára 2011, počas ktorej sa mal
stretnúť so sekretárom Svätej
stolice pre vzťahy so štátmi
Mons. Dominiquom Mambertim a absolvovať aj krátke
stretnutie so Svätým Otcom
Benediktom XVI. na záver generálnej audiencie.

Za Konferenciu biskupov
Slovenska sa okrem predsedu
KBS Mons. Stanislava Zvolenského na stretnutí zúčastnili aj
podpredseda KBS Mons. Viliam
Judák a biskupi Mons. František
Tondra, Mons. Rudolf Baláž,
Mons. Peter Rusnák a Mons.
František Rábek.
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Detský ples v Nižnom Tvarožci potešil aj skôr narodených

V duchu Dobrej noviny sa
niesol 4. detský cirkevný ples

v Nižnom Tvarožci, ktorý sa
uskutočnil v nedeľu 2. januára

2011. Deti a mládež si počas
prípravného obdobia Filipovky
pripravili muzikálové pásmo
Koli jasna zvizda z neba zašvitila, aby ohlásili radostnú zvesť
– narodenie Spasiteľa. Po vystúpení spríjemnilo nedeľné popoludnie divadielko Gašparko
z Prešova. Nasledovala zábava,
súťaže a tancovačka. Deti, mládež, rodičia, starí rodičia, známi
i priatelia spoločne strávili
príjemné popoludnie. (Andrea
Vaľková)

V Juskovej Voli sa uskutočnil Tábor prvomučeníka Štefana
Medzi sviatkami Narodenia
Pána a Bohozjavením 2. – 5. januára 2011 sa v GMC v Juskovej
už po tretíkrát uskutočnil Tábor
prvomučeníka Štefana. Tábor
niesol názov Po stopách Pána
Ježiša. 76 detí sa na štyri dni
stalo „pútnikmi vo Svätej zemi“.
Cez katechézy, hrané scénky,
prácu v skupinkách, aktivity
mohli spoznávať Ježišov život
od narodenia po jeho detstvo.
Jednotlivé dni predstavovali
jednu udalosť, ktorá bola deťom
priblížená katechézou a prácou
v skupinkách. V programe bol
vytvorený priestor na zábavu

a vlastnú realizáciu, o ktorý sa
staralo 14 animátorov pod du-

chovným vedením otca Jozefa
Greška. (Beáta Baranová)

Prezident SR sa stretol s predstaviteľmi cirkví
a náboženských spoločností
„Štát by nemal s cirkvami
súperiť, ale spolupracovať,“
uviedol vo svojom slávnostnom
príhovore prezident Ivan Gaš-

cich sa oslavy 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu ich význam
nielen z hľadiska viery, ale aj

parovič 11. januára na stretnutí
s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností, ktoré
pôsobia na Slovensku.
Prezident v príhovore spomenul pri príležitosti blížia-

kultúry, mravnosti a formovania základov nového právneho
poriadku. V ďalšej časti sa
okrem iného dotkol aj ekonomických otázok a podpory
rodiny.

Delegáciu Katolíckej cirkvi,
v ktorej bol prítomný aj apoštolský nuncius na Slovensku
Mons. Mario Giordana, viedol
predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský
arcibiskup metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský, za Ekumenickú radu cirkví na Slovensku
sa prihovoril Miloš Klátik,
za židovskú náboženskú obec
Pavel Traubner. Poďakoval
prezidentovi Gašparovičovi
aj za prevzatie záštity nad
projektom udeľovania medailí
Jad Vašem, ktorými sú oceňovaní slovenskí občania, ktorí
počas holokaustu zachraňovali
nevinných židovských spoluobčanov. (snímka: TK KBS/
Peter Zimen)


15. januára 2011 sa v GMC
Bárka v Juskovej Voli konal
animátorský ples. Na piatom
ročníku sa zúčastnilo 74 mladých
ľudí. Celé podujatie sa začalo
o 17.30 hod. modlitbou Molebenu
k Božskému Srdcu. V homílii sa
prihovoril otec Slavomír Zahorjan.
Po modlitbe sa prítomní presunuli
do jedálne, kde ples za sprievodu
hudobnej skupiny Alessis z Jakubovian otvoril úvodným prípitkom
otec Erich Eštvan, riaditeľ GMC
Bárka. (Slavomír Zahorjan)

Predsedníčka vlády SR sa
stretla s predstaviteľmi cirkví
a náboženských spoločností. Na novoročnom stretnutí 17.
januára 2011 v priestoroch Úradu
vlády SR v Bratislave predsedníčka
vlády SR Iveta Radičová vyjadrila svoje presvedčenie, že cirkvi
a náboženské spoločnosti majú
nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti pri zachovaní sociálneho zmieru
a spolupatričnosti.
Delegáciu Katolíckej cirkvi
na stretnutí zastupovali košický
arcibiskup metropolita Mons.
Bernard Bober, banskobystrický
diecézny biskup Mons. Rudolf
Baláž, bratislavský eparcha Mons.
Peter Rusnák a vojenský ordinár
Mons. František Rábek.

Hospicová starostlivosť by
mala byť dostupná pre všetkých, povedal generálny sekretár
Slovenskej katolíckej charity
(SKCH) Radovan Gumulák v rámci
kampane Aby človek nebol sám.
Charita sa snaží vyzbierať peniaze,
aby zmiernila deficit, ktorý vznikol
nedostatočnými platbami od zdravotných poisťovní, ktoré kryjú iba
50 – 60 % nákladov za starostlivosť
v hospicových zariadeniach. Zvyšok si totiž musia doplácať pacienti. Hospicovú starostlivosť možno
podporiť aj formou sms v tvare
DMS medzera CHARITA na číslo
877 do 31. januára 2011. Cena darcovskej sms správy je 1 euro. Viac
informácií o mechanizme DMS
nájdete na www.darcovskasms.sk.
Hospice možno podporiť aj v rámci
verejnej zbierky Blízko pri človeku
akýmkoľvek príspevkom na číslo
účtu: 0176875345/0900, Slovenská
sporiteľňa, variabilný symbol: 138.

pakistan
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Potrebujú pomoc
Téma prenasledovania kresťanov neutícha ani s novým rokom. Podľa
štúdie Svetového indexu náboženskej diskriminácie (www.opendoors.
org) je v tomto čase vo svete prenasledovaných 200 miliónov kresťanov. Najviac kresťanov s prenasledovaním zápasí v moslimských krajinách – v Pakistane, Iraku, Iráne, Egypte, Saudskej Arábii, Somálsku
a Turecku – a v bývalých komunistických krajinách – v Číne, Vietname
a Severnej Kórei.

„K

resťania sú náboženskou skupinou,
ktorá je dnes najviac
prenasledovaná pre vlastnú
vieru.“ Toto je jedno z najvýraznejších tvrdení v posolstve
Svätého Otca pre tohtoročný
Svetový deň pokoja.

Irak

Jeden z dlhej série krvavých
útokov proti kresťanskej komunite sa uskutočnil 5. decembra,
keď ozbrojenci vnikli do domu
a zabili kresťanský manželský
pár. Títo dvaja kresťania, Hikmat Sammak a jeho manželka
Samira, predali dom a zo strachu odišli žiť na sever. Vrátili
sa do Bagdadu pred tromi
dňami dokončiť predaj toho, čo
zostalo. Nejakí zločinci vtrhli
do domu a dobodali nich.... „My
potrebujeme pomoc, Irak potrebuje pomoc. ... Ľudia už stratili dôveru. My kresťania sme sa
stali cieľmi útokov v Bagdade,

v Mossule a v týchto mestách sa
už viac necítime bezpečne.“
Ďalšia vlna násilia v Iraku sa
privalila 27. decembra počas
dvojitého útoku pred vládnymi
úradmi v Ramadi. Nové obete
sú aj medzi kresťanmi. Tieto
epizódy krvi prerušili krátke
prímerie, ktoré umožnilo kresťanom sláviť Vianoce. Mnohí
však pre hrozbu radikálnych
islamských skupín zrušili ich
slávenie. Mons. Shlemon Warduni, pomocný biskup Chaldejskej katolíckej cirkvi v Bagdade,
na margo silných bezpečnostných opatrení poznamenal:
„Vláda urobila svoju povinnosť
a ďakujeme jej. Celý svet nás
sleduje, dúfame teda, že niečo
je v pohybe. Hovorili sme tiež
s Európskym parlamentom
a žiadali, prosili o jeho pomoc,
konkrétnu podporu. Veríme,
že budúcnosť kresťanov je
garantovaná Božím milosrdenstvom.“ Aj keď iracký prezident
Jalal Talabani zriadil špeciálny

úrad, ktorý sa bude zaoberať
súčasnou situáciou kresťanov
v krajine, jeho účinnosť je zatiaľ
otázna. „Úrad bude jednať
v spolupráci s kresťanskými komunitami, sledovať ich potreby
a požiadavky, ako aj organizovať
kampaň proti sprisahaneckým
plánom, ktoré majú za cieľ
zničenie irackej spoločnosti ...
Vyzývam náboženské autority
Nadžafu, sunnitské a šiitské vyhlásiť fatwu zakazujúcu útoky
proti kresťanom,“ uviedol vo
svojom vyhlásení.

Nigéria

Krvavé Vianoce v Nigérii, kde
počet obetí narástol na 41, sa začali sériou bombových útokov
na Štedrý deň v meste Jos. Nigérijský prezident Goodluck Jonathan ubezpečil verejnosť, že
„vláda pôjde ku koreňom tohto
problému“. Vyhlásil, že treba
„odstrániť príčiny, ktoré k tomu
viedli“ a prisľúbil, že páchateľov

tohto násilia postaví pred súd.
Napriek tomuto vyhláseniu 11.
januára ráno pri útoku v dedine
Wareng, obývanej prevažne
kresťanmi, v centrálnej oblasti
Plateau, zahynulo najmenej
13 ľudí. Krvavé strety medzi
moslimským severom a prevažne kresťanským juhom tak
pokračujú. Podľa policajnej
hovorkyne Abdulrahman Akanovej muži ozbrojení mačetami
zabíjali dospelých aj deti a následne vypálili ich príbytky.

Pakistan

Ďalšia krajina, ktorá sa zmieta
v kŕčoch nenávisti, je Pakistan.
Asia Bibiová bola zatknutá
v roku 2009 po malichernom
spore so svojou spolupracovníčkou na poli. O pár dní neskôr
ju niekoľko desiatok moslimov
odvlieklo a bola odsúdená
za rúhanie. Asia Bibiová, kresťanka, bola v novembri 2010
odsúdená na smrť obesením.
Imam Maulana Yousuf Qureshi
v piatok 3. decembra počas
svojej kázne v najväčšej mešite
v Pešvahári vyhlásil odmenu
vo výške 6 000 amerických
dolárov za jej zabitie. Pohrozil
vláde, aby nemenila ani nerušila
zákon o rúhaní sa, ktorý podľa
neho „chráni posvätnosť svätého proroka Mohameda,“ uviedla
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chrámu Hagios Synesios v Rizokarpase
na severe ostrova, ktorý je okupovaný
Turkami, policajti, donútili kňaza prerušiť
liturgiu, vyviedli z kostola veriacich a zatarasili vchod. Miestny kňaz údajne nemal
povolenie na slávenie vianočnej liturgie.
Pravoslávny chrám v Rizokarpase však
funguje 36 rokov bez toho, aby potreboval
zvláštne povolenie.

Asia News. Qureshi povedal, že ak súd
oslobodí Bibiovú, tak ju zabijú moslimskí
extrémisti.
O mesiac po tomto vyhlásení – 4. januára
došlo v Pakistane ku krvavej udalosti, ktorá
je prepojená s týmto prípadom. Guvernér
Pandžábu Salmaan Taseer bol zavraždený
svojím osobným strážcom v Islamabáde.
Vrah priznal ako motív potrestanie politika,
ktorý sa pripojil k iniciatíve za zrušenie
zákona o blasfémii (rúhanie). Guvernér
Taseer sa pokúšal pre Asiu Bibiovú dosiahnuť omilostenie a bol zástancom zmeny
pakistanského zákona proti blasfémii,
ktorý zahŕňa trest smrti za urážku Mohameda, alebo doživotné väzenie za rúhanie
sa voči Koránu.

Egypt

Počas novoročnej omše sa pred koptským
kresťanským chrámom v Alexandrii odpálil
samovražedný atentátnik. Usmrtil najmenej 22 veriacich, ťažko zranil ďalších 79.
Francúzski pravoslávni biskupi vyjadrili
svoje „znepokojenie kvôli násiliu v regióne,
ktoré má za cieľ prinútiť kresťanské komunity zakorenené na Východe od počiatkov
kresťanstva, aby toto územie opustili“.
Mons. Michael Louis Fitzgerald, apoštolský nuncius v Egypte, povedal: „Táto ťažká
chvíľa nás všetkých pozýva k modlitbám
za pokoj, a nie k tomu, aby sme sa postavili
navzájom proti sebe...“ Ani nie dva týždne
po tomto útoku 11. januára zastrelili sedemdesiatjedenročného koptského kresťana vo
vlaku v Egypte.

Cyprus

Alexandria nebolo jediné miesto, kde
sa počas vianočných bohoslužieb diali
násilnosti. V priebehu vianočnej liturgie
vtrhli počas bohoslužby do pravoslávneho

Filipíny

V meste Jolo na Filipínach vybuchla
bomba na streche kostola v čase slávenia
vianočnej omše. Počas tohto teroristického
útoku na katolícky kostol bolo zranených
najmenej šesť osôb, vrátane kňaza. Filipínsky prezident Benigno Aquino poznamenal, že táto oblasť krajiny je pevnosťou
islamského odboja, ktorý začal „novú
kampaň teroru“.

Čína

7. – 9. decembra sa v Pekingu konalo 8.
zhromaždenie zástupcov čínskych katolíkov. Niekoľko čínskych biskupov lojálnych
voči pápežovi bolo násilím privedených
do Pekingu, aby sa zúčastnili na zhromaždení Vlasteneckej asociácie, na ktorom
mal byť zvolený národný prezident inštitúcie a prezident Rady čínskych biskupov,
ktorú takisto riadi a kontroluje vláda.
Aktuálne Kolégium katolíckych biskupov Číny nie je uznané ako Konferencia
biskupov s mandátom Apoštolského
stolca. Tvoria ho nelegitímni biskupi a vychádza zo štatútov, ktoré obsahujú prvky
nezlučiteľné s náukou Katolíckej cirkvi.
Aj keď sa niekedy zdá, že kresťania
v najbohatších krajinách zaspali, nie je to
celkom tak. Vatikánsky rozhlas 23. decembra zverejnil správu o tom, že Rakúsko sa
otvára solidarite a humanitárnej pomoci
voči irackým kresťanským utečencom.
Oznámil to kardinál Christoph Schönborn. 7. januára 2011 sa pri pamätníku
sviečkovej manifestácie na Námestí E.
Suchoňa v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie na podporu prenasledovaných
kresťanov. V Ríme zasa bola na 26. januára
ohlásená manifestácia za oslobodenie Asie
Bibiovej.
Potrebujeme nasadiť všetky duchovné
sily, rozvinúť modlitebnú podporu, ale aj
vytvoriť spoločenský tlak na krajiny a ich
vlády. Čas ukáže morálnu silu a hĺbku presvedčenia kresťanov po celom svete. n
-red
Zdroje: AsiaNews, TK KBS, VR, TASR

na 5 minút
Rozhovor s Ľubomírom
Jančokom, organizátorom zhromaždenia
na podporu prenasledovaných kresťanov
7. januára sa v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie na podporu
prenasledovaných kresťanov vo svete. Prečo?
V niektorých krajinách sa vyhrotila už
aj tak zlá situácia kresťanov. Kresťanská
komunita je najprenasledovanejšou náboženskou komunitou na svete. Napriek
tomu, Európa sa v tejto otázke správa
diskrétne. To si však nemôže dovoliť.
Nemôže ignorovať utrpenie svojich
spolubratov.
Môže Slovensko ovplyvniť situáciu
kresťanov v inej krajine?
Od jednej sviečky sa rozhoria ďalšie. 400
účastníkov na zhromaždení predstavuje svetlo nádeje. Mladí konzervatívni
demokrati Slovenska adresovali výzvu
prezidentovi SR, premiérke a predsedovi
NR SR, aby intervenovali na európskych
a svetových fórach. Slovensko by samo
o sebe veľa nezmohlo. Nie sme však
sami. V Čechách organizujú podobné
podujatie, aktívne je aj Poľsko.
Niekoľko dní po zhromaždení nás
kontaktovalo egyptské veľvyslanectvo
v SR. Egyptský veľvyslanec pán Ihab
Nasr požiadal o stretnutie s predsedom
KDS Vladimírom Palkom. Zúčastnili sa
aj Mladí KDS a diskutovali sme o situácii
kresťanov v Egypte. Keď vojaci vstupujú na most, prestanú pochodovať, aby
nespôsobili silné otrasy. Ak budeme
aktivity na podporu kresťanov dobre
a dlhodobo koordinovať, môžeme spoločne zbúrať most utrpenia kresťanov.
Čo vás v ostatnom čase zaskočilo a čo
povzbudilo?
Je smutné vidieť veľkú priepasť medzi
tým, čo Európa toleruje u nás „doma“
a čo ignoruje vo východných režimoch.
A je smutné vidieť, že televízie odignorovali zhromaždenie 400 ľudí, ktoré
upozorňovalo na problém. Potešil ma
záujem ľudí o toto zhromaždenie a slušná účasť na ňom; nadšenie účastníkov
zhromaždenia, fakt, že prišlo mnoho
významných osobností politického,
náboženského a občianskeho života a že
bol o tom informovaný aj Svätý Otec
Benedikt XVI.
Dada Kolesárová
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Dialóg Východu
a Západu
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach je
apoštolským dielom Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) na Slovensku.
So súhlasom rehoľných predstavených ho v roku 1993 v jezuitskom
Dome Božského Srdca na Komenského ulici 14 v Košiciach založil
otec Michal Fedor SJ – gréckokatolícky kňaz, jezuita, bibliograf, profesor a autor mnohých publikácií a článkov. Zaujímavosťou je, že bol aj
jedným zo zakladateľov časopisu Slovo. Napísal preň mnoho článkov,
prispel aj do historicky prvého čísla, ktoré vyšlo vo februári 1969 pri
príležitosti 1100. výročia smrti svätého Konštantína – Cyrila.
Prvé kroky

Pri budovaní Centra spirituality
bol otec Fedor vo veľkej miere
oslovený myšlienkami slovanského pápeža Jána Pavla II.
o jednote kresťanov, predovšetkým s pravoslávnymi cirkvami.
Konkrétnym impulzom pre
vznik bolo Centrum Aletti
v Ríme.
Od počiatku v ňom sústreďoval knihy, tlač a archívny materiál. Postupne sa vytváral profil
Centra v týchto oblastiach:
metodické materiály, dejiny
Cirkvi a Spoločnosti Ježišovej
na Slovensku, duchovná kultúra, teológia, svätí Cyril a Metod, gréckokatolíci, východná

spiritualita, Michal Lacko,
traja košickí mučeníci a ďalší
kandidáti na oltár: biskup Pavel
Gojdič OSBM, Simonides SJ,
Katunský SJ, Vendelín Javorka
SJ a iní. Medzi blízkych a verných spolupracovníkov otca
Fedora patril pán Ján Breza.

