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Dom Zboru archanjela Michala v Poprade

D

om sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny
Márie v Poprade sa nachádza na Scherfelovej ulici 46
v časti Poprad-Veľká. Táto vyše
dvestoročná budova – kedysi
meštiansky dom – má prízemie
a poschodie, hrubé kamenné

múry, klenby, stropy ozdobené
ornamentmi.
Dom bol zakúpený v roku
1987 a bývali v ňom rehoľné
sestry, ktoré pracovali v civilnom zamestnaní. Po necelých
dvoch rokoch odišli a dom slúžil
na oddych a duchovné akcie pre

mládež a rehoľné sestry z iných
komunít (v tom čase tu mal
duchovné cvičenia aj vladyka
Milan Chautur pred svojou
biskupskou vysviackou).
Budova prešla potrebnou
rekonštrukciou a skutočne
aktívny rehoľný život v dome sa
začal príchodom troch sestier
16. augusta 1993.
V súčasnosti tvoria rehoľnú
komunitu dve sestry, ktoré sú
zamestnané v Spišskej katolíckej charite – v charitnej lekárni
a v charitnej ADOS-ke.
Raz týždenne býva v kaplnke zasvätenej archanjelovi
Michalovi svätá liturgia, po nej
obvykle nasleduje stretnutie
s rodinami, modlitba ruženca
a krátka katechéza, ktorú pripraví kňaz alebo rehoľná sestra.
Spevácky zbor popradskej
gréckokatolíckej farnosti máva
v dome nácviky, uskutočňuje

sa tu duchovná obnova pre dospelých. Obľúbené sú stretnutia
pre dobrodincov na Deň matiek, Deň otcov a na odpustovú
slávnosť ku cti sv. archanjela
Michala.
Keďže liturgie sa slávia každú
nedeľu aj v rímskokatolíckom
kostole vo Veľkej, sestry sa tiež
starajú o liturgické predmety
z tohto kostola. Okrem zamestnania a spomínaných aktivít
obrábajú záhradu, kde si samy
dopestujú zeleninu. Sestrám
veľmi pomáhajú aj saleziáni,
jednak kňazskou službou, jednak pri ťažších prácach okolo
domu a v záhrade.
Pokojné prostredie Veľkej, tichosť domu i možnosti turistiky priťahujú sestry z iných
komunít na dovolenku, voľný
víkend a formačné stretnutia. n
Timotea Rusnáková SNPM

Dom Zvestovania Presvätej Bohorodičke
v Starej Ľubovni

D

o Starej Ľubovne prišli
sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie
v roku 1990, keď sa začala
organizovať nová gréckokatolícka farnosť. Sestry sa od prvého
okamihu začali venovať deťom
a mládeži prostredníctvom
školskej aj farskej katechézy.
Od roku 1990 do roku 1994
bývali v byte na Tatranskej ulici,
kde z rôznych komunít prichádzali na niekoľko dní, aby boli
nápomocné pri zabezpečovaní
chodu novej farnosti. Byt slúžil
aj na stretnutia s deťmi a mládežou. Ako prvé sem prišli sestry Tarzícia Kravcová a Benigna
Drábová.
Keďže sa potreba sestier v Starej Ľubovni ukázala aktuálna,
vytvorila sa komunita. V roku
1996 bol oficiálne zaregistrovaný dom zasvätený Zvestovaniu
Presvätej Bohorodičky. V roku
1999 sa začalo s výstavbou rehoľného domu na Lipovej ulici.

Stavba bola súčasťou rodinnej
zástavby novej ulice, na ktorej
sa malo nachádzať 34 domov.
Stavbu spolu s projektom
realizovala firma Pienstav, a.s.,
zo Starej Ľubovne.
Dom je dvojpodlažný s polovičným podpivničením. Na
prízemí sa nachádza kaplnka.
Návrh interiéru kaplnky realizoval otec Kamil Dráb CSsR.
Ikony sú z ikonopiseckej dielne majstra Milana Lajčiaka.
Súčasťou prízemia sú ďalšie
miestnosti: jedáleň, kuchyňa
a hosťovská izba. Na poschodí
sa nachádza klauzúra sestier
a v druhej časti so samostatným
vstupom miestnosť na stretnutia s mládežou. V roku 2002,
po troch rokoch výstavby
rehoľného domu, slávnostnú
posviacku nového kláštora vykonal toho času generálny vikár
otec Mons. Ján Gajdoš.
V staroľubovnianskej farnosti, ktorú spravujú otcovia re-

demptoristi, v súčasnosti pôsobia tri sestry. Venujú sa výchove
a vzdelávaniu detí a mládeže
prostredníctvom vyučovania
náboženstva a iných predmetov v základných a stredných
školách. Aktívne sú začlenené
do prípravy detí na prijatie
Eucharistie a sviatosti zmierenia. Stretávajú sa s mládežou
na formačných stretnutiach.
Jedna sestra vedie detský zbor.
Sestry sa zapájajú aj do pastorácie rodín. Pre rodiny pripravujú

duchovné obnovy. Zúčastňujú
sa na letných táboroch pre
deti a duchovných cvičeniach
Hnutia Svetlo – Život. Zároveň
pomáhajú v sakristii chrámu
praním liturgických rúch
a oltárnych plachiet a pečením
prosfory. V duchu blaženej
Jozafáty, spoluzakladateľky
kongregácie, prinášajú duchovnú a ak treba aj materiálnu
pomoc ľuďom, medzi ktorými
žijú a pracujú. n
Alžbeta Gerberyová SNPM
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Dôležité rozhodnutie pre život
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Milí mladí priatelia!
V týchto dňoch robíte jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo svojom živote, ktoré vo
výraznej miere ovplyvní vaše ďalšie smerovanie do budúcnosti. Zaiste sú vaše rozhodnutia determinované z rozličných hľadísk.
Pre mnohých ľudí dnešnej doby sa stáva prioritou vidina výnosného zamestnania, ktoré
môže človek získať po absolvovaní určitej
vysokej školy. Ale je skutočné iba výnosnosť
atribútom dobrého, kvalitného a zodpovedného života pred Bohom a ľuďmi? V pestrej
palete vysokých škôl a v mnohosti študijných
programov, ktoré tieto ustanovizne poznania
dnes na Slovensku ponúkajú, majú špecifické miesto teologické fakulty. Jednou z nich
s bohatou 130-ročnou históriou je aj naša
alma mater – Gréckokatolícka teologická
fakulta v Prešove.
Vďaka svojej špecifickosti jej patrí osobitné endemické miesto, nakoľko je jedinou
vysokoškolskou inštitúciou zabezpečujúcou
intelektuálnu formáciu budúcich gréckokatolíckych kňazov na Slovensku. Ale jej
poslanie je oveľa širšie. Ponukou ďalších
študijných programov poskytuje príležitosť
stať sa vzdelaným a spoločensky uplatniteľným v dnešnej dobe. Vzdelanie je skutočne
veľkou devízou v živote každého človeka.
Známe je príslovie: Scentia est potentia
(Vo vedomostiach je sila). Ale vzdelávanie
nie je iba nadobúdanie nových vedomostí
a poznatkov, ale aj osvojovanie si dôležitých životných postojov na kresťanských
zásadách.
Nielen vzdelanie, ale aj hodnoty... Poslaním každej školy má byť nielen vzdelávať,
ale aj vychovávať, formovať k opravdivým
hodnotám. Na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte v Prešove sa osobitným spôsobom
vytvára akademické prostredie na dvoch

pilieroch. Na jednej strane jej vzdelávací a vedecký rozmer prezentuje knižnica
s bohatou ponukou knižných titulov, ktorá
je intelektuálnym srdcom fakulty, na druhej
strane duchovným srdcom je kaplnka ako
miesto, kde sa študenti môžu učiť kráčať
cestami Božej múdrosti, majúc nielen svoje
mysle otvorené pre najnovšie poznatky, ale
aj srdcia otvorené pre Božiu múdrosť, aby
vedeli kráčať opravdivými cestami života.
Poslanie fakulty je definované v dokumente Sapientia christiana okrem iného aj
týmito slovami: „Aby študenti boli formovaní na ľudí skutočne vynikajúcich vo
vede, pripravených na náročné povinnosti
v spoločnosti a na svedkov viery vo svete.
Povzbudzujte ich k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom
a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe“.
Gréckokatolícka teologická fakulta svojím
charakterom napomáha rozvíjať vyššie
motívy, spiritualitu, emocionálnu inteligenciu a prispieva k formovaniu opravdivých
a ušľachtilých hodnôt.
„Musíš sa mnoho učiť, aby si poznal, ako
málo vieš,“ povedal Michel de Montaigne.
Je to pravda, pretože človek nemôže vedieť
všetko a čím viac sa učí, tým má väčší pocit,
že je ešte veľa vecí, ktoré nepozná. A práve
vysoká škola môže túto predlhú cestu učenia
sa a poznávania nového o čosi skrátiť s uvedomením si, že vždy platí múdrosť vyjadrená
slávnym Petroniom: Quidquid discis, tibi
discis (Nech sa čokoľvek učíš, učíš sa sám pre
seba).

prof. Peter Šturák
dekan GTF PU v Prešove

þ som gréckokatolík
a som na to hrdý!
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2011
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Mons. Cyril Vasiľ SJ sa stal
členom Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o migrantov
a cestujúcich. Pápež Benedikt XVI.
ho vymenoval za člena tohto vatikánskeho dikastéria 29. januára.

Na pracovné stretnutie Rady
biskupských konferencií Európy
(CCEE) k pastoračnej práci v univerzitnom prostredí s názvom
Formácia, vzdelanie a evanjelium –
perspektívy univerzitnej pastorácie
v Európe sa zišlo od 27. do 30 januára v Mníchove 60 delegátov z 23
európskych biskupských konferencií
a zástupcovia univerzít, asociácií
a hnutí. (TS ČBK)

Demonštranti v Pakistane
pálili obrazy pápeža a kríže. Viac
ako 40 000 islamských radikalistov
v Lahore 30. januára demonštrovalo proti akejkoľvek zmene zákona
o rúhaní a oslobodeniu Asie Bibiovej. Islamskí radikalisti obvinili
pápeža zo zasahovania do politického života krajiny.

Predstavitelia kresťanov
a moslimov diskutovali o nebezpečenstve fanatizmu 2. a 3. februára v katarskej Dauhe. Stretnutie
iniciovala Arabská liga. (RV)

4. februára schválila Svätá stolica nové cirkevné hnutie Nové
horizonty. Hnutie sa stará o mládež v ťažkých životných situáciách
a o tých, ktorí z rôznych dôvodov
skončili na ulici. (RV)

35. medzikontinentálne
stretnutie biskupov hnutia Fokoláre sa konalo v Castel Gandolfe
od 8. do 11. februára. Na zasadnutí sa
zúčastnilo 75 biskupov a kardinálov
zo 40 krajín. (TS ČBK)

Vatikánsky rozhlas oslávil
12. februára 80. výročie vzniku.
Pri príležitosti výročia bola počas
konferencie vo Vatikánskych múzeách 10. februára otvorená expozícia
Cesta svetom počas 80 rokov.

Rímska diecéza sprístupnila
oficiálnu webovú stránku www.
karol-wojtyla.org venovanú
blahorečeniu Jána Pavla II., ktoré sa
uskutoční 1. mája.

Zástupcovia kresťanských
cirkví Európy sa stretli 17. – 20.
februára v Belehrade na pozvanie
arcibiskupa metropolitu Belehradu
Mons. Stanislava Hoćevara.
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Sviatosť pokánia nenahradí žiadna počítačová aplikácia
Hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi SJ vydal oficiálne
vyjadrenie ohľadom aplikácie
pre Iphone ponúkajúcej virtuálnu spoveď, ktoré zverejnil
Vatikánsky rozhlas 9. februára:
„Je dôležité pochopiť, že
sviatosť pokánia si nevyhnutne
vyžaduje osobnú účasť, dialóg
kajúcnika so spovedníkom
a rozhrešenie zo strany prítomného spovedníka. Toto
nemôže byť nahradené žiadnou
počítačovou aplikáciou. To

treba zdôrazniť, aby nedošlo
k nedorozumeniam. V žiadnom
prípade nemožno hovoriť o spovedi cez Iphone.
Vo svete, v ktorom množstvo
ľudí používa počítače na čítanie
a meditovanie (napr. modlitbové zamyslenia), nemožno
vylúčiť, že niekto si pomáha
digitálnymi prístrojmi pri príprave na spoveď, podobne ako
v minulosti si ľudia pomáhali
textami a otázkami napísanými na hárku papiera, ktorý im

pomáhal preskúmať vlastné
svedomie. V tomto prípade ide
o digitálnu pastoračnú pomoc,
ktorú niekto môže považovať
za užitočnú, ale v žiadnom
prípade nenahrádza sviatosť. Je
dôležité, aby skutočne slúžila
ako pastoračná pomôcka a nie
ako biznis živený náboženskou
a duchovnou skutočnosťou
takou veľmi dôležitou, ako je
sviatosť.“ (VR)

Arcibiskup Ľubomyr Huzar sa vzdal
úradu hlavy Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi
Svätý Otec prijal podľa kánonu
126 § 2 Kódexu kánonov východných cirkví rezignáciu vyššieho arcibiskupa diecézy Kyjev
– Halič na Ukrajine kardinála
Ľubomyra Huzara. Dočasným
administrátorom arcibiskupstva bude Mons. Igor Vozniak,

arcibiskup Ľvova, ktorý bude
zodpovedný za zvolanie synody
biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi pre voľbu
vyššieho arcibiskupa. Správu
zverejnil Vatikánsky rozhlas 10.
februára. (VR)

Modlime sa za duchovné povolania
Vo Vatikáne bolo 10. februára
zverejnené posolstvo Svätého
Otca k Svetovému dňu modlitieb za povolania, ktoré sa bude
sláviť 15. mája.
„Je to náročná a vzrušujúca
ponuka, ktorú dáva Ježiš tým,
ktorým vraví: ,Nasleduj ma‘.
Aj dnes je nasledovanie Krista
náročné. Zvlášť v našej dobe,
v ktorej sa zdá, že Pánov hlas
je prehlušený inými hlasmi, sa

ponuka nasledovať a darovať
mu svoj vlastný život môže zdať
príliš náročná, preto by každé
kresťanské spoločenstvo, každý
veriaci mal zodpovedne prijať
úlohu podporovať povolania,“
píše v posolstve Benedikt XVI.
Odporúča tiež „povzbudzovať
a podporovať tých, ktorí vykazujú jasné známky povolania
ku kňazskému životu alebo
k rehoľnému zasväteniu, aby

keď hovoria Bohu a Cirkvi
svoje áno, pocítili vrelosť celého
spoločenstva“.
„Pán,“ uisťuje Svätý Otec,
„povoláva vo všetkých fázach
života k zdieľaniu jeho poslania a službe Cirkvi kňazským
a rehoľným životom, pretože
ľudia stále potrebujú Boha, a to
aj v dobe, keď svetom vládne
technika a globalizácia.“

Slováci putovali k hrobu sv. Cyrila
40 zástupcov slovenských hnutí
a združení navštívilo 11. – 15.
februára Rím. Druhý ročník
púte k hrobu sv. Cyrila sa konal
za účasti Mons. Petra Rusnáka,
bratislavského eparchu a predsedu Rady pre laické apoštolské

hnutia pri KBS; členov RPLAH
pri KBS a Fóra kresťanských
inštitúcií (FKI).
Púť organizovala Rada pre
laické apoštolské hnutia,
Fórum kresťanských inštitúcií,
Pápežské slovenské kolégium

sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Slovenská redakcia Vatikánskeho
rozhlasu a Slovenská katolícka
misia v Ríme a bola realizovaná
v spolupráci s Veľvyslanectvom
Slovenskej republiky pri Svätej
stolici.

Nová katedrála stojí na mieste Gulagu
Vďaka katolíckemu združeniu
Svetlá na východe bola v Karagande dokončená stavba
katedrály.

Katedrála v Karagande bola
postavená priamo na mieste,
kde boli v dobách stalinského
útlaku anonymne pochovávané

obete komunistickej totality
do masových hrobov. Nová
katedrála je zasvätená Panne
Márii Fatimskej. (VR)
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V Centre pre rodinu sa uskutočnil Kurz Rút
Tohtoročný prvý Kurz Rút
v Centre pre rodinu na Sigorde,
účelovom zariadení Gréckokatolíckeho arcibiskupstva, sa
uskutočnil 21. – 23. januára.
Zúčastnilo sa na ňom 16 manželských párov, z ktorých dva
boli kňazské.
Kurz Rút je víkendové
biblické vyučovanie na tému
hľadania Božieho plánu pre
manželstvo a je obsahovo zamerané na obnovu a posilnenie
celoživotného vzťahu manželov.
(František Sochovič)

Katolícky skauting ide vpred

V posledný januárový víkend
28. – 30. januára sa družina

Vĺčat a Rysov zo skautského
oddielu Federácie skautov

Európy Košice I, ktorý funguje
pod duchovným vedením otca
Milana Lacha SJ, vybrala na svoju prvú veľkú výpravu. Cieľom
bola obec Helcmanovce, kde sa
k nim pripojili miestne novovznikajúce oddiely Levov, Orlov
a Medveďov. Dvadsať skautov
si spolu s vedúcimi – rovermi
mohlo vyskúšať stopovanie
zvierat v lese, rozloženie ohňa
v snehu či prikrmovanie srnčej
zveri. Veľká vďaka patrí otcovi
Martinovi Pavúkovi a jeho
manželke za prichýlenie na fare
počas výpravy. (Michal Vadrna)

Kňazi s rodinami sa stretli na duchovnej obnove
Počas predĺženého víkendu
po polročnom vysvedčení 28. –
31. januára si šesť gréckokatolíckych kňazských rodín doprialo
duchovné osvieženie v Centre
pre rodinu na Sigorde. Kňazi
s manželkami prijali program

duchovnej obnovy, ktorú
moderoval otec Peter Horváth
s manželmi Marettovcami
z Oravy. Zameranie prednášok
na božskú osobu Svätého Ducha spojené s modlitbami o jeho
vyliatie prinieslo zúčastneným

veľa duchovnej posily. Spoločné
sv. liturgie boli umocnením
bratského spoločenstva. Súčasťou pobytu bola aj sánkovačka
a lyžovačka. (Michal Hospodár)

Rehoľníci slávili Deň zasväteného života v Prešove
Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ sa na sviatok Stretnutia Pána stretáva
s rehoľníkmi a rehoľnými
sestrami pôsobiacimi na území
Prešovskej archieparchie. Tak
to bolo aj v stredu 2. februára
tohto roka. Viac ako 50 rehoľných kňazov, bratov a sestier sa
najprv stretlo na archijerejskej
svätej liturgii v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným celebrantom bol vladyka

Ján Babjak SJ. Koncelebroval
emeritný pražský pomocný
biskup Ján Eugen Kočiš, protosynkel Michal Onderko ml.,
protoigumen Juraj Vladimír
Sedláček OSBM, viceprovinciál
Jaroslav Štelbaský CSsR a ďalší
kňazi. V homílii sa prihovoril
špirituál Gréckokatolíckeho
kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove Ján Karas.
Deň zasväteného života po-

kračoval v aule Gréckokatolíckej
teologickej fakulty Prešovskej
univerzity prednáškou otca
Štefana Kitľana CSsR o modlitbe. Okrem iného upriamil
pozornosť zasvätených na prvotné kresťanské spoločenstvo
a povedal, že Ježiš Kristus má
takú istú moc, ako mal vtedy.
Chce, aby aj dnešné kresťanské
spoločenstvá, a teda aj rehoľné
spoločenstvá, mali jedno srdce
a jednu dušu.


V rámci Týždňa modlitieb
za jednotu kresťanov sa 30. januára konala v rímskokatolíckom
kostole v Zámutove ekumenická
bohoslužba, na ktorej sa stretli
veriaci troch cirkví. Za miestnu
rímskokatolícku cirkev otec I. Jakubík, za gréckokatolícku otec S. Palfi
a za evanjelickú cirkev a. v. farár Ľ.
Kubačka. Bohoslužbu sprevádzal
mládežnícky gréckokatolícky zbor
v Zámutove. Otec S. Palfi vo svojej
kázni okrem iného zdôraznil, že
modlitby za zjednotenie sú veľmi
potrebné v dnešnom svete plnom
nenávisti a nepokojov. (Mária Zengevaldová)

Účasť laikov na novej evanjelizácii bola témou celoslovenského stretnutia zástupcov kresťanských spoločenstiev a hnutí
2. februára v Banskej Bystrici.
Program podujatia, ktoré zorganizovala Rada KBS pre laické a apoštolské hnutia s Fórom kresťanských
inštitúcií, sa začal v Diecéznom
centre Jána Pavla II. Stretnutie otvoril Mons. Peter Rusnák, bratislavský
eparcha a predseda Rady pre laické
a apoštolské hnutia. Zaželal spoločenstvám schopnosť čoraz jasnejšie
svedčiť o viere a Kristovi. Podujatie
koordinovala Katarína Hulmanová,
predsedníčka Fóra kresťanských
inštitúcií a členka Pápežskej rady
pre laikov. (Stanislav Gábor)

SIR EUROPA má záujem
otvoriť pobočku v Bratislave.
5. februára sa v Bratislave stretli na neformálnom pracovnom
stretnutí zástupcovia SIR EUROPA,
CCEE (Konferencia európskych
biskupských konferencií) a TK
KBS. Riaditeľ SIR EUROPA Paolo
Bustaffa predstavil plán otvorenia
druhej európskej pobočky. Sídlom
by mala byť Bratislava. Pobočka by
mala pokrývať primárne udalosti
v strednej a východnej Európe.
SIR má svoje sídlo v Ríme. Vznikla
v roku 1998 ako talianska katolícka
tlačová agentúra.

Počas fatimskej soboty
na mariánskom pútnickom
mieste v Litmanovej 5. februára pútnici prežili deň v duchu
požiadaviek Panny Márie pri
zjaveniach vo Fatime. V spoločnej
modlitbe si vyprosovali posilu vo
viere. Program sa začal rozjímavým
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ružencom, po ktorom nasledovala sv.
liturgia, ktorú celebroval otec Marcel
Pisio. Po liturgii nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a Moleben k Presvätej Bohorodičke. Na záver sa pútnici zverili pod
ochranu Bohorodičky modlitbou
zasvätenia. (Matúš Verba)

Na litmanovskej hore Zvir sa
stretlo vyše 650 pútnikov. V prvú
februárovú nedeľu 6. februára si
na príhovor Presvätej Bohorodičky
vyprosovali Božie milosti pre seba
i svojich blízkych. Program februárovej púte sa začal uctením ikony
Presvätej Bohorodičky, modlitbou
Akatistu k Bohorodičke a pokračoval
modlitbou slávnostného ruženca.
Vrcholom púte bola svätá liturgia,
na ktorej ohlásil Božie slovo otec
Vasiľ Kindja. Po svätej liturgii sa pútnici ešte modlili modlitbu na úmysel
Svätého Otca a Korunku k Božiemu
milosrdenstvu. (Matúš Verba)

V pondelok 7. februára sa
konali modlitby otcov v gréckokatolíckom Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Stankovciach, na ktorých sa stretli otcovia zo spoločenstiev Modlitieb otcov z Trebišova,
Vranova nad Topľou, Sečovskej
Polianky, Stankoviec, Dvorianok
a Parchovian. Takmer 40 otcov, ktorí
sa pravidelne stretávajú vo svojich
spoločenstvách, prišlo do Stankoviec, aby spoločnou modlitbou
chválili Ježiša Krista a vyjadrili si aj
vzájomnú podporu. Dvojhodinové
modlitebné stretnutie pokračovalo
spoločným agapé v pastoračnej
miestnosti. (František Fedorišin)

Jezuiti diskutovali v Prešove. Vyše 50 slovenských jezuitov
za účasti provinciála P. Petra Bujka SJ
sa stretlo 7. – 9. februára na celoprovinčnom stretnutí v Prešove. Okrem
modlitby a upevňovania jednoty
hodnotili svoju činnosť za pomoci
spätnej väzby zo strany veriacich
a uvažovali o aktuálnych výzvach
súčasnosti. Stretnutie bolo súčasťou prípravy nového apoštolského
programu provincie, ktorá bude
pokračovať celý nasledujúci rok.
Polovicu účastníkov tvorili mladí
jezuiti, ktorí si na stretnutí obnovili
svoje rehoľné sľuby. Hosťom stretnutia bol generálny asistent pre strednú
a východnú Európu P. Adam Žak SJ
z Ríma. Na záver stretnutia Mons.
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Otec arcibiskup vo svojom
príhovore ponúkol rehoľníkom
a rehoľniciam na rozjímanie
niekoľko myšlienok z dokumentov Cirkvi, predovšetkým
z dokumentov Božieho služobníka Jána Pavla II. o zasvätenom
živote. Poďakoval im za ich
službu pre miestnu cirkev a povzbudil k tomu, aby bola ešte
intenzívnejšia a aktuálnejšia.
Predostrel svoj úmysel stretnu-

tí s jednotlivými rehoľnými
spoločenstvami. Po diskusii
a modlitbe Molebenu k Presvätej Bohorodičke bol priestor
na spoločný obed.
Popoludní vydal svoje osobné
svedectvo života a obrátenia
pán Marián Danev. Vyslovil
hodnotné myšlienky, do ktorých je „pretavená“ jeho osobná
skúsenosť. Napríklad povedal,
že plodom modlitby ruženca je

prijímanie sviatostí, lebo modlitba k Panne Márii nás privádza k plodu jej života – Ježišovi.
Veľmi pekne hovoril o tom, ako
hlboko vníma kňazské požehnanie. Duchovno-formačný deň
rehoľníci a rehoľnice zakončili
modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. (Ľubomír
Petrík)

Deti sa tešili na karnevale
Deti a mládež z Malých Ozoroviec a Zbehňova sa rozhodli, že
v čase polročných prázdnin sa
stretnú na prázdninovom karnevale, ktorý sa uskutočnil 29.
januára v priestoroch obecného
úradu. Animátori pripravili
a vyzdobili priestory bývalej materskej škôlky, rodičia
doniesli dobroty na spoločné
agapé, kňaz otec Štefan Ančočik
zabezpečil ceny do súťaží a deti
sa vyobliekali do kostýmov.
Rodičia a starí rodičia prežili so
svojimi ratolesťami prázdnino-

vé popoludnie, počas ktorého
sa tešili zo zábavy a spoločne

prežitého voľného času. (Štefan
Ančočik

Predseda Matice slovenskej navštívil Mons. Jána Hirku

Ing. Marián Tkáč, PhD, nový
predseda Matice slovenskej,

navštívil v rámci programu
stretnutí s cirkevnými pred-

staviteľmi v Prešove 1. februára
Mons. Jána Hirku, emeritného
prešovského biskupa. Sprevádzal ho Mgr. Ján Eštok, správca
MS, a PhDr. Ladislav Matisko,
predseda krajskej rady Matice
slovenskej. Ing. Tkáč oboznámil
otca biskupa so svojím zámerom zlepšiť povedomie Matice
slovenskej v spoločnosti. Otec
biskup si pospomínal na otca
Ing. Tkáča, hlboko veriaceho
človeka, ktorý veľkou mierou
prispel k zveľadeniu gréckokatolíckych farností v Čičave
a Vranove. (Andrej Rusnák)

Mons. Ján Babjak SJ navštívil Ústav pamäti národa
Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ navštívil
4. februára Ústav pamäti národa v Bratislave, kde sa stretol
s predsedom správnej rady ÚPN
Ivanom A. Petranským.
Diskutovali o možnostiach
rozšírenia spolupráce v oblasti
výskumu a šírenia informácií

o prenasledovaní Gréckokatolíckej cirkvi totalitným komunistickým režimom.
Počas rozhovoru predstavil
Mons. Ján Babjak SJ projekt
výstavby pamätníka obetiam
a prenasledovaným totalitným
režimom v Ľutine a dielo Zostali
verní, v ktorom zaznamenal po-

hnuté osudy gréckokatolíckych
kňazov a ich rodín v období
komunizmu. Ocenil doterajšiu
vzájomnú spoluprácu a bohatú
edičnú činnosť ÚPN, v rámci
ktorej už boli vydané publikácie, týkajúce sa dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
(Peter Borza)
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V Košiciach sa stretli kňazi na odpočinku

Na sviatok Stretnutia Pána 2.
februára sa stretli kňazi na odpočinku, bývajúci v Košickej
eparchii, aby spoločne ďakovali
za prežité roky v aktívnej službe. Pozvanie vladyku Milana

Chautura, košického eparchu,
prijalo šesť kňazov simeonov.
Vladyka Milan v kázni poukázal na to, že zaujímať sa dnes
o starých ľudí sa „nenosí“. No
starí ľudia v sebe nosia múdrosť

života prežiarenú skúsenosťou
a neraz i vrúcnou modlitbou.
Vladyka vyzval veriacich
k vďačnosti za týchto kňazov
a povzbudil ich k prijímaniu
Krista v každom veku života.
Na konci slávnosti vladyka
Milan odovzdal štyrom kňazom
na odpočinku zlatý kríž a titul
protojereja. Právom nosiť zlatý
kríž Cirkev vyznamenáva zaslúžilých i aktívnych kňazov, a tým
ich dáva viac za vzor cirkevnému spoločenstvu. Po sv. liturgii
nasledovalo bratské posedenie
pri prestretom stole v biskupskej rezidencii. Týmto stretnutím sa zaslúžilí kňazi osviežili
na duchu a pocítili aj uznanie
za svoju dlhoročnú kňazskú
službu. (Michal Hospodár)

Maria. T. Cifaldiová sa rozlúčila s Mons. Jánom Hirkom
Mária Teresa Cifaldiová, popredná a dlhoročná predstaviteľka hnutia Fokoláre v Čechách
a na Slovensku, navštívila 4.
februára so svojím sprievodom
Mons. Jána Hirku, emeritného
prešovského biskupa. M. T.
Cifaldiová je pôvodom Talianka.
Do bývalého Československa
prišla v roku 1969 pod zámienkou vysokoškolského štúdia,
aby rozvíjala činnosť hnutia
Fokoláre. V činnosti pokračovala aj po roku 1989. S otcom
biskupom Hirkom spolupracovali už za bývalého režimu.
Pani Mária Teresa sa prišla
s otcom biskupom rozlúčiť pred
svojím definitívnym odchodom

do Talianska, kde bude naďalej
činná v hnutí Fokoláre v Trente,
rodisku Chiary Lubichovej,

zakladateľky hnutia. (Andrej
Rusnák)

Fatimská sobota priniesla obnovu zasväteného života
Februárová fatimská sobota
5. februára v Chráme Svätého
Ducha v Michalovciach zjednotila veriacich s rehoľníkmi
pôsobiacimi v Košickej eparchii.
Po modlitbe liturgie hodín
slávil vladyka Milan Chautur,
košický eparcha, archijerejskú
liturgiu spolu s protosynkelom
Vladimírom Tomkom a ďalšími kňazmi. Po malom vchode
vladyka požehnal dvoch kňazov
na odpočinku vypomáhajúcich
v duchovnej službe a odovzdal

im zlaté kríže ako uznanie
Cirkvi za ich prácu. V homílii
upriamil pozornosť na očakávanie, ktorým sa vyznačoval
starec Simeon a prorokyňa
Anna. „Očakávanie Pána je podstata zasväteného života. Ak má
nájsť človek šťastie, tak ho nájde
len v Bohu. Práve rehoľník je
znamením, že Boh existuje a že
je živý,“ uviedol vladyka Milan.
Po sv. liturgii nasledoval
mariánsky moleben. Hovorca eparchie prečítal dekréty,

ktorými bolo udelené právo
nosiť zlatý kríž a titul protojereja otcovi Michalovi Moskaľovi
a otcovi Andrejovi Gyurkovicsovi. Po občerstvení v kláštore
si prítomní rehoľníci a rehoľné
sestry vypočuli prednášku otca
Štefana Kitľana CSsR o súkromnej i spoločnej modlitbe.
Na záver bol ešte Moleben k bl.
Metodovi D. Trčkovi. Liturgickú
slávnosť vhodne podporil aj
Zbor. sv. Jozefa z Michaloviec.
(Michal Hospodár)

Ján Babjak SJ posvätil v Exercičnom
dome sv. Ignáca novú kaplnku východného obradu, ktorá bude slúžiť
veriacim počas duchovných cvičení.

Medzinárodné stretnutie
redemptoristov z troch (vice)
provincií – Pražskej, Bratislavskej a Michalovskej sa uskutočnilo 7. - 9. februára v Stebníckej Hute
pri Bardejove. Už niekoľko rokov
sa stretávajú redemptoristi z Čiech
a Slovenska na niekoľkodňovom
bratskom a formačnom stretnutí.
Tento rok zorganizovala stretnutie
Michalovská viceprovincia na čele
s protoigumenom Jaroslavom
Štelbaským CSsR. Stretnutie bolo
výnimočné tým, že sa na ňom
zúčastnil aj generálny predstavený redemptoristov Kanaďan otec
Michael Brehl. Bola to jeho prvá
návšteva Slovenska v úrade. Po svojom príchode na Slovensko najprv
navštívil kláštor gréckokatolíckych
redemptoristov v Michalovciach –
sídlo Michalovskej viceprovincie
a poklonil sa svätým relikviám
bl. Metoda Trčku CSsR v Chráme
Zoslania Svätého Ducha, navštívil
kontemplatívne gréckokatolícke
sestry redemptoristky vo Vranove
nad Topľou a komunitu redemptoristov v Stropkove a v Starej Ľubovni. Na stretnutí v Stebníckej Hute
sa zúčastnilo 45 redemptoristov,
rehoľní bratia, kňazi aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha.
(Metod Lukačik)

10. februára zvolili poslanci
NR SR prvých členov Rady RTVS.
Medzi zvolenými kandidátmi je aj
odborník na oblasť rozhlasového
vysielania, ktorým sa stal kandidát KBS Vladimír Slovák, bývalý
riaditeľ Rádia Lumen. V súčasnosti
pôsobí ako farár vo farnosti Stožok
v Banskobystrickej diecéze.

Mladí nahrávajú slovenskú
verziu novej hymny Svetových
dní mládeže (SDM), ktoré sa
budú konať 16. – 21. augusta 2011
v španielskom Madride. V novembri 2010 bol touto úlohou poverený
Mládežnícky zbor pri Katedrále
svätého Františka Xaverského
v Banskej Bystrici. Pôvodná španielska verzia s názvom Firmes en
la fe sa tak dostane k slovenskému
poslucháčovi pod názvom Pevní vo
viere v priebehu mesiaca marec.
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Pätnásť rokov
apoštolského exarchátu
Apoštolský nuncius Giovanni Coppa v Prahe oznámil, že z rozhodnutia pápeža Jána Pavla II. je v Českej republike k 15. marcu 1996 zriadený Apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu. Od tej
doby uplynulo už 15 rokov, a to je dôvod ohliadnuť sa späť.

V

znik exarchátu ovplyvnila skutočnosť, že
po rozpade Československa v roku 1993 mali gréckokatolícki veriaci svoje biskupstvo
v slovenskom Prešove, teda
mimo hraníc svojho štátu.
Po vzniku samostatného
českého štátu 1. januára 1993 bol
zriadený samostatný biskupský
vikariát pre katolíkov východného obradu v Českej republike.
K 1. januáru 1994 boli obnovené farnosti v Brne, v Bruntále a v Liberci. Nanovo boli
erigované farnosti v Chomutove, v Ostrave a v Plzni. Pápež
Ján Pavol II. vyhlásil 15. marca
1996 na území Českej republiky
nový apoštolský exarchát pre
gréckokatolíkov.
Kvôli lepšiemu fungovaniu
bolo teda rozhodnuté o vzniku

exarchátu, teda predstupňa
eparchie. Český exarchát
patrí pod priamu právomoc
Apoštolskej stolice, je riadený
vatikánskou Kongregáciou pre
východné cirkvi.
Vo vtedajšej budove Gréckokatolíckeho biskupského
vikariátu na Haštalskom
námestí v Prahe, ktorá je dnes
sídlom apoštolského exarchátu,
nuncius G. Coppa oznámil tiež
meno prvého exarchu – stal sa
ním vtedajší biskupský vikár
Ivan Ljavinec. Podľa jeho slov
rímskokatolícki biskupi prijali
túto skutočnosť veľmi pozitívne s ponukami na prípadnú
pomoc. Vznik exarchátu okrem
iného otvoril možnosť začleniť
do radov gréckokatolíckeho
kléru ženatých kňazov pôvodne
latinského obradu, ktorí boli

tajne vysvätení v období komunistickej totality.
V roku 1998, po vysvätení
niekoľkých absolventov teológie
z Prahy a Olomouca a po prijatí
skupiny kňazov tajne vysvätených v dobe komunizmu, bolo
možné v pre nich dostupných
miestach, kde bol k dispozícii
chrám a kde bola aspoň malá
komunita veriacich, erigovať
nové farnosti. Bolo to v Českých Budějoviciach, v Jihlave,
v Kroměříži, v Olomouci
a v Ústí nad Labem. Neskôr aj
v Karlových Varoch, v Karvinej,
v Kladne, v Opave a v Pardubiciach. V roku 1999 bola erigovaná farnosť v Hradci Králové
a v roku 2000 bola obnovená
duchovná správa v Tachove.
V roku 2003 bol za nového
exarchu vymenovaný otec

Ladislav Hučko. O rok neskôr sa
pomocným biskupom Pražského exarchátu stal otec Ján
Eugen Kočiš.
V dobách svojho vzniku mal
exarchát sedem farností, dnes
ich má dvadsať. Farnosti sú rozčlenené do siedmich dekanátov.
Na území dnešného exarchátu
pôsobilo pred pätnástimi rokmi
päť kňazov, dnes ich je v pastorácii 28. Tieto farnosti však majú
trocha inú podobu, než na akú
sme bežne zvyknutí. Obvod
jednej gréckokatolíckej farnosti
spravidla zahŕňa územie niekoľkých okresov. Spolu s filiálnymi
obcami je však vytvorený základ
pre štruktúru duchovnej správy,
v rámci ktorej možno osloviť
a zachytiť aspoň vo väčších centrách veriacich a hľadajúcich.
Bohoslužby sa slúžia vo viac
než 40 chrámoch po celej ČR.
V Hradci Králové prebiehajú
prípravy na stavbu vlastného
gréckokatolíckeho chrámu.
Podľa posledného sčítania
ľudu z roku 2001 sa prihlásilo

Erb Apoštolského exarchátu
Gréckokatolíckej cirkvi v ČR
V modrom štíte na sivohnedej
skale stojí strieborný Baránok so
zlatočerveným krížom ozdobený svätožiarou, spod jeho
pozdvihnutej prednej pravej
nohy vyteká strieborný prameň
(znázorňuje výjav zo života sv.
Klementa, zázračného objavenia prameňa vo vyhnanstve
na Kryme – freska nad hlavným
oltárom v Katedrále sv. Klementa vytvorená v r. 1715 maliarom Jánom Hiebelom). V zlatej hlave štítu
je sivohnedý gréckokatolícky kríž vyrastajúci z kotvy (symbolizuje
mučenícku smrť sv. Klementa, patróna katedrály, s ktorého kultom
sú úzko spojené prvopočiatky kresťanstva v Čechách), po stranách
sprevádzaný červenými literami K a M (pripomínajú počiatky
kresťanstva, cyrilo-metodskú misiu). Znak je korunovaný mitrou
s berlou a krížom. Všetko je prevýšené biskupským klobúkom.
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na 5 minút
Rozhovor s Dr. Mariuszom
Krzystofinskim z Inštitútu
pamäti národa v Rzeszowe,
ktorý skúmal údel gréckokatolíckych chrámov v okolí
Rzeszowa po roku 1946

Ustanovujúca bula Apoštolského exarchátu v ČR
Ján Pavol, biskup, služobník služobníkov Božích, na trvalú pamiatku. Aby bolo vhodnejšie
postarané o duchovné blaho a o pastoračnú starostlivosť veriacich byzantského obradu
žijúcich v Českej republike, my ako nástupca sv. Petra starostlivý o dobro celého Pánovho
stáda, po tom, čo sme vypočuli nášho ctihodného brata Angela S.R.E. kardinála Sodana,
štátneho sekretára na audiencii, ktorú sme mu udelili 18. januára tohto roka, usúdili
sme, že pre nich má byť založená apoštolská exarchia. Teda z najvyššej apoštolskej moci
vyňali sme časť územia z Prešovskej eparchie a ustanovujeme nový apoštolský exarchát
pre veriacich byzantského obradu v Českej republike a prikazujeme, aby jeho stolec bol
v Prahe a aby mal svoj katedrálny chrám v kostole zasvätenom svätému pápežovi Klementovi so všetkými určenými vlastnými právami a záväzkami. Tieto všetky aj ostatné
veci nech sa upravia podľa noriem Kódexu kánonov východných cirkví. Až táto záležitosť
bude zavŕšená, chceme, aby toto apoštolské nariadenie bolo platné teraz aj pre budúcnosť
a vylučujeme čokoľvek protikladné.
Dané v Ríme u svätého Petra pätnásteho marca roku Pána 1996
v osemnástom roku nášho pontifikátu.
ku Gréckokatolíckej cirkvi okolo 8-tisíc
veriacich. K tomuto počtu treba pripočítať
ďalších niekoľko tisíc prechodne pracujúcich veriacich zo Slovenska a Ukrajiny.
Bohoslužby sa na území exarchátu slávia
prevažne v staroslovienskom, slovenskom
a ukrajinskom jazyku. Bol tiež pripravený preklad Liturgie sv. Jána Zlatoústeho
do českého jazyka. Po tom, čo ho Východná
kongregácia 15. júla 2006 schválila, sa stal
ďalším oficiálnym bohoslužobným textom
na slávenie byzantskej liturgie v Českej
republike.
V ostatných rokoch sa výraznejšie rozvinula publikačná činnosť exarchátu. V roku
2005 začal vychádzať spravodajca Exarchát,
ktorý každé dva mesiace informuje o živote
gréckokatolíkov v ČR. Od roku 1999 každoročne vychádza Gréckokatolícky kalendár.
Okrem uvedeného periodika exarchát vo
vlastnom náklade vydáva knižné publikácie
a zborníky týkajúce sa zvláštností východného obradu a spirituality (tradície, liturgie, práva a dejín) a problematiky migrácie

s ohľadom na špecifiká pastorácie spojené
s migráciou.
Pri apoštolskom exarcháte pôsobí aj
Inštitút sv. Kozmu a Damiána zameraný
na štúdium východnej kresťanskej duchovnej tradície v rámci dejín dogmatickej teológie, liturgie, práva a spirituality
východných kresťanov predovšetkým
byzantského rítu.
V roku 2008 bola biskupom Ladislavom
Hučkom zriadená Gréckokatolícka charita.
Tá má dnes oblastné pobočky v Liberci,
Českých Budějoviciach a v Olomouci.
Poskytuje predovšetkým duchovnú pomoc,
pracovno-právne a sociálne poradenstvo,
jazykové kurzy, kluby mamičiek, ale aj
kultúrne a športové akcie.
Pätnásť rokov existencie exarchátu je
relatívne krátka doba. Zaujímavá môže
byť len pre porovnanie začiatku a súčasného stavu. Neľahká bola minulosť a nie je
jednoduchá ani súčasnosť. Čas ukáže, aká
bude jeho budúcnosť. n
Viera Folkmanová

Na poľsko-slovenskom
pohraničí sa dodnes
nachádzajú chrámy, ktoré
poväčšine patrili alebo
patria gréckokatolíkom. Na ktorom
území sú najviac koncentrované
gréckokatolícke chrámy? Aký bol ich
osud po druhej svetovej vojne?
Najviac chrámov sa nachádza v oblasti
Nízkych Beskýd a Bukovských vrchov.
Na území samotnej Przemyslskej diecézy sa nachádzalo okolo 650 sakrálnych
objektov, z ktorých časť spravovali
rímskokatolíci. Z niektorých sa stali
obchody, administratívne alebo hospodárske budovy...
Časť chrámov bolo drevených a časť
murovaných, ktoré mali väčšiu šancu
na prežitie. Drevené chrámy boli viac
otvorené na devastáciu. Prelomovým sa
stalo vymenovanie Ignaczy Tokarczuka
za przemyslského rímskokatolíckeho
biskupa v roku 1965. Videl, že sa toto
dedičstvo znehodnocuje. Podarilo sa
mu bez povolenia zachrániť 57 chrámov.
Boli to farské alebo filiálne chrámy latinských farností. Ikonostasy boli demontované, pretože v tej dobe nebolo inej
možnosti. Časť ikon a ikonostasov bolo
umiestnených do rozličných muzeálnych skladov a časť sa „rozplynula“.
Aký je súčasný stav gréckokatolíckych chrámov na území Poľska?
Reštaurátori majú zaevidovaných asi
240 objektov, z ktorých vyše 100 bolo
zaradených medzi národné kultúrne
pamiatky. Situácia je však dynamická,
takže tieto čísla sa môžu meniť. Niektoré chrámy sa dostali k pôvodnému
užívateľovi – Gréckokatolíckej cirkvi,
niektoré sú v spoločnom užívaní. Niektoré ostali pod správou Rímskokatolíckej cirkvi, keďže v týchto oblastiach už
nie sú gréckokatolíci, lebo boli v rámci
akcie Visla z týchto oblastí vysídlení.
Ktorý z chrámov vám zostal v živej
pamäti?
Pamätám si jeden malý chrám v Beskydách, drevený s peknou kopulou,
v strede nemá ikonostas, ale má tam
kríž, a ten kríž priniesol do chrámu
arcibiskup Toraczuk.
D. Kolesárová
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Deň počatého
dieťaťa
Deň žien, Deň matiek, Deň otcov, Deň učiteľov, Deň zeme... vo vymenúvaní by sa dalo pokračovať veľmi dlho. Človeku je prirodzené pomenúvať významné skutočnosti, vyčleňovať ich oslave samostatný deň
a vytvárať tak priestor, aby sme si ich mohli pripomínať a uvedomovať si ich hodnotu.