Z histórie

Idea Michala Fedora bola jasná:
spoznávať kresťanský Východ
a predstaviť ho kresťanskému
Západu a naopak. Modelom
a východiskovým bodom boli
svätí slovanskí apoštoli Cyril
a Metod. Košice boli pre toto
centrum ideálnym miestom,

lebo sa tu stretávajú dve kultúry
Európy: byzantsko-slovanská
a západná. Centrum malo
podľa otca Fedora budovať spoločný dialóg Východu a Západu
a vzájomnú úctu k tradícii toho
druhého. Otec Michal Fedor
v júli 1994 po vážnej a krátkej
chorobe náhle zomrel.
Centrum začalo opäť pracovať až koncom roku 1996, keď
sa zo štúdií v Ríme vrátil otec
Ján Babjak SJ, terajší prešovský
arcibiskup a metropolita, ktorý
sa stal jeho riaditeľom. Pripravil
podmienky na to, aby sa centrum stalo vedeckovýskumným
pracoviskom Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity v Bratisla-

ve. V roku 2002 urobil otec Ján
Babjak SJ kompletnú rekonštrukciu interiéru a preniesol
telesné ostatky otca Michala
Lacka SJ z Ríma do Košíc,
do spoločnej hrobky k otcovi
Michalovi Fedorovi na Cintorín
svätej Rozálie. V tomto období
napísal osemzväzkové dielo
Zostali verní, osudy gréckokatolíckych kňazov po roku
1950. Dopĺňal potrebné knihy
a časopisy do knižnice. Na konci roku 2002 bol otec Ján Babjak
SJ vymenovaný za sídelného
gréckokatolíckeho biskupa
do Prešova. Po jeho šesťročnom
pôsobení v centre ostal za ním
kus vykonanej práce.
V roku 2003 bol riadením
centra poverený otec Milan
Lach SJ. Rok pôsobil v centre
na pastoračnom ročníku ako
bohoslovec aj Ján Burda SJ. 1.
októbra 2003 prišli do centra
prví doktorandi. Momentálne
sú dvaja: PaedDr. Andrea Tolnajová a otec Mgr. Jozef Matejovský. V roku 2004, po odchode M. Lacha na štúdiá do Ríma,
sa vedenia centra ujíma otec
Jozef Kyselica SJ.
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Do vedeckého tímu centra
od začiatku patril aj vladyka
Cyril Vasiľ SJ, ktorý v ostatných
rokoch vytváral jeho ideový
koncept a výdatne mu pomáhal
po odbornej stránke. Podľa
neho má centrum robiť teologickú vedu, poznávať východné
kresťanstvo v jeho osobitostiach
a získané poznatky podávať
ďalej. Centrum je tu preto, aby
takto oslavovalo Boha, pre dobro ľudí a pre kresťanov Východu
a Západu.
Po otcovi Jozefovi Kyselicovi
SJ sa stal v roku 2007 riaditeľom
centra otec Peter Dufka SJ, ktorý sa tiež usiloval napĺňať ciele
centra. Po ňom bol v decembri
2009 vedením centra opäť poverený otec Milan Lach SJ.
V centre momentálne
pracujú traja jezuitskí kňazi:
Milan Lach – riaditeľ, Jozef
Kyselica – vedecký pracovník
a Juraj Dufka – vedúci ateliéru
sakrálneho umenia. Takisto sú
tu zamestnaní aj dvaja laici:
ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák,
PhD., ako vedecký pracovník
a knihovníčka Ľubica Titková.
V centre vypomáha aj bohoslovec v pastoračnom ročníku
Michal Vadrna. Do roku 2008
pracoval v centre s úspechmi aj
ThDr. Tomáš Majda, PhD.

Súčasnosť

Centrum spirituality chce
osloviť a svojím zameraním
podporovať stálu formáciu
kňazov, bohoslovcov, študentov,

intelektuálov a všetkých ľudí. Je
otvorené a prístupné pre všetkých, ktorí hľadajú pravdu, aby
ju spoznali a podľa nej žili.
Súčasťou centra je aj ateliér sakrálneho umenia pod
vedením otca Juraja Dufku SJ.
Úlohou ateliéru je skrze umenie
priviesť k hlbšiemu chápaniu
viery cez ikonopisecké kurzy,
vlastnú umeleckú sakrálnu
tvorbu či prednášky o umení
a podobne.
Centrum momentálne vyvíja
rozličné aktivity. Dvakrát v roku
usporadúva vedecké konferencie. Je vytvorený plán vedeckých
konferencií až do roku 2013
súvisiaci s 1150. výročím príchodu svätých Cyrila a Metoda
na Veľkú Moravu. Vydáva zborníky z pravidelných vedeckých
konferencií a odborné monografie v edičnej sérii Orientalia
et occidentalia pod vedením
ThDr. Šimona Marinčáka, PhD.
Spolupracuje s domácimi aj
zahraničnými akademickými
inštitúciami. Členovia centra
sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách doma
i v zahraničí.

Knižnica

Pozornosť Centra spirituality
Východ – Západ Michala Lacka
je sústredená na jej odbornú
knižnicu, ktorú začal zhromažďovať a usporadúvať systematicky od roku 1990 do svojej
smrti otec Michal Fedor. Počas
svojej návštevy na jezuitskej

univerzite v Scrantone v USA
v roku 2004 získal vladyka Ján
Babjak SJ pre centrum knižnicu
Jána XXIII., ktorá obsahovala
12-tisíc zväzkov. Je to kompletná
knižnica Centra východných
kresťanských štúdií univerzity
v Scrantone zameraná na kresťanský Východ v oblasti teológie, dejín, hudby, ikonografie
či literatúry. Celkovo knižnica
obsahuje takmer 30-tisíc zväzkov. V jej fondoch sú aj diela
a rukopisy otcov Michala Lacka
a Michala Fedora. V knižnici
funguje prezenčný systém
vypožičiavania kníh. Neustále
sa dopĺňa a spracováva. Knihy
sa dajú vyhľadávať aj cez on-line
katalóg na webovej stránke
centra. Knižnica je otvorená
v pracovných dňoch od 9.00
do 15.00 hod.

Patróni centra

Centrum spirituality Východ
– Západ nesie meno po otcovi
Michalovi Lackovi SJ. Bol to
jezuita – gréckokatolík, rodák
z Krásnej nad Hornádom pri
Košiciach, ktorý sa po celý svoj
život ako profesor na Pápežskom východnom inštitúte
v Ríme venoval vedeckej činnosti na poli cirkevných dejín
kresťanského Východu. Pre jeho
zásluhy voči Gréckokatolíckej
cirkvi bolo Centrum spirituality
Východ – Západ pomenované
po ňom.
Patrónmi centra sú svätí
apoštoli bratia Peter a Andrej,

patróni západnej a východnej
Cirkvi. Im je aj zasvätená gréckokatolícka kaplnka v centre,
kde sú pravidelné božské liturgie každú stredu o 17.00 hod.
a v nedeľu v Kostole Božského
Srdca o 15.30 hod. Aj toto je
jedna z možností, ako sa vytvára
osobný kontakt s ľuďmi, ktorí
majú záujem o dianie v centre.
Považujeme za dôležité byť
v kontakte s priateľmi a spolupracovníkmi centra.
Každú poslednú stredu
v mesiaci o 18. hodine centrum
organizuje verejné prednášky
na témy, ktoré sú blízke poslaniu centra a čiastočne podporuje aktivity Spolku ikonopiscov svätých Cyrila a Metoda
na Slovensku poskytovaním
priestorov na snemy spolku či
výstavy.
Mnohí mladí ľudia hľadajú
literatúru k rôznym náboženským témam a nevedia, kam
sa obrátiť. Jednou z možností
je práve Centrum spirituality
Východ – Západ Michala Lacka.
Sme tu pre všetkých ľudí, ktorí
majú záujem dozvedieť sa niečo
viac napríklad aj o Gréckokatolíckej cirkvi. Pozývame teda
všetkých. Ak budete mať niekedy cestu okolo Komenského 14
v Košiciach, určite sa zastavte.
O aktivitách centra sa možno
viac dozvedieť na internetovej
stránke: www.csvzml.org. n
Milan Lach SJ

WEBOVÉ STRÁNKY

www.siscms.sk
O ikone sa hovorí, že je oknom do neba
alebo – ako to na svojej internetovej
stránke www.siscms.sk uvádzajú členovia
Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda
Slovenska – ikona zvestuje farbami to, čo
hovorí evanjelium slovami. Poďme teda
spoločne navštíviť túto webovú doménu.
Sekcia Spolok nám ponúka základné
informácie o spolku v podpriečinkoch
História, Stanovy a Výkonná rada. V sekcii
Aktivity spolok predstavuje svoje podujatia aj s obsiahlou fotodokumentáciou.
Kto by chcel hlbšie vniknúť to techniky

písania ikon alebo spoznať význam farieb
či zobrazení, ihneď upútajú jeho pozor-

nosť záložky Ikonopis a Ikonografia. Ak si
sami netrúfate na napísanie nejakej ikony
a chcete sa potešiť pohľadom na niektorú
z nich, tak sa určite preklikajte do Galérie,
kde sú diela členov spolku zoradené podľa
kategórií alebo podľa ich autorov.
To nie je všetko, čo táto stránka prináša.
Považujem ju za jednu z výnimočných
a určite je obsahovo jedna z najkrajších, aké
som kedy osobne videl. Teraz mi ostáva už
len zaželať vám hlboký duchovný zážitok
pri návšteve tejto stránky.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Brigita Švédska 2
Drahí bratia a sestry!
V roku 1349 Brigita navždy
opustila Švédsko a vydala sa
na púť do Ríma. Nielenže sa
chcela zúčastniť na Veľkom jubileu v roku 1350, ale chcela tiež
získať od pápeža schválenie rehoľných pravidiel pre rád, ktorý
plánovala založiť pod menom
Rád svätého Spasiteľa – rád
rehoľníkov a rehoľníc vedených
pod autoritou opátky. Je to vec,

ktorej sa netreba diviť: v stredoveku totiž existovali kláštorné
spoločenstvá s mužskou i ženskou vetvou, ktoré zjednocovala
poslušnosť rovnakým rehoľným
pravidlám a vedenie jednej
opátky. V kresťanskej tradícii
ženám vždy náležala úcta a –
podľa príkladu Panny Márie,
Kráľovnej apoštolov – majú stále vlastné miesto v Cirkvi, ktoré,
i keď sa neprekrýva so sviatostným kňazstvom,
je mimoriadne
dôležité pre
duchovný rast
celého spoločenstva. Okrem
toho, spolupráca
zasvätených
rehoľníkov
a rehoľníc má
aj dnes veľký
význam pre celý
svet, samozrejme s rešpektom
k ich špecifickým povolaniam.
V Ríme sa
svätá Brigita,
sprevádzaná
svojou dcérou
Karin, oddala in-

tenzívnemu apoštolátu a modlitbe. Z Ríma sa vydala na púť
do rozličných talianskych
svätýň, predovšetkým do Assisi, domova svätého Františka,
ku ktorému mala Brigita vždy
zvláštnu úctu. Napokon v roku
1371 sa splnila jej najväčšia
túžba: púť do Svätej zeme, kam
sa vydala v sprievode svojich
duchovných detí, ktoré Brigita
nazývala „priatelia Boží“.
Počas týchto rokov boli pápeži v Avignone, ďaleko od Ríma.
Brigita sa na nich s bôľom
obracala a prosila ich, aby sa
vrátili na stolec svätého Petra
do Večného mesta.
Zomrela v roku 1373, ešte
pred tým, než sa pápež Gregor
XI. definitívne vrátil do Ríma.
Pochovali ju dočasne v rímskom
Kostole svätého Vavrinca (San
Lorenzo in Panisperna), ale
v roku 1374 ju jej deti Birger
a Karin previezli späť do vlasti,
do kláštora Vadstena, sídla
rehoľného spoločenstva, ktoré
sama založila. Hneď na to sa
kláštor významne rozrástol.
V roku 1391 ju pápež Bonifác IX.
slávnostne vyhlásil za svätú.
Svätosť Brigity, vyznačujúcej
sa rozličnými darmi a skú-

senosťami, ktoré som chcel
pripomenúť v tomto krátkom
životopisno-duchovnom
profile, z nej urobila významnú
postavu v dejinách Európy. Svojím škandinávskym pôvodom
Brigita vydáva svedectvo o tom,
ako hlboko preniklo kresťanstvo do života všetkých národov
tohto kontinentu. Tým, že ju
pápež Ján Pavol II. vyhlásil
za spolupatrónku Európy,
zdôraznil, že svätá Brigita, ktorá
žila v štrnástom storočí, keď západné kresťanstvo ešte nebolo
poznačené ranou rozdelenia,
môže účinne orodovať u Boha,
vyprosujúc vytúženú milosť
úplnej jednoty všetkých kresťanov. Práve na tento úmysel,
ktorý máme tak veľmi na srdci,
a tiež za to, aby Európa vedela
vždy čerpať zo svojich kresťanských koreňov, sa chceme modliť, drahí bratia a sestry, prosiac
o mocný príhovor svätej Brigity
Švédskej, vernej Božej učeníčky
a spolupatrónky Európy. Ďakujem vám za pozornosť. n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého čísla)
snímka: www.breviary.net

Anglikánski biskupi mieria do Katolíckej cirkvi
V sobotu 15. januára sa vo Westminsterskej katedrále
v Londýne stali katolíckymi kňazmi traja bývalí anglikánski
biskupi John Broadhurst, Andrew Burnham a Keith Newton.

S

tali sa prvými členmi nového ordinariátu
v súlade s apoštolskou konštitúciou Anglicanorum Coetibus. Ide o prvý ordinariát
pre skupiny bývalých anglikánov a ich kléru,
ktorí chcú vstúpiť do plného spoločenstva
s Katolíckou cirkvou. Konštitúciu inicioval
pápež Benedikt XVI. a vydala Kongregácia
pre náuku viery v novembri 2009. Podľa
tohto dokumentu si anglikáni, ktorí vstúpia
do spoločenstva s Katolíckou cirkvou, uchovajú časť svojej liturgie a môžu byť vysvätení
ako katolícki kňazi.
Predseda Konferencie katolíckych
biskupov Anglicka a Walesu arcibiskup

Vincent Nichols uviedol, že pôjde
o „jedinečný moment a katolícka komunita
v Anglicku a Walese má privilégium zohrať
úlohu v tomto historickom vývoji v živote
univerzálnej Cirkvi“.
Anglikánski biskupi, ktorí pôsobili
v diecézach Fulham, Ebbsfleet
a Richborough, boli prijatí do plného
spoločenstva s Katolíckou cirkvou počas
svätej omše na Nový rok. Do Katolíckej
cirkvi vstúpili aj manželky dvoch z nich a tri
rehoľné sestry z Walsinghamu. Traja bývalí
anglikánski biskupi vtedy prijali aj sviatosť
birmovania.

Asi najpodstatnejším pri prestúpení
duchovných z Anglikánskej do Katolíckej
cirkvi sa ukazuje problém vysviacok,
pretože v anglikánskych komunitách došlo
k prerušeniu apoštolskej postupnosti.
Preto Svätá stolica nariadila vysviacky
zopakovať, aby sa vylúčila akákoľvek
pochybnosť o ich platnosti. Bývalí
anglikánski biskupi, ktorí boli vysvätení
iba na kňazov, môžu požiadať Svätú stolicu
o používanie biskupských insígnií napriek
tomu, že nie sú biskupmi. A keďže dôjde
aj k ponechaniu vlastnej liturgie a iných
obradov, ktoré sa iba zosúladia s Katolíckou
cirkvou, je pravdepodobné, že takto časom
vznikne nový obrad podobne, ako je to vo
východných katolíckych cirkvách. n
spracoval Juraj Gradoš
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Skrytá hrozba
Keďže aj na územie Slovenska stále viac prenikajú rozličné meditatívne praktiky z Ázie, treba poznať pozadie ich vzniku a pôsobenia.
K otázke používania rozličných modlitbových techník a symbolov sa
v minulom roku oficiálne vyjadrila aj teologická komisia zriadená pri
Konferencii biskupov Slovenska.
Vyhlásenie KBS
o mandale

„Po zvážení súčasnej situácie
v školskej katechéze Konferencia biskupov Slovenska žiada,
aby sa na hodinách katolíckej
výchovy/náboženstva vyučovali
symboly a meditatívna modlitba v duchu západnej a východnej kresťanskej tradície. Ohľadom symbolov (napr. mandala)
a modlitbových techník iných
náboženstiev možno poskytnúť
iba primeranú informáciu.“
Donovaly 28.10.2010

Odôvodnenie

Mandala (v reči sanskrit znamená kruh) je budhistickou
kultovou kresbou. Používa
sa najviac v Indii a v Tibete
(por. časopis Rozmer č. 1/2008).
V 20. stor. mandalu v Európe
spropagoval švajčiarsky lekár
psychiater Carl Gustáv Jung
(1875 – 1961). Jung pochádzal
z protestantského prostredia

a netajil sa svojimi sympatiami k hinduizmu a budhizmu
na úkor kresťanstva.
V súčasnosti mandalu rozširuje Dr. Michael Harner (nar.
1929), americký antropológ, zakladateľ Nadácie pre šamanské
štúdiá. Michael Harner je autentický, celosvetovo uznávaný
biely šaman. Šamanizmus učí
od r. 1956. So svojou manželskou Sandrou žije v Kalifornii.
Poľský jezuita P. Alexander
Posacki SJ, vysokoškolský
pedagóg, varuje kresťanských
veriacich pred používaním
mandaly. Mandala totiž nie je
len technická pomôcka slúžiaca
na rozvoj človeka. Mandala ako
psychologický symbol nadnáboženstva je akýsi iniciačný
vstup k hinduistickému zmýšľaniu: „Propagácia mandaly
nemá dnes žiadne hranice
a pribúda o nej čoraz viac nekritických a ideologických prác.
Čoraz častejšie sa to však týka
malých detí, ktoré sa uvádzajú

do tejto iniciácie pod rúškom
terapie, estetiky (farby) či

ca zbožšťujúc obrazotvornosť,
znižuje v pedagogike hodnotu
kritického rozumu, čo, žiaľ,
zodpovedá duchu dnešnej doby.
Ale v súvislosti s mandalou
treba obrátiť pozornosť hlavne
na propagáciu budhizmu, hinduizmu či jungizmu a taktiež
okultizmu, ako aj na možnosť
iniciácie do onej duchovnosti,
čo by bolo narušením slobody
svedomia v otázke náboženstva
a duchovným ohrozením.“
Kongregácia pre náuku viery
(pod vedením kard. Jozefa
Ratzingera) v r. 1989 vydala
List biskupom Katolíckej cirkvi
o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, v ktorom varuje
pred zlým vplyvom východných
náboženstiev. List odporúča,
aby katolíci rozvíjali osobnú
spiritualitu a modlitbu, „ale
všetky tieto osobné cesty sa
nakoniec zbiehajú v tej ceste
k Otcovi, ktorou – ako povedal
Ježiš – je on sám“ (List... č. 29).
KBS sa v r. 2001 rozhodne
postavila proti snahe zavedenia
jogy do škôl (propagátorom
bol vtedajší minister školstva
z SDĽ). Teraz sa postavila proti
výchove a formovaniu žiakov
podľa mandaly. Tým chce
uchrániť žiakov pred vplyvom
nekresťanskej východnej ideo-

„Osvietenie“, ktoré zakúsil Budha, sa redukuje na presvedčenie, že
svet je zlý, že je prameňom zla a utrpenia pre človeka. Aby sme
sa oslobodili od tohto zla, treba sa oslobodiť od sveta, treba
roztrhať zväzky spájajúce nás s vonkajšou realitou...
Plnosťou takéhoto odpútania nie je spojenie s Bohom, ale
tzv. nirvána alebo stav dokonalej ľahostajnosti voči svetu.
Spasiť sa znamená predovšetkým oslobodiť sa od zla tým, že
zľahostajnieme voči svetu, ktorý je zdrojom zla.
V tom duchovný proces vrcholí.
Kresťanská mystika po všetky stáročia až po našu dobu budovala
a stále buduje kreťanstvo na tom, čo je v ňom najpodstatnejšie.
Buduje aj Cirkev ako spoločenstvo viery, nádeje a lásky. Buduje
civilizáciu. Pravda o Bohu Stvoriteľovi sveta a o Kristovi, jeho
Vykupiteľovi, je mocnou silou, ktorá inšpiruje vytváranie
pozitívneho vzťahu k stvoreniu a ustavične podnecuje
na zapájanie sa do jeho premeny a zdokonaľovania.
Ján Pavol II.: Prekročiť prah nádeje (s. 90 – 92)
tvorivosti. V súčasnosti sa práca
s mandalami využíva v tzv.
arteterapii (liečba umením,
výtvarná terapia), v kineziológii a v reiki pre deti. Ideológia
mandaly, glorifíkujúc či dokon-

lógie na vyučovaní katolíckeho
náboženstva. n
Teologická komisia KBS
ilustračná snímka:
www.summitpost.org
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Prežívať vedomie
katolicity
Vladyka Cyril Vasiľ SJ (nar. 10. apríla 1965) pôsobí ako
tajomník Kongregácie pre východné cirkvi. Je známy
svojím dlhoročným priateľským vzťahom k slovenským
gréckokatolíkom napriek tomu, že už dlhé roky žije
a pôsobí v Ríme.
Vladyka, už druhý rok ste
tajomníkom Kongregácie
pre východné cirkvi. Čo táto
úloha obnáša?
Do kompetencie Kongregácie
pre východné cirkvi prislúcha
riešenie všetkých záležitostí
týkajúcich sa východných
katolíkov na celom svete
a katolíkov latinského obradu na niektorých vybraných
územiach (zhruba od Egypta
smerom na východ až po Irán).
Ako tajomník sa spolu s prefektom kongregácie kardinálom
Leonardom Sandrim podieľam na prijímaní všetkých
dôležitých rozhodnutí v miere
určených kompetencií, a predovšetkým riadim vnútorný
chod úradu.
Značná časť agendy sa
vybavuje písomne, ale denne
prijímame aj návštevy predstaviteľov jednotlivých cirkví
od biskupov, rehoľných predstavených, kňazov, študentov,
laikov... Denný režim je teda
dosť pravidelný – prehľad pošty,
rozdelenie práce, kontrola jednotlivých spisov a pripravených
dokumentov, konzultácie a potom prijímanie návštev. Môže
sa stať, že jedna návšteva bude
patriarcha niektorej východnej
cirkvi žiadajúci rozšírenie územia svojho patriarchátu a hneď
za ním bude treba riešiť s technikom problém financovania
opravy prasknutého zásobníka
na topný olej v jednom z našich

kolégií (príklady čisto náhodné,
ale nie vymyslené). K tomu treba pripočítať konzultácie s iným
úradmi Rímskej kúrie, niektoré
protokolárne povinnosti voči
štátnym zastupiteľstvám a podobne.
Ktorú udalosť počas svojho
pôsobenia v tejto službe považujete za najdôležitejšiu?
Myslím si, že z osobného aj
celocirkevného hľadiska boli
mimoriadne dôležité dve
stretnutia. Prvým bolo pracovné stretnutie patriarchov a vrchných arcibiskupov východných
katolíckych cirkví so Svätým
Otcom v septembri 2009 v jeho
letnom sídle v Castelgandolfo. Išlo o stretnutie vo veľmi
úzkom kruhu, na ktorom hlavy
východných cirkví prezentovali
situáciu a problémy ich cirkví.
Druhou udalosťou bola mimoriadna biskupská synoda pre
Blízky východ, ktorá sa konala
v októbri minulého roka a bola
príležitosťou na stretnutie sa
s veľkou časťou episkopátu
východných cirkví.
Ktoré cirkevné spoločenstvá
ste už navštívili?
Pracovne som vykonal niekoľko
ciest na Ukrajinu, do Poľska,
Maďarska, Španielska, navštívil
som Bulharsko i Indiu a naposledy som bol pracovne v Sýrii.
Z ostatných ciest a stretnutí vo
mne zanechalo hlboký dojem

stretnutie východných katolíckych biskupov v bulharskom
hlavnom meste Sofia. Toto
stretnutie okrem toho, že bolo
možnosťou na bratské stretnutie biskupov, bolo aj príležitosťou na spoznanie miestnej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá slávila
150. výročie svojej únie. Hoci je
táto cirkev počtom veľmi malá,
v nedávnej minulosti počas štyroch desaťročí komunistického
prenasledovania dala Cirkvi
viacerých mučeníkov, ktorí
sú už dnes blahoslavení. Je to
cirkev dynamická, hlboko zakorenená vo svojich tradíciách,
ale súčasne prežívajúca plnosť
svojej katolíckej identity.
Ako vnímate spolužitie
katolíckych východných
a ortodoxných spoločenstiev
popri sebe?
Ekumenické vzťahy, ich šírka
a kvalita sa rôznia podľa konkrétnych situácií ovplyvnených
mnohými faktormi – od historického dedičstva, ktoré
odráža problematiku zrodu
jednotlivých pravoslávnych
cirkví a východných katolíckych
cirkví a dejiny ich vzájomných
vzťahov, až po súčasné hľadanie
platformy na spoluprácu zoči-voči spoločným ťažkostiam,
týkajúcim sa rovnako oboch
cirkví. Je preto ťažké nájsť
akési jednoznačné hodnotenie
úrovne týchto vzťahov. To, čo
považujem za pozitívne, je,

že z katolíckej strany všade
cítiť ekumenickú otvorenosť
a jednoznačné rozhodnutie
nedať sa znechutiť alebo odradiť
ťažkosťami, ktoré sprevádzajú
ekumenický dialóg.
Katolícka cirkev je teda
otvorená pre všetky formy
uskutočňovania ekumenizmu
v praxi. V jednotlivých konkrétnych situáciách však závisí
praktizovanie ekumenizmu aj
od schopnosti a ochoty pravoslávnej strany – ekumenizmus
totiž nemôže byť záležitosťou
jednostrannou, ekumenický
dialóg nemôže byť katolíckym
monológom. Aj preto vidíme,
že v niektorých situáciách sa
kontakty medzi oboma cirkvami obmedzujú na formálne
stretnutia a korektné spoločenské styky, inde sa spolupracuje
v oblastiach celospoločenského
záujmu, ako sú otázky ekológie,
sociálnej spravodlivosti, charity,
inde môžeme vidieť veľkú ústretovosť aj pri organizovaní pravidelných modlitebných stretnutí
a niektorých spoločných
liturgických slávení, badám aj
ochotu k teologickému dialógu
a spoločný postup v pastoračnej
starostlivosti o veriacich.
Miestne katolícke východné
spoločenstvá sú zvyčajne
malé v porovnaní s katolíckou či ortodoxnou cirkvou
a často aj teritoriálne izolované.

| 15

slovo 3 | 2011

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je istou výnimkou – je
totiž v porovnaní s Pravoslávnou cirkvou majoritná. Táto
situácia je v skutočnosti skôr
výnimočná, pretože väčšina katolíckych východných
cirkví je v porovnaní so svojimi
pravoslávnymi pendentami
menšinová. Z tohto vyplývajú
mnohé spoločenské a v istom
slova zmysle aj psychologické
dôsledky. Aj preto by niekto
mohol oprávnene očakávať, že
sa v nich bude prejavovať akýsi
menšinový komplex alebo dokonca komplex menejcennosti.
V skutočnosti to ale tak nie
je. Všetky katolícke východné
cirkvi si totiž jasne uvedomujú
svoju „katolicitu“, teda to, že sú
súčasťou Kristovej Cirkvi, ktorú
vo vyznaní viery vyznávame
ako jednu, svätú, katolícku
a apoštolskú, ktorú náš Spasiteľ po svojom zmŕtvychvstaní
zveril Petrovi, aby bol jej pastierom. Táto Cirkev ustanovená
a usporiadaná na tomto svete
ako spoločnosť existuje v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje
Petrov nástupca a biskupi, ktorí
sú v spoločenstve s ním.
Úloha kongregácie, a teda
aj úloha jej tajomníka spočíva
v konkrétnom napomáhaní čo
najhlbšieho prežívania tohto
vedomia na všetkých úrovniach
východných katolíckych cirkví
– od jej čelných predstaviteľov
až po každého pokrsteného
člena tejto cirkvi prostredníctvom osobných kontaktov,
pomocou pri riešení dôležitých
pastoračných otázok, starostlivosťou o formovanie dobrého
cirkevného zákonodarstva
a o dodržiavanie cirkevného
práva, pomocou pri prehlbovaní
liturgického života, vytváraním
podmienok pre duchovnú i akademickú formáciu...
Doteraz ste boli na Slovensku známy aj ako historik
a vysokoškolský pedagóg.
Nájdete si čas aj na ďalšie
štúdium našej histórie
a na odovzdávanie informácií študentom?
Aj popri práci tajomníka

kongregácie som zostal ďalej
riadnym profesorom Pápežského východného inštitútu. Teda
pokračujem v prednáškach
na tomto inštitúte, moderujem doktorské práce, odborne
vediem študentov a zúčastňujem sa na zasadnutiach
akademických orgánov. Okrem
toho mám akademické aktivity aj na iných univerzitách,
naposledy v Pápežskej Gregorovej univerzite (Gregoriáne)
a na Angelicu, teda na dominikánskej Univerzite sv. Tomáša
Akvinského v Ríme. Štúdiu
histórie našej cirkvi sa chcem
venovať aj naďalej, a to už aj
preto, že archívy kongregácie
na to poskytujú jedinečnú možnosť a inšpiráciu.
Vo svojom ostatnom rozhovore pre Slovo ste prejavili dve túžby: pokračovať
v skautingu a navštíviť svoje
titulárne sídlo v Lýbii.
V práci s mládežou v katolíckom
skautingu pokračujem v Ríme
aj naďalej v dvoch oddieloch
a ako zodpovedný duchovný
asistent pre oblasť Rím-západ.
Teším sa aj z postupného rastu
katolíckeho skautingu (FSE)
na Slovensku a v miere svojich
možností mu chcem pomáhať. Bezprostredný pastoračný
kontakt s mládežou považujem za veľmi potrebný práve
vzhľadom na prevažne „úradnú“
formu mojej práce vo Vatikáne.
Čo sa týka návštevy sídla
mojej titulárnej eparchie v Lýbii, nateraz sa nečrtá možnosť
osobnej návštevy, ale predsa
mám túto dimenziu prítomnú
v mojom živote veľmi sympatickým spôsobom. Jeden môj
priateľ, tiež skaut, mal možnosť
navštíviť moje titulárne sídlo
Ptolemaidu v Lýbii a priniesol
mi odtiaľ dosť veľký olivový
stromček, ktorý dnes rastie
na balkóne môjho bytu v sídle
kongregácie. Môžem teda povedať, že aspoň symbolicky mám
každodenný kontakt s mojou
titulárnou eparchiou.
Čo vás čaká v blízkej budúcnosti, na čo sa tešíte?