S

voju hodnotu má aj samotný život vo všetkých jeho
formách. Práve ochranu
života od počatia po prirodzenú smrť a podporu rodiny ako
optimálneho miesta vzniku
a rozvoja ľudského života si
zvolilo za cieľ a poslanie Fórum
života.

„Tento cieľ napĺňame v troch
oblastiach – prvou je prevencia,
čiže poskytovanie informácií
o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom
vývine dieťaťa, o práve na život
od počatia, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého
potratu, ako aj o prirodzených
metódach plánovania rodičovstva, vzťahoch založených
na skutočnej láske, zodpovednosti a rešpektovaní ľudskej
dôstojnosti. Druhou oblasťou
je advokácia – dvíhame hlas
za ochranu tých, čo sa sami
nedokážu brániť. Snažíme
sa presadzovať a podporovať
legislatívu, ktorá rešpektuje
ľudskú dôstojnosť každého
človeka od počatia po prirodzenú smrť. Poslednou oblasťou
je samotná konkrétna pomoc,
keď prostredníctvom našich
projektov pomáhame pri riešení
ťažkých životných situácií žien
a ich detí, núdznych, chorých
a slabých,“ vysvetľuje pôsobenie Fóra života predsedníčka
Marcela Dobešová.
Fórum života vzniklo v roku
2001 a najskôr fungovalo ako
neformálne zoskupenie jednotlivcov a organizácií. Postupom

času však model neformálneho
zoskupenia už nepostačoval,
a preto v roku 2003 vzniklo
občianske združenie Fórum
života ako organizácia s právnou subjektivitou. V súčasnosti
Fórum života, o. z., združuje
niekoľko desiatok jednotlivcov
a 37 členských organizácií.
Počas sústavnej snahy pri
vytváraní spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia
po prirodzenú smrť, skrsla
myšlienka o vyhlásení osobitného dňa, ktorý by bol venovaný
tým najbezbrannejším – počatým deťom. A tak v roku 2005

vyhlásilo Fórum života Deň
počatého dieťaťa, ktorý sa viaže
na 25. marec.

Prečo práve
25. marec?

Dôvodov, prečo práve v tento
deň, je hneď niekoľko. 25. marec je na Slovensku ako pamiatka na udalosti bratislavského
Veľkého piatka 1988 zákonom
vyhlásený za pamätný Deň
zápasu za ľudské práva, ktoré sú
dnes odopierané práve nenarodeným deťom. V tejto súvislosti
je symbolické, že v tento deň

si tiež pripomíname výročie
odchodu prvého transportu so
slovenskými židmi do Osvienčimu. Takisto kresťania na celom
svete oslavujú v tento deň
slávnosť Zvestovania Pána,
teda spomienku na počatie
Ježiša Krista, vďaka čomu úcta
k nenarodeným deťom bola
v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia.
Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň
a tento rok sa uskutočňuje jej
11. ročník. „Počas jedenásťročnej existencie kampane sa jej
hlavné posolstvo nezmenilo.
Máme ambíciu osloviť mladšiu
generáciu, najmä stredoškolákov a vysokoškolákov, a sme
radi, že mladí na kampaň veľmi
vnímavo a pozitívne reagujú,
a tak sa spontánne stávajú obhajcami práv nenarodených detí
medzi svojimi rovesníkmi. Naši
dobrovoľníci, naše billboardy,
plagáty a letáky prinášajú predovšetkým pozitívne posolstvo,“
približuje význam kampane
výkonný riaditeľ Fóra života
Marek Michalčík a pokračuje:
„Takisto sme veľmi radi, že naša
kampaň má veľkú podporu zo
strany Cirkvi. Cirkev je v otázkach ochrany života veľkou
inšpirátorkou. Záujem Cirkvi
o ochranu života vnímam ako
niečo samozrejmé a nutné.
A som vďačný, že na Slovensku je to skutočne tak. Život je
univerzálna primárna hodnota,
ktorá patrí všetkým ľuďom.
Bez jej rešpektovania ostatné
hodnoty neexistujú. Život je zároveň obrovským tajomstvom,
ktoré nás uchvacuje a ktoré
spolu s realitou smrti nenecháva
naše vnútro na pokoji. Z tohto
pohľadu vnímam úlohu Cirkvi
ako ochrankyne a podporovateľky života za prirodzenú. Navyše náboženstvo vidí v živote
človeka Boží zámer, ktorý presahuje ľudské chápanie a dáva tak
ľudskému životu nekonečnú
hodnotu. Premýšľanie o úcte
k životu na pôde Cirkvi tak ide
ešte hlbšie. Preto sme veľmi
vďační všetkým, ktorí nám
vychádzajú v ústrety, podporujú
nás a pomáhajú nám.“

ŽIVOT JE KRÁSNY
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Chráňme ho od PoČatia!
Každý rok sa snažíme priniesť
do obsahu alebo formy kampane nejaký nový prvok, aby
kampaň zaujala. Chceme dať
ľuďom impulz, aby sa medzi
sebou rozprávali o potrate, aby
sa viac zaoberali témou hodnoty ľudského života. Cieľom
kampane nie je iba šíriť úctu ku
každému dieťaťu od počatia,
ale aj zdvihnúť verejne hlas
na ich obranu, šíriť argumenty
v prospech ochrany detí a dať
možnosť verejne prejaviť postoj
za život.
Tohtoročnou špecialitou je
pripomenutie si 10. výročia
vzniku Fóra života a spolupráca
s profesionálnou agentúrou.
Chceme, aby kampaň bola
nielen obsahovo hodnotná, ale
v rámci možností aj realizačne
kvalitná. Lebo život si zaslúži,
aby sme mu venovali takú veľkú
pozornosť.

Biela stužka

Najjednoduchší spôsob, ako
kampaň podporiť, je nosiť bielu
stužku na odeve v období od 21.
do 27. marca 2011. Biela stužka
je symbolom rešpektovania práva na život od počatia. Pripnutím si jednoduchej bielej stužky
sa môžu všetci stať nositeľmi
posolstva kampane. Ak nosím
bielu stužku, som za ochranu
každého nenarodeného dieťaťa
od počatia! Vyjadrujem tým
svoje nesúhlasné stanovisko
k súčasnej praxi umelých potratov (násilného ukončovania

25. marec je Deň počatého dieťaťa.
Podpor úctu k životu nosením bielej stužky.
Čakáš nečakané dieťa? 0911 350 200, 0917 350 200

nenarodeného ľudského života)
a iným ohrozeniam počatého
ľudského života a nenásilným
spôsobom vyzývam k hľadaniu
pozitívnych riešení tohto stavu.
Stužku si môže vyrobiť každý
sám alebo získať od dobrovoľníkov na rôznych miestach, napr.
na námestiach viacerých miest
na Slovensku.

Projekty konkrétnej
pomoci Fóra života

Je našou túžbou, aby kampaň
Dňa počatého dieťaťa pomohla
k vytvoreniu celospoločenskej
atmosféry, ktorá je priateľská
k nenarodeným deťom, aby
ich spoločnosť chránila a pripisovala im náležitú dôležitosť.
Je to prevencia, ktorá môže
i nepriamo ovplyvniť rozhodovanie tehotnej ženy, ktorá svoje
tehotenstvo neplánovala. Nikdy

nevieme, koľko žien sa v budúcnosti rozhodne pre život
svojho dieťaťa aj vďaka kampani. Zároveň si uvedomujeme, že
pre tie ženy a dievčatá, ktorých
sa neplánované tehotenstvo
týka už teraz, toto nestačí. Tým
chceme pomôcť a sprevádzať
ich v danej konkrétnej situácii,
ktorú prežívajú. Preto sú počas
celej kampane tlmočené informácie o projektoch konkrétnej
pomoci, konkrétne o projekte
Zachráňme životy, ktorý pomáha tehotným ženám a matkám
s deťmi, ktoré sa ocitli v krajnej
životnej núdzi, a o projekte Alexis, poradne pre ženy a dievčatá,
ktoré zostali zaskočené neplánovaným tehotenstvom a uvažujú o potrate. Mária Demeterová, ktorá je koordinátorkou
projektu Zachráňme životy, sa
na základe svojich dlhoročných
skúseností v sociálnej práci

www.25marec.sk

a osobitne s matkami s deťmi
v krajnej životnej situácii vyjadrila: „Chceme podávať pomocnú
ruku. Je ilúziou myslieť si, že
žena sa dobrovoľne rozhodne
nepriviesť na svet svoje dieťatko. Je vždy nútená – či už
partnerom, zlou sociálnou
situáciou, alebo stratou strechy
nad hlavou.“
„Všetkých pozývame zapojiť
sa 25. marca do kampane a veríme, že sa stotožníte s tohtoročnou nosnou myšlienkou Život je
krásny. A ak sa chcete dozvedieť
viac, pozývame vás na našu webovú stránku www.25marec.sk,“
dodáva Marek Michalčík. n
Andrea Žiaková
snímky: dobrovoľníci na námestí počas kampane Deň
počatého dieťaťa pri rozdávaní
bielych stužiek

WEBOVÉ STRÁNKY

www.baziliani.net
V rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku fungujú dve mužské rehoľné
spoločenstvá. Jedným z nich je Rád sv.
Bazila Veľkého. Jeho členovia – otcovia
a bratia baziliáni svoju činnosť, duchovnú
i pastoračnú, prezentujú i formou webovej
domény www.baziliani.net, ktorú si dnes
bližšie predstavíme.
Web je spracovaný ako informačno-formačný, kde sa prelínajú základné informácie o činnosti rádu s duchovným slovom.
Celkový dizajn je veľmi jednoduchý, bez
zbytočných neprehľadných odkazov. Všet-

ky odkazy sú umiestnené v ľavej odkazovej
lište, v nej sa aj ďalej rozbaľujú, ak majú
svoje podsekcie.

Kto hľadá podrobnejšie informácie o histórii a súčasnosti rádu, nájde ich v sekciách
O baziliánoch, Predstavení a Monastyry.
V časti Pokrm duše sa nachádzajú duchovné texty a zamyslenia v rusínskom a slovenskom jazyku. Nechýba ani Galéria, ktorá
je dokonca obohatená o audio časť, kde
nájdete rôzne nahrávky liturgických slávení
a piesní.
Ak vás niečo zaujalo, určite neváhajte
a tieto stránky navštívte aj osobne.
Mikuláš Jančuš
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Svätá Katarína Sienská 2

Drahí bratia a sestry, Eucharistia je výnimočným darom
lásky, ktorý nám Boh stále znova dáva, aby živil naše napredovanie vo viere, posilňoval našu
nádej a rozohňoval lásku, aby
sme sa mu čoraz viac podobali.
Okolo tejto autentickej
a silnej osobnosti sa postupne
vytvorila skutočná duchovná
rodina. Boli to ľudia, ktorých
fascinovala morálna autorita
tejto mladej ženy a tiež výška
jej života – neraz dojatí mystickými udalosťami, ktorých
sa stali svedkami – napríklad
jej častými extázami. Mnohí sa
vložili do jej služby a pokladali
si za česť, keď ich Katarína duchovne viedla. Volali ju mama,
pretože ako duchovné deti
od nej čerpali potravu Ducha.
Aj dnes je Cirkev vďačná
za veľké dobrodenia duchov-

ného materstva mnohých
žien, rehoľníc i nezasvätených,
ktoré v dušiach živia myšlienku
na Boha, posilňujú vieru ľudí
a smerujú kresťanský život
k stále vyšším cieľom. „Hovorím Vám syn a synom Vás
volám,“ píše Katarína jednému
zo svojich duchovných synov,
kartuziánovi Giovannimu
Sabatinimu, „pretože Vás rodím
skrze neustále modlitby a Božiu
túžbu, tak ako matka privádza
na svet svoje dieťa“ (Epistolario,
Lettera č. 141: A don Giovanni
de´ Sabbatini). Dominikánskemu pátrovi Bartolomejovi de
Dominici písala listy, ktoré sa
zvyčajne začínali týmito slovami: „Najdrahší, milovaný brat
a syn v Kristu Ježišovi.“
Ďalší znak Kataríninej
duchovnosti je spojený s darom sĺz. Vyjadrujú výnimočnú

a hlbokú citlivosť, dojatie
a nehu. Viacerí svätci mali
dar sĺz, pripomínajúci pohnutie samotného Ježiša, ktorý
neskrýval plač nad hrobom
svojho priatelia Lazára, nad
bolesťou Márie a Marty ani
nad Jeruzalemom v posledných
dňoch svojho pozemského
života. Podľa Kataríny sa slzy
svätých miešajú s Kristovou
krvou: hovorila o tom s chvením
a prostredníctvom mimoriadne pôsobivých symbolických
vyjadrení: „Pamätajte na ukrižovaného Krista, Boha a človeka
(...). Dajte si za cieľ ukrižovaného Krista, ukryte sa v ranách
ukrižovaného Krista, ponorte
sa do krvi ukrižovaného Krista“
(Epistolario, Lettera č. 16: Ad
uno il cui nome si tace).
Tu môžeme pochopiť, prečo
mala Katarína takú mimoriad-

nu úctu ku kňazom, hoci vedela
o ich ľudských slabostiach:
práve oni prostredníctvom sviatostí a Božieho slova rozdávajú
spásonosnú silu Kristovej krvi.
Sienská svätica, povzbudená hlbokou a trvalou láskou
k Cirkvi, stále pozývala kňazov
a aj samotného pápeža, ktorého
volala „sladký Kristus na zemi“,
aby zostali verní svojim povinnostiam. Pred smrťou povedala:
„Opúšťam telo, no život som
darovala Cirkvi a obetovala pre
svätú Cirkev, a to je mi jedinou
útechou“ (Raimondo da Capua,
S. Caterina da Siena, Legenda
maior, n. 363).
Od svätej Kataríny sa teda
učíme to najvznešenejšie:
poznať a milovať Ježiša Krista
a jeho Cirkev. V Dialógu Božej
prozreteľnosti jedinečným
spôsobom zobrazuje Krista ako
most postavený medzi nebom
a zemou. Na tomto moste sú tri
schody vytvorené Ježišovými
nohami, krkom a ústami. Stúpajúc po nich duša prechádza
cez tri etapy cesty posväcovania:
odmietnutie hriechu, život
čností a lásky a napokon láskyplné zjednotenie sa s Bohom.
Drahí bratia a sestry, naučme
sa od svätej Kataríny milovať
Krista a jeho Cirkev – s odvahou, intenzívne a úprimne.
Osvojme si slová svätej Kataríny, ktoré môžeme čítať
v Dialógu Božej prozreteľnosti
na konci kapitoly, ktorá hovorí
o Kristovi ako o moste: „Z milosrdenstva si nás obmyl v krvi,
z milosrdenstva si sa rozprával
so stvoreniami. Ó, blázon lásky!
Nestačilo ti vtelenie, chcel si
aj zomrieť! (...) Ach, milosrdenstvo! Srdce mi zamiera pri
myšlienke na teba: na čokoľvek pomyslím, všade je tvoje
milosrdenstvo“ (cap. 30, str. 79
– 80). n
TK KBS
preložil Martin Kramara
upravil Juraj Gradoš
(dokončenie z minulého
čísla)
snímka: www.wikimedia.org
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Aj Darwin by sa čudoval
Ak máte doma akúkoľvek literatúru o pradávnej histórii človeka,
môžete ju pokojne zahodiť do zberu. Učebnice i encyklopédie sa
budú prepisovať (a pravdepodobne nie naposledy).

K

lasická teória o vývoji
moderného človeka,
ktorú sme sa učili v škole, hovorila o vývoji človeka
a rôznych odnožiach (napr.
neandertálci), ktoré časom
zanikli. Tie boli vnímané ako
málo adaptabilné nové tvory,
ktoré síce boli podobné človeku, ale len tak, ako sa podobajú
napr. rôzne druhy ľudoopov
navzájom. V žiadnom prípade
tieto druhy nemohli vytvárať
partnerstvá a zanikli približne
pred 20-tisíc rokmi.
Najnovšie výskumy DNA
však celú túto teóriu postavili
na hlavu. Neandertálci žijú!
A nielen oni, ale aj ďalšie primitívne druhy človeka. Ak chcete
nájsť takéhoto človeka, stačí sa
pozrieť do zrkadla.
Podľa výskumov u všetkých
ľudí na svete je zhoda v tom,
že obsahujú približne 4%
DNA neandertálcov. Dokonca
obyvatelia juhovýchodnej Ázie
majú aj ďalších 8% DNA iných
primitívnych predchodcov
dnešného moderného človeka.
Toto zistenie úplne odporuje
doterajším zisteniam a teóriám.
Ďalšie prekvapenie siaha
do ešte vzdialenejšej minulosti.
Už australopitekom, tvorom
žijúcim pred vznikom ľudského
rodu (ako sme boli presvedčení
doteraz), sa rodili pomerne
veľké bábätká, vyžadujúce
intenzívnu starostlivosť. Zrejme

boli naozaj predľuďmi, z ktorých sa vyvinuli prví praľudia,
príslušníci nášho rodu homo.
V časopise Proceedings of the
National Academy of Sciences
to predbežne online konštatoval
Jeremy De Silva z Bostonskej
univerzity v americkom štáte
Massachusetts.
Skúmal, kedy sa v pravdepodobnej evolučnej línii vedúcej
k rodu homo po jej rozchode
s líniou vedúcou k dnešným
šimpanzom objavil ľudský
znak: výrazne vyšší pomer
hmotnosti dieťaťa a matky, než
aký je typický pre ľudoopy.
Zistil, že najstarší dostatočne
známi príslušníci našej línie
– ardipitekovia (rod Ardipithecus), ktorí žili pred približne 4,4 miliónmi rokov, ešte
mali hodnotu tohto pomeru
na úrovni ľudoopov. V prípade
neskorších australopitekov (rod
Australopithecus) sa už však
takmer zdvojnásobila a priblížila k ľudskej.
Toto poznanie otvára novú
teóriu o človeku starom milióny
rokov, ktorý sa postupne vyvíjal. Teóriu, ktorú podporujú
výskumy DNA tak v minulosti,
ako aj v súčasnosti človeka. Aj
dnes zanikajú isté ľudské rasy.
A to formou prevládania dominantných génov (napr. hnedé
oči verzus modré oči). Tento jav
by vysvetľoval aj rýchle rozšírenie ľudského druhu po svete

a jeho tzv. migráciu. Teda vôbec
nešlo o migráciu z pohľadu
dnešného človeka, ale o migráciu zmenenej dominantnej
DNA, ktorá sa po prirodzených
koridoroch ľudských ciest
dostala až do Austrálie a všade
po svojej ceste vytvárala nové
jedince na základe kombinácie
tejto novej DNA a DNA pôvodných obyvateľov tohto územia,
veď skoro celú Zem už pred
státisícmi rokov osídlil práve
australopitekus.
Je teda celkom možné, že nielen nové vykopávky, ale hlavne
genetika zmení celú históriu
človeka a človek nebude len
tvorom, ktorý sa na Zemi obja-

vil pred niekoľkými tisíckami
rokov, ale jeho história bude siahať milióny rokov do minulosti.
No ak by sme hľadali dnešného
človeka, asi by sme boli prekvapení. Veď aj tisíc rokov stačí
na to, aby sa človek výraznejšie zmenil – stačí sa postaviť
do dverí starých hradov či vedľa
brnení stredovekých rytierov.
Meníme sa, rastieme, vyvíjame.
Zostáva nám len dúfať, že tento
vývoj bude nielen fyzický, ale
aj duchovný a sociologický.
Vývoj, ktorý z nás urobí človeka
s veľkým Č. n
Juraj Gradoš
ilustračná snímka:
faculty.knox.edu