V pastoračnej oblasti sa už teraz
teším na veľkonočnú pešiu
skautskú púť, ktorú už tradične
prežívam v talianskymi skautmi
v Toskánsku, rád by som sprevádzal slovenských katolíckych
skautov na Svetové dni mládeže
v Madride, považujem si za česť
pozvanie Konferencie biskupov
Slovenska dávať koncom marca
tohto roka duchovné cvičenia
slovenským biskupom.
V oblasti mojej priamej pracovnej zodpovednosti predpokladám v najbližšej budúcnosti
spoluprácu pri spracovávaní
materiálov a výsledkov nedávnej mimoriadnej biskupskej
synody pre Blízky východ. Vo
vzťahu k problematike rastúcej
migrácie východných katolíkov
do krajín tzv. západného sveta
bude naša kongregácia aj naďalej pozorne sledovať vývoj situácie a hľadať optimálne pastoračné riešenia na zabezpečenie
pastoračnej starostlivosti pre
týchto veriacich a na ochranu
ich duchovného a liturgického
dedičstva i cirkevnej identity.
Začal sa nový rok. Čo by ste
popriali svojim rodákom?
Všetkým čitateľom chcem
zapriať požehnaný nový rok
a hojnosť Božích milostí. Nech
je náš každodenný život plný
radosti z vedomia, že Kristus,
ktorý prišiel medzi nás pred
2 000 rokmi, aj dnes prichádza
vo svojom slove a sýti nás v Eucharistii. Spoznávame ho v „najmenších“, ktorým môžeme
preukázať skutok milosrdenstva
a v pohľade na hviezdnaté
nebo, lebo „obloha hlása diela
jeho rúk“. Zároveň očakávame
stretnutie s ním na konci nášho
života i jeho príchod v sláve
na konci vekov.
Prajem každému, aby bol
„vždy pripravený“ na stretnutie s Kristom v každej chvíli
a v akejkoľvek podobe a k tomuto prianiu pripájam aj svoje
archijerejské požehnanie všetkým, ktorým sa dostane časopis
do rúk.
za rozhovor ďakuje
Juraj Gradoš

kultúra

Bojazlivé verše
Pri Bojazlivých veršoch
(2009) z básnickej dielne
Marcela Horského sa vôbec
nemusíte obávať – ani prešpekulovaných metafor, ani
lacného poetizovania, ani
exaltovanej emocionality.
Naopak. Knižný debut absolventa Gréckokatolíckej
teologickej fakulty (2005)
i UPJŠ (slovenský jazyk –
filozofia, 2010) prekvapuje
sviežimi obrazmi a ambíciou zachytiť tie drobnôstky
jeho pozorovateľských
schopností, ktoré určujú
vnímanie vonkajšieho sveta
i sveta v jeho vnútri. Zaujímavá hravosť rýmov, paralelných obrazov či formálne
hračky (napr. Báseň na dve
polovice) vyvážia časté používanie inverzií či poetizmov. Osobitnú pozornosť si
zaslúžia rýmy, ktoré okrem
svojich eufonických kvalít
vytvárajú aj tzv. vertikálne
metafory (vláčik – vláči,
stačiť – sláčik, bežím –
k veži...). V básňach sa
spájajú osobné výpovede,
hľadanie osobného prístavu
s očarením nad tajomstvami sivej všednosti. Svoje
čaro majú aj smutné rozčarovania, ktoré vedú tvrdohlavo k ďalším hľadaniam.
Veď: „Život je ako vlak, / čo
sa rúti vpred / a jeho písmo
necháva / občas aj chyby /
na dvoch linkách“.
-red
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Sprievodca
výchovou
detí 2
Naša skúsenosť

Spomínam si, aké nepríjemné
situácie sme ako rodičia prežívali, keď naša dcéra v období
medzi druhým a tretím rokom
často niekoho zo svojich
rovesníkov uhryzla. Keď niečo
chcela, keď jej niekto ublížil,
v detských hádkach, dokonca aj od veľkej radosti. Často
sa to javilo ako nezvládnuté
emócie bezmocnosti či radosti,
lebo po uhryznutí sa väčšinou
správala previnilo, mrzelo ju
to alebo si vôbec neuvedomila,
že niečo spravila. Bolo veľmi
nepríjemné byť v konfrontácii
s rodičmi, ktorí takýto problém
vo výchove nemali. Pozerali
sa na nás ako na neschopných
rodičov, pred našimi očami
trestali naše dieťa, kričali naň
a dohovárali jemu aj nám,
akoby sme boli voči tomuto
problému ľahostajní. Dávali
nám rôzne rady, ako to dcérku
odučiť. Hovorili, že ju treba
zbiť, aby vedela, že je to zlé. Tre-

ba ju silno uhryznúť, aby vedela, aké to je. Treba jej pohroziť,
že ju zatvoríme do búdy k psovi,
lebo iba psy hryzú, a podobne. Niektoré z týchto rád sme
aj vyskúšali (tie, ktoré nám
pripadali v medziach zdravej
výchovy), ale nič sa nemenilo.
Veľmi sme túžili po tom, aby to
prestalo. Často tí všetci nemali
ani potuchy, aké je to pre nás
nepríjemné. No stretli sme aj
ľudí, ktorí tým už prešli a boli
sme ich svedectvom povzbudení. Musel skrátka prejsť čas
a bez špeciálneho zásahu, ani
nevieme kedy, sa to úplne vytratilo. Dnes to neriešime. Dnes
vieme, že to bola pre nás veľká
škola. Škola pokory, trpezlivosti, dôvery v Pána a lásky k našej
dcére. Lásky bez podmienok.

Nebezpečné
porovnávanie

Výsledkom strohého porovnávania sa s druhými, bez modlit-

by a vnímania individuality detí
i celých rodín je:
1. pýcha – hrozí rodičom, ktorí
v niektorých oblastiach vnímajú
svoje deti ako lepšie v porovnaní
s inými – majú postoj, že tí druhí
sú neschopní, nerobia to správne, nerobia to ako my.
2. bolesť /skľúčenosť – hrozí
rodičom, ktorí pri porovnaní
s inými deťmi vnímajú svoje
deti ako horšie – postoj neschopnosti, ja to neviem, moje
deti sú nemožné ...

Výchova
vo Svätom Duchu

Ako príklad toho, čo znamená
výchova detí vo Svätom Duchu,
si všimnime sv. Pavla. On vo
svojom povolaní apoštola mal
často svoj plán, predstavu
a mnoho poradcov. A iste mali
dobrý úmysel naplniť svet radostnou zvesťou evanjelia. Ale
to, ako to malo konkrétne vyzerať, hľadali v modlitbe. Hľadali,

čo chce Svätý Duch: „Ako slúžili
Pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: ,Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo; na ktoré
som ich povolal.’ Oni sa postili
a modlili, vložili na nich ruky
a prepustili ich. A oni, vyslaní
Duchom Svätým, došli do Seleucie ...“ (Sk 13, 2 − 5)
Inokedy im Svätý Duch
niečo nedovolil. „Prešli cez
Frýgiu a galatský kraj, lebo
Svätý Duch im bránil hlásať
slovo v Ázii. Keď došli k Mýzii,
pokúšali sa dostať do Bitýnie,
ale Ježišov Duch im to nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli
do Troady. Tam mal Pavol
v noci videnie. Stál pred ním
akýsi Macedónčan a prosil ho:
,Prejdi do Macedónska a pomôž nám!’ Hneď ako mal toto
videnie, usilovali sme sa odísť
do Macedónska, presvedčení, že
nás Boh volá hlásať im evanjelium.“ (Sk 16, 6nn)
Podriaďovať sa v povolaní výchovy Svätému Duchu zname-
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ná žiť život vo Svätom Duchu a spolu
s ostatnými oblasťami života mu
odovzdať aj túto. Biblia nám nedáva
konkrétne návody, termíny a odpovede na uvedené otázky, čo ju robí
serióznou, nie lacnou a tendenčnou
príručkou, ktorá sľubuje „hory, doly“.
Jej posolstvo je však jasné: „Hľadajte
teda najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť, a toto všetko dostanete
navyše“. Aj v oblasti výchovy.
Pozor! Nechceme tým povedať, že
sa netreba pýtať, že sa netreba radiť
a inšpirovať. Ale nad všetkými poradcami má posledné slovo Svätý Duch.

Ako žiť a vychovávať vo
Svätom Duchu

Radi by sme boli úplne konkrétni
a pomenovali niekoľko konkrétnych
rád vychádzajúcich z našej skúsenosti a z pozorovania, ktoré napomáhajú
postoju dôvery a životu vo Svätom
Duchu.
1. Ak ste ešte neodovzdali svoj život
a s ním i svoje rodičovstvo a výchovu detí Bohu, oddeľte si chvíľku
času a jednoduchou modlitbou to
urobte. Pamätajte pri tom, že tak
či onak patria vaše deti Bohu. Ako
hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi
(KKC 2222), sú darom od neho a sú
tu preto, lebo má s nimi svoj plán.
Proste o múdrosť a vedenie Svätým
Duchom, aby ste tento plán mohli
odhaľovať. Toto robte čo najčastejšie.
2. Vyhľadajte ozajstné povzbudenie a inšpiráciu u ľudí – kresťanských
rodičov, ktorí vykazujú znaky života
pod vedením Svätého Ducha. Spoznáte ich podľa toho, že dokážu po-

korne priznať svoje chyby vo výchove
a ak sa delia s úspechmi, neupriamujú pozornosť na seba, ale pripisujú
ich Pánovi. Tí vás dokážu pochopiť,
podporiť a niesť v modlitbách.
3. Využite ponuku Cirkvi (napr.
Kurz Samuel o výchove a odovzdávaní viery deťom), možnosť duchovného poradenstva a modlitby (napr.
Centrum pre rodinu na Sigorde,
modlitebná linka, kňaz s manželkou
vo vašej farnosti ...), kresťanských
psychológov, kresťanskú literatúru vo
výchove...
4. Čo môžete robiť v oblasti
výchovy detí bez toho, aby ste niečo
pokazili, je modliť sa a obetovať sa
(pôst, sebazaprenie) za svoje deti.
Je známou duchovnou zákonitosťou, že v pôstoch je človek citlivejší
na vedenie Svätého Ducha, telo je
totiž umŕtvené. „Ako slúžili Pánovi
a postili sa, povedal Duch Svätý: ,Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo,
na ktoré som ich povolal.’“ (Sk 13, 2)
Sme mladá rodina s troma pomerne malými deťmi, preto sme písali
predovšetkým o situáciách z našich
pomerov. Mám však nádej, že tieto
riadky vám budú na budovanie,
povzbudenie, budú prínosom aj pre
vaše konkrétne situácie. Nech Božia
Matka a sv. Jozef nám u Pána Ježiša
vyprosia veľa milostí a trpezlivosti,
a hlavne dar prijať spásu pre nás
i naše deti. n
Miroslava Sochovičová
(dokončenie
z predchádzajúceho čísla)
ilustračná snímka:
themediapush.wordpress.com

Otázka
Marcel Horský
Ten kvet verí vo vieru
Pevne je v nej zasadený
Koreňmi si berie živiny
Z bielej zeme neba
Ten kvet dúfa v nádej
Živou vodou polievaný
Čistí listy k svätosti
Zelená sa slnkom neba
Ten kvet ľúbi láskou
Milosťou je rozkvitnutý
Lupene má celkom svieže
V červenú mieša farby
Boh v ňom ohňom večnosti
Prikvitol ku kvetu druhý
Žasol hlasom z takých darov
Stačí tiché prikývnutie
A všetko to bohatstvo
Môžu mať spoločné
zo zbierky Bojazlivé verše

varovanie

Duchovná výzbroj 4: Pás pravdy

„S

tojte teda: bedrá si prepášte pravdou.“
(Ef 6, 14)
V dobe, keď apoštol Pavol písal List Efezanom, mužský odev pozostával obyčajne
z voľnej košele, ktorá väčšinou siahala
po kolená. Táto dlhšia košeľa sa nazývala
tunika. Rímsky vojak si opaskom pevne
sťahoval tuniku okolo svojho tela, aby mu
neprekážala v pohybe a boji s nepriateľom.
Ak by to neurobil, záhyby tuniky by mu
bránili v pohybe a v používaní ostatných
častí výzbroje. Utiahnutie opaskom bolo
životne dôležité a bolo to základom pre
všetko ostatné.

Božie slovo nás učí, že naším opaskom je
pravda. Môžeme sa vtedy pohybovať rýchlo
a slobodne. Pás pravdy znamená čestnosť,
úprimnosť, otvorenosť a priamosť. Opásať
sa pravdou = žiť podľa Božieho slova – byť
poctivý, úprimný vo viere, bez pretvárky.
Denne na nás útočí pretvárka a pokrytectvo. Mnohé veci robíme len preto, aby
sme sa za každú cenu páčili tomuto svetu,
ľuďom týchto dní. Naše ústa vedia chrliť
mnoho náboženských fráz, ktoré v srdci
veľakrát nemyslíme vážne. Svoju slabosť
vieme prikrývať a maskovať tvrdým moralizovaním blížnych a skrývať sa za maskou

hlbokej duchovnosti a obradnosti. Opásať
sa opaskom pravdy znamená nebáť sa ukázať svoju slabosť, nebáť sa odhaliť, akými
sme v skutočnosti. Vtedy môžeme zakúsiť
Ježišovo prijatie, a to nás robí slobodnými
pred blížnymi.
Apoštol Pavol sa takto opásal pásom
pravdy: „A tak sa budem radšej chváliť
svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala
Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní
a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som
slabý, vtedy som silný.“ (2 Kor 12, 9 – 10)
Damián Saraka
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Krajina slepých
Drahí mladí priatelia,
ako bohoslovec som spolu
s mojou terajšou manželkou
organizoval letný kresťanský
tábor pre mladých. Stalo sa, že
účastníčka stretnutia stratila
vzácnu retiazku. Najprv sa ju
pokúšala nájsť sama. Márne.
Potom si zavolala kamarátky,
ale nenašli ju. Potom celý tábor
hľadal stratenú retiazku, ale nepodarilo sa ju nájsť. Po nejakom
čase sa dievča zmierilo s tým,
že vzácnu retiazku nemá. Bola
veľmi smutná a celý čas bez
nálady, no neskôr už aj zabudla,
že čosi vzácne mala.
Takto sa často správa človek
(a možno aj ty) v duchovnom
živote. Skús si spomenúť
na deň, keď si mal po prvýkrát
skúsenosť s prijatím Ježiša Krista do svojho života. Aké to bolo
nádherné! Cítil si istotu, že Boh
je s tebou. Že je svetlom, ktoré
potrebujú všetci žijúci v tomto
svete temna, hriechu, klamstva, nečistoty, odsudzovania,
pýchy a slepoty, ktorá nás vedie
do záhuby.
Bolo by pre nás dobré, keby
sme sa nanovo odhodlali opus-

tiť pohodlie a vydali sa na cestu
hľadania. Evanjelista Matúš
cituje proroka Izaiáša: „Ľud
bývajúci v temnotách uvidel
veľké svetlo. Svetlo zažiarilo
tým, čo sedeli v temnom kraji
smrti“ (Mt 4, 16). Môže priniesť
svetlo aj do tvojho života, aj keď
mu často nerozumieš a stále sa
nechávaš strhávať vírom tohto
sveta.
Spisovateľ H. G. Wells napísal
poviedku Krajina slepých. Rozpráva, že kdesi v horách južnej
Ameriky je údolie úplne odrezané od sveta. Izoláciu vytvorili
strmé steny vrchov, ktoré obkolesujú údolie. Len ťažko by sa
niekto z tohto údolia mohol dostať von. Údolie bolo obývané.
Mnohé generácie žili na tomto
kúsku zeme bez toho, aby tušili
o existencii vonkajšieho sveta.
Všetci boli poznačení telesnou
chybou, ktorá sa prenášala
z pokolenia na pokolenie – boli
slepí. Nepoznali ani význam
slova vidieť. To poznamenalo
celý ich život. Stavali si príbytky bez okien. Nerozoznávali
deň a noc, ale hovorili o čase
tepla a čase chladu. Hlas, sluch

a hmat boli jedinými prostriedkami ich komunikácie. Vytvorili
si svoje zákony i systém riadenia
svojej pospolitosti. Jedného dňa
sa narušil pokojný život týchto

ho mohlo (podľa ich názoru)
voviesť do „normálneho“ života.
Horolezcovi sa našťastie podarilo ujsť.
Obrazne povedané, obyvateľom krajiny slepých sa môže
stať každý z nás, kto ustane
a zmieri sa s tým, že nepotrebuje Krista do svojho života.
Krajinou slepých je svet, v ktorom žiješ. Ponúka hriech. Je to
svet, v ktorom víťazí klamstvo,
v ktorom je moderná nečistota
a smilstvo, svet plný rozvodov
a nepokojov.
Quo vadis? Kam smeruješ?
Ktorým smerom sa uberá tvoj
život? Ideš cestou, na ktorej
môžeš stretnúť Pána Ježiša,
lásku, pokoj, porozumenie
alebo len cestou, ktorá pozná
internet, mobily a iné výdobytky tejto doby? Vyhovárať sa je
zbytočné.
Napriek tomu, aký si, Boh sa
nad tebou nepohoršuje, ale každý deň ponúka možnosť začať
odznova v každej oblasti života.
Snaž sa ho znova nájsť a prijmi
ho ako svetlo v tvojej krajine
slepých.
Viac než čokoľvek iné potrebujeme všetci vedieť, že Boh
miluje každého jedného z nás.

Keby platilo „oko za oko“, svet by zostal slepý.
Mahátma Gándhí
Aký slepý je človek, že na škodu svojej duše
sa naväzuje na nestále stvorenia!
František Borgiáš
ľudí. Jeden horolezec mal pri
výstupe na vrch nehodu. Lano
sa uvoľnilo a on sa zrútil. Mal
však šťastie. Kríky a vetvy stromov utlmili pád. Keď sa prebral,
spozoroval, že údolie, do ktorého sa dostal, je obývané. To
bolo pre neho veľmi čudné,
pretože nikdy nepočul, že by tu
niekto žil. Ešte väčšie prekvapenie zažil, keď pochopil, že
všetci obyvatelia sú slepí. Tí
zas nevedeli pochopiť, že vidí.
Považovali to za deformáciu.
Stalo sa to príčinou mnohých
konfliktov. Nakoniec sa rozhodli horolezca oslepiť, lebo len to

Sv. apoštol Ján nás uisťuje:
„Božia láska k nám sa prejavila
v tom, že Boh poslal svojho
jednorodeného Syna na svet,
aby sme skrze neho mali život.
Láska je v tom, že nie my sme
milovali Boha, ale že on miloval
nás a poslal svojho Syna...“ (1 Jn
4, 9 – 10). Túto pravdu musíš
prijať do celého svojho vnútra.
A začneš v tej krajine slepých
byť vidiacim a šťastným, pretože
ti bude svietiť Kristus. n
Peter Hrib
ilustračná snímka:
Archív GMC Bárka
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Volal si ma 2
P
o 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 chodiť, že
sú okolo mňa ľudia. Preniklo
ma nevýslovné šťastie, ktoré sa
nedá opísať.
Pri spovedi mi ako pokánie kňaz uložil pomodliť sa
istú modlitbu. Počas nej som
vnímal akoby hlas v srdci, ktorý
mi hovoril: „Ty si ma v tú noc
volal, tak som prišiel“. A vtedy
som po prvýkrát zažil, že Boh
existuje, že Ježiš je skutočný
a živý aj teraz. Vnímal som
jeho blízkosť, to, že mu na mne
záleží a že mi rozumie, že vidí
do môjho srdca a vie o všetkom, čo prežívam. Vždy, keď
sa dalo, modlil som sa. Pýtal
som sa Ježiša, čo mám robiť,
a prosil o pomoc. Veci sa začali
postupne meniť. Po dvoch
týždňoch lekár v správe napísal,
že nejavím žiadne abstinenčné
príznaky. No moji rodičia ma
dali ešte na špeciálne preliečenie do druhého strediska
v Košiciach, v ktorom pacienti
bežne strávia šesť týždňov. Mne
po dvoch týždňoch povedali, že
keď chcem, môžem ísť domov,
ale že sa tam určite vrátim.
Stále som vnímal Božiu silu
a múdrosť vo všetkom konaní

a dennodenná modlitba ma
udržiavala v radosti a pri chuti
do života. Po dvoch týždňoch
som šiel domov a viac som sa
tam nevrátil. Po týchto udalostiach sa výrazne začal meniť
môj spôsob života. Jedna veľmi
dôležitá zmena je, že už deväť
rokov som nezobral žiadnu
drogu a nemal som ani nutkanie začať znova. Hneď po návrate z liečenia som začal sám
od seba chodiť na sväté omše,
aby som počúval Božie slovo,
modlil sa a prijímal sviatosti.
Vzťah k dievčatám sa postupne
zmenil (žiadne vzťahy kvôli
sexu a užívaniu si – to bol dlhý
proces premeny a očisťovania,
ktorý sčasti ešte trvá). Rozbehli
sme spoločenstvo mladých v našom meste, ktorí mali túžbu
spoločne prežívať vzťah k Bohu.
Postupne ma Boh viedol rôznymi cestami misií. Misijná škola
v Podolínci, odtiaľ do Kazachstanu, Turkmenistanu, opäť
misijná škola až po bakalársku
štátnicu na vysokej škole (odbor
misiológia).
Tých obrátení v mojom živote
od tohto prvého bolo už viac,
aj keď neboli také dramatické
(napríklad zanedbanie pravidelnej modlitby). Ale na druhej
strane ma to „nakoplo“ na novú
etapu osobnej modlitby. Uvedomil som si jej nevyhnutnosť,
to, že je zdrojom mojej viery,

lásky a správnych rozhodnutí,
je ochranou, zárukou dobrých
vzťahov, posilou...
Píšem o tom aj preto, lebo
zažívam realitu života, keď sa
z každej strany chce na človeka
nalepiť hriech. A niekedy sa mu
to podarí. Prichádzajú aj chvíle,
keď príde púšť do vzťahu s Bohom a už ho tak intenzívne nevnímate, keď veci zovšednejú,
keď vás opustí najlepší priateľ...

Ale je to realita, z ktorej Boh
neodišiel. Zdá sa mi, že sa akoby
skrýva, aby bol znova mnou
hľadaný a nájdený. A vždy sa mi
dá nájsť. Chce však vedieť, či mi
na ňom záleží.
Je to super, že sa dá nájsť aj
v najväčšej tme. n
Marek
(dokončenie z minulého čísla)
ilustračná snímka:
sxc.hu

Mimochodom, Marek sa pripravuje na prijatie ďalšej sviatosti,
a to už nie podľa priania rodičov, ale podľa svojho priania – na sviatosť manželstva.

slovo o biblii

Boh nových začiatkov

D

ostal som nový nápad. To je teda novina! Čo prinesie Nový rok? Aké bude
nové auto? Vydrží mi nový vzťah? Podobné
otázky, aké máme my, zamestnávali aj ľudí
biblických čias. Výrazom „nový, novota“
označuje Biblia to, čo sa líši od starého,
užívaného, obvyklého. Pomenúva to, čo je
iné ako doposiaľ, nápadné, prekvapujúce,
zaujímavé a neslýchané. Nový môže byť
kvalitatívne lepší, neopotrebovaný, čistý,
ale aj nepoznaný, neznámy, nevyskúšaný,
tajomný.
Nové bolo v Izraeli často vyčleňované

na posvätné účely. Božiu archu naložili
na nový voz. Ahiáš roztrhol nový plášť
na dvanásť kusov, a tak prorokoval rozdelenie krajiny (1 Kr 11, 30n). Obetovali sa
zvieratá, ktoré ešte nenosili jarmo. Prvotiny
úrody a novorodenci boli zasvätení Pánovi.
Elizeus použil novú nádobu, aby očistil
nezdravé vody (2 Kr 2, 20). A Ježiša uložili
do nového hrobu, „v ktorom ešte nik neležal“ (Jn 19, 41).
Obdarovať niekoho novým darom je
prejavom úcty. Najväčším darom, ktorý
dáva Boh človeku zo svojej lásky, je dar

nového života skrze obetu svojho jediného
Syna. Každý nový deň dostávame šancu
začať nanovo s novým srdcom a novým
duchom (porov. Ez 18, 31). Boh tým, ktorí
ho prijali, zasľúbil nové meno, nové rúcho
a novú silu. Ba v Božom zámere je aj celková
obnova stvorenia: „A ten, čo sedel na tróne,
povedal: ,Hľa, všetko robím nové‘“ (Zjv 21,
5) alebo „hľa, ja stvorím nové nebo a novú
zem a na predošlé sa nebude spomínať“ (Iz
65, 17).
Marica Kipikašová
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Sánkovačka
B
lížil sa víkend. Michal ho mohol konečne stráviť s rodinou. Naposledy ju
videl na Vianoce, keď bol doma. Už
mesiac brázdil cesty po celej Európe. Neraz
musel stáť hodiny v kolónach. V tom čase
bol myšlienkami pri svojej manželke Adele
a ich dvoch deťoch – Michalovi a Lucii.
Zásielka, ktorú mal odviesť, mala meškanie. Mohol ísť teda domov. Nad ich malou
dedinou sa jagali snehom postriebrené
vrchy. No nebolo to práve najlepšie miesto
na poriadnu sánkovačku, ktorú sľúbil
deťom na Vianoce. Vyšli si do Litmanovej.
Rozhodol sa tak spojiť dve želania naraz.
Manželke sľúbil, že tam raz pôjdu na horu
Zvir spolu ako rodina.
Sobota bola úžasná, na svahu bolo
množstvo ľudí z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Deti si to užívali naplno. Dokonca
sa s manželkou zviezli aj oni. Cítil, ako mu
v žilách prúdi iná krv. Cítil v nich svoju
rodinu, ich spoločný život. Bolo to úžasné.
Večer v hoteli, keď deti zaspali, si urobili s manželkou krásny večer. Spoločná
neskorá večera bez nutnosti umývať riad
či variť jej prišla vhod. Bola to milá zmena.
A konečne sa mohli pokojne porozprávať,
zasmiať sa, žartovať i polichotiť si. Bol
to čas pre nich. Vzácny ako drahokam,
potrebný ako soľ.
Ráno si privstali. Chceli stihnúť celý
program na hore Zvir. Bolo to niečo
jedinečné. Michal sa snažil spomenúť, no
márne lovil v pamäti – takúto liturgiu ešte
nezažil. Bola výnimočná v mnohých ohľadoch. Stromy, čo stáli na okraji čistiny, boli
ako piliere v katedrále. Nad nimi sa jagalo
úžasné modré nebo, po ktorom plávali
malé biele obláčiky. Nik neutekal dozadu,
každý sedel čím bližšie pri oltári. A sedeli
natesno, aby sa zahriali. Jednou rukou
objal Adelu, druhou prešiel po hlave Lucii,
ktorá si ľahla na jeho nohu. Znova cítil to,
čo včera – rodinu. Bol s nimi a bolo mu

veľmi dobre. V tejto pohode bez pretvárky
vnímal každé slovo kňaza, každú prosbu.
Nebál sa vložiť do úst kňaza svoje vlastné
prosby a keď kňaz hovoril o pokoji, myslel
na pokoj svojej rodiny. Keď hovoril o uzdravení, myslel na zdravie svojich milovaných.
Všetko si zosobnil.
Ku koncu bohoslužby mu napadlo, že
sa vyspovedá. Poprosil manželku, aby
počkala s deťmi, že sa chce s kňazom porozprávať. Usmiala sa. Keď vyznával svoje
hriechy, cítil, ako ho to oslobodzuje. Cítil,
ako z neho padajú okovy, čo ho spútavali.
Nechápal ten rozdiel. Spovedal sa predsa
pred Vianocami, ako mal vo zvyku už roky
– dvakrát do roka. Teraz to bolo iné. Citeľne
iné. Úžasné.
Po spovedi objal svoju manželku a spoločne išli na obed. Prekvapil ich, keď na salaši začal obed slovami: „Pomodlime sa“.
Manželka neprotestovala. Tešila sa. Deti
poslušne vstali a spolu sa pomodlili. Okolo
sediaci nechápavo na nich pozerali. Vôbec
ho to netrápilo. Našiel pokoj. Pokoj v rodine, pokoj v sebe. Keď dojedali, zdvihla sa
mladá rodina v kúte reštaurácie a zakončila
obed modlitbou. Potom neznámy chlap
prišiel k Michalovi a povedal iba jedno
slovo: „Ďakujem“.
Michal to cítil. Zmenilo sa vnímanie
sveta naokolo, zmenil sa on. Nikdy nebol
zlý, pohan, nerúhal sa... No nemohol o sebe
povedať, že je dobrý kresťan, dobrý manžel
a otec. Teraz jasne vedel, že stojí na tej
správnej ceste. Nebola ľahká, veď po nej
musel ťahať svoju rodinu ako Miška a Luciu
na sánkach. No boli na nej aj úžasné
momenty, pre ktoré sa oplatí pretrpieť veľa
námah. Stačilo sa pozrieť deťom do očí.
Boli rozžiarené a plné radosti. A v ich hĺbke
čítal niečo dôležitejšie – že ho milujú a že je
pre ne ten najlepší otec na svete. n
Jeremy
ilustračná snímka: Mária Žarnayová

Prijatie
Stojím na vlakovej stanici. O pár minút
mi ide vlak. Z myšlienok ma vytrhne vyčítavý, ba až nahnevaný hlas: „Hej, milá
pani, každý chce cestovať, nielen vy!“
Otočím sa za hlasom. Vo vedľajšom rade
stojí staršia pani, ktorá si s ťažkosťami
vyberá peniaze a za ňou mladá, perfektne upravená dievčina. Pani sa na ňu
bez slova smutne pozrie, zdvihne tašku

a postaví sa do ďalšieho radu. Slečna sa
suverénne postaví k okienku a o chvíľu
už sebavedome odkráča. Že za ňou ostali
len oči plné smútku si už všimnúť nestihla.. Je mi ľúto tej panej, jej neprijatia.
No vzápätí si uvedomujem, koľkokrát sa
aj mne Boh ukazuje v mojich blížnych.
Zavrhnem ho rovnako?
Mária Dudová-Bašistová
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Zármutok
Svätí otcovia hovoria o nebezpečenstve smútku, ktorý považujú
za druh nenávisti. Je podľa nich prejavom nedôvery Bohu, paralyzuje
nás a robí nemilými ľuďom. Za najhorší druh smútku považujú závisť, že sa inému darí dobre. Skúsila som teda pohľadať v Biblii ľudí,
ktorí mali so zármutkom skúsenosť.

S

mutný bol Jakub po Jozefovom zmiznutí. Smútila
Anna, keď ju Fenena
urážala pre neplodnosť. Smutná
sa vrátila Noemi z cudziny
po smrti manžela a oboch
synov. Zarmútení pre smrť blízkych boli aj Dávid, sunamitka,
naimská vdova, Mária s Martou, ba aj sám Ježiš. S plačom
sa modlili židia v Perzii spolu
s Ester, keď Haman vyhlásil
dátum vyvraždenia židovského
ľudu. Smútil Jonáš, keď vyschol
ricínovník a Boh mu vyčítal, že
nedokáže smútiť nad záhubou
Ninivčanov. Plakali židia, keď
im Nehemiáš čítal slová Zákona
a oni spoznali svoj hriech. Plaču
a smútku je v Biblii omnoho
viac a na úsilie spraviť v tom systém som v tej chvíli rezignovala.
Ľudia smútili z rôznych
príčin a Boh reagoval tiež rôzne.
Anne dopraje dieťa. Vzkriesi
syna sunamitke, naimskej
vdove, Lazára, ale nevzkriesi
Jonatána ani muža a synov
Noemi. Raz pošle Izraelitom

zázračné vyslobodenie, inokedy
si použije krehkú Ester. Jonáša
len pokarhá a nechá tak. Raz
dáva veci, akoby „padali z neba“,
inokedy sa človek musí zapojiť a niekedy si Boh situáciu
použije „iba“ na poučenie. Raz
o treste za hriech nehovorí,
ale Dávidovi napriek pokániu
syna berie. Našla som však aj
iné miesto. Ježiš pri rozlúčke
s apoštolmi hovorí: „Ale srdce
vám naplnil smútok.... Je pre
vás lepšie, aby som odišiel. Lebo
ak neodídem, Tešiteľ k vám
nepríde“ (Jn 16, 6 n). Apoštoli
smútia, lebo sa končia krásne tri
roky a Ježiš odchádza. Nielenže
ich potešuje, ale sľubuje im aj
príchod Utešiteľa. Je ním Svätý
Duch, ktorý je aj Duchom pravdy, sily, rady, pomoci, múdrosti,
odvahy, lásky...
Keďže Svätý Duch prebýva
v nás, pozná tie najúčinnejšie
spôsoby potešenia. Ako sme
rôzni my, také rôzne potešenia rozdáva. Raz jeho útecha
spočíva v tom, že ti dá múdrosť

vyriešiť problém. Inokedy ti
dá odvahu povedať priamo
a čestne, čo si myslíš, a niekedy
ti zase pošepká, že netreba
bojovať, ale nastaviť druhé líce.
Prijať za to súd okolia, stratu
nejakých výhod i dobrého mena
chce tiež odvahu. Inokedy ti
ukáže ľudí, ktorým môžeš poslúžiť a keď tak robíš, smútok sa
vytratí sám, „urazený, že si si ho
nevšímal“. Svätý Duch ťa bude
potešovať aj tak, že ti ukáže veci
pravdivo, ako sú. Možno odhalí
tvoj diel viny a situáciu z uhla
pohľadu osoby, ktorú súdiš.
Alebo odhalí precitlivenosť
a nelogickosť tvojho smútku.
Raz ti pošle na pomoc človeka, inokedy ťa nechá samého.
V každom prípade ovocie jeho
útechy bude vždy v súlade s Písmom, povedie ťa bližšie k Bohu
a bude jednoznačne v súlade
s pravdou. Ako často človek
rešpektuje tzv. milosrdné lži!
Náš Utešiteľ je ale Duch pravdy
a niet v ňom ani zrnka klamstva. Ako je drevo stále drevené

a voda mokrá, tak je Boh stále
pravdivý. Je aj Duchom odvahy
a sily, aby si túto pravdu vedel
prijať a zariadiť sa podľa nej.
Ak hľadáš útechu pri Bohu,
dostaneš ju. Ale ak si sa za úľavou vybral „do sveta“, zožneš
ovocie toho, v koho moci svet
je a kto je otcom lži (klame aj
o úľave, ktorú ti ponúka, a nakoniec ti ju nedá). Božia útecha
nemusí byť podľa tvojich
predstáv, ale nikdy ťa neoklame.
Dokonca ti dá omnoho lepšie
veci. Nevzkriesil synov Noemi
ani jej muža, ale rodina jej
nevesty Rút a Bóza a život doma
v Betleheme jej boli obrovskou
útechou. Starozákonného Jozefa Boh neobháji po falošnom
obvinení, ale „je s ním vo väzení“, dáva mu múdrosť správať sa
tam, dáva mu odvahu vydržať to
a nakoniec ho vyvýši a zachráni
celý národ.
Ak Boh neodpovedá v tvojom
zármutku tak, ako by si chcel,
neznamená to, že si ťa nevšíma.
Je to on, kto ti dáva vytrvalosť,
múdrosť, odvahu prejsť skúsenosťou a všetko, čo potrebuješ,
aby si vo svojom trápení nezahorkol a aby si mohol vyčkať
a vidieť to východisko, ktoré pre
teba pripravil. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Arcibiskup Meletios Antiochijský

P

ochádzal zo slávneho rodu z Melitíny
v Arménsku. Pre svoju láskavosť bol
zvolený za biskupa v Sebaste. Po nejakom
čase ho nepriatelia zo Sebasty vyhnali.
Odišiel do sýrskej púšte. V roku 331 zavrhli
ariáni antiochijského patriarchu Eustatia
a nastolili svojho biskupa. Toho pravoverní katolíci neuznávali a začali sa ariánom
vyhýbať. V roku 361 zosadili ariáni svojho
biskupa a spoločne s katolíkmi zvolili
za patriarchu Meleta. Cisár Konštancius
voľbu potvrdil. No časť pravoverných katolíkov nového biskupa neuznávala.
Ariáni si mysleli, že Melet sa pridá na ich
stranu, ale pomýlili sa. Raz kázal o Svätej
Trojici a dokazoval, že Syn je rovnakej

podstaty ako Otec. V chráme nastal veľký
šum. Archidiakon mu dokonca položil ruku
na ústa, aby nemohol ďalej hovoriť. Vtedy
Melet zdvihol hore tri prsty. Potom dva
z nich zložil a jeden zdvihol, aby znázornil pravdu, že sú tri božské osoby, ale len
jeden Boh. Archidiakon chcel zamedziť aj
tomu, tak biskupovi uvoľnil ústa a chytil ho
za ruku. V tej chvíli Melet zvolal: „A tieto tri
sú jedno!“ Po tridsiatich dňoch vo funkcii
bol Melet vyhnaný z Antiochie. Za patriarchu bol zvolený heretik Euzoj. Pretože
pravoverní katolíci, ktorí Meleta neuznávali, si zvolili tiež patriarchu, boli v meste
traja biskupi.