Evolúcia druhov
V súčasnosti tvorí Darwinova myšlienka základ evolučnej
teórie. Názor, že vyše 2 milióny rozličných druhov, ktoré dnes
obývajú Zem, sú výsledkom evolučného procesu, je značne rozšírený. Slovo evolúcia znamená vývoj a používa sa pri opise procesu
vývoja všetkých organizmov za dlhý čas. Teória má tri hlavné časti. Prvá sa týka premenlivosti: živé organizmy sa líšia veľkosťou,
tvarom, farbou a silou, čiže neexistujú dva úplne rovnaké jedince.
Druhá časť teórie hovorí, že schopnosť premenlivosti dáva organizmu možnosť prispôsobiť sa prostrediu, a tým prežiť a ďalej sa
rozmnožovať. Niektoré živočíchy alebo rastliny sú schopné lepšie
sa prispôsobiť (adaptovať), napríklad zmenou tvaru či farby,
a vďaka tomu majú väčšiu nádej na prežitie. Slovom, ak chcú
rastliny a živočíchy prežiť, musia byť schopné prispôsobiť sa prostrediu. Tretia časť teórie sa týka dedičnosti. Schopnosť adaptácie
sa môže preniesť na potomkov – môžu ju zdediť. Aj potomkovia
potom majú väčšiu nádej na prežitie. Rastlinám a živočíchom,
ktoré sa postupne počas mnohých generácií lepšie prispôsobili,
sa darí, kým horšie prispôsobené naopak hynú.
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Výhonky
pevných koreňov
Smerom na západ pôsobia v súčasnosti komunity
východných obradov stále trocha exoticky. Sú v menšine,
ale tešia sa čulému životu. O živote gréckokatolíkov
v Čechách sme sa porozprávali s otcom Milanom Hanušom,
generálnym vikárom a kancelárom Apoštolského
exarchátu v Českej republike.
V ktorom období a na ktorých miestach sa vyformovali
prvé komunity gréckokatolíkov v Čechách?
Naši veriaci väčšinou pochádzajú z troch hlavných emigračných vĺn. Prvá nastala po vzniku
Československa. K republike
bola pričlenená Podkarpatská
Rus. Odtiaľ prichádzali mnohí
ľudia pracovať do priemyselných oblastiach Čiech a Moravy.
Pri sčítaní ľudí v roku 1930 bolo
v Čechách 7 973 a na Morave
4 176 gréckokatolíkov. V Prahe
bola preto 1. januára 1934 bl.
vladykom P. Gojdičom erigovaná ústredná gréckokatolícka
farnosť pre celé územie Čiech,
Moravy a Sliezska a 20. decembra 1935 bola potvrdená dekré-

tom Kongregácie pre východné
cirkvi. V roku 1937 bola vytvorená samostatná farnosť v Brne.
Druhá emigračná vlna nastala
po skončení druhej svetovej
vojny. Z východného Slovenska
sa mnoho ľudí usadilo v českom
a moravskom pohraničí. Schematizmus Prešovskej eparchie
z roku 1948 uvádza v Čechách
asi 57-tisíc veriacich. Pri sčítaní
ľudí v roku 1950 tu bolo evidovaných 32 862 gréckokatolíkov.
Vďaka pochopeniu pražského
arcibiskupa Josefa Berana boli
niektoré farnosti v pohraničí
obsadené gréckokatolíckymi
duchovnými. Rozkvet zastavil
rok 1950.
Činnosť Cirkvi bola obnovená
13. júna 1968 na základe petič-

nej akcie, ktorú odovzdal vláde
pražský apoštolský administrátor František Tomášek. V roku
1968 bola obnovená farnosť
v Prahe a o rok neskôr bol
vymenovaný za farára otec Ivan
Ljavinec. Aktivita Cirkvi mohla
byť obmedzená len na Prahu.
Normálne podmienky priniesol až november 1989. Prekvapením bolo v roku 1991 sčítanie
obyvateľstva, ktoré ukázalo,
že i po štyridsaťročnom útlaku si gréckokatolíci zachovali
vieru. Bolo napočítaných 8 774
veriacich. Je pravdepodobné,
že ochromením činnosti Cirkvi
splynul približne dvojnásobný
počet s rímskokatolíckym či
pravoslávnym spoločenstvom.
Ostatné štatistiky uvádzajú

veľký počet dlhodobo pracujúcich zo Slovenska a Ukrajiny – to
je súčasná tretia emigračná vlna.
Koľko veriacich zahŕňa exarchát v súčasnosti a ako vyzerá jeho formálne delenie?
Podľa ostatného sčítania z roku
2001 (nie je celkom relevantné,
lebo je to nepovinný údaj) sa
k našej cirkvi prihlásilo 7 675
veriacich. K tomu treba prirátať
pár desiatok tisíc prechodne
pracujúcich z okolitých eparchií
zo Slovenska a Ukrajiny (presné
štatistiky neexistujú).
Exarchát je rozdelený do siedmich protopresbyterátov a 20
farností. Kňazi, ktorých máme
28 v činnej službe a ktorých
vekový priemer je necelých
40 rokov, spravujú ďalších 25
filiálnych obcí.
Pôsobia vo vašom exarcháte
kňazi slovenského pôvodu?
Pri Chráme Najsvätejšej Trojice
v Spálenej ulici v Prahe je zriadená personálna farnosť pre
slovenských gréckokatolíkov.
Okrem toho ďalší traja kňazi
zo Slovenska pôsobia v Brne,
v Plzni a v Hradci Králové. I náš
senior Mons. Štefan Suchý,
ktorý v októbri 2010 oslávil
92 rokov a dodnes vypomáha
v zmienenej slovenskej farnosti,
je tiež rodák z Prešova.
Aké je národnostné zloženie veriacich v súčasnosti
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a v akom jazyku prebiehajú
liturgické obrady?
Najviac veriacich pochádza
z Ukrajiny a zo Slovenska.
Máme teda bohoslužby pre
Ukrajincov, Slovákov, Rusínov,
Čechov, Bielorusov a Bulharov.
Naše zhromaždenia sú multietnické, tak najčastejšie slúžime
po starosloviensky, pravidelne
tiež v ukrajinčine, slovenčine,
češtine a dnes aj bieloruštine.
Hlavným chrámom exarchátu je Katedrálny chrám sv.
Klementa v Prahe. Môžete
nám ho priblížiť?
Pred 80 rokmi sme od pražského arcibiskupa Františka
Kordača dostali v pražskom
Starom Meste medzi Karlovým
mostom a Staromestským
námestím krásny, priestranný
barokový Chrám sv. Klementa. Stavebne je súčasťou tzv.
Klementína, teda bývalého
jezuitského internátu, dnes
Národnej knižnice. Do súčasnej
podoby bol chrám prestavaný
jezuitmi v rokoch 1712 – 1715.
Zaujímavé je jeho patrocínium
odkazujúce na cyrilo-metodskú
misiu. Zvláštnosťou je ikonostas
vytvorený s veľkým citom
voči jednotnému barokovému
interiéru chrámu, ktorý zdobia
plastiky nedávno zosnulého
akademického sochára Karla
Stádníka.
Na katedrálu bol Chrám sv.
Klementa povýšený 15. marca
1996, keď pápež Ján Pavol II.
na území ČR erigoval nový
apoštolský exarchát pre veriacich byzantského rítu.
Keďže sídlo exarchátu je
v hlavnom meste ČR, rozvíjate aj vzťahy na oficiálnej
úrovni s vládnymi predstaviteľmi. Aké sú vaše skúsenosti
z tejto spolupráce?
Apoštolský exarcha ako hlava
Gréckokatolíckej cirkvi u nás
je pozývaný na všetky dôležité
stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu. I jeho funkcia generálneho sekretára Českej biskupskej konferencie je určitou
zárukou, že vladyka Ladislav je
pri všetkých významných roko-

kultúra
vaniach, kde sa hovorí o vzťahu
štátu a Katolíckej cirkvi.
Vydávate svoj vlastný informačník. Kedy a prečo vznikla
myšlienka vydávať tohto
spravodajcu? Kto sa podieľa
na jeho tvorbe?
Na jeseň 2005 vznikol nápad
založiť časopis, ktorý by bol
informačným prepojením
jednotlivých farností, ale tiež
listom sprevádzajúcim veriacich
po duchovnej stránke. Na návrh
otca biskupa Ladislava dostal
časopis názov Exarchát a bolo
rozhodnuté, že bude vychádzať
každé dva mesiace. Redakčnú
radu tvorí otec biskup Ladislav
Hučko, otec Ján Kočerha, Viera
Folkmanová, Ján Klobušický,
Tomáš Král a ja.
Ako vidíte budúcnosť gréckokatolíkov v Čechách?
Budúcnosť vidím veľmi optimisticky! V časoch mojich
bohosloveckých štúdií bola
v ČR jediná gréckokatolícka
farnosť v Prahe, obsadená vtedy
dvoma kňazmi. Dnes máme
vlastného biskupa a kňazov,
máme vybudovanú základnú
záchytnú štruktúru farností
a filiálok. Od vzniku exarchátu
sa mnohonásobne zvýšil počet
krstov a svadieb. Pre mňa je
veľkým zážitkom minuloročná
mimoriadna sv. liturgia na Paschu v preplnenom pražskom
Chráme sv. Mikuláša na Malej Strane. Do našich troch
pražských chrámov a ich okolia,
kde pravidelne slúžime, by sme
sa s veriacimi na Veľkú noc už
nevošli. Zaujímavé je svedectvo
bratislavského vladyku Petra
Rusnáka, ktorý v Prahe v novembri 2010 v rozhovore pre náš

časopis povedal: „Keď som videl
tu v Prahe chrám nabitý ľuďmi,
úplne ma to zrazilo do kolien – nám sa môže o takýchto
počtoch len snívať“.
Čím môžete aj napriek tomu,
že ste menšinovou cirkvou,
prispieť k poslaniu Katolíckej
cirkvi v spoločnosti?
V novembri 2010 som bol
inštalovaný pražským arcibiskupom za člena Kolegiálnej
kapituly pri všetkých svätých
na Pražskom hrade. Tam sa
nachádza hrob sv. Prokopa. Pri
záverečnom poďakovaní som
povedal: „V roku 1588 členovia
kapituly dostali novú, nanajvýš
čestnú úlohu: byť strážcami
ostatkov jedného z najuctievanejších svätcov v národe. A my
vieme, že sv. Prokop žil v dobe
nerozdelenej Cirkvi, v dobe,
keď bolo kresťanstvo u nás
veľmi ovplyvnené východnou
liturgiou a spiritualitou. A tu je
ono miesto prieniku, stretnutia
a naznačenej spolupráce. Áno,
Katolícka cirkev byzantského
obradu nechce byť iba servisom
pre migrujúcich veriacich z východu, ale chce byť legitímnou
dedičkou a pokračovateľkou cyrilo-metodskej misie. Teda chce
dnes ukazovať na čisté pramene
a pevné korene cyrilo-metodského kresťanstva, na základy,
bez rešpektovania ktorých
nemožno ísť ďalej. Gréckokatolícka cirkev chce ako integrálna súčasť všeobecnej Cirkvi
napomáhať stavbe domu českej
Katolíckej cirkvi na pevných
základoch. Ďakujem našim
biskupom, že toto vnímanie aj
túto víziu majú!“
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

Divadlo pre deti
odsúdených
12. februára 2011 navštívili
študenti VŠMU z Bratislavy Ústav na výkon väzby
a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach.
Pre odsúdených otcov a ich
deti už po tretíkrát odohrali
bábkové divadlo. Pod vedením miestneho väzenského
kaplána kpt. Petra Nižníka
si študenti pripravili „eko“
predstavenie s názvom
Zelená víla. Inscenácia mala
poučný efekt, lebo herci zábavnou formou pranierovali
nezodpovedné správanie sa
ľudí voči prírode. Divadelné
predstavenie bolo realizované interaktívnou formou,
čo deti, ale aj rodičov veľmi
zaujalo. Hlavnou myšlienkou celého podujatia bol
rozvoj a podpora rodiny vo
zvláštnych situáciách, ktorá
sa mohla realizovať len
vďaka nadácii Deti Dunaja,
zaoberajúcej sa pomocou
opusteným, týraným, chorým a postihnutým deťom
na Slovensku. Práve spomínané podujatie malo slúžiť
na to, aby si aj odsúdení
otcovia počas pobytu vo
výkone trestu uvedomovali
dôležitosť svojho poslania
v rodine a zároveň aby si aj
ich deti, aj keď na nejaký
čas od svojich otcov odlúčené, uvedomovali potrebu
prítomnosti otca vo svojich
životoch. Preto aj divadelné
predstavenie bolo týmto
deťom predložené ako dar
od ich otcov.

TK KBS
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Premena ikonostasu
na Slovensku
V

plyv južného Poľska
V poslednej štvrtine 17. a začiatkom 18.
storočia sa čoraz väčšmi presadzoval ľudový prúd poľskej
dielne v Rybotycze v Poľsku.
Dielňa zásobovala ikonami
a ikonostasmi región do polovice 18. storočia. Ale pre vývoj
ikonopisnej tvorby v karpatskej
oblasti je podstatné to, že práce
predstavujú úpadok a premenu
pravej ikony na remeselnú.
Nakoniec rustikalizáciou
foriem dochádza k vytvoreniu zľudovenej ikony. Okrem
zjednodušenia vyjadrovacích
prostriedkov a ich redukcie
v graficko-lineárnom výraze obmedzila aj farebnosť na zelenú,
svetlomodrú, červenú, čiernu
a bielu. Ako pozadie slúžili
zobrazenia barokových cirkevných stavieb a homoľovitých
štylizovaných stromov, typické
nevysoké, niekedy až územčisté
postavy s charakteristickou
okrúhlou tvárou, s rumencom
na lícach a čelom obráteným
k nazerajúcemu (napríklad
ikona sv. archanjela Michala
z cerkvi v Miroli, sv. apoštolov
Petra a Pavla z cerkvi v Novej
Sedlici, Mandylion od Jakuba
Zesiho z cerkvi v Hunkovciach,
ikona Poslednej večere z cerkvi
v Ladomirovej, Stretnutia Pána
z cerkvi v Šemetkovciach či
starozákonnej Trojice z cerkvi
v Šašovej).

Vplyv ľudových
ikonopiscov

V spojitosti s koncom osídľovania na tzv. valašskom začiatkom
17. stor. a vznikom nových dedín
s rusínskym obyvateľstvom,
v ktorých boli vybudované
početné drevené cerkvi, bolo
nevyhnutné vyhotoviť ikonostasy. A keďže ľvovské, przemyslské, rybotyčské a iné cechové
či monastierske ikonopisné
dielne neboli schopné uspokojiť
dopyt, vytvorili sa podmienky
na prienik produkcie ľudových
ikonopiscov z miestneho obyvateľstva a ikonopisných skupín
putujúcich z miesta na miesto
v závislosti od objednávok.
Mnohí ľudoví maliari sa
v tomto období ešte pridŕžajú byzantských predlôh, ale
ich nízka technická zručnosť
a úroveň, ako aj nepochopenie
obsahovej stránky pravej ikony
im nedovoľujú predlohu verne
reprodukovať. A tak naivný
realizmus, ľudová poetizácia
tradičných byzantských námetov, zjednodušenie, ale najmä
výrazná výtvarná skratka
charakterizujú tento druh
pamiatok. Prenikanie prvkov
z domáceho prostredia (príroda, architektúra, domáci odev,
zvyky a i.) majú nemalý vplyv
na vytváranie regionálneho
štýlu ikonopisnej tvorby. Ikony
vytvorené v 17. storočí v haličsko-karpatskej oblasti možno
považovať za prvé domáce

regionálne premeny pôvodných
byzantských predlôh. Vzácnym
príkladom ľudovej ikonopisnej tvorby z prelomu 17. a 18.
storočia je ikona Ukrižovania
Pána z Matysovej. Preplnená
kompozícia je rozvrhnutá
do štvorcového formátu,
v strede dominuje kríž, na ktorom je štylizované telo Krista,
nesúce znaky polatinčenia.
Kristova tvár odráža rezignujúce
vnútorné pohrúženie a na hlave
má tŕňovú korunu. Nohy nemá
pribité vedľa seba, ako to bývalo
pravidlom pri zobrazeniach
byzantských ikon, ale obidve sú
pribité jedným klincom. Nápisy
na kríži sú v latinčine. Začala
sa zdôrazňovať emocionálna
stránka na úkor dogmatickej,
a preto mohli do nej ľahšie
prenikať západné prvky.

Vplyv západného
umenia

Na území severovýchodného
Slovenska sa v umení križujú
nielen vplyvy jednotlivých
oblastí byzantského umenia,
ale aj západné vplyvy. Najvplyvnejším bol barok. Zreteľne sa
to prejavilo hlavne v 18. storočí.
V 30. a 40. rokoch sú už mnohé
interiéry poznačené vplyvom
západného umenia.
Prejavuje sa najčastejšie v detailoch: v architektúre, odevoch,
zbroji, výstroji koňa. Maľba už
nie je na dreve, ale maľuje sa

olejovými farbami na plátno.
Typickú ikonografickú štylizáciu rúcha vystriedala baroková
modelácia farbou, svetlom
a tieňom, vnáša sa reálna perspektíva. Barok prináša ešte jednu podstatnú zmenu – pestro
polychrómovanú architektúru
a orámovanie jednotlivých
ikon. Napríklad hlavné ikony sú
lemované dvoma bohato vyrezávanými stĺpikmi s hlavicou,
ktoré nesú ozdobný nástavec.
Rezbárska výzdoba v podobe
rastlinných motívov, kvetov,
listov, viniča, vyrezávané cárske
dvere s medailónmi štyroch
evanjelistov a sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
(napr. ranobarokové cárske
dvere v cerkvi v Kurove, 1652),
štylizovaná ornamentika pokrývajúca rámovanie ikon, stĺpiky
oddeľujúce postavy apoštolov
v rade Deésis či medailóny prorokov tvoria najčastejšie ozdobné motívy (napríklad ikonostas
v Miroli či v Kožanoch). Tieto
barokové prvky sa neobjavujú
len v prešovskom regióne, v južnom Poľsku, na západnej Ukrajine, ale aj v Maďarsku. V pravoslávnom srbskom chráme z 18.
stor. v Szentendre zasvätenom
sv. archanjelovi Michalovi sa
nachádza barokový ikonostas
s bohatou drevorezbou. Cárske
dvere sú zdobené popínavými
rastlinnými úponkami a sú
doplnené medailónmi starozákonných prorokov. Prenesenie

| 17

slovo 5 – 6 | 2011

esteticko-emotívnych prvkov
z obrazu na architektonickú
a dekoratívnu zložku je jedným zo sprievodných znakov
postupného zániku pôvodnej
ikonopisnej tvorby 16 . – 17.
storočia. Najpodstatnejší rozdiel sa prejavuje na barokovom
ikonostase najmä v rade Deésis
po obsahovej aj formálnej stránke. Chýbajú postavy archanjelov
alebo sú podstatne menšie
a stoja za trónom Pantokratora,
podobne aj postavy Presvätej
Bohorodičky a sv. Jána Krstiteľa sú na tabuli Pantokratora
zmenšené a druhoradé, napr.
na ikonostase z Novej Sedlice,
Topole či Ruského Potoka.
Apoštoli v rade Deésis už netvoria dva zástupy klaňajúcich
sa Kristovi na tróne. Jednotlivé
postavy sú od seba oddelené
v nikách, lemovaných vyrezávanými stĺpikmi. Vzniká tak
monotónny rytmus zvislých
obrazov a stĺporadia. Každý
z apoštolov je umiestnený v úzkom priestore otvoru oblúka
samostatne (napr. na ikonostase v Topoli, Novej Sedlici, Hrabovej Roztoke či Miroli) alebo
po dvoch (Tročany, Frička).
Aj v ikonografii sviatočného
radu dochádza k podstatným
zmenám až k definitívnej premene obsahovej zložky ikony.
Pre ikony 16. stor. bola dôležitým vyjadrovacím prostriedkom proporcionalita a kánon
zobrazovania postáv na ikone.
Pri ikonách zo 17. stor. stráca
tento vyjadrovací prostriedok svoje poslanie a platnosť.
Zákony perspektívy európskych
slohov vytláčajú tento významný ikonopisný prvok do úzadia.
Vec sa stane jasnejšou, ak si
rozoberieme niektoré ikony
z ikonostasov sviatočného radu.
Napríklad na ikone Bohozjavenia z cerkvi v Krivom sú zobrazené dve postavy: Kristus a sv.
Ján Krstiteľ. Kristus je zobrazený bez svätožiary a jeho postava
je výrazne menšia ako postava
Jána Krstiteľa. Toto bolo pri
ikone v pravom zmysle slova
nemysliteľné. Pomer veľkosti
tu už sotva môže symbolizovať
slová Svätého písma: „Po mne

prichádza mocnejší, ako som
ja...“ (Mk 1, 7). Badateľná je aj
nedodržaná proporcionalita
– Kristus má v porovnaní s dlhými dolnými končatinami krátku
vrchnú časť tela. Nechýba
ani reálny prejav pocitov, kde
schúlená postava Krista fyzicky
veľmi citlivo reaguje na chlad
vody gestom a mimikou.
Podstatnými zmenami prešlo
aj vyobrazenie ukrižovania.
Tradičný byzantský ikonografický motív s oblúkovito prehnutým telom Krista, ktorý je
na kríž pribitý štyrmi klincami
a rúškom plynulo spadajúcim
dole s uzlom v strede, vidíme
na ikone z Chrámu sv. Lukáša
v Tročanoch (1634). Kompozíciou a prevedením je veľmi
blízka a podobná novgorodskej
ikone z konca 15. stor. aj moskovskej ikone z roku 1500. Ale
pri ikonách z druhej polovice 17.
stor. a 18. stor. je tento motív zobrazovaný spôsobom vlastným
západnému umeniu. Pri ikone
ukrižovania z Tročian (1654)
je rúško Spasiteľa zobrazené
podľa západného vzoru, kde
je uzol umiestnený na ľavom
boku Krista s výraznými záhybmi drapérie po ľavej strane.
Ako tvrdí V. Grešlík, „táto forma
zobrazovania je zhodná so
západnými renesančno-barokovými zobrazeniami ukrižovania
z polovice 17. stor., líšiace sa iba
zrkadlovo prevrátenými stranami“. Aj na ikone ukrižovania
z Chrámu sv. archanjela Michala z Uličského Krivého, pochádzajúcej z 18. stor., je evidentný
tento vplyv. Aj tu má Kristus
uzol bedrového rúška na ľavom
boku. Na kríž je pribitý iba
troma klincami, na hlave má
tŕňovú korunu a zobrazenie tela
je doplnené o naturalistické detaily (rany s vytekajúcou krvou).
Podstatnou zmenou je aj nápis
nad hlavou Krista, kde tradičnú
podobu v cirkevnoslovanskom
jazyku INCI (Isus Nazarjanin,
Car Iudejski) vystriedal latinský
nápis INRI (Iesus Nazareus Rex
Iudeorum).
Premena ikonopisnej tvorby
sa odrazila aj v zobrazovaní
prírody a architektúry. Pre