Keď nastúpil cisár Julián Apostata, rozkolu v Antiochii sa tešil. Preto dovolil, aby sa
aj Melet vrátil v roku 362 do mesta. Biskupovi prívrženci ho privítali s radosťou a celý
Východ ho považoval za jediného právoplatného patriarchu. Vo svojej funkcii bojoval Melet s rozmáhajúcim sa pohanstvom,
ktoré Julián podporoval. Meleta za to poslal
do vyhnanstva, ktoré ale netrvalo dlho, lebo
Julián čoskoro zomrel.
V roku 381 predsedal v Carihrade Druhému všeobecnému koncilu, počas ktorého
aj zomrel. Pochovali ho v Chráme svätých
apoštolov. Po roku previezli jeho ostatky
do Antiochie.
Jozef Gača

22 | na každý deň
PONDELOK 31. január
Divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján
Čítania: Jak 2, 14 – 26, zač. 53; Mk 10, 46 –
52, zač. 48

Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!
(Mk 10, 47)

Bartimej tým hlasnejšie volal, čím živšie si
uvedomoval svoju biedu a čím viac vzrastala
v ňom viera, že Ježiš mu môže pomôcť. Toto
je pre nás akousi výzvou prosiť o zrak. Aj
my sme duchovne slepí. Viac-menej všetci.
Nikto z nás ešte nevidí Boha v jeho dielach
tak, ako by ho mal vidieť. A Ježiš je nám stále na dosah. S tou istou mocou a dobrotou,
ktorou uzdravil slepého Bartimeja.
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Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo sviatku Stretnutia Pána. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Panenská Bohorodička a deviaty irmos
z utierne sviatku. Myrovanie. (HS: 360; PZ:
338; HP: 352)

ŠTVRTOK 3. február
Spravodlivý Simeon Bohopríjemca
a prorokyňa Anna
Čítania: Jak 4,7 – 5,9, zač. 56; Mk 11, 27 –
33, zač. 52 (rad. z 32. týž.); Hebr 9, 11 – 14,
zač. 321b; Lk 2, 25 – 38, zač. 8 (sv.)

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Mučeník Tryfón
Čítania: Jak 3, 1 – 10, zač. 54; Mk 11, 11 – 23,
zač. 50 (rad. z 32. týž.); Rim 8, 28 – 39, zač.
99; Lk 10, 19 – 21, zač. 51b (sv.)

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti zo Stretnutia a Spravodlivým. (HS: 361; PZ: 340; HP: 354)

UTOROK 1. február

Keď na druhý deň z Betánie odchádzali,
pocítil hlad. (Mk 11, 12)
Pocítil hlad. Po ľudskej láske a porozumení, kvôli ktorým sa denne zastavuje aj pri
každom z nás. Ale nič na ňom nenašiel. Nič
okrem lístia, ktoré v našom živote predstavuje náboženské vzdelávanie a naše pekné,
niekedy veľmi pekné predsavzatia... Zaiste,
aj lístie je pre strom dôležité. Ale cieľ, pre
ktorý sa sadí a pestuje, je ovocie.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár, Sláva, I teraz kondák predprazdenstva. Prokimen, Aleluja a pričasten
dňa. (HS: 359, 155; PZ: 337, 109; HP: 351, 110)

STREDA 2. február
Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista
Čítania: Hebr 7, 7 – 17, zač. 316; Lk 2, 22b –
40, zač. 7

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji... (Lk 2, 29)
Keď Simeon držal dieťa Ježiša v náručí, tvoril s ním akýsi tajomný uzol, v ktorom
sa spájal Starý zákon s Novým. Hovoril:
„Teraz prepustíš, Pane...“ Týmito slovami
oznamoval, čo sa dialo v prítomnosti. Staré
ustupovalo novému, nádej dávala miesto
skutočnosti. Vzal ho do náručia, hoci Svätý
Duch mu sľúbil len to, že ho uvidí. Boh je
taký... Vždy dá viac, než sľubuje. Vždy dá
viac, než prosíme.

Liturgia: Menlivé časti ako 2. februára.
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

NEDEĽA 6. február
36. nedeľa (32.) po Päťdesiatnici – o Zachejovi
Biskup Bukol

Akou mocou toto robíš? (Mk 11, 28)
Človek prestal počúvať. Chce len rozprávať.
Vždy je hrozné, keď človek nepočuje Slovo,
ktoré prišlo na svet, aby prinieslo spásu.
Najmä vo chvíľach, v ktorých by sme ho
veľmi potrebovali. A stáva sa to. Obyčajne
preto, že srdce človeka i jeho uši otupejú
a nie sú už schopné vnímať nijakú Božiu reč.
Pane, nauč nás viac počúvať.

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

odcudzíme, máme sa k sebe priblížiť najprv
ľútosťou a potom sedemdesiatsedemkrát zopakovaným odpustením. Takto sa dosahuje
a rozmnožuje svätosť Cirkvi a zabezpečuje
naša vlastná spása.

PIATOK 4. február
Prepodobný Izidor Peluzijský
Čítania: 1 Pt 1, 1 – 2. 11 – 12. 2, 6 – 10, zač. 58;
Mk 12, 1 – 12, zač. 53

Istý človek vysadil vinicu. Obohnal ju
plotom, vykopal jamu a postavil vežu.
(Mk 12, 1)

Vinica z Pánovho podobenstva nám pripomína našu vlastnú dušu. Boh – Hospodár už
urobil všetko, aby prinášala úrodu. Daroval
nám spoločenstvo ako pevnú ohradu, Božie
slovo ako strážnu vežu, z ktorej sa dá vidieť
všetko, čo je v nej. Udalosti, zvlášť tie bolestné, sú lisom. Pane, mám naozaj všetko, stačí
už len moja ochota pracovať a odovzdať
podiel úrody.
Liturgia: Menlivé časti ako 2. februára.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 360; PZ: 338;
HP: 352)

SOBOTA 5. február
Mučenica Agáta
Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Lk 17, 3 –
10, zač. 84

A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší
proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe
a povie: „Ľutujem“, odpusť mu! (Lk 17, 4)
Priateľov si vyberáme. Bratov nie... Tých
dostávame. Aj v Božej rodine – v Cirkvi.
Ak sa niekedy zlým správaním navzájom

Čítania: 1 Tim 4, 9 – 15, zač. 285b; Lk 19,
1 – 10, zač. 94

Zatúžil vidieť Ježiša, kto to je. Bežal teda
napred a vyšiel na planý figovník, aby ho
videl. (Lk 19, 3 – 4)
Čas Vianoc je už za nami a naše myšlienky
sa pomaly začínajú upierať k Veľkému pôstu
a veľkonočným sviatkom. Je to čas, keď
uvažujeme o svojom vzťahu k Bohu. Kto to
robí s vážnosťou, odhalí mnohé nedostatky
a hriechy. Výsledkom môže byť znechutenie
nad sebou, ktoré môže viesť k zúfalstvu
a ľahostajnosti v duchovnom živote.
Dnešné evanjelium nám ukazuje inú, tú
správnu cestu. Poznanie vlastnej nehodnosti
je cestou k Ježišovi.
Postava mýtnika Zacheja je nám dôverne
známa. Pred stretnutím s Ježišom by ho
nebolo možno za niečo pochváliť. Vyberal
vyššie dane, ako bolo treba. Bol to obyčajný
zlodej, a navyše aj zradca vlastného národa,
pretože spolupracoval s rímskou armádou.
Mal však jednu dobrú črtu. Uvedomoval si
hriešnosť svojho konania. Práve to ho hnalo
vyliezť na figovník, len aby videl Ježiša. Urobil tak prvý krok, hoci nevedomky, k stretnutiu s Ježišom. Ježiš mu vyšiel v ústrety. Pozval sa k nemu sám. Toto stretnutie zbúralo
v Zachejovi všetky bariéry, ktoré mu bránili
zmeniť svoj život a napraviť predchádzajúce
krivdy. Ako sa stretnúť s Kristom? Jednou
z možností je Božie slovo. Stačí ho len vziať
do rúk a čítať. Božie slovo je tajomná kniha,
kde sa slovo stotožňuje s osobou, s Kristom.
Poznanie vlastnej hriešnosti a nehodnosti
teda nemá viesť k zúfalstvu alebo ľahostaj-
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nosti, ale k vedomému kroku k Ježišovi.

(Mk 12, 30 – 31)

Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na utierni
štvrté. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod nedeľný. Tropár hlasu a sviatku. Sláva kondák hlasu, I teraz kondák
sviatku, prokimen, Aleluja a pričasten hlasu
a sviatku. (HS: 146, 360; PZ: 100, 338; HP:
101, 352)

Čo mám robiť? Stačí ti zachovať jediné
prikázanie a budeš žiť naveky. Len nezabudni, že sa skladá z dvoch častí a tými sa
prikazujú tri lásky: k Bohu, k sebe a k blížnemu. Nebo sa nedáva za vedomosti. Dáva sa
za lásku. A láska – to sú konkrétne skutky.
Skutky, ktoré napĺňajú povolanie a poslanie, ktoré sú vo vzájomnej závislosti, ktorú
nesmieme rušiť.

PONDELOK 7. február
Biskup Partenios
Čítania: 1 Pt 2, 21b – 3, 9, zač. 59; Mk 12,
13 – 17, zač. 54

Čo je cisárovo, dávajte cisárovi, a čo je
Božie, Bohu. (Mk 12, 17)
Bez dane, ktorá sa platí peniazmi, by cisár
nesplnil poslanie, ktoré mu dal Boh pre naše
spoločné dobro. Podľa prvého a hlavného
prikázania všetko, čo sme a čo máme, patrí
Bohu. Dajte Bohu – ale ako inak, ak nie
poslušnosťou každému jeho slovu?
Pane, daj nám pochopiť, že si Pánom nad
pánmi a Kráľom nad kráľmi.
Liturgia: Menlivé časti ako 2. februára.
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

UTOROK 8. február
Veľkomučeník Teodor Stratilat
Čítania: 1 Pt 3, 10 – 22, zač. 60; Mk 12, 18 –
27, zač. 55 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Mt 10, 16 – 22, zač. 36 (sv. Teodorovi)

Tu prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že
niet zmŕtvychvstania. (Mk 12, 18)
Teoreticky nepatríme medzi saducejov, lebo
veríme vo večný život. Ale čo hovorí o tejto našej viere denná prax? Naše lipnutia
na osoby a veci? Čo hovorí o našej viere vo
večný život náš smútok, ktorý sa objaví,
keď sa nám nedostane ľudského uznania,
pochvaly a potlesku? Čo hovorí náš strach
z pribúdania rokov a chorôb? Uznajme,
možno nie sme až tak ďaleko od saducejskej
nevery.
Liturgia: Menlivé časti ako 2. februára.
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

STREDA 9. február
Zakončenie sviatku Stretnutia nášho
Pána Ježiša Krista
Mučeník Nikefor
Čítania: 1 Pt 4, 1 – 11, zač. 61; Mk 12, 28 – 37,
zač. 56

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej
svojej mysle a z celej svojej sily! Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého!

Liturgia: Menlivé časti ako 2. februára.
(HS: 360; PZ: 338; HP: 352)

ŠTVRTOK 10. február
Mučeník Charalampés
Čítania: 1 Pt 4, 12 – 5, 5, zač. 62; Mk 12, 38 –
44, zač. 57

Ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo
mala, celé svoje živobytie. (Mk 12, 44)
Veľkosť daru sa nemeria podľa toho, kto
koľko dal, ale podľa toho, koľko mu ostalo.
Milión bez dvoch halierov je stále málo. Ale
dva posledné haliere sú aj bez milióna veľa.
Dve dobré slová alebo úsmevy v napätí nie
sú málo ani dva unavené kroky k trpiacemu
nie sú málo. A koľko je ešte v našom živote
takýchto príležitostí dať svoje posledné dva
haliere?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 11. február
Hieromučeník Blažej
Čítania: 2 Pt1,1 – 10, zač.64; Mk 13,1 – 8,
zač.58

Nezostane tu kameň na kameni. (Mk 13,
2)

Padne nepravá bohopocta. Padne každá
čisto ľudská istota. Ani vaše domy nebudú
dosť pevné. Ani vaše vozy dosť rýchle. Vaše
zlato stratí v tých chvíľach svoj lesk. A vaše
priateľské oslovenia svoju ozvenu. Ostane
len jeden kameň, na ktorom budete môcť
stavať svoj pokoj a svoju istotu: kameň môjho slova, prijatého a uskutočneného.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Zdržanlivosť od mäsa. (HS:
159; PZ: 114; HP: 114)

SOBOTA 12. február
Arcibiskup Meletios
Čítania: 2 Tim 2, 11 – 19, zač. 293; Lk 18, 2 –
8a, zač. 88

A Boh neobráni svojich vyvolených, čo
k nemu volajú dňom i nocou, a bude
k nim nevšímavý? (Lk 18, 7)

Súženia môžu viesť človeka k Bohu, ale
môžu ho viesť aj od neho. Závisí to od toho,
ako mu dôveruje. Kto dôveruje, toho vždy
vypočuje. Aj keď nie práve vtedy, keď si to
praje, a nie práve tak, ako si to predstavuje.
Ale vždy vtedy a vždy tak, ako je to najosožnejšie pre človeka a jeho spásu. Bože, ty si
nechal trpieť a zomrieť aj svojho Syna, ale
nenechal si ho v hrobe zabudnutia.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo soboty. (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 13. február
Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi
Prepodobný Martinián
Čítania: 2 Tim 3, 10 – 15, zač. 296; Lk 18,
10 – 14, zač. 89

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Lk

10, 13)

Najväčším nepriateľom počítača je počítačový vírus. Dokáže vymazať všetky
predchádzajúce informácie. Nedá sa s ním
pracovať, kým sa tento vírus neodstráni.
Aj v duchovnom živote existuje podobný
„vírus“. Deštruktívne pôsobí v celom snažení
človeka. Je to pýcha. Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nás varuje pred touto
duchovnou chorobou. Pýcha je jedným
z hlavných hriechov. Vieme si veľmi ľahko
predstaviť pyšného človeka. Snažíme sa, aby
sa táto predstava nestotožňovala s naším
štýlom života. Ak sa nám to darí, namýšľame si, že nie sme pyšní.
S pýchou to však nie je také jednoduché. Je
ako špina. Nech sa už akokoľvek často umývame, o chvíľu sa opäť zašpiníme. Boj proti
pýche je celoživotnou záležitosťou.
Tí, ktorým vírus zasiahne počítač, sa snažia
rýchlo nasadiť antivírový program, aby sa
zabránilo ničeniu pôvodného programu.
Kresťan, ktorý objaví vo svojom duchovnom živote pýchu, musí tiež ihneď nasadiť
zbraň – pokoru. Pokora nie je nedôstojným
ponižovaním seba samého, ale je to úsilie
o pravdivé poznanie seba. Pokorný človek
dokáže hovoriť o svojich schopnostiach,
ale je si vedomý, že každá dobrá vec, každá
múdrosť, každý talent je darom od Boha. Vie
aj o svojich slabostiach, dokáže ich priznať
a s Božou pomocou proti nim bojuje. Pane,
daj rásť našej pokore.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na utierni
piate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár piateho hlasu. Sláva kondák
triódy, I teraz bohorodičník podľa predpisu.
Prokimen, Aleluja a pričasten z hlasu. (HS:
148, 202; PZ: 101, 164; HP: 102, 160)
Alexander Andrejko
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Narodenie Krista 4
Postava pred
svätým Jozefom

V spodnej časti ikony narodenia
Krista sa s postavou pestúna
Jozefa spája postava, ktorej
identitu sa pokúsime poodhaliť.
Obvykle sa chápe ako postava
pastiera. Objavila sa však teória,
že táto postava je pokušiteľ.
V prospech teórie o pokúšaní sv.
Jozefa diablom hovorí: 1. ustarostená póza sv. Jozefa, ktorá
poukazuje na jeho pochybnosť
o tom, čo sa uskutočnilo; 2.
pastier je zhrbený a starý; 3. má
pokrivenú a vyschnutú palicu,
ktorá symbolizuje to, čo pokušiteľ hovorí: „Tak ako z tejto
suchej palice nevyrastie strom,
nemôže dôjsť k narodeniu bez
muža“; 4. diabol predsa nemohol premrhať udalosť, akou bolo
narodenie Spasiteľa; 5. existuje
stará srbská ikona, kde je pastier
zobrazený s maskou.
Predpokladajme, že postava starého pastiera, ktorého
súčasní bádatelia považujú
za neoddeliteľný prvok ikony, je
skutočne diabol. Všimnime si,
ako sa zobrazuje nečistá sila, zlý

duch na iných ikonách:
1. V ikonách posledného súdu
sú to okrídlené, ľuďom podobné nahé postavy s hrivou zježených vlasov či obludy podobné
zvieratám.
2. Na ikone pokúšania sv.
Antona Pustovníka sú diabli
zobrazení v podobe rôznofarebných príšer.
3. Na ikone sv. Juraja má diabol podobu hada – draka.
4. Na ikone zostúpenia Krista
do predpeklia sú diabli zobrazení podobne ako na ikonách
posledného súdu.
5. Na niektorých ikonách
zjavenia Pána (krst Krista v Jordáne) je v hlbinách rieky diabol
zobrazený ako starý nahý muž.
6. Na ikone archanjela
Michala porážajúceho satana
je diabol zobrazený v podobe
nahého okrídleného človeka so
zježenými vlasmi a useknutými
krídlami.
V spojitosti s ikonou narodenia Pána nás zaujímajú iba
formy zobrazenia, ktoré majú
ľudskú podobu. Základná
charakteristika diabla zobraze-