ikony 16. stor. bolo typické
zobrazovať prírodu a architektúru štylizovane a nereálne.
Na ikone sv. archanjela Michala
s výjavmi jeho činov v chráme
v Uličskom Krivom sú rozpukané, do výšky sa čnejúce skaly,
stromy, rastliny, ba aj architektúra (kupolovité chrámy,
pomaľované domy či opevnené
mestá) zobrazené štylizovane.
Pri ikonách zo 17. stor. je všetko
vyjadrované realistickým spôsobom. Zvlášť badateľné je to
na ikone sv. archanjela Michala
z cerkvi v Miroli, kde sú príroda
a architektúra zobrazené príliš
realisticky. Na jednej strane je
to pohľad na mohutný barokový kostol a na druhej pohľad
na opevnené stredoveké mesto.
Scenéria je doplnená ihličnatými stromami a belasou oblohu
s obláčikmi. S realistickou
architektúrou sa stretávame
aj pri ikone starozákonnej
Trojice z cerkvi v Šašovej. Na nej
môžeme vidieť typickú mestskú
architektúru, domy so sedlovými a valbovými strechami, ktoré
ikonopisec v tom čase mohol
odpozorovať v hociktorom
mestečku južného Poľska či
v prešovskom regióne.
Ikonopisné pamiatky
severovýchodného Slovenska
predstavujú od polovice 17. stor.
posledné ohlasy pobyzantskej
ikonopisnej tvorby. Tým, že
obsah ikony bol ovplyvňovaný
západným umením a domácimi
regionálnymi prvkami, menia
sa samotné výrazové prostriedky ikony. To má za následok,
že postupne strácajú charakter
pravej ikony. Silnejúci vplyv
západného umenia potvrdzuje aj skutočnosť, že v druhej
polovici 18. stor. ľvovský biskup
Leon Šeptický vyslal do Viedne
maliara Lukáša Dolinského.
Tým sa otvára cesta k prenikaniu viedenského sakrálneho
umenia a ovplyvneniu ikonopisnej tvorby.
Koniec 18. stor. je obdobím
dekoratívneho rokoka, ktoré
zanechalo stopy aj na ikonách.
To sa prejavilo najmä v prebujnenosti rezbárskej dekorácie.
V obsahovej stránke dochádza

k ďalšej podstatnej zmene.
Na ikonostase sa z radu Deésis
vynechávajú postavy Presvätej
Bohorodičky a sv. Jána Krstiteľa,
postavy sv. archanjelov Gabriela a Michala, čím dochádza
k odklonu od prvotných vzorov
a uvoľneniu ikonopisného
kánonu. Typický rokokový
ikonostas z konca 18. stor. sa
zachoval v cerkvi v Jedlinke.
Záverečnú fázu maľby obrazov predstavujú diela realizované už v duchu tzv. európskeho
nazarenizmu (19. stor.), ktorého
strediskom bol kláštor San
Isidoro v Ríme a v polovici 19.
stor. Viedeň. Postavy svätcov
na ikonostasoch sa nelíšia
od postáv na obrazoch v rímskokatolíckych kostoloch. Tento
druh umenia reprezentuje nová
generácia umelcov odchovaná
Akadémiou umenia vo Viedni.
Z uvedeného možno posúdiť, k akej výraznej deformácii
pôvodného poslania a hodnôt
ikonostasu došlo v priebehu 19.
storočia. Definitívnou bodkou
za zánikom pravej ikony a jej estetickej hodnoty je na počiatku
20. storočia zavádzanie nových
esteticko-emotívnych hodnôt,
ktoré sa preniesli z ikony či
rezbárskej výzdoby ikonostasu
na gýčovo pôsobiace umelé či
papierové kvety či elektrické
žiarovky inštalované priamo
na rámy obrazov.
Úpadok ikonopisného
umenia sa podarilo zastaviť až
koncom 20. storočia. Návratom
sú novodobé ikonopisné diela
v gréckokatolíckych chrámoch
(napríklad ikonostasy a fresky
Rastislava Bujnu v cerkvi v Bratislave, 1997; v kaplnke Košického biskupstva, 1998; v baziliánskom monastieri v Trebišove
a v cerkvi v Sečovciach, 2000)
a ikonostasy vytvorené ikonopiscami z Ukrajiny (napríklad
ikonostas v kaplnke kňazského
seminára v Prešove či v Chráme
Premenenia Pána v Spišskej
Novej Vsi). n
Milan Gábor
snímka ikonostasu
v Potokoch:
Archív ABÚ
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Keď sa púšť stala
mestom
Nútený útek
do samoty

Sv. Gregor Teológ v pohrebnej reči na počesť Bazila
Veľkého spomína na jeho
starých rodičov takto: „Vtedy
vypuklo prenasledovanie,
zo všetkých najkrutejšie
a najťažšie. Mám na mysli
prenasledovanie za cisára
Maximína. Všetci jeho predchodcovia boli oproti nemu
ľudskí, lebo s neudržateľnou
vervou dychtil po tom, aby sa
stal víťazom v nenávisti voči
kresťanom. Vtedy sa Bazilovi
starí rodičia utiahli do lesa
na vrchoch Pontu (kde sú
lesy početné, husté a široké)
a vzali so sebou pár spoločníkov na úteku, určených im
na službu. Ostatní sa divili
ich dlhému pobytu v samote
(vraví sa, že takto žili sedem
rokov a možno aj viac), ako
aj úbohému spôsobu života,
čo viedli títo ľudia vznešeného pôvodu. Naozaj, bol
to veľmi neobvyklý spôsob života: veď pod holým
nebom museli znášať chlad,
horúčosť i dážď, samotu bez
priateľov, žiadne kontakty
a vzťahy, veci, ktoré by trápili
každého, čo bol zvyknutý
na množstvo ľudí a pocty“. Je
pravdou, že v období prenasledovania kresťanov mnohí
túžili po mučeníckej korune.
Mučeník v očiach kresťanov
bol hrdinom hodným nasledovania, vzor, ktorý mnohí

z nich túžili dosiahnuť. Platilo však pravidlo: nemôže byť
považovaný za mučeníka ten,
kto by chcel podstúpiť smrť
z vlastnej iniciatívy. Protirečilo by to slovám nášho Pána,
ktorý vraví: „Tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, a tí,
čo budú v meste, nech z neho
odídu“ (Lk 21, 21). Túto cestu
si zvolilo mnoho kresťanov, a tak žili v odriekaní
a samote, „oni, ktorých svet
nebol hoden, blúdili po púšti
a po horách, po jaskyniach
a zemských roklinách“ (Heb
11, 38).

Dobrovoľný útek
do samoty

Situácia sa však zmenila príchodom cisára Konštantína
Veľkého. Kresťanstvo sa stalo
dovoleným náboženstvom
v ríši, ba čo viac, náboženstvom preferovaným, takže
kresťania boli zo strany štátu
obdarovávaní stále novými
privilégiami. Tak sa tí, čo boli
kedysi považovaní za nepriateľov cisára a pokladaní
za pôvodcov každého nešťastia v ríši, jedného dňa stali
priateľmi a privilegovanými
občanmi. Vo svete, ktorý ich
už nepokladal za nepriateľov, si mnohí kresťania
všimli, že ak chcú byť verní
evanjeliu a jeho požiadavkám, oni musia považovať
svet za svojho nepriateľa.

Veď sv. Ján vo svojom liste
píše jasne: „Nemilujte svet
ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom
Otcova láska. Veď nič z toho,
čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí,
ani honosenie sa bohatstvom
nie je z Otca, ale zo sveta“ (1
Jn 2, 15 – 16). Začínajú sa nové
odchody do samoty a púšte,
tentoraz však dobrovoľné.
V kresťanstve sa rodí nový
jav – mníšstvo, ktorý sa šíri
veľmi rýchlo v Egypte, Sýrii,
Kapadócii. Púšte sa začínajú zaľudňovať, stávajú sa
hotovými mestami. Na mnohých kedysi vyprahnutých
miestach zrazu žije niekoľko
stoviek, ba možno hovoriť
aj o tisíckach pustovníkov.
Spočiatku tí, čo túžili žiť
osamote, žili v púšti neorganizovane, nezávisle jeden
od druhého. Túto prvotnú
skupinu mníchov voláme
eremiti alebo anachoréti.
Keďže však mníchov stále
pribúdalo a púšť sa odrazu
premenila na jedno veľké
mesto, žiadalo sa mať aj isté
pravidlá, aby život v spoločenstve mohol poriadne
fungovať. Takto organizovaných mníchov žijúcich v spoločenstve voláme cenobiti.
Pravidlá pre nich zostavil
prepodobný Pachómius
a Teodózius.

Príťažlivosť púšte

Prečo sa zrazu púšť začala zaľudňovať? Čo vábivé ukrývali
v sebe vyprahnuté miesta bez
života?
Môžeme spomenúť tri
hlavné dôvody, pre ktoré sa
púšť pre mnohých kresťanov
stala vábivou:
1. Púšť bola pokladaná
za miesto, kde je Boh človeku bližšie, kde sa Boh dáva
viac poznať a kde možno
počuť jeho hlas. Veď či to
nebolo práve na púšti, kde
Boh sprevádzal svoj vyvolený ľud, vo dne ako oblačný
a v noci ako ohnivý stĺp? Či
to nebolo na púšti, kde ich
Boh kŕmil mannou a zosielal
prepelice, kde dal prýštiť
vode zo skaly a kde odovzdal
prostredníctvom Mojžiša
svojmu ľudu zákon? A preto
keď už boli Izraeliti v zasľúbenej zemi a nové pokolenia
zabudli na Pána, Boh prostredníctvom proroka Ozeáša
odkazuje Izraelu sťaby svojej
manželke: „Vyvábim ju,
zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu“ (Oz 2, 16).
2. Okrem toho, že púšť
bola považovaná za miesto
zvláštnej Božej blízkosti,
miesto, kde sa nebo dotýka zeme, vábila aj svojím
podnebím, bola pokladaná
za miesto, kde je čistý a zdravý vzduch, niečo ako sú pre
nás hory. Sv. Hieronym ospevuje púšť ako čosi úchvatné,
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keď chce svojich priateľov
získať, aby ho nasledovali
do betlehemskej púšte: „Brat
môj, čo ešte robíš vo svete, ty,
ktorý si väčší než svet? Dokedy ťa budú zakrývať strechy
s ich tieňom? Ako dlho ešte
budeš zotrvávať vo väzení
zapáchajúcich miest?“
3. A napokon tretí a zdá
sa, že najväčší dôvod, prečo
ísť do púšte, bola túžba viesť
duchovný zápas s démonmi.
Lebo okrem presvedčenia,
že na púšti je Boh človeku
bližšie, jestvovalo aj presvedčenie, že púšť je miestom,
kde sa démoni cítia doma. Sv.
Atanáz, autor slávneho Životopisu prepodobného Antona
Veľkého, zanechal opis, ako
sa démoni snažili presvedčiť
Antona, aby opustil púšť: „Tí,
čo Antona poznali, prichádzali, aby sa s ním stretli.
No keďže on im nedovolil
vstúpiť, často ostávali vonku
dni a noci a počuli zvnútra,
akoby tam množstvo ľudí
robilo hluk a rámus, kvílili a revali: ,Odíď z nášho
územia! Čo ty máš robiť tu
na púšti? Aj tak nezvládneš
naše nástrahy!‘ Ľudia vonku
si mysleli, že vnútri sú osoby,
ktoré sa tam dostali po rebríku a že sa s ním hádajú, ale
keď nahliadli dnu cez škáru,

zistili, že vnútri nie je nik.
Pochopili, že to boli démoni,
čo trápili Antona“. Pokušenie
opustiť púšť bolo jedno z prvých a veľmi ťažkých pokušení, ktoré trápili mníchov
začiatočníkov. Skúsení mnísi
im radili za žiadnu cenu
neopúšťať púšť, svoju celu
či jaskyňu, ak chcú vytrvať
v duchovnom zápase.

Askéza – návrat
do strateného raja

Otcovia púšte vedeli, že naši
prarodičia Adam a Eva boli
vyhnaní z raja pre neposlušnosť. Tá sa prejavila v požití
zakázaného ovocia. Bol
to teda pokrm, pre ktorý
bol človek pozbavený raja.
Ak teda kvôli jedlu musel
Adam opustiť raj, potom sa
tam možno vrátiť opačnou
cestou, čiže zdržanlivosťou
v jedle. Jedna z najdôležitejších rád pre mnícha je,
že dokonalý mních je ten,
kto dokáže držať na uzde
svoj jazyk a brucho. Všetko
ostatné sa od toho odvíja.
Prepodobný Ján Listvičník vo
svojom diele Listvica (Rebrík
do raja) píše: „Umŕtvuj svoje
brucho a dokážeš zatvoriť aj
svoje ústa, lebo jazyk získava
na sile v závislosti od hojnos-

ti jedál. Bojuj a podmaň si
ho. Ak sa ti s námahou aspoň
trocha podarí podmaniť si
ho, príde ti na pomoc aj Pán.
Knieža démonov je Lucifer
zvrhnutý z neba. Knieža
všetkých vášní je zasa hrdlo,
kanál žalúdka. Keď si za stolom a prijímaš jedlo, pamätaj
na smrť a na súd. Len takýmto spôsobom dokážeš držať
na uzde aspoň trocha túto
vášeň. A keď sa ideš napiť,
neprestaň myslieť na ocot
a žlč, ktorými napájali tvojho
Pána. Tak určite zachováš
striedmosť, budeš prelievať
slzy a svoje myšlienky urobíš
pokornejšími.“

Modlitba a čítanie –
ustavičný duchovný
pokrm

V duchovnom zápase, v úsilí
o dokonalosť sú modlitba
a počúvanie Božieho slova
základnými piliermi mníšskeho a duchovného života.
Dokázať sa však modliť a byť
sústredený pri počúvaní
či čítaní Božieho slova nie
je podľa otcov púšte vôbec
jednoduché. Bratia sa raz
opýtali abbu Agatona: „Abba,
ktorá z čností si v mníšskom
živote vyžaduje najväčšiu
námahu?“ Odpovedal: „Pre-

páčte, ale osobne si myslím,
že nič nie je také namáhavé,
ako modliť sa k Bohu. Lebo
len čo sa človek chce modliť,
nepriatelia sa snažia zabrániť
mu v tom. Sú si vedomí toho,
že nič ich tak neochromuje
ako modlitba k Bohu. Pri
ktorejkoľvek inej činnosti
človek nájde pokoj, ak v nej
vytrvá. Ale modlitba vyžaduje zápas až do posledného
dychu.“

Dar sĺz – druhý krst

Mníšsky život, tak ako ho
chápe kresťanský Východ,
je život prežitý v pokání.
Súčasťou pokánia je aj plač
nad hriechmi. Vedieť ich
však oplakávať je ozajstným
Božím darom, o ktorý treba
vedieť prosiť. Ján Listvičník
v už spomínanom diele Rebrík do raja prirovnáva slzy
k Červenému moru, cez ktoré prešli Izraeliti a v ktorom
sa potopili Egypťania. Ak
dokážeme oplakávať svoje
hriechy, naše slzy budú tým
morom, v ktorom sa potopia
naši duchovní nepriatelia.
Lebo tak, ako sme boli očistení vodou krstu, tak naše
hriechy spáchané po krste sa
obmývajú slzami pokánia.
Netreba ísť do púšte, aby
sme mohli konať pokánie.
Nemusíme byť mníchmi, aby
sme mohli nasledovať Pána.
Veď prvé pravidlá, ktorými
sa mnísi riadili, bolo vlastne evanjelium. Ono je však
určené všetkým. Nech nám
príklad otcov púšte pomôže
lepšie prejsť duchovnú púšť
Veľkej štyridsiatnice, aby
sme radostne mohli vstúpiť
do zasľúbenej zeme, kde
nás očakáva Kristus, naša
Pascha. n
Marek Durlák
ilustračné snímky:
sxc.hu; www.monachos.net

Z pôvodného pustovníctva sa vyvinul
dnešný monastiersky spôsob života
zasvätených osôb v spoločenstvách.
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Na počiatku...
„Na počiatku bolo Slovo Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono
bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 1 – 5)

N

a toto úvodné päťveršie Jánovho Prológu
nadväzuje prekrásny
chválospev na Boha Stvoriteľa
v 42. kapitole Knihy Sirachovho
syna.
„Chcem si spomenúť na Pánove diela a chcem rozhlasovať,
čo som videl. Na rozkaz Pána
vznikli všetky jeho diela. Žiarivé
slnko sa rozhliada po vesmíre,
každé dielo je plné slávy Pánovej.
Či neustanovil Pán svätých
na to, aby zvestovali jeho obdivuhodné diela? A či ich neustanovil všemohúci Pán, aby pevne
stáli na jeho slávu? Priepasť
mora a ľudské srdce (rovnako)
skúma a svojou mysľou postihne ich výmysly. Lebo Pánovi je
známa každá vedomosť, svojím
pohľadom pozoruje znak vekov;
oznamuje, čo pominulo, ako aj
to, čo prichádza, a odhaľuje stopy, čo (vedú) k veciam ukrytým.
Jeho pozornosti neunikne jediná
myšlienka, nijaká reč sa nemôže
pred ním skryť. Skvele usporiadal veľké diela svojej múdrosti
on, ktorý bol pred vekmi a bude
naveky. Nič mu nebolo pridané,
nič sa mu nemôže odňať, nepotrebuje, aby mu niekto radil. Aké
prevzácne sú všetky jeho diela,
hoci je iba iskierka, čo môžeme
vidieť. Všetko to žije a trvá naveky; a nech by šlo o akúkoľvek
potrebu, všetko poslúcha. Všet-

ko je usporiadané dvojmo: jedno
je iné ako druhé, a nič neutvoril
tak, aby bolo nedostatočné.
Dobro pevne zaistil každému
(tvoru), ktože sa vie nasýtiť pohľadom na jeho slávu? Velebnosť
Božia v jednotlivých stvorených dielach. Okrasou výšin je
obloha, krása neba poskytuje
veľkolepý pohľad. Slnko svojím
zjavom pri východe hlása: je to
podivné teleso a dielo Najvyššieho. Napoludnie rozpaľuje zem,
ktože môže obstáť pred jeho
horúčosťou? Akoby udržoval pec
pre diela, čo potrebujú horúčavu. Slnko trojnásobne vypaľuje
vrchy, pálčivé lúče vydychuje zo
seba; a ako žiari svojimi lúčmi,
až oslepuje oči. Veľký Pán je
jeho stvoriteľom, na jeho rozkaz
urýchlene koná cestu. Aj mesiac
svieti na svoj čas. Ukazuje čas
a je večným znakom. Od mesiaca je znamenie pre sviatočný
deň podľa svitu, ktorého ubúda
po splne. Mesačný čas dostal
meno podľa jeho mena, kým
podivne narastie po svojom
zániku. Je odznakom pre tábor
na výsosti, keď sa skvele rozsvieti na nebeskej oblohe. Krásou
neba sú (aj) hviezdy jagavé, nimi
Pán na výsostiach osvecuje celý
svet. Na rozkaz Svätého sa postavia, (aby vypočuli) rozsudok,
a neklesajú (silou) na svojich
strážnych miestach. Pohliadni

na dúhu a zvelebuj toho, kto ju
stvoril, veľmi je utešená svojím
leskom. Svojím skvostným
oblúkom sa vinie po nebi, ruky
Vznešeného ju rozopäli.“ (Sir 42,
15 – 43, 13)
Aj takéto biblické správy
o stvoriteľskom Božom diele
môže človek vo svojej slobode
i spochybniť, i odmietnuť a zavrhnúť, ako to robí až po súčasnosť časť ľudstva, ktorá namiesto toho, aby uverila živému
Bohu, verí mŕtvej hmote. Ktorá
namiesto toho, aby žila vo svetle
Božej pravdy o stvorenstve,
zotrváva vo tmách odmietania
Boha ako prvej príčiny všetkého,
ako prvého hýbateľa, stvoriteľa
a udržiavateľa, ako jediného
bytia, ktoré je samo zo seba
od večnosti.
Na tento ľudský postoj zareagoval aj svätý Atanáz vo svojej
reči Proti pohanom: „Kristov
najsvätejší a od všetkého, čo
bolo stvorené, oveľa vznešenejší
Otec ako najlepší správca svojou
múdrosťou a svojím vlastným
Slovom, naším Pánom a záchrancom Kristom všetko všade
riadi, upravuje a robí na našu
spásu, ako uzná za správne. Je
správne, že je všetko také, ako je
stvorené a ako to vidíme vznikať,
lebo to on tak chce, čo nebude

iste nik popierať. Lebo keby sa
to, čo bolo stvorené, pohybovalo
bez rozumného poriadku a svet
by sa otáčal náhodne, potom by
oprávnene nebolo treba veriť
tomu, čo sa povedalo. Ale ak
bol zariadený rozumne, múdro
a s prehľadom a obdarený
dokonalou krásou, potom je
samozrejmé, že jeho pôvodcom
a skrášľovateľom nie je nik iný,
ako Božie Slovo.
Hovorím o Bohu nanajvýš
dobrom, o živom Bohu, pôvodcovi všetkého, ktorý sám v sebe
je Slovom a líši sa od všetkých
stvorení, je vlastným a jediným
Slovom dobrého Otca a jeho
prozreteľnosť osvecuje celý tento
svet, ktorý aj stvoril. Lebo toto
dobré Slovo dobrého Otca určilo
poriadok všetkému, spojilo protiklady, vytvorilo z nich jedinú
harmóniu a nedovolilo, aby
prirodzenosť slepo unášala stvorenia, zmietala nimi a obrátila
ich v nič.“
Kiežby táto úvaha bola
dobrým odrazovým mostíkom
k správnemu chápaniu všetkých
ďalších otázok týkajúcich sa
ochrany stvorenstva a celého
životného prostredia, ktoré
chceme ponúknuť čitateľom
Slova v tomto roku. n
Jozef Voskár
ilustračná snímka
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Slovo z pustovne
V čase púštnych otcov prichádzali mladí adepti duchovného života
za starcom, aby od neho čerpali poučenie, povzbudenie a formáciu.
Toto duchovné vedenie malo rôzne podoby. Arséniov žiak napríklad
prichádzal k otcovi preto, aby ho videl modliť sa, sledoval jeho tvár,
čo mu prinášalo veľa radosti a povzbudenia.

A

le zvyčajne prichádzal
žiak za starcom preto,
aby sa podelil so svojimi ťažkosťami, pokušeniami,
túžbami a prosil ho nielen
o modlitbu, ale aj o poučenie.
Na konci stretnutia zvyčajne
zaznievalo to známe: „Otče,
povedz mi slovo“. Znamenalo to
v podstate prosbu: „Otče, viem,
že sa za mňa, za moje ťažkosti
a moje dobro modlíš – povedz
mi slovo, ktoré z tejto modlitby

vzišlo“. Nežiadal systematickú prednášku o modlitbe či
duchovných záležitostiach.
Prosil o krátku myšlienku, ktorá
bola plodom jeho osobného
vzťahu s Pánom, jeho skúsenosti (životnej i duchovnej),
jeho modlitby. A starec zvyčajne
na túto prosbu reagoval krátkou
múdrosťou, príbehom, myšlienkou.
Občas sa na prvý pohľad zdalo, že starcovo slovo nereagova-

lo na predchádzajúci rozhovor.
Cieľom tohto poučenia však
bolo, aby sa s ním jeho zverenec
modlil v samote, rozmýšľal
o ňom a uviedol ho do života. Starec vedel, že nič nie je
cennejšie ako osobná modlitba.
Sám sa dlhé hodiny prihováral
za mnohých, aby k ich srdciam
hovoril Boží Duch a viedol ich
spôsobom, aký potrebovali.
Modlil sa za ich rast vo vlastnej modlitbe. Nechcel svojho

žiaka formovať podľa svojich
predstáv. Tým, že ho krátkou
myšlienkou viedol k jeho
vlastnej modlitbe, umožňoval
mu, aby sa otváral Božiemu
vedeniu a takej formácii, ktorá
bola preňho najvhodnejšia.
Stretnutie s človekom modlitby jednoznačne vedie k túžbe
po vlastnom stretnutí s Pánom
v intímnom rozhovore.
Naším zámerom je sprostredkovať vám na stránkach
Slova v dvojčíslach výroky otcov
z Paterika. Jednotlivé texty si
môžete zozbierať. V budúcnosti
sa môžete k nim vrátiť a znova
sa nechať povzbudiť.
Máme nádej, že nás múdrosť otcov a ich slovo povedie
k vlastnej modlitbe, aby v nás
stále viac formovali obraz
Krista. n
Valéria Juríčková

Poklad zapadnutý prachom
Uličský chrám zasvätený sv. Mikulášovi má od septembra 2010 nový vzhľad. Vďaka daru z Ministerstva
kultúry SR a štedrým darom tunajších veriacich mohli
vymeniť krytinu na streche a obnoviť fasádu na veži
chrámu.

P

ri upratovaní pôjdu našiel
cerkovník pán Koc medzi zvyškami starej šindľovej krytiny,
ktorá bola na povale, asi meter vysokú
zaprášenú dosku. Keď ju vyniesol
na svetlo a trocha očistil, naskytol sa mu
pohľad na ikonu s viacerými postavami. V strede bol zobrazený Kristus so
zviazanými rukami a tŕňovou korunou,
okolo neho desať postáv židovských
rabínov, veľkňazov, ktorí držia v rukách
zvitky s obvinením Krista. Obviňujú ho,
že nezachováva sobotu ani ich zákon.
V pravom hornom rohu sú dvaja vojaci.
Na ďalšej doske, ktorá sa našla o pár
dní neskôr, je v hornej časti postava
panovníka alebo veľkňaza, pod ktorým
je zhrnuté krivé obvinenie proti Ježišovi.
Ikona nie je celá, našla sa pravdepodobne iba polovica.
Výjav podobný tejto maľbe je znázornený aj na ikone v drevenom chráme

v Uličskom Krivom, ktorá pochádza
z roku 1834. Domnievame sa, že ide
o ikonu napísanú v tomto období,
keďže má veľa podobných čŕt.
Pravdepodobne táto ikona zdobila
vnútro ešte starobylého dreveného
chrámu, ktorý stál v Uliči do roku 1872.
Po jeho rozobraní možno skrášľovala
vnútro terajšieho murovaného chrámu
a následne ju odložili na pôjd, kým sa
po vyše sto rokoch nenašla. Bez ohľadu
na presný rok vzniku môžeme smelo
konštatovať, že je to najstaršia zachovaná pamiatka v dedinke Ulič. Podľa
znaleckého posudku ide o votívnu
(sľubovú) ikonu. Tieto ikony dávali
napísať ľudia ako vďaku za uzdravenie.
Je napísaná na lipovom dreve, ktoré veľmi ľahko podlieha škodcom. V blízkej
budúcnosti ju chceme zapísať medzi
kultúrne pamiatky a dať zreštaurovať. n
-pk

Maľovanú mapu Drevené
chrámy v poľsko-slovenskom pohraničí vydalo
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov v roku 2010
v rámci projektu Záchrana
drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov európskeho
fondu regionálneho rozvoja
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 2007
– 2013.
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Prezentácia drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
Mikroprojekt poľsko-slovenskej spolupráce má za cieľ
spropagovať šesť gréckokatolíckych drevených chrámov
v obciach Kožany, Jedlinka, Potoky, Nižný Komárnik,
Uličské Krivé a Kalná Roztoka. V rámci tohto projektu,
ktorého aktivity vrcholia vo februári 2011, bola zintenzívnená spolupráca poľsko-slovenských subjektov s cieľom

zachovania a prezentácie kultúrno-historického dedičstva
tohto regiónu. Pre návštevníkov spomenutých drevených
chrámov bude zaiste prínosný inštalovaný audio sprievodca
v 10 jazykoch, samostatná brožúra v 6 jazykoch o každom
drevenom chráme či pamiatka na navštívený chrám v podobe turistickej pečiatky.
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Choďte do celého sveta...
Svätý Otec prijal 17. januára na audiencii v Aule Pavla VI. iniciátorov
Neokatechumenátnej cesty Kika Argüella, Carmen Hernándezovú
a otca Maria Pezziho spolu so zodpovednými za Cestu z viac ako 120
krajín, kňazmi, seminaristami a rodinami. Svätý Otec sa vo svojom
príhovore zameral na prínos týchto spoločenstiev pre farnosti a diecézy.

„P

očas viac než 40 rokov svojej existencie
Neokatechumenátna
cesta pomáha vo farnostiach
a diecézach oživovať a konsolidovať kresťanskú iniciáciu,
podporujúc postupné a radikálne znovuobjavenie bohatstva

krstu. Tento Boží dar pre Cirkev
je v službe biskupa ako jedna
z foriem diecéznej realizácie
kresťanskej iniciácie a celoživotnej výchovy vo viere.“ Táto služba môže obnoviť v dnešných
kresťanských komunitách tie
účinky zrelosti a hĺbky, ktoré
sa uskutočňovali v ranej Cirkvi
v období prípravy na krst.
Po definitívnom schválení
štatútov v júni 2008 je ďalším
významným krokom vydanie
Katechetického direktória Neokatechumenátnej cesty. Týmto
cirkevným schválením Pán
dnes potvrdzuje a znova vám
zveruje tento cenný nástroj,
ktorým je Neokatechumenátna
cesta. Takto môžete v synovskej
poslušnosti Svätému stolcu
a pastierom Cirkvi prispieť
s novým nadšením a zanietením, v radikálnom a radostnom
znovuobjavení daru krstu
a ponúknuť váš originálny prí-

Po audiencii Kiko Argüello odpovedal
na zopár otázok redaktora Vatikánskeho rozhlasu.

Čo vás na pápežovom príhovore oslovilo?
Najviac to bol dôraz: „Choďte do celého
sveta a ohlasujte evanjelium!“ a potom
to, čo povedal rodinám odchádzajúcim
na misie: „Opustili ste pohodlie svojich
farností, aby ste išli pomáhať farárom v ich
ťažkostiach“. To nás potešilo.

spevok k novej evanjelizácii.
Cirkev rozpoznala v Neokatechumenátnej ceste zvláštny
dar Svätého Ducha, ktorý ako
taký má prirodzenú tendenciu
zapojiť sa do veľkej harmónie
tela Cirkvi.“
Počas audiencie, na ktorej sa
zišlo okolo 7 000 členov Neokatechumenátnej cesty, vyslal

Cirkev schválila neokatechumenátne
smernice pre katechistov a nazvala ich
Katechetickým direktóriom. Čo znamená toto schválenie?
Sme prekvapení tým, že nás Cirkev chcela
ešte viac podporiť a premenovala naše
smernice na direktórium, pretože ich
nielen preštudovala, ale aj doplnila. Boli
sme tiež požiadaní zaradiť tam odkazy
na všetky odseky Katechizmu Katolíckej
cirkvi, ktorých je viac ako 2 000. Cirkev
teda uznáva, že to, čo robíme pre formáciu
kresťanov, je hodnotné, a hovorí: „Môžete
formovať kresťanov“. A to je niečo úžasné.
Pápež vyslal na misie 200 rodín. Aké je
ich poslanie?
Ukázať vieru, ukázať večný život, ktorý je
v nich, ale najmä poskytnúť podporu v ťažkých zónach, kde je katechetická formácia
ľudí veľmi slabá. Sú zóny, kde sa už nevyskytujú tradičné rodiny s jedným otcom

pápež na misie 200 rodín, ktoré
odchádzajú do celého sveta.
Medzi nimi boli aj tri rodiny
zo Slovenska, z ktorých dve sú
z prvého gréckokatolíckeho
spoločenstva v Prešove: Konštantín a Libuša Novotní, ktorí

odchádzajú do Nairobi v Keni,
a Ivan a Janka Papcúnovci spolu
s deťmi, ktorí už svoju misiu
začali v septembri 2010 v Plzni.
Na konci Svätý Otec požehnal
kríže, ktoré odovzdal rodinám
odchádzajúcim na misie. n
z viacerých zdrojov spracoval
Fero Biroš

a jednou matkou, ale mnoho rozdelených
rodín. Mnoho ľudí je zranených a nevedia,
čo je to kresťanská rodina. My ukazujeme,
čo je rodina. A mnohí potom skutočne
chcú byť rodinou a tam, kam tieto rodiny
prídu, začnú pociťovať túžbu po sobáši.
Tak je rodina uzdravovaná, pretože rodina
je základnou bunkou lepšieho sveta. Ničiť
rodinu je nesmierne pochabé, a predsa sa
to v Európe deje.
Majú misijné komunity, ktoré opustili
svoje farnosti, nejaké plody?
Áno. A mám z toho veľkú radosť. Prvé plody zberajú oni sami. Spočiatku si myslia,
že to bude ťažké, ale čo sa potom stane?
Ako hovorí sv. Pavol, „Kristus zomrel, aby
už človek nežil sám pre seba“. A tí, ktorí
odchádzajú do misií, sa už nesnažia žiť pre
seba. Plnia vôľu druhého. Takto sú oživované ich korene a stávajú sa tak šťastnejšími, než boli predtým.
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Dotyky s kresťanstvom
na Slovensku
Blížiace sa 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu je príležitosťou nazrieť do knihy histórie kresťanstva na Slovensku. Misia solúnskych bratov v 9. storočí vstúpila
na územie, kde kresťanstvo už malo svoje miesto, ale chýbala mu hĺbka a zbožnosť. Pritom
prijatím kresťanstva naši predkovia vstúpili do veľkej rodiny vzdelaných národov Európy.

P

íšu sa dejiny kresťanstva
u nás až od 9. storočia
alebo je naša kresťanská
minulosť oveľa staršia? Aby
sme našli odpoveď na položenú
otázku, musíme nazrieť do archeologických a písomných
prameňov. Našťastie takéto pramene existujú, aj keď v obmedzenom množstve, a pomáhajú
nám vytvoriť si obraz o prítomnosti kresťanstva na našom
území alebo v bezprostrednej
blízkosti hraníc.
K prvým dotykom kresťanstva s obyvateľstvom dnešného
územia Slovenska došlo už v 2.
storočí po narodení Krista.
Významnú úlohu zohrala
provincia Rímskej ríše Panónia,
ktorej severovýchodnú hranicu tvorila prírodná prekážka
– rieka Dunaj. Bola to akási
shenghenská hranica staroveku. Rimania s obyvateľstvom
spoza hraníc obchodovali alebo
podnikali vojenské výpravy.
Pomoravím a Považím totiž
viedlo viacero strategických
obchodných ciest, najmä Jantárová cesta k Baltickému moru.
Pozdĺž hranice a za hranicou
vybudovali viacero pevností
alebo osád, akými boli Vindobona (Viedeň), Carnuntum (pri
dnešnom Hainburgu), Brigétium (Komárom v Maďarsku),
Aquincum (dnes Budapešť),
na našom území Gerulata (dnes
Bratislava-Rusovce), Laugaricio
(Trenčín) a Celemantia (Iža pri
Komárne).
Pri šírení kresťanstva
do stredného Podunajska
zohrala dôležitú úlohu starobylá kresťanská obec v Aquilei
(na Jadranskom pobreží) a prí-

stav rímskeho podunajského
loďstva v Sirmiu (dnes v Srbsku), kde boli biskupstvá.
V 2. stor. sa výrazne zhoršila
bezpečnostná situácia na hranici ríše v Panónii. Rímsky
cisár Marcus Aurélius viedol
vojenskú výpravu proti Markomanom a Kvádom, ktorí
obývali časti územia našej
vlasti. Kresťania boli početne zastúpení predovšetkým
vo východných jednotkách
rímskeho vojska. V tých časoch
sa stala udalosť, ktorú sám
cisár pokladal za nadprirodzenú. Pozornosť jej venovali
viacerí rímski spisovatelia, ale
aj kresťanskí antickí autori.
Zakladateľ cirkevnej histórie
Euzébius z Cézarey v 4. stor.
opísal túto udalosť: „Keď cisár
Marcus Aurélius viedol výpravu
proti Germánom a Sarmatom
a jeho vojsko sužoval smäd,
cisár vraj nevedel, čo si počať.
Vtedy vojaci Militénskej légie,
ktorá sa vyznačovala a aj teraz
sa vyznačuje svojou vernosťou,
keď sa už šíky zoraďovali proti
nepriateľom, pokľakli si na zem
podľa nášho (t. j. kresťanského)
zvyku a predniesli Bohu svoje
modlitby. Nepriatelia pri pohľade na taký nevídaný čin zostali
celkom zarazení. Anály však
zaznačili ešte omnoho podivuhodnejšiu vec. Naraz sa začalo
blýskať a hrmieť, takže strach
zahnal a rozprášil množstvo
nepriateľov. Hneď potom prišiel prehojný dážď a zásluhou
tých, čo sa pomodlili k Bohu,
nečakane zotavil vojsko, už-už
hynúce od smädu.“ Za písomný
prameň môžeme pokladať aj
známy nápis na Trenčianskej

skale, ktorý dokumentuje
prítomnosť rímskeho vojska
na území dnešného Trenčína
v rokoch 179 – 180.
Prenikanie kresťanstva
na naše územie dokladujú aj
archeologické nálezy hlinených kahancov, napr. kahanec
z Trenčína s monogramom
XR (po grécky Christos) alebo
kahance z Gerulaty so starokresťanskou symbolikou ryby
a kotvy, pritom výskyt motívu
kotvy na rímskom kahanci
je zatiaľ v stredoeurópskom
priestore ojedinelý. Z Gerulaty
pochádza aj nález teguly, ktorá
je zdobená rytou kresbou muža
s krížom. Ľudový umelec zobrazil na škridlici bradatého muža
z profilu, ktorý nesie na pravom
pleci kríž, čím vystihol základnú kresťanskú ideu vykúpenia
ľudstva Kristovým utrpením.
Iná interpretácia však hovorí,
že ide o posmešný obrázok,
ktorý bol pohanskou reakciou
rímskeho vidieka na prenikanie
kresťanstva. Napriek rôznym
interpretáciám je rytina svedectvom prítomnosti kresťanstva
v našej oblasti.
V rokoch 251 – 253 bola
v Ríme synoda biskupov. Na synode, ktorú zvolal pápež Cornelius, sa zúčastnili aj biskupi
z Panónie: biskup Successus
z Brigetionu, biskup Sucendinus z mesta Carpis (Dunabogdany v Maďarsku), biskup z Agrie (Eger v Maďarsku) a biskup
zo Subury (podľa niektorých
interpretácií Zobor-Nitra).
V 4. stor. preniklo kresťanstvo
hlboko do vnútrozemia. Svedčí
o tom zaujímavá správa, v ktorej
sa spomína, že v 4. stor. kráľov-

ná Markomanov Frigitila prosila
milánskeho biskupa sv. Ambróza o vyslanie kresťanských misionárov a biskupa, ktorý by mal
sídlo niekde na našom území.
Sľubný rozvoj kresťanstva zastavili vpády barbarských kmeňov Hunov, Gótov, Vandalov
a neskôr Avarov. Rímske vojsko
hranicu dlho bránilo, ale okolo
roku 400 n. l. hranica padla
a s ňou aj cirkevná organizácia,
ktorá istý čas ešte aj v prostredí
obsadenom barbarmi pôsobila
a ovplyvňovala ich spolunažívanie. V roku 586 po vpáde Avarov
zaniklo starobylé Sriemske
biskupstvo, ktoré až v 9. stor.
pápež Hadrián II. obnovil pre
jedného z našich vierozvestcov
– arcibiskupa sv. Metoda.
Kresťanská minulosť nášho územia siaha do dávnej
doby Rímskej ríše. Na základe
písomných a archeologických
prameňov badáme prítomnosť
nasledovníkov Ježiša Krista už
od 2. storočia. Ich prítomnosť
bola zrnkami rozosiatymi božským rozsievačom do pôdy ľudských sŕdc. Išlo o jemné dotyky
evanjelia, ktoré však zanechalo
hlbokú stopu v ľudských bytostiach žijúcich na našom území.
Iste nemôžeme hovoriť o kresťanstve, ktoré zapustilo pevné
korene medzi obyvateľstvom
za rímskou hranicou. No mali
by sme sa tešiť, že naši predkovia sa nechali zviesť evanjeliom
postupne a celkom slobodne
azda až po usilovnej práci
misionárov, z ktorých najviac
nám utkveli v národnej pamäti
naši svätí vierozvestcovia Cyril
a Metod. n
Peter Borza
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Ikona Posledného súdu
Za ostatné roky sa ikony dostávajú do čoraz väčšej pozornosti širokej
verejnosti. Organizujú sa konferencie, zriaďujú sa ikonopisecké školy, prekladajú alebo sa o nich píšu knihy, pripravujú výklady... A my
znova pomaly objavujeme to, čo tu kedysi dávno bolo, ale pre rôzne
príčiny upadlo do zabudnutia.

P

ráve preto vyhľadávame oblasti, kde sa toto
duchovné bohatstvo
zachovalo, a pritom prekonávame nemalé prekážky i obrovské
vzdialenosti. Vôbec nám však
nenapadne, že zopár ich máme
„priamo pod nosom“ – a to v našich chrámoch. Jedna z nich sa
nachádza v drevenom Chráme
sv. Kozmu a Damiána v Lukove-Venécii a nesie názov Posledný
súd.
Ikona nie je ľudská predstava o zobrazených veciach,
ale dlhodobé rozjímanie nad
Božím slovom. To sa potom
veľmi dôkladne podľa presne
stanoveného ikonopiseckého
kánona zhmotňuje do farieb
a tvarov, kde už nie je autorom
ikonopisec, ale sám Boh. Ten
potom znova cez rozjímavý
pohľad hovorí k človeku a volá
ho k sebe.
Inak to nie je ani pri tejto
ikone Posledného súdu, ktorá
pochádza z Lukova. Ide o rozsiahlu kompozíciu pozostávajúcu zo šiestich registrov, ktoré
tvoria horizontálne členenie.
V centre prvého registra sa
nachádza sediaci Ježiš Kristus
oblečený v červenom rúchu.
Je nesený cherubínmi. Tí ho
obkolesujú a držia pod rozprestretou oblohou, na ktorej je
slnko i mesiac.
Ku Kristovi prichádza jeho
matka – presvätá Bohorodička
a predchodca sv. Ján Krstiteľ,
za ktorými sú zástupcovia
anjelských mocností. Tieto
postavy majú vystreté ruky a sú
otočené ku Kristovi, ide o tzv.
Deésis – príhovor. V rohoch
registra sa nachádzajú aj výjavy
uvedenia svätých do nebeského
Jeruzalema a zvrhnutie padlých

anjelov z neba, o ktorých bude
reč neskôr.
V druhom registri sú vyobrazení dvanásti apoštoli sediaci
na dvanástich tónoch, ktorí
súdia dvanásť kmeňov Izraela.
Menovite sa spomínajú Andrej,
Matúš, Marek, Peter, Pavol, Ján
a Lukáš. V centre tohto registra je umiestnená hetoimasia
– sudcovský trón, na ktorom
je položené Božie slovo, kríž,
kopija a trstina. Vedľa trónu
kľačia s vystretými rukami
Adam a Eva.
Tretí register tvoria po Kristovej pravici svätí proroci, králi,
mučeníci a kňažné. Z ľavej
strany zasa prichádzajú na súd
národy: Židia, Gréci, Poliaci,
Turci, Maurovia, Tatári, Rusi
a Nemci. V strede registra je
zobrazená Božia ruka, v ktorej
sú duše spravodlivých. Na nej
visí Váha spravodlivosti, kde sa
vážia duše. I tu vidno neustály
boj dobra a zla, keď pri vážení
spravodlivej duše sa démon
predstavujúci neresť snaží
stiahnuť váhu na svoju stranu.
Anjel predstavujúci čnosť ho
však odstrkuje kopijou. To
sa však už nachádza v centre
štvrtého registra, kde napravo od Krista sú svätí biskupi,
prepodobní – teda mnísi, pustovníci a pustovníčky. Oproti
zvolávajú štyria anjeli trúbením
duše na súd, čo videl už prorok
Daniel vo svojom proroctve.
Piaty register sa začína
kruhovým vyobrazením rajskej
záhrady, kde na tróne v spoločnosti anjelov sedí Božia Matka
a pod ňou sú traja patriarchovia: Abrahám, Izák a Jakub.
Nachádza sa tam i lotor, ktorému Pán Ježiš na kríži prisľúbil
raj. Na druhej strane registra

červenou farbou, predstavujúcou bolesť a utrpenie, autor
znázornil peklo, ktoré nemá
konca. V okovách vedené duše,
čo neobstáli na súde, démoni
hádžu do tlamy dvojhlavej
šelmy. Uprostred registra vystupujú štyri bájne zvieratá, ktoré
videl prorok Daniel. Predstavujú štyri kráľovstvá: babylonské
(sivá šelma), macedónske (biela
šelma), perzské (svetlohnedá
šelma) a kráľovstvo Antikrista
(tmavohnedá šelma).
Posledný – šiesty register ukazuje stav spasených a zatratených duší. Na jednej strane vidíme zástup svätých, ako stoja pri
rajskej bráne, ktorú stráži ohnivý cherubín. Apoštol Peter túto
bránu otvára kľúčmi a apoštol
Pavol slovami povzbudzuje
k radostnému vstupu. Vedľa
v okovách a ohnivom plameni
stojí človek, ktorý síce konal
milosrdenstvo, ale tvrdošijne
zotrvával v blude. Teraz je jeho
údelom večne sa pozerať na raj,
ale nikdy doň nevkročiť. Iné
muky čakajú na nemravníkov,
opilcov, krčmárov... Na konci registra sú v piatich medailónoch
znázornené všeobecné pekelné
muky, ako ich spomína Sväté
písmo: oheň, ktorý sa nedá
uhasiť, pekelná tma, červ, ktorý
nezomiera, škrípanie zubami
a bezútešný plač.
Mimo registrov je znázornený červ hriechu, ktorý sa
vinie po celej ikone. Začína sa
uhryznutím do Adamovej päty,
čo predstavuje prvý hriech,
a následne s dvojfarebnými
prstencami, predstavujúcimi
ďalšie hriechy, pokračuje až
do pekla. Prstenec je na jednej
strane zelený – symbolizuje to,
ako nám hriech ukáže démon.