KNIHA:
Fynn – Pane Bůh, tady Anna

Už niekoľko rokov je
na knižnom trhu veľmi
milá kniha, ktorá sa
stala klasickým čítaním
v po anglicky hovoriacich krajinách. Vernon
Sproxton v predhovore
knihy hovorí: „Existují
dobré knihy, ucházejíci
a špatné knihy. ... Pro mě však existuje ještě
jedna kategorie: jsou to knihy s velkým K.
Ta, kterou držíte v ruce, k nim patří. Knihy
s velkým K jsou ty, jež vyvolají v čtenářově
duši zásadní změnu.“ Tri a polročný príbeh
malej Anny a jej veľkého priateľa Fynna,
s ktorým odhaľuje skryté hlbočiny života,
je naozaj nezabudnuteľným čítaním. Anna
svojím pohľadom na svet a Boha neraz
zaskočí Fynna i čitateľa. Nechajte sa aj vy
vtiahnuť do ich sveta.
Dada Kolesárová

ného v ľudskej podobe je teda
takáto: nahota, useknuté alebo
ošklbané krátke krídla ako pri
hmyze (na rozdiel od veľkých
vtáčích krídel anjelov); majú
chvosty, zježené vlasy a nemajú
farbu tela, ale najčastejšie tmavohnedú, popolavú až čiernu.
Z toho vyplýva, že v ikone sa
skutočne zobrazuje sv. Jozef
a pastier. Korešponduje to
s Lukášovým evanjeliom (2, 1 –
20), kde sa hovorí o zvestovaní
dobrej zvesti pastierom a o tom,
že keď pastieri prišli do Betlehema, našli Máriu, Jozefa a dieťa
uložené v jasliach. Ďalší dôkaz
pravosti spočíva v tom, že ak
sa nad diskutabilnou postavou
nachádza popis, tak hovorí iba
o pastierovi, žiadne iné definície
neboli v ikone objavené. Vyvstáva otázka, o čom mohli hovoriť
pastier a sv. Jozef. Odpoveď nám
dáva sv. evanjelista Lukáš: „Keď
ich videli (Máriu, Jozefa a dieťa
uložené v jasliach), vyrozprávali
im, čo im bolo povedané o tomto dieťati“ (Lk 2, 17).
Postava pastiera – diabla
nezodpovedá žiadnej tradícii,

FILM:
Letters to God – Listy Bohu

Tento príbeh je neobyčajný. Tento príbeh je vážny.
Tento príbeh je veľmi
zvláštny. No tento príbeh
je pravdivý. Tyler Doherty
je 8-ročný chlapec, ktorý
má rakovinu. Napriek
svojej ťažkej chorobe
oplýva väčším optimizmom, radosťou a nádejou ako ktokoľvek
iný v jeho okolí. To, čo mu pomáha, je
papier, pero a viera. Tyler bezvýhradne verí
v Boha a Bohu. Píše mu listy. Tie si ale nachádzajú ako adresáta samotného poštára,
ktorého život zničil alkohol. A čo bude
ďalej? To si pozrite v krásnom filme plnom
nádeje, odpustenia a viery, ktorá premieňa
všetkých a všetko. Chlapec vlastne nepísal
listy Bohu, ale Boh písal listy prostredníctvom chlapca poštárovi. Pozrite si a posúďte sami.
Lukáš Petruš

ani apokryfnej, ani bohoslužobnej, ani učeniu sv. otcov a už
vonkoncom nie Svätému písmu.
A tak na základe povedaného
vyvstáva otázka, prečo zostavovatelia legendy o pokušiteľovi
stojacom pred sv. Jozefom neobrátili pozornosť na skutočnosť,
že v evanjeliu a bohoslužobných
textoch sa hovorí len o zvestovaní pastierov Márii a Jozefovi
a o zjavení sa anjelov sv. Jozefovi.
Podľa mienky niektorých
komentátorov postava odetá
v kožuchu a stojaca pred sv.
Jozefom zobrazuje proroka Izaiáša, ktorý oznamuje Jozefovi,
že ním predpovedané proroctvo
o príchode Mesiáša (Iz 7, 14) sa
práve naplnilo. n
Milan Gábor
Ikona Narodenia
od Emílie Dankovčíkovej;
snímka: Jozef Kron

HUDBA: Anberlin – Dark is
the Way, Light is the Place

Skupinka Anberlin
predstavuje zaujímavé
zoskupenie na scéne
kresťanskej hudby.
To potvrdila aj svojím
novým albumom Dark
is the Way, Light is the
Place (Tma je cestou, ale svetlo je cieľom).
Už svojím singlom Impossible (Nemožné)
a videoklipom k nemu, ktorý vyšiel pred
vydaním albumu, bolo jasné, že tento
album opäť prinesie niečo nové. Mnohí
označujú túto skupinu za predstaviteľov
alternatívneho kresťanského rocku, ale ak
si vypočujete ich nový album, zistíte, že je
to viac než len alternatíva. Hudba samotná
akoby bola modlitbou a piesne znejú ako
spiritualitou nabité tóny. Aj v tomto albume sa skupina nebojí používať kombináciu
dlhých slovných fráz a zvláštnych zvukov,
ktoré dopĺňajú piesne.
Lukáš Petruš
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Drienica – 2 eurá; Elena Škovránová, Drienica – 2 eurá; Margita Škovránová, Drienica
– 2 eurá; Anna Šurinová, Drienica – 2 eurá;
Helena Kuzmová, Košice-Furča – 2 eurá;
Ladislav Mizerák, Košice-Furča – 2 eurá;
Anna Mizeráková, Košice-Furča – 2 eurá;
Štefan Dubašák, Telgárt – 2 eurá; Jozef
Kendra, Zlaté Moravce – 2 eurá; PhDr. Ján
Komorovský, CSc, Trenčín – 2 eurá; Michal
Kuruc, Orlov – 2 eurá; Vladimír Pančák, Oľka
– 2 eurá; Mária Šipulová, Šumiac – 2 eurá
Srdečne ďakujeme!
blahoželáme

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
Naši jubilanti:
50 rokov: Ing. Ľubomír Fedor, Žilina;
Ing. Zuzana Kráľová, Košice; Helena Kudláčová, Priekopa; Júlia Rozmanová, Sečovce
60 rokov: Monika Belejová, Dlhé Klčovo;
Helena Bialková, Drienov; Mária Fedorčáková, Trebišov
70 rokov: Ing. Ján Čverčko, Košice; Mária
Habuštová, Sobrance; Mária Hatalová,
Kežmarok; Alica Kancová, Sobrance; Margita
Kavčáková, Veľká Tŕňa; Žofia Kotuličová,
Jurkova Voľa; Ján Sabol, Fulianka; Viera Štefanovičová, Sečovce; Ján Vasiľko, Choňkovce
75 rokov: Barbora Bokomlašková, Trebišov; RNDR. Pavol Grecula, DrSc, Košice;
Mária Hossuová, Vysoká nad Uhom; Mária
Hromjaková, Tichý Potok; Anna Kločanková,
Zbudza; Alžbeta Litváková, Novosad; Margita
Marinčáková, Trnkov; Juraj Slávik, Vranov nad
Topľou; Mária Tomková, Trebišov; Alžbeta
Zorvanová, Poprad
80 rokov: Mária Ivanová, Slivník; Mária
Karafová, Červená Voda; Anna Kaščáková, Dlhé Klčovo; Irena Sabolová, Lesné;
prof. Michal Sivčo, PhD, Humenné; Alžbeta
Vyžinkárová, Košice, Anna Ivanková, Rakovec
nad Ondavou
85 rokov: Anna Chavalčáková, Stakčín; Ján
Majzeľ, Soľ; Mária Piatničková, Moravany;
Mária Romanová, Bánovce nad Ondavou;

Anna Vargová, Kravany
90 rokov: Anna Bačišinová, Hlinné; Ján
Onuško, Sečovská Polianka
Na spolok darovali:
Justína Hospodárová, Bratislava – 7 eur;
Juraj Mantič, Bratislava – 7 eur; Daniel
Škoviera, Bratislava – 7 eur; Anna Baková,
Valaliky – 7 eur; GkFÚ Trenčín – 7 eur; Ivan
Konôpka, Kriváň – 7 eur; Milan Zeman, Nižný
Kelčov – 7 eur; Cyril Hospodár, Košice-Furča
– 7 eur; Michal Džatko, Bratislava – 4 eurá;
Štefan Krajňák, Bratislava – 4 eurá; GkFÚ
Fulianka – 4 eurá; Mária Štenková, Humenné
– 4 eurá; doc. Ing. Jozef Fejda, CSc, Bratislava
– 3 eurá; Mária Cimbalová, Bratislava – 2
eurá; Daniel Dian, Bratislava – 2 eurá; otec
Vojtech Rosík, Bratislava – 2 eurá; Andrej
Škoviera, Bratislava – 2 eurá; Ján Radvanský,
Bunkovce – 2 eurá; Anna Birčáková, Drienica
– 2 eurá; Helena Čarnická, Drienica – 2 eurá;
Helena Fechová, Drienica – 2 eurá; Oľga
Fechová, Drienica – 2 eurá; GkFÚ Drienica
– 2 eurá; Peter Javorský, Drienica – 2 eurá;
Margita Olejárová, Drienica – 2 eurá; Mária
Polomčáková, Drienica – 2 eurá; Vincent
Sedlák, Drienica – 2 eurá; Anna Staneková,

31. januára oslávi
svoje narodeniny aj
meniny duchovný otec
Emil Lechman. V júni
si tiež pripomenie 15
rokov kňazstva, keď si
ho Pán povolal do svojej vinice, aby hlásal
Božie slovo a vysluhoval sviatosti. Ďakujeme
Bohu za nášho duchovného otca, za všetko,
čo pre nás a našu farnosť robí. Do ďalších
rokov života mu vyprosujeme ešte veľa Božích
milostí od dobrotivého Boha, darov Presvätého Ducha, dobré zdravie, a hlavne veľa
trpezlivosti s nami. Mnoho rokov, šťastných
rokov prajú veriaci z Klenova.
oznamy
Duchovné cvičenia v Juskovej Voli
Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva
Faustínum pozýva na 3-dňové duchovné cvičenia, ktoré budú prebiehať v Juskovej Voli pri
Vranove nad Topľou (gréckokatolícke centrum
Bárka) v termíne od 4. do 6. marca 2011.
DC vedie p. Melichar J. Matis OP a sr. Clareta
Fečová KMBM. Prihlásiť sa môžete na tel. č.
0911 188 875 alebo e-mailom: dcfaustinum@
gmail.com.
Poplatok za DC, v ktorom je zahrnuté ubyto-

n Upozornenie pre veriacich vodičov:
Ak ste sa aj pomodlili skôr, než ste sadli za volant, ale potom sa ženiete
rýchlosťou dvesto kilometrov za hodinu po našich hrozných cestách,
môže sa stať, že anjeli strážni vám nebudú stačiť.
n Kňaz sa snaží počas hodiny náboženstva naviesť deti, aby sa pred
každým jedlom pomodlili. A preto sa pýta Janka:
„Čo hovorí tvoj ocko, keď sa rodina posadí k jedlu?“
„Šetrite maslom, opäť zdraželo.“
n „Viete, ako sa do malej fiatky zmestia štyri slony?“
„Dva vpredu a dva vzadu.“
„A ako poznáte, že sú v kine slony?“
„Pretože pred kinom parkuje malá fiatka!“
n Príde pán do ZOO s veľkým ľadovým medveďom a kričí:
„Kde je ten pán, ktorý mi predal tohto malého bieleho škrečka?“
n Lev rozdeľuje zvieratá do dvoch skupín. „Tie, čo ste pekné, napravo,
tie, čo ste múdre, naľavo.“
Nastane trma-vrma, rozmiestnia sa, iba žaba zostane sedieť. Lev sa jej
spýta: „Prečo si sa nezaradila?“
Žaba: „Čo sa mám roztrhnúť?“
n Veveričky lúskajú oriešky. Z prvého vyberú zlaté šaty. Z druhého
vyberú strieborné šaty. Z tretieho vyberú diamantové šaty.
Jedna sa ozve: „Ak to bude takto pokračovať, umrieme od hladu!“

vanie a strava, je 35 eur.
Začiatok je v piatok o 15.00 hod., končí sa
v nedeľu obedom.
Záujemcov registruje a informácie poskytuje
p. Lešková.
Farský byt v Trnave
Gréckokatolíci v Trnave prosia o finančnú
podporu na kúpu farského bytu. Číslo účtu
je 10 51 70 00 01 / 11 11. Pán Boh odmeň!
otec Ján Burda SJ a farníci
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.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov
a zlátenie. Pokrývanie kostolných striech
a veží. Tel: 035/659 31 39, 0905 389 168,
www.reart.szm.sk
Predám rodinnú hrobku – suchú, vybetónovanú, s krytom, pre 3x2 truhly na Cintoríne
Slávičie údolie v Bratislave. Výhodná kúpa.
Telefón: 02 555 76 222 (večer)
CENNÍK inzercie
Občianska inzercia: znak (vrátane medzier):
2 centy a fotografia alebo rámček 2 eurá.
Meno zvýrazňujeme zadarmo.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu
(od 40 rokov života a od 20 rokov kňazstva)
do 200 znakov je za dobrovoľný príspevok.
Firemna inzercia: znak (vrátane medzier):
3 centy a fotografia alebo rámček 3 eurá.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
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tv lux – doma je doma
Pondelok – Piatok 06.45 Správy / Spravodajský
súhrn 07.00 Svätá omša P 07.30 Každý deň so
svätými P 07.35 Návratka P 07.45 Pri káve 12.00
Anjel Pána 12.15 Krátke správy P 22.50 Doma je
doma 23.45 Správy 23.55 Z prameňa
31.01. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Zmysel
utrpenia 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30
FILMiX ⓬ 12.30 Druhé šance ⓬ 13.00 Pozdĺž
čínsko-mjanmarskej hranice –„Syn človeka nemá
kde skloniť hlavu“ 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 Rwanda – Zmierenie
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 Cesty Ježiša – Tajomný život Ježiša
01.02. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia –
magazín – Cena človeka (Taliansko) ⓬ 11.30
Štúdio AHA! 12.30 Cesty Ježiša – Tajomný život
Ježiša 13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30
Závislosti – Joint náš každodenný 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 – Zmysel utrpenia 17.00 Vlastná cesta
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Boh
v Tibete – Katolíci a budhisti pri Slanom prameni
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 Rwanda – Zmierenie ⓬
02.02. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45 Ako
slimák Maťo našiel škriatka Klinčeka 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 Rwanda – Zmierenie 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 Vešpery
na sviatok Obetovania Pána P 18.30 Rozprávočka P
18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami
18.55 Ženský kláštor Hurez v Rumunsku P 19.25
Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P
20.00 Správy P 20.10 Zabetónovaný v Bohu ⓬ P
20.20 Čaviareň live P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri
káve 22.25 Boh v Tibete – Katolíci a budhisti pri
Slanom prameni ⓬
03.02. (štvrtok) 08.30 Svätý František (2) 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 Boh
v Tibete – Katolíci a budhisti pri Slanom prameni
⓬ 13.00 Poltón klub 13.55 Závislosti – Joint
náš každodenný ⓬ 14.15 Pri káve 15.00 Moja
misia – magazín – Cena človeka (Taliansko) ⓬
16.15 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Ako
Maťo s Klinčekom zachránili les 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 V Božích rukách ⓬ P 19.25 Poltón P 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 Ženský kláštor Hurez v Rumunsku
04.02. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Ako sa Maťo
s Klinčekom opaľovali 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
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univerzita 11.40 Katechéza 12.30 Ženský kláštor
Hurez v Rumunsku 13.00 Rwanda – Zmierenie
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 Svätý František (2)
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 – Prvá Veľká noc P
19.25 Saleziánsky magazín 19.50 Návratka 20.00
Správy P 20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20
Moja misia – magazín – Čo slová nepovedia (Sibír)
⓬ 21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri
káve 22.25 V Božích rukách ⓬
05.02. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý František (3) P 07.25 Sme katolíci – Spoveď P 07.50
Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35 Mestečko
nádeje P 08.50 Ako Maťo s Klinčekom nespoznali
blchu P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Môj názor 10.00
Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Čaviareň live
11.50 Závislosti – Joint náš každodenný 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 Rwanda – Zmierenie ⓬ 16.30 V Božích
rukách ⓬ 17.00 Cesty Ježiša – Prvá Veľká noc
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 František (1) ⓬ P
22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla 23.45
Spravodajský súhrn
06.02. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Sme katolíci – Spoveď 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 Ženský kláštor Hurez v Rumunsku 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Svätý František
(3) 13.15 Sme katolíci – Spoveď 13.40 Klbko
13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje
14.35 Ako Maťo s Klinčekom našli poklad P 14.55
Cesty Ježiša – Prvá Veľká noc 15.30 František (1)
⓬ 17.20 Návratka 17.30 Octava dies P 18.00
Saleziánsky magazín 18.30 Rozprávočka P 18.40
Putovanie kalváriami 18.45 Vlastná cesta P 19.15
Poézia 19.30 Gurmánska misia 19.45 Katechéza P
20.00 Spravodajský súhrn 20.15 Závislosti – Joint
náš každodenný ⓬ 20.25 Boh v Tibete – Katolíci
a budhisti pri Slanom prameni ⓬ 20.50 Putovanie
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou
vetou 21.50 Moja misia – magazín – Čo slová
nepovedia (Sibír) ⓬ 22.50 Čaviareň live 23.45
Spravodajský súhrn
07.02. (pondelok) 08.30 Sme katolíci – Spoveď
09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn
10.20 Z prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30
FILMiX ⓬ 12.30 V Božích rukách ⓬ 13.00
Boh v Tibete – Katolíci a budhisti pri Slanom
prameni 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 Etiópia – Krok za krokom 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 – Prvá Veľká noc
08.02. (utorok) 08.30 Centrum nápadov 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 Moja misia –
magazín – Čo slová nepovedia (Sibír) ⓬ 11.30
Štúdio AHA! 12.30 Cesty Ježiša – Prvá Veľká noc
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Závislosti –
Joint náš každodenný 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 – Spoveď 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma
je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Boh v Tibete –
Dedičstvo viery 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 Etiópia – Krok
za krokom ⓬
09.02. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45 Ako
Maťo s Klinčekom vrátili vajíčko... 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 Etiópia – Krok za krokom 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 Bačkovo v Bulharsku P 19.25 Gurmánska misia
19.40 Kniha P 19.55 Prehľad katolíckych periodík P
20.00 Správy P 20.10 Dokonalé rozpúšťadlo ⓬ P
20.20 Poltón klub P 21.15 Vlastná cesta 21.45 Pri
káve 22.25 Boh v Tibete – Dedičstvo viery
10.02. (štvrtok) 08.30 Svätý František (3) 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 Boh
v Tibete – Dedičstvo viery ⓬ 13.00 Čaviareň live
13.55 Dokonalé rozpúšťadlo ⓬ 14.15 Pri káve
15.00 Moja misia – magazín – Čo slová nepovedia
(Sibír) ⓬ 16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko
16.45 Ako Maťo s Klinčekom zasadili šušku 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 Nech sa mi stane podľa tvojho
slova ⓬ P 19.25 Poltón 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 Ortodoxný kláštor Bačkovo v Bulharsku
11.02. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Ako prišiel vták
Gabo na svet 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 Bačkovo v Bulharsku 13.00 Etiópia – Krok za krokom 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 (3)
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 – Zázraky na jazere P
19.25 FILMiX ⓬ P 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja
misia – magazín – Pútnici a cudzinci (Island) ⓬ P
21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve
22.25 Nech sa mi stane podľa tvojho slova ⓬
12.02. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (4) P 07.25 Sme katolíci – Sväté písmo
a tradícia P 07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35 Mestečko nádeje P 08.50 Vták Gabo
a vlak P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou vetou
10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50 Poltón
klub 11.50 Dokonalé rozpúšťadlo 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 Etiópia
– Krok za krokom ⓬ 16.30 Nech sa mi stane
podľa tvojho slova ⓬ 17.00 Cesty Ježiša – Zázraky
na jazere 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 František (2)
⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Nikodéma

23.45 Spravodajský súhrn
13.02. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn
07.00 Sme katolíci – Sväté písmo a tradícia 07.30
U Nikodéma 08.55 Katechézy Benedikta XVI.
09.20 Putovanie kalváriami 09.25 Návratka 09.30
Luxáreň 10.00 Svätá omša ⓬ P 11.30 Ortodoxný
kláštor Bačkovo v Bulharsku 12.00 Anjel Pána P
12.30 Poézia P 12.50 Svätý František (4) 13.15
Sme katolíci – Sväté písmo a tradícia 13.40 Klbko
13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje
14.35 Vták Gabo sa fotografuje P 14.55 Cesty Ježiša
– Zázraky na jazere 15.30 František (2) ⓬ 17.20
Návratka 17.30 Octava dies P 18.00 Poltón 18.30
Rozprávočka P 18.40 Putovanie kalváriami 18.45
Vlastná cesta 19.15 Poézia 19.30 Kniha 19.45
Katechéza P 20.00 Spravodajský súhrn 20.15
Dokonalé rozpúšťadlo ⓬ 20.25 Boh v Tibete –
Dedičstvo viery ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami
21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj názor 21.50

Moja misia – magazín – Pútnici a cudzinci (Island)
⓬ 22.50 Poltón klub 23.45 Spravodajský súhrn
stv – dvojka

29.01. (sobota) 14.30 Poltón – gospelová
hitparáda 20.00 Bob Kennedy – muž, ktorý chcel
zmeniť Ameriku – dokument
30.01. (nedeľa) 13.10 Poltón – magazín o gospelovej hudbe 13.35 Orientácie – múzeum Samuela
Godru v stredných Plachtinciach. V tichu kajúcnosti – M. Rázusová-Martáková. Apoštol Peter.
Svedectvo Jána Antala 14.10 Slovo 23.10 Slovo R
31.01. (pondelok) 13.40 Orientácie R
01.02. (utorok) 21.35 Na ceste po Jeruzaleme
– cestopisný seriál
02.02. (streda) 17.00 Na ceste po Jeruzaleme R
06.02. (nedeľa) 13.30 Orientácie 13.55 Slovo
14.40 Folklórny festival Detva R 23.45 Slovo R
07.02. (pondelok) 13.30 Orientácie R
10.02. (štvrtok) 14.30 Sféry dôverné – diskusná
relácia na tému: Zmluva medzi SR a Vatikánom.
Hostia: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup a metropolita, Mikuláš Dzurinda,
minister zahraničných vecí SR, Marek Šmid, dekan
Právnickej fakulty TU
13.02. (nedeľa) 13.00 Orientácie – náboženský
magazín z Košíc 13.30 Slovo 23.30 Slovo R

rádio lumen
27.01. (štvrtok) 20.30 História a my – Pôsobenie
jezuitov na Slovensku v minulosti
28.01. (piatok) 20.30 ÚV hovor – Osteoporóza,
ktorej sa hovorí tichý zlodej kostí a predstavuje epidémiu vo vyspelých krajinách, s dôrazom na priekopnícku liečbu osteoporózy u žien po rakovine prsníka.
Hosť: MUDr. Beáta Špániková z Onkologického ústavu
sv. Alžbety v Bratislave, ktorá odštartovala liečbu osteoporózy pre ženy po rakovine prsníka na Slovensku
v roku 2005.
29.01. (sobota) 20.30 Od ucha k uchu – Jednota
kresťanov v Cirkvi
30.01. (nedeľa) 13.00 Literárna kaviareň – Ján
Kostra, 100. výročie narodenia, 2. časť, prierez autorovou tvorbou 14.00 Rozhlasová hra Údel matky (hra
o obetovaní Pána) 15.30 Svetlo nádeje – na návšteve
u Lenky Longauerovej, vedúcej základnej organizácie
Zväzu diabetikov Slovenska v Banskej Bystrici 21.00
Karmel – Ľudia naplnení Bohom. Hostia: manželia
Ladislav a Terézia Lenczovci
31.01. (pondelok) 20.30 Študenské šapitó 1 –
Kam na vysokú školu. Hosť: PhDr. Jana Šajbanová,
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výchovná poradkyňa z Katolíckeho gymnázia Štefana
Moyzesa v Banskej Bystrici 2 – Nedeľa Katolíckej
univerzity. Hosť: rektor KU profesor Tadeus Zasepa
(telefonicky)
01.02. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Deň
zasväteného života. Hosť: don Anton Červeň
06.02. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Cyklus
poslucháčskych príbehov Zo života do života 15.30
Svetlo nádeje – Dvojfarebný svet – detstvo malých
Afričanov. Hosť: Mgr. Art. Martina Bencová-Utešená,
PhD, predsedníčka OZ Dvojfarebný svet
12.02. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka svätá liturgia (Košice)
13.02. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Pieseň
o Bernadete (hra o lurdskom zjavení Panny Márie)
20.02. (nedeľa) 21.00 Karmel – On je živý; 16.
medzinárodné stretnutie mladých (28. – 30. januára
v Nitre)
Nové rubriky od februára 2011 o 10.30
Pondelok – Čítanie z kníh Starého zákona
Utorok – Spoločenský komentár
Streda – Sonda do života Cirkvi
Štvrtok – Prehľad kresťanskej tlače
Piatok – Choďte a hlásajte (rozbor nedeľných
a sviatočných liturgických čítaní)

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
13.02. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Svetový deň
modlitieb žien 2011 – Čile

,

Pomôcky:
Olot, Lehi,
SPD, Enol

Ohodnotil

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 (KE)

Španielske
mesto

Žľab
na krmenie
dobytka

Ruská
predložka

Mesto v USA

30.01. (nedeľa) 07.55 M. Petrula: Obrátenie
06.02. (nedeľa) 07.55 T. Lenczová: Hodnota
ľudského života
13.02. (nedeľa) 07.55 D. Šovc: Meno a jeho
význam

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich

Príbuzný

Neodsudzoval

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

Pomocník pri
bohoslužbách

Hrobľa

Organický
alkohol

Opatrujú
Krajan

Notové písmo

Čínske ženské
meno
Česká
predložka
Urbárske
pozemky

Rímske
číslo 4

Preš

slovo

Titul
Autor:
Vladimír Mohamedo
vých
Komanický potomkov
Nemecká
politická
strana
(skratka)
Turecké muž
ské meno
Povrchová
baňa

Švih, po česky

Prelud

Kto rád je Patriace Otovi Lomoz
(expr.)
(zastarale)

Rival
Citoslovce
sykotu

Otravné látky

Farár

EČV Poltáru

Dolná
končatina

Zakaľuje

Planéta

Nápadne

Opäť

Vodárenský,
skratka
Patriaci apovi

1. časť
tajničky

EČV Spišskej
Novej Vsi

Skratka
súhvezdia
Aries

4. časť
tajničky

Ona,
po nemecky

Bezvýznamný
úradník

13.02. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Habury

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R

slovo
United Nation

Urobil novým
(zried.)

rádio slovensko a regina
30.01. (nedeľa) 09.30 Bohoslužby Cirkvi bratskej
(Žilina)
06.02. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
13.02. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)

Nenovinárči

	P	L	R	A	A	I	D	T	T	E	R	A	S	A	U	B	O
	R	O	E	V	T	G	Ň	A	I	O	A	A	B	CH	A	R	H
	K	J	T	A	O	E	K	E	T	S	D	R	V	T	E	A	E
Ľ	O	I	R	M	D	I	E	Ť	A	O	K	E	CH	S	T	O
	K	U	L	K	A	A	I	S	A	V	B	B	Y	B	T	I	A
Š	A	K	I	S	V	T	V	T	O	O	Á	O	T	E	S	T
	A	L	L	A	B	A	A	É	O	H	L	O	Z	T	R	L	Ó
	U	H	D	I	N	A	T	U	R	S	S	S	CH	A	A	A	M
	K	O	A	I	B	A	V	A	O	I	 Ť	A	M	S	T	V	Y
	I	A	C	V	D	E	N	D	P	C	E	L	I	N	A	A	V

30.01. (nedeľa) 08.00 P. Gabriš/D. Horínková:
Božia moc je s nami

	V	A	B	A	Ú	I	R	Á	U	E	T	T	T	A	B	A	R

Zmena programu vyhradená.

	S	Z	T	A	T	I	S	V	A	D	B	A	N	A	K	A	Č

	C	P	R	Á	C	A	Z	L	S	L	T	A	N	H	A	O	E

Legenda: AMATÉR, ANANÁS, ATLAS, ATÓMY, BLUD, BRATISLAVA, CELINA, CVIK, ČAKAN, ČERVY, DATABÁZA, DIEŤA,
ESTER, HLIADKA, HRACH, HRANICA, KABÁT, KALIBER, KMEŇ,
KOLIBA, KOTVA, KRAVA, LITER, MARS, OBETA, OBSAH, OCTAN, ORECHY, POROTA, POTRAVA, PRÁCA, RABAT, SAMOTA,
SLOBODA, SNAHA, SOBOTA, STANICA, SVADBA, TABAK,
TAPETA, TERASA, TEST, TVORBA, ÚVAHA, VIETOR, VLÁDA,
VODIVOSŤ, ZÁPIS, ZRADA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 01: krížovka: (pozri Iz 1, 17); osemsmerovka: Duch Svätý potrebuje skôr naše plachty než naše
veslá. Výherca: Andrej Kaputa, Svidník 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
18. – 20.02. Víkend o ikonách (Mgr. Peter Komišák)
Účasť na víkende predpokladá aspoň minimálnu znalosť
písania ikon.
18. – 20.02. Kurz Filip (Mgr. Peter Lipták & tím)
11. – 13.03. Zbav nás zlého (otec ThDr. PaedDr. Jozef
Maretta, ICLic., PhD.) Víkend o taktikách duchovného
boja.
18. – 20.03. Prorocká služba (Mgr. Peter Lipták &
Mgr. Michal Kevický, Bratislava) Ak sa túžiš naučiť, ako
zachytiť Boží hlas a ako ho múdro aplikovať vo svojom
živote, tento víkend je pre teba. Podmienkou je vek nad
15 rokov a nejaká predošlá formácia (minimálne kurz
Filip). Budeme mať aj vzácneho hosťa z Bratislavy, ktorý
sa venuje týmto otázkam.

Gréckokatolícke mládežnícke
pastoračné centrum (Šarišanka)
Ul. hurbanistov 3 v Prešove
Študentský zbor

Študentský zbor tvoria študenti vysokých a stredných škôl mesta Prešov. Ide o skupinu mladých, ktorí sa pravidelne spoločne stretávajú, nacvičujú piesne, nadväzujú
priateľstvá a navzájom sa spoznávajú.
Študentský zbor vyvíja aktivity na poli liturgickom aj sociálnom. Ide o spestrenie mládežníckych svätých liturgií, prípravu programov pri rôznych príležitostiach, napr. 17.
november, Deň úcty k starším, Vianoce, Deň abstinencie, návšteva detských domovov, domovov sociálnych služieb a pod.
Nácviky: každý pondelok od 18.00 hod. v GMPC
Študentské liturgie: každý utorok o 17.00 hod. počas školského roka
Počas celého akademického roka radi privítajú nových členov.

Študentské stretko

Stredoškoláci a vysokoškoláci sa majú možnosť stretávať pri oslave a počúvaní Boha,
pri spoločnej práci a modlitbe (po ktorej ešte môže nasledovať pokec na chodníku či
pri teplom čajíku o poschodie nižšie) aj v malých skupinkách.
Miesto: GMPC (Šarišanka)
Termín: každá streda o 14.30 hod.
Ak chceš zakúsiť na vlastnej koži pravdu slov žalmistu: „Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude“(Žalm 34,11), nechaj sa
pozvať a skús zažiť čosi nové.
Ako by pár slovami vyjadrili naše stretnutia samotní stretkáči?
• Neustále prekvapenie
• Vypni problémy, zapni Boha
• Spoločenstvo
• Vzťah s Bohom
• Tabletka nádeje
• Nové naštartovanie do ďalšieho týždňa

• Čas s Bohom
• Alternatíva k tomu,
čo niekedy prežívam celý týždeň
• Bonus k liturgickému spoločenstvu
• Priateľstvo

Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum
Hurbanistov 3, Prešov; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@ grkatpo.sk
Koordinátor mladých: Marek Baran – 0915 942 050

Kaviareň Smajlík: 0915 558 500

centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649
18. – 20.02. – Kurz Rút. Hľadanie Božieho plánu pre
manželstvo.
24. – 27.02. – Kurz prípravy na manželstvo. Urobte
pre vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah
posilní. Dajte vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium
– kvalitnú prípravu.
18. – 20.03. – Kurz Rút
gr.kat. mládež. pastor. centrum
Prešov – Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,
gmpc.grkatpo.sk, Kaviareň: 0915558500
Marek Baran – koordinátor mladých:
0915 942 050, 0904 738 542 (VPS)
Pondelok – 16.00 Dramatický krúžok 18.00 Študentský
zbor 20.00 Mládežnícka sv. liturgia v kaplnke vysokoškolského internátu na Ul. 17. novembra v Prešove (11.
posch.)
Utorok – 17.00 Mládežnícka sv. liturgia v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa 18.00 Projekcia filmov a beseda
Streda – 14.30 Študentské stretko 19.15 Modlitby chvál
mladých v Kaplnke Božej múdrosti na GTF PU v Prešove
Štvrtok – 16.00 Škola do manželstva
Piatok – 18.00 Dom modlitby pre mladých
08.02. (utorok) 18.00 The Book of Eli (Kniha prežitia) –
film a beseda. Úvodné premietanie musí byť „chytľavé“,
plné napätia a ... Zaujímavý pohľad na Knihu kníh.
15.02. (utorok) 18.00 You don’t know Jack – film a beseda. Skutočný príbeh o „doktorovi Smrť“ a počiatkoch
súčasného myslenia o eutanázii.
pastoračné centrum rómov
Čičava, www.avamenca.sk, 0915951081
Nedeľná liturgia pre Rómov
Dom kultúry v Čičave 10.00 hod.
Dom kultúry v Hlinnom 10.00 hod.
Gréckokatolícky chrám v Soli 15.00 hod.
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
05.02. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.)
06.02. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)
20.02. – Katedra sv. Petra (sv. liturgia o 10.00 hod.)
Litmanová
Michalovce, kláštor redemptoristov
05.02. – Fatimská sobota (program v kláštore sa začína
o 8.30 hod.)
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
06.02. – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program
na hore Zvir sa začína o 9.00 hod.)