Podľa jeho slov je to niečo
pekné, prospešné, lákavé... Druhá strana prstenca je červená
a predstavuje to, čo po hriechu
prichádza – výčitky svedomia,
nepokoj, trest, potupa, hanba.
Tento červ však, ako sa zdá,
končí v pekle. Je to však len
zdanie, lebo pokračuje ďalej.
Má už iba červenú farbu, ktorá
predstavuje všetky dôsledky
hriechov (bolesť, utrpenie, potupu, smrť....), vinie sa po celej
ikone, smeruje úplne hore ku
Kristovi a končí sa pri jeho
nohe. Tu sa spĺňa Protoevanjelium (Gn 3, 15), keď nás Kristus
zachraňuje z moci zla, ale veľmi
pri tom trpí.
Okrem týchto registrov, ktoré
tvoria už spomínané horizontálne členenie, je celá ikona
rozdelená akoby do protikladov.
V tomto zmysle je vrchná strana
predstavujúca nebo protikladom k peklu umiestnenom
v dolnej časti. Na pravej strane
(z pohľadu Krista na ikone)
sú zasa po väčšine znázornení
spravodliví a vľavo nespravodliví. Zaujímavé je i diagonálne
členenie, kde v ľavom hornom
rohu Kristus vovádza svoju Matku a ostatných svätých do nebeského Jeruzalema – opakom
je peklo so všetkým, čo k nemu
patrí, umiestnené v pravom
dolnom rohu. V ľavom dolnom
rohu je vstup svätých do raja
– protikladom je zvrhnutie padlých anjelov z neba, vyobrazené
v pravom hornom rohu.
Nech i táto ikona a skromný
výklad vám pomôže zamilovať
si Božie slovo v každej podobe, načúvať mu a s vierou ho
uskutočňovať. Toto je jediná
cesta, ako sa vyhnúť pekelným
mukám a tešiť sa v nebeskej
sláve. Sami to nedokážeme, Pán
je však stále pripravený nám
na tejto ceste pomáhať. Stačí
nechať sa ním viesť. n
Juraj Danko ml.
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Manželské randenie
M

anželské rande a slovník cudzích slov
Pred niekoľkými
dňami sa nám s manželkou
po dlhom čase podarilo nájsť
čas na spoločnú chvíľu bez
detí a bez potreby niečo riešiť.
Využili sme ho na prechádzku
a posedenie v kaviarni. V ten
deň sme stretli niekoľkých známych, ktorí nám položili otázku, čo robíme v meste. Keď sme
sa s dávkou nadšenia pochválili,
že máme rande, reakciou bolo
zdvihnuté obočie a sympatické
úsmevy, ktoré naznačovali, že
túto odpoveď nečakali. Popriali nám pekné chvíle a rýchlo
ukončili rozhovor s odôvodnením, že nám nechcú míňať taký
vzácny čas.
Aj vďaka týmto reakciám sme
si uvedomili, že to nie je samozrejmé. Že sa to neberie ako
bežná skutočnosť, keď manželská dvojica trávi čas na spôsob
rande, ako ho väčšinou poznáme z čias „chodenia“ pred
manželstvom u slobodných
párov. Akoby slovné spojenie manželské rande patrilo

v našom prostredí do slovníka
cudzích slov. Možno sa niekomu dokonca zdá hanlivé
a nevhodné. Samozrejme, nejde
o samotný výraz, no zamyslime
sa nad jeho obsahom.
Spomeňte si, aké to bolo, keď
ste spolu „chodili“, na chvíle
plné kreativity a romantiky.
Obyčajné dni sa stávali jedinečnými, ak boli ich súčasťou
spoločné chvíle s milovanou
osobou trávené pri prechádzkach, výletoch, turistike, v kine
či divadle. Chránili sme si čas
randenia a boli sme schopní zariadiť si všetko tak, aby sme oň
za žiadnych okolností neprišli.
A porovnajte to so skutočnosťou v manželstve. Často sa
považuje za prirodzený a normálny jav, že manželstvom sa
jednoducho všetka táto krása
končí a prichádza akýsi tvrdý
manželský čas. Neraz sa ku
gratuláciám novomanželom
prihodí aj veľavravná poznámočka typu: „to krásne sa práve
skončilo“.

Manželské randenie
a Biblia

Pre Bibliu nie je manželstvo
okorenené romantickým
prežívaním cudzím slovom.
V Knihe prísloví čítame: „Teš
sa žene svojej mladosti“ (Prísl
5, 18). Inými slovami: „Spomeň
si, čo si zažíval so svojou ženou
v mladosti, a urob všetko pre to,
aby si sa rovnako, ba viac tešil
s ňou aj teraz.“ Božie slovo nám
teda potvrdzuje, že sa zo seba
máme tešiť. Zažívať chvíle prekvapenia, vzrušenia či zábavy
je pre zdravé manželstvo veľmi
dôležité.
Na to, aby sme vybudovali hlboký manželský vzťah,
ktorý bude pevný, potrebujeme
venovať čas jeden druhému.
Potrebujeme vynaložiť všetku
snahu na uchovanie romantiky,
ktorá sprevádzala náš vzťah,
kým sme prišli k oltáru. Chvíle,
o ktorých hovoríme, majú
moc upevniť našu jednotu. Ich
dôležitosť je v tom, že prehlbujú naše vzájomné pochopenie
a ústretovosť, a dávajú možnosť
komunikovať na úrovni vzťahu

lásky, nielen na úrovni prevádzkových domácich rozhovorov.
Inými slovami, takýto čas buduje medzi manželmi dôverný
vzťah.
Nedostatok alebo neprítomnosť spoločného manželského
času prináša do manželstva stav
odcudzenia. Tlak rôznych vecí,
ako sú práca, rodinné povinnosti, starostlivosť o financie a iné
každodenné starosti, ale tiež
individuálne záujmy manželských partnerov či to, že so
svojím partnerom automaticky
počítame, spôsobujú, že po niekoľkých rokoch žijú partneri
takpovediac vedľa seba. Bývajú
síce v jednej domácnosti, no
majú svoj život, svoje peniaze,
svojich známych a pod. Keď im
odrastú deti, ktoré boli možno
posledným zjednocujúcim prvkom, ledva si majú čo povedať.
Toto nie je Boží plán.

Muži, milujte svoje
manželky

Zvláštnym spôsobom sa táto
téma týka mužov. Sú to oni,
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ktorých Boh poveruje úlohou
starať sa o manželstvo. Oni
sú hlavou, oni majú príkaz
milovať. Svätý apoštol Pavol to
vysvetľuje kresťanským manželom v Efeze takto: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal
za ňu, aby ju posvätil očistným
kúpeľom vody a slovom, aby
si sám pripravil Cirkev slávnu,
na ktorej niet škvrny ani vrásky,
ani ničoho podobného, ale aby
bola svätá a nepoškvrnená. Tak
sú aj muži povinní milovať svoje
manželky ako vlastné telá. Kto
miluje svoju manželku, miluje
seba samého. Veď nik nikdy
nemal v nenávisti svoje telo,
ale živí si ho a opatruje, ako aj
Kristus Cirkev, lebo sme údmi
jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa
k svojej manželke, a budú dvaja
v jednom tele. Toto tajomstvo
je veľké; ja hovorím o Kristovi
a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden
nech miluje svoju manželku ako
seba samého. A manželka nech
si ctí muža“ (Ef 5, 25 – 33).
Apoštol Pavol tu vykresľuje
dôležité zásady fungovania
manželstva, pričom používa ten
najvznešenejší príklad vzťahu
Ježiša Krista k jeho Cirkvi. Tak
ako Kristus prichádza s aktivitou a prijíma na seba úlohu živiť
a opatrovať, posvätiť a chrániť
svoju Cirkev, tak aj muži dostávajú poverenie rovnako aktívne

sa starať, živiť a občerstvovať
vzťah so svojou manželkou.
Možno je to práve tým, že
ženy zvyčajne nemajú problém s túžbou po romantike
a netreba ich dlho presviedčať
na akúkoľvek formu spoločného času. Na rozdiel od mužov,
ktorí v zmysle pre zodpovednosť a starostlivosť o zabezpečenie rodiny sú schopní zúžiť
všetku manželskú romantiku
na manželské sexuálne zjednotenie. A keď manželka povie,
že nezažíva, že ju má rád, začne
vymenovávať, čo všetko pre ňu
a rodinu urobil: postavil dom,
zarobil na auto... A ona pritom
túži po peknej spoločnej chvíli,
v ktorej by mohli byť jednoducho spolu a tešiť sa zo vzájomného zdieľania.
Teda je to parketa mužov.
Rovnako, ako je na ich pleciach materiálne zabezpečenie
rodiny, rovnako, ako si strážia
dátum vypršania STK na svojich autách a zorganizujú si
všetko tak, aby nepremeškali
jej obnovenie, a sú pri tom
všemožne tvoriví, je nevyhnutné, aby porozumeli a prijali,
že presne tak isto je na ich
pleciach zodpovednosť za to,
aby ich manželský vzťah bol
vždy svieži. Je to manžel, kto
má zorganizovať, naplánovať
a ustrážiť manželský čas. A to
všetko primerane potrebám
konkrétneho manželstva.

Niekoľko praktických
rád

Na to, aby takýto manželský čas
mohol vôbec byť a aby splnil
svoj účel, treba pamätať na niekoľko zásad.
1. Venovať sa sebe navzájom – naplniť spoločný čas
tým, čo konkrétne manželstvo
potrebuje. Zvlášť je dôležité
deliť sa o svoje pocity, rozprávať
o svojom aktuálnom prežívaní
(nádej, strach, starosti, nadšenie...)
2. S tým súvisí zásada minimalizovať všetky ruchy – vypnúť telefóny, nespájať takýto čas
s inými plánmi ako nakupovanie, návšteva...
3. Veľkou pomocou je pravidelnosť. Ak je to po dlhšej dobe,
je ťažšie sa uvoľniť. Vtedy je
dobré vyhradiť si dlhší čas.
4. Chrániť si dohodnutý čas –
bojovať oň. Dobré je naplánovať
si ho, zaznačiť do kalendára
a správať sa k tomuto záznamu
ako k iným povinnostiam (napr.
v práci). Istá žena sa sama zapísala do pracovného diára svojho
manžela, aby s ním mohla tráviť
spoločný manželský čas.

Kresťanská ponuka

Cirkev vníma dôležitosť
manželstva, preto prichádza
s rôznymi ponukami aktivít
zameraných na budovanie

manželstiev. Mohli by sme ich
nazvať „rande s programom“.
Ich výhodou je, že ide o overenú
formu manželských formačno-oddychových stretnutí
s preukázateľnými výsledkami.
V súvislosti s našou témou stoja
zvlášť za zmienku:
Manželské večery. Ide
o osem stretnutí vo dvojici
pri večeri, ktorá je obohatená o témy, ktoré majú slúžiť
manželom ako podnety na ich
vzájomný rozhovor o prežívaní
danej problematiky v ich vlastnom manželstve.
Kurz Rút. Spája sa s víkendovým pobytom manželov
mimo svojho bežného prostredia. Manželia trávia svoj čas
spoločným prehodnocovaním
svojho manželstva na podklade
ponúkaných biblických tém.
Ďalšou ponukou sú rôzne
prednášky, duchovné cvičenia či
duchovné obnovy pre manželov, kresťanské čajovne a rôzne
festivaly.
Možnosti sú bohaté. Či už sa
spoľahnete na vlastnú tvorivosť,
alebo využijete ponuku Cirkvi,
je dôležité prijať manželské
randenie za dôležitú vec a vedieť
si za ňou stáť. n
František Sochovič
ilustračná snímka: sxc.hu

varovanie

Duchovná výzbroj 6: Obuv pohotovosti

Ď

alším kusom výzbroje pre kresťana
je „obuv pohotovosti pre evanjelium
pokoja“ (Ef 6, 15). Obuv rímskych vojakov
chránila a uľahčovala chôdzu. Ozdobnými remienkami si priväzovali obuv okolo
lýtok. Takto upevnená obuv umožňovala
vojakovi pochodovať rýchlym tempom
na dlhé vzdialenosti. Obuv je čosi, čo zabezpečuje mobilitu a dispozíciu okamžite
zasiahnuť.
Tento typ duchovnej výzbroje nás volá
byť pohotovými. Ten, kto je pohotový, má
všetko pripravené tak, aby mohol okamžite
reagovať. Mať obutú obuv pre šírenie evanjelia pokoja znamená vedieť zdôvodniť,

prečo je Ježiš mojím Pánom. Mám osobnú
skúsenosť s Ježišom. Táto skúsenosť ma
vedie k tomu, že stojím na Božom slove
a hovorím o Kristovi – zvestujem evanjelium (radosť z toho, že som zakúsil jeho
konkrétny dotyk v mojom živote).
Viera v Ježiša sa mnohokrát chápe ako
zoznam príkazov a zákazov. My sme však
povolaní vedieť zdôvodniť, prečo môj život
patrí Kristovi. Nutne potrebujeme mať
osobnú skúsenosť so zmŕtvychvstalým
Kristom.
Ak ju ešte nemáš, postav sa, modli sa
a volaj na Ježiša: „Chcem ťa poznať, chcem
ťa zakúsiť tak ako apoštoli, chcem sa s te-

bou stretnúť“.
Táto skúsenosť s Ježišom ma vedie k hlbokému vzťahu k Božiemu slovu, prežívaniu viery a k odovzdávaniu tejto skúsenosti
ostatným.
Kráčanie s Božím slovom prináša pokoj
a radosť do životných situácií a každodenného rozhodovania. Žijem „evanjelium
pokoja“.
A o tomto sa nedá mlčať.
Na štúdium: Pozri si, ako mali apoštoli
obutú pohotovosť pre šírenie evanjelia
pokoja – Sk 5, 25 – 33, Sk 8, 26 – 40, Sk 10
(celá kapitola), Sk 17, 16 – 28.
Damián Saraka
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Vták lieta, ryba pláva
a človek...
P
ri čítaní známeho Ježišovho kázania na hore
nachádzame v Evanjeliu
podľa Matúša tieto zaujímavé
slová:
„A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi
postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby
ich ľudia videli. Veru, hovorím

Zamysleli ste sa už nad tým
niekedy? Ježiš tu nehovorí – ak
sa modlíš, ale keď sa modlíš.
V tom je veľký rozdiel. Náš
Majster jednoducho počíta
s tým, že sa budeme pravidelne
modliť.
S možnosťou, že by sa jeho
nasledovníci nemodlievali pravidelne, sa ani nepočíta. Možno

ťana rovnako zložité ako pre
začiatočníka bez tréningu beh
na dlhé trate.
Ako pri tréningu v behu, aj
pre modlitbu je nutné vyhradiť
si čas a potom sa do nej jednoducho pustiť. Tak ako je zdravé
behať za každého počasia, je
veľmi prospešné modliť sa
za každých okolností.

vďaka modlitbe stratil čas?
Ak áno, tak si pravdepodobne
nedobehol do cieľa a v modlitbe
si namiesto Boha stretol iba
seba. Pohrával si sa so svojimi
myšlienkami, spomenul si
si na Boha, ale nedostal si sa
hlbšie, bližšie k nemu.
Pravidelná a časom vyhradená modlitba je ten najlepší

Poď
Keď život sa so mnou
hrá na slepú babu,
zaviaže oči a potom zatočí
napravo i naľavo...
... vtedy s Tvojou pevnou rukou
ruka v ruke
prechádzame lúkou
... vtedy svojou nežnou láskou
ako povrázkom
ma ťaháš k sebe
... vtedy ma učíš dôvere.

Jana Juričková

vám: Už dostali svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi
do svojej izby, zatvor za sebou
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj
Otec ťa odmení, lebo on vidí
aj v skrytosti. Keď sa modlíte,
nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre
svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich; veď váš Otec vie,
čo potrebujete, prv, ako by ste
ho prosili.“ (Mt 6, 5 – 8)

sa teraz niektorí cítite dotknutí
a je to iste aj právom.
Ježiš sa modlieval pravidelne
a rovnako očakával aj od svojich učeníkov, že budú mať
na duchovné veci čas. A sme pri
koreni veci. Čas!
Podstatným dôvodom, prečo
sa niekomu nechce modliť,
je slabý alebo žiadny tréning
ducha. Nie je ochotný venovať
tomuto tréningu čas. Modliť
sa je potom pre takého kres-

Aký blažený pocit príde,
keď sa prekonám a dobehnem
do cieľa! Aj v modlitbe treba
prekonať nechuť, telo, ktoré je
lenivé, dušu, ktorá nás vo fantázii odvádza od Božích vecí, a tak
v myšlienkach riešime všetko
možné i nemožné.

Ako je to s tým
časom?

Zdalo sa ti už niekedy, že si

tréning nášho ducha pre „celoživotný beh“ s Kristom, v jeho
tesnej blízkosti. Dobehnúť
musíme až do cieľa.
Legendárny bežec Emil
Zátopek raz povedal, že vták
lieta, ryba pláva a človek behá.
Znie to síce zdravo, ale žiada sa
mi to trocha poopraviť: Vták
lieta, ryba pláva a človek beží
s Bohom. n
spracoval Martin Mekel
ilustračná snímka:
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V dobrých rukách
S
om 22-ročné veriace dievča. A tak ako každý mladý
človek, i ja som mala svoje
plány na leto, cez ktoré som
mala viesť letné stretnutie detí
v Juskovej Voli a tiež som chcela ísť s kamarátkami na Festival
mladých do Medžugoria.
No všetko sa zmenilo. Dlhší
čas som na sebe pozorovala, že
mi rastie bruško. Stále som si
myslela, že priberám. Mnohí
sa na mňa zvláštne pozerali,
možno si aj mysleli, že som
tehotná.
Jedného dňa som čítala
časopis Slovo, kde písalo
jedno dievča o tom, že jej
rástlo bruško a nakoniec bol
z toho nádor. Pri čítaní toho
článku som vnímala, že sa to
týka aj mňa, ale nevedela som
si tento pocit vysvetliť. Mala
som silné nutkanie ísť k lekárovi. Po návšteve lekára sa mi
potvrdilo to, čo som si myslela.
Jeho slová zneli: „Čo najskôr
musíte navštíviť onkogynekologický ústav v Košiciach, kde
vám budú musieť vybrať pravé
ovárium (vaječník), pretože
v brušku máte štvorkilový
nádor, ktorý zasiahol aj iné
vnútorné orgány. Je to strašné!
Pokročilé štádium... Všetko
bude potvrdené až na základe
odobraných vzoriek, ktoré
budú odoslané do Bratislavy.
Ale istotu budeme mať až
po operácii.“ Mala som pocit,
že všetko, čo mi lekár hovoril,
je iba zlý sen, ktorý sa ma netýka. V tej chvíli sa mi zrútil celý
svet. Moje predstavy, plány,
budúcnosť... Ale verila som,
že všetko, čo sa teraz deje,
má nejaký zmysel, aj keď to
bolo ťažké prijať. Hneď som
začala obvolávať mnohých, aby
sa za mňa modlili, lebo som
vedela, že to je ten najväčší
liek, cez ktorý ma Boh môže
uzdraviť. Vnímala som, že nie
je podstatné modliť sa veľa, ale
dôverovať a zveriť sa do Božích
a Máriiných rúk.
Keďže navštevujem litmanovskú horu, veľmi som tam

Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena,
ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok,
a dotkla sa obruby jeho odevu.
Povedala si totiž v duchu:
„Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“
Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal:
„Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.“
A žena bola od tej hodiny zdravá.
Mt 9, 20 – 22
pred operáciou chcela ísť.
Mnohí mi hovorili, že to nie
je reálne, keďže v čase výročia
som mala termín operácie,
ale ja som stále verila. Neprestala som o to Máriu prosiť.
Nakoniec sa operácia musela
preložiť na september a ja som

vďaka vypočutým modlitbám
mohla navštíviť Litmanovú
spolu so svojou rodinou.
Napriek tomu, že som stále
s obavami čakala na operáciu,
v Litmanovej som prežívala
veľkú radosť a pokoj. Tešila
som sa, že som tam, a necítila

som žiaden strach z toho, čo
bude. Všetko som tam zložila
Márii a Bohu. Nabrala som si
svätenú vodu, ktorú som pila
a natierala si ňou bruško až
do dňa operácie. Prešla som
mnohými vyšetreniami a návštevami viacerých lekárov. Až
nadišiel čas, keď som musela
podstúpiť operáciu na onkogynekologickom ústave v Košiciach. V ten deň, keď som
vedela, že ma budú operovať,
a nevedela som, čo ma čaká
(či mi vyberú vaječník a či to
bude zhubný nádor), hľadala
som odpoveď v Božom slove.
Prišlo slovo – uzdravenie ženy
na krvotok. A ja som s dôverou
a takým pokojom ako nikdy
predtým šla na operačnú sálu.
Operácia mala trvať tri hodiny.
Trvala však len hodinu a 20
minút. Prebehla bez komplikácií. Lekári boli veľmi prekvapení, lebo sa ma báli operovať,
keďže to bolo v pokročilom
štádiu. Počas operácie zistili,
že vaječníky sú úplne zdravé
a nádor je oddelený od ostatných vnútorných častí orgánov.
Nádor s hmotnosťou asi 4 kg
bol vyoperovaný a po preskúmaní histologickým ústavom
nezhubný.
V deň operácie bolo za mňa
odslúžených veľa liturgií a veľmi veľa ľudí sa modlilo. Preto
som vedela, že Bohu je všetko
možné!
Dnes som zdravé dievča,
ktoré sa pred rokom bálo injekcie, a teraz prekonalo s Božou
pomocou ťažkú operáciu.
Preto chcem týmto svedectvom povedať, že Mária je stále
prítomná a počuje naše modlitby a že všetko, čo prežívame,
má zmysel. Boh nám nedá nič
nad naše sily.
Za všetko patrí veľká vďaka
Bohu, Márii a ľudom, ktorí stáli pri mne a modlili sa
za mňa. n
Ivetka
ilustračná snímka:
Mária Žarnayová
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Sociálna
nespravodlivosť

Prorok Micheáš
Prorok Micheáš pochádzal z obyčajnej roľníckej dedinky, nachádzajúcej sa asi 30 km od Jeruzalema – Morešetu. Podľa tradície pochádzal z Júdovho kmeňa ako Ježiš. Za proroka bol povolaný za čias
kráľov Joatama, Achaza a a Ezechiáša vo veľmi dramatickej dobe,
pretože v nej prebiehalo obliehanie a pád hlavného mesta severného kráľovstva Samárie (722) a Senacheribovo plienenie v Judsku
(711 – 701).
S pravdou vo svete
klamstva
S Bohom medzi
ľuďmi, ktorí sa tvária
nábožne...

Prorok Micheáš sám seba nikdy
neoznačoval za proroka ani
nebol povolaný nejakým zjavením, no cítil, že „je naplnený
silou, duchom Pána, právom
a chrabrosťou, aby oznámil
Jakubovi jeho hriech a Izraelu
jeho zločin“ (3, 8). Micheáš

určite nebol proletárskym
vzbúrencom, ale rovnocenným
oponentom, ktorý mal na svojej
strane niektoré dôležité spoločenské zložky, a to aj napriek
tomu, že nepochádzal z veľmi
významnej rodiny (keďže sa
nikde neuvádza meno jeho
otca, len názov dedinky, z ktorej
pochádzal). V nej bol pravdepodobne starešina. V tomto období sa v Judsku veľmi rozmohol
hriech a nespravodlivosť: proroci, kňazi a sudcovia prijímali

úplatky, obchodníci podvádzali
svojich zákazníkov a popri úcte
k Pánovi sa presadili aj kulty
mnohých iných bohov. Kniha
i náboženský obsah tejto knihy
slúžili hlavne spoločenským
cieľom: tak milosrdenstvo, ako
aj Boží hnev navracajú spravodlivosť jednotlivcovi i celému
spoločenstvu. Záverečnú harmóniu prinesie až budúci vodca
Mesiáš, pochádzajúci z Efraty
– Betlehema.

V sociologickom slovníku je
tento pojem definovaný ako
nerovnosť v prístupe k dôležitým spoločenským zdrojom
a možnosti disponovať nimi. Jej
príčinami môžu byť napr. štátna
regulácia, rasová diskriminácia,
v totalitných režimoch aj zvýhodňovanie členov strany a pod.
„Beda tým, čo vymýšľajú zlo“ (2,
1a) – prorok kritizuje všetkých,
ktorí čo i len rozmýšľajú o zlobe. Myšlienky človeka prezrádzajú jeho charakter. Hlboká
sociálna nespravodlivosť spôsobuje odklon od Boha. Úprimnú
oddanosť Bohu nahradzuje
falošný pocit bezpečia (3, 11).
Micheášovi prekážalo najmä to,
že Judejci zabudli na veľké veci,
ktoré im v minulosti urobil Pán
– ako ich vyviedol z otroctva
v Egypte... Kritizuje kniežatá
a prorokov ako tých, ktorí majú
poznať právo nielen teoreticky,
ale majú ho aj dodržiavať, nie
„sťahovať z nich (ľudí) kožu
a mäso z ich kostí“ (3, 2). Prorok týmito slovami vykresľuje
brutálnosť a nenásytnosť, ktoré
často prechádzali aj k drastickým praktikám. Odnímali
ľuďom ich dôstojnosť, pričom
si nevšímali ich náreky a biedu.
A po tom všetkom „budú kričať
k Pánovi“ (3, 4a) vo svojich rečiach sa odvolávať na neho. „Či
Pán nie je medzi nami?“ pýtajú
sa, berú úplatky, rovné krivia,
vydierajú národ, zakazujú
prorokovať pravým prorokom
(3, 11). Prehliadajú dobré, aby
videli zlé. Súdia tak, akoby
Pán neexistoval. Nemilosrdne
utláčajú všetkých, ktorých by
mali spravodlivo viesť. Útlak
mocných pociťujú všetci.
Volaním si Boha na pomoc
a nedodržiavaním jeho príkazov
sa z neho vysmievajú, neberú
ho vážne. Vo svojich klamstvách poblúdili tak ďaleko, že
im dokonca uverili. Oklamali
sami seba – veria tomu, že keď
majú chrám, tak sa im nič zlé
nemôže stať. Micheáš, verný
svojmu povolaniu, sa osamotený postavil na obranu proti
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vládnucim vrstvám a neváhal
za túto vec položiť aj život.
Prorok sa ich svojím usvedčením snaží priviesť na cestu
k pravým hodnotám. Spočiatku
sa zdá, že náprava je nemožná,
preto najskôr sľubuje len tresty.
No v závere zaznievajú slová
prisľúbenia novej nádeje.

Falošní proroci

Micheáš spoločne s Ámosom
a Izaiášom chcel očistiť náboženský kult od pohanských
nánosov a navrátiť mu pravý
zmysel. Poukazovali na degradáciu prorockej služby – kňazi a proroci využívajú svoje
postavenie vo svoj prospech,
zakrývajú svoje hriechy i hriechy vplyvných osôb, spolčujú
sa s nimi, a tým im pomáhajú
vykorisťovať ľud. Zvláštnemu
súdu podliehajú falošní proroci,
ktorí zvádzajú ľud. Prorokujú
len vo svoj prospech, vtieravo
vyhlasujú pokoj tým, ktorí im

dajú niečo do úst. Ak nedostanú, čo chcú, ohlásia vojnu
a nepokoj. Pomocou temných
praktík, zvlášť v noci, sa usilujú
vidieť budúcnosť. Noc a tma
im však neposlúži. Do nočných
temnôt sa uchyľujú, do nočných
temnôt sa prepadnú.
Pohanské veštecké spôsoby
boli v Izraeli zakázané, keďže
boli spájané s rôznymi nečistými živlami. Pán prejaví
svoju moc tým, že pomätie tieto
kúzla, aby zostali bez odpovedí.
Micheáš si je vedomý toho, že
prorok nie je izraelským variantom veštca – ako sa to v skutočnosti v hojnej miere chápalo
a ako na seba aj nazerali mnohí
zdanliví proroci. Pánov prorok
má iné poslanie.
On tu nie je na to, aby rozprával o zajtrajších a pozajtrajších
udalostiach a aby tak preukazoval službu ľudskej zvedavosti
alebo ľudskej túžbe po istote.
Ukazuje Božiu tvár, a tým aj
cestu, na ktorú sa máme vydať.

Budúcnosť, ktorej sa týka jeho
poslanie, siaha ďalej ako to,
čo sa človek dozvie od veštca.
Je smerovkou, ktorá pomáha
na všetkých cestách dejín hľadať a nachádzať cestu k Bohu.

Vladár z Betlehema

Micheáš predpovedá miesto
Kristovho narodenia. Svedčí
o tom aj evanjelista Matúš,
ktorý ho cituje: „A ty, Betlehem,
Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba vyjde ten, čo má
vládnuť v Izraeli a jeho pôvod
je odpradávna“ (5, 1). Micheáš
už v úvode vyzýva: „Počujte
všetky národy,“ čím poukazuje na univerzálnosť Božieho
plánu spásy. Proroctvo patrí ku
kmeňovým veštbám, pretože
priamo poukazuje na konkrétne
mesto a kmeň. Jasnosť prorokovej vízie poukazuje na to, že bol
skutočne Božím prorokom.

Pravá nábožnosť

Micheáš je učiteľom pravej
duchovnosti. Učí, že dodržiavanie morálky je nadradené
pedantskému ritualizmu.
Prorok akoby chcel povedať,
že všetky vonkajšie obety sú
zbytočné. Micheáš vymenúva
tri kresťanské cnosti, o ktoré by
sa mal pokúšať každý človek:
zachovávať právo, milovať
milosrdenstvo a pokorne chodiť
so svojím Bohom.
Kniha proroka Micheáša je
zakončená nádhernou oslavou
Božej lásky. „Kto je Boh ako ty,
ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš
ponad vinu zvyškov svojho
dedičstva? Jeho hnev netrvá
večne, lebo má záľubu v zľutovaní. Zase sa zmiluje nad nami,
zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše
viny.“ (7, 18 – 19) n
Michal Vadrna
snímka:
newliturgicalmovement.org

Mesiášske proroctvá
Sláva Siona
Na konci dní:
bude upevnený vrch Pánovho domu
na temene vrchov
a vyčnievať bude nad pahorky
i budú sa naň hrnúť ľudia.
Prídu mnohé národy a povedia:
„Hor‘ sa, vystúpme na vrch Pánov,
do domu Jakubovho Boha,
nech nás poučí o svojich cestách
a budeme kráčať jeho chodníkmi.“
Lebo zo Siona vyjde náuka
a Pánovo slovo z Jeruzalema,
rozsudzovať bude medzi početnými
kmeňmi
a naďaleko naprávať mocné národy,
takže si z mečov ukujú radlá,
zo svojich kopijí viničné nože.
Národ proti národu nezdvihne meč
a nebudú sa viac priúčať boju.
Každý bude sedieť pod svojím viničom
a nerušene pod svojím figovníkom,
lebo prehovorili ústa Pána zástupov.
Lebo všetky národy putujú,
každý v mene svojho boha,
my však putujeme v mene Pána,
nášho Boha, na večné veky.

Utrpením k spáse
A ty, veža stáda, pahorok dcéry Siona,
k tebe príde, vkročí predošlé vladárstvo,
kráľovstvo dcéry Jeruzalema.
Teraz však prečo tak kričíš?
Či nie je v tebe kráľ?
Či zahynul tvoj poradca,
že sa ťa zmocňujú bôle sťa rodičky?
Zvíjaj sa a namáhaj,
dcéra Siona, ako rodička,
lebo teraz vyjdeš z mesta
a budeš bývať na poli.
Pôjdeš do Bábelu,
tam ťa vyslobodí,
tam ťa vykúpi Pán
z ruky tvojich nepriateľov.
Teraz sa však zhromaždia proti tebe
mnohé národy.
Budú vravieť: „Znesvätiť ho!
Nech sa nám oko nadíva na Sion!“
Lenže oni nepoznajú Pánove myšlienky
a nechápu jeho rozhodnutie,
že ich zhromaždil ako snopy na humno.
Hor‘ sa a mláť, dcéra Siona,
lebo tvoj roh spravím železným
a kopytá ti kovovými urobím,
že rozdrvíš mnohé národy
a zasvätíš Pánovi ich korisť,
a ich bohatstvo vládcovi celej zeme.

Narob si množstvo zárezov:
hradbu postavili proti nám,
palicou udierali sudcu Izraela po tvári.
Vladár z Betlehema
A ty, Betlehem, Efrata,
primalý si medzi tisícami Júdu;
z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli
a jeho pôvod je odpradávna,
odo dní večnosti.
Preto ich vydá až do času,
keď rodička porodí,
a zvyšok jeho bratov
sa vráti k synom Izraela.
Vstane a bude pásť silou Pánovou
a velebou mena Pána, svojho Boha;
budú si bývať, lebo teraz sa zvelebí
až do končín zeme.
On bude pokoj.
Keď príde Asýr do našej krajiny
a vkročí do našich palácov,
postavíme proti nemu sedem pastierov
a osem vedúcich ľudí.
Budú pásť mečom krajinu Asýrov
a čepeľou krajinu Nimróda.
On vyslobodí od Asýra, keď príde do našej
krajiny
a keď vkročí na naše územie.
(Mich 4, 1 – 5; 4, 8 – 5, 5)
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Božie riešenie
Z
ima ešte aj koncom
februára ukazovala svoje
vrtochy. Janka si privstala. Chcela v modlitbe Bohu
odovzdať dnešné odborné
vyšetrenie v krajskej nemocnici.
Možno aj vďaka tejto modlitbe prežívala celé dopoludnie
pokojne. Aj výsledky boli
uspokojivé – diagnóza obvodnej
lekárky sa nepotvrdila.
„Chvála Bohu, stihnem sa ešte
poďakovať v chráme,“ pomyslela si. Pri východe z chrámu ju
niekto pozdravil.
„Ahoj, Janka!“
Zbadala susedku z bloku,
v ktorom bývala pred rokmi.
„Ahoj! To si ty, Veronika?“
široký úsmev prezradil, že boli
dobré susedky. Pred troma
rokmi sa odsťahovali do iného
mesta. Kedysi pri bežných
stretnutiach prehodili zopár
slov o starostiach i radostiach
svojich rodín. Veronika vtedy
mala problémy s manželom
cholerikom. Problémy z práce
riešil doma. Výbuchy hnevu
a krik boli na dennom poriadku. Citlivá Veronika to ťažko
znášala.
„Čo máš nové? Poď, pozývam
ťa na kávu.“
V útulnej kaviarničke sa najprv zdôverila Janka: „Manželovi
sa v práci darí, ale mňa trápia
zdravotné problémy. Denne
chodím do chrámu, manžel sa
vyhovára na zaneprázdnenosť
vo firme. Dvojičky Igor a Jožko
sa už osamostatnili, založili si
rodiny, sobáše mali v chráme.
Obidvaja majú veriace manželky. Som rada, možno aj ich
privedú do chrámu.“
„A čo ty? Pamätám si na vašu
krízu v manželstve. Vtedy si sa
chcela odsťahovať.“
„Bola som na pokraji nervového zrútenia. Urážky a ponižovanie... Začarovaný kruh,
z ktorého sa nevieš dostať.
A vieš, ako som to vyriešila?
Psychológ mi poradil, aby som
zmenila prostredie. Prichýlila
ma sesternica v susednom

meste. Našla som si tam novú
prácu. Na chvíľu mi to pomohlo
zabudnúť, ale hlboko v srdci
som cítila, že nekonám správne. Vieš, že sme bezdetní. Ty
sa môžeš pozhovárať, poradiť
s deťmi, ale ja?“
Na chvíľu prerušila rozprávanie a Janka si všimla, že prežitú
bolesť má zapísanú v tvári,
v pohasnutom pohľade očí.
Veronika pokračovala: „Začalo sa ozývať svedomie. Aká som
ja kresťanka? Chodím do chrámu, modlím sa, a utekám
od manžela. Spreneverujem sa
vernosti, ktorú som mu sľúbila
v chráme. Rozhodla som sa poprosiť o radu nestrannú osobu.
Zašla som za kňazom. Poradil
mi, aby som si vybrala citát
zo Svätého písma a ten často
opakovala a rozjímala o ňom.
Hneď mi jeden ponúkol: ,Milujte svojich nepriateľov, robte
dobre tým, čo vás nenávidia,
žehnajte tým, čo vás preklínajú, modlite sa za tých, čo vás
potupujú.’ Sľúbil mi, že zapojí
do toho aj ďalších ľudí. Voľného času som mala dosť, preto
som sa rozhodla modliť, ako
mi radil kňaz. Moja sesternica
chodila na modlitbové stretnutie matiek. Aj ony sa modlili,
aby prišlo uzdravenie do nášho
vzťahu. Vieš, Janka, až tam som
si uvedomila podiel mojej viny
na kríze nášho manželstva.
Obetovala som pôst, modlitby,
sväté prijímanie. Boh pomaly
menil moje srdce. Začala som
odpúšťať. Často som myslela
na manžela. Šepkala som si:
,Jožko, keby si vedel, ako ťa
mám rada. Čím viac sa na mňa
hneváš, tým moja láska k tebe
rastie.’ Ďakovala som Bohu
za manžela, za náš spoločný
manželský život, žehnala som
mu, prosila o odpustenie. Pred
Vianocami som mu napísala
vianočný pozdrav, v ktorom
som ho prosila o odpustenie.
O pár dní niekto zazvonil. Myslela som si, že susedka. Možno
si chce niečo požičať. Otvorila

som dvere... Jožko. Priam som
vykríkla: ,Vďaka ti, Bože, že si
ma vypočul!’ Obidvom nám
vyhŕkli slzy radosti. Mocné
objatie a slová odpustenia prelomili ľady odcudzenia. Pred
odchodom domov sme spolu
zašli za kňazom. Chcela som sa
mu poďakovať a svedčiť o sile
spoločnej modlitby. Manžel ma
prekvapil a zmieril sa s Bohom
v spovedi. Vianočné sviatky
sme strávili v našom spoločnom
byte. Po mnohých rokoch išiel
so mnou do chrámu a chodí

dodnes. Boží zázrak!“
Veronika dopovedala svoj
príbeh. Sľúbili si, že sa za seba
budú modliť.
Boh má svoje riešenia pre
každého z nás, len treba mať
dôverujúci vzťah odovzdania
sa, aby sme mohli zakúsiť jeho
uzdravujúci dotyk. n
Ján Karas
ilustračná snímka:
www.motifake.com

Odvaha lietať
Na komíne starého domu sa
vyliahli dva malé bociany.
Matka denno-denne prejavovala veľkú starostlivosť a bolo
radosťou sledovať tento „skutočný príbeh“. Po čase začali
bociančatá trepotať krídlami,
tu a tam podskočili s roztiahnutými krídlami a skúšali
lietať. Laickým okom sa zdalo,
že im to obom ide veľmi dobre. Bolo teda prekvapujúce, že

jeden z nich ostal bezradne
v hniezde po tom, čo sa ten
druhý vydal na svoj prvý let.
Múdrej matke teda neostávalo
nič iné, len vystihnúť vhodný
okamih a vystrašenému dieťaťu pomôcť – nenápadným
sotením. Koľkokrát, Bože,
potrebujeme takúto odvážnu
múdrosť z tvojej strany aj my?!
Valéria Juríčková
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Slobodní a bez núdze
S núdzou sa stretávame denne. Hmotnou, duševnou, duchovnou. Stále
je niečo, čo nám chýba. V ekténii sa prihovárame, aby nás Boh od núdze oslobodil. A toto ma zaujalo. Neprosíme, aby naplnil naše potreby, ale aby nás v našom konaní nezväzovalo myslenie na to, čo nám
chýba. Lebo možno si len myslíme, že nám to chýba. A možno nám
chýba niečo celkom iné. O akú slobodu teda prosíme?

O

päť som siahla po Biblii
a pohľadala v nej pár
núdznych. Abrahámovi chýbal syn. Ale viac mu
chýbala trpezlivosť v spoliehaní
sa na Boha. Jakubovi chýbala
Ráchel, keď bol nútený zobrať
si Leu. Tak veľmi ju chcel, že
nedocenil to vzácne, čo dostal
vo svojej prvej manželke.
Jozefovi chýbalo prijatie bratov,
v Egypte sloboda a spravodlivý
prístup. Ale všetkým prešiel statočne, lebo Boh bol s ním a vo
vzťahu k nemu núdzu nemal.
Aj Anna (1 Sam) má núdzu,
nemôže počať dieťa. Upriami
sa naňho tak veľmi, že nedoceňuje, akého vzácneho manžela
má. A nepomôže ani taktné
napomenutie z úst Elkánu.
Saulovi chýba uznanie a rešpekt
ľudu. Mal by ich, ak by mu
nechýbalo pokorné a poslušné
srdce, ktoré uzná, že pomazanie
a autoritu má od iného Kráľa.
Mnohým kráľom v Starom
zákone chýbalo dostatočné

vojsko proti nepriateľom. Ale
nechýbal im Boh na jeho čele
a s ním potom viedli víťazné
boje. V čase Eliáša ľudia súrne
potrebovali vodu a úrodu. To, že
nepršalo, nebolo preto, že by sa
Eliáš chcel predvádzať, alebo že
by sa Boh tešil z akéhosi trestania. Fyzický hlad a smäd mal
ľud upozorniť na potrebu hladu
a smädu po pravom Bohu.
V Novom zákone je však
jeden bohatý mladík, ktorý si
myslí, že nemá žiadnu núdzu.
A predsa mu chýba jedno. Aby
to všetko, čím sa hrdil, odsunul
nabok a zbadal to, čo potreboval v prvom rade – úprimné hľadanie Boha. Práve nedostatok
vína v Káne Galilejskej umožnil
ľuďom zbadať, že majú medzi
sebou Ježiša – Mesiáša. Núdza
po chlebe, ktorú mali zástupy
počúvajúce Ježiša, im umožnila zažiť zázračné rozmnoženie a spoznať chlieb života.
Mnohým chorým Ježiš pred
uzdravením najprv odpúšťa

hriechy a mení tak ich chápanie
toho, čo potrebujú najviac. Páči
sa mi však jeden príklad hneď
na začiatku Biblie. O Adamovi
sa nehovorí, že mu chýbala Eva,
že si ju pýtal od Boha. Adam sa
tešil z raja a z toho, čo dostal,
do čoho bol stvorený. Boh je
ten, kto vidí, že Adamovi chýba
žena, že nie je dobre byť človeku samému a on je ten, kto mu
ju privádza.
S našimi každodennými
núdzami je to presne ako s tými
biblickými. Upriamujeme sa
na niečo, čo chceme či naozaj
potrebujeme, ale zabúdame si
všimnúť a doceniť všetky vzácnosti, ktoré nám Boh štedro dal.
Je to ako s boháčom z podobenstva, ktorý si nevie užiť bohatú
úrodu a tešiť sa z nej aj tak, že
sa s ňou podelí. Nie je vďačný.
Nemá čas. Keďže nemusí riešiť
nedostatok obilia, upriami sa
na nedostatok sýpok.
Jozef v Egypte, Daniel
v Babylone, Sára, Jób a iste

mnoho ďalších mali reálny
problém – chýbala im sloboda,
domov, manžel, zdravie... Ale
obstáli veľmi statočne, pretože
mali vzácny, úprimný vzťah
s Bohom a srdce otvorené pred
jeho pohľadom. Len s takýmto
postojom môžeš zažiť útechu,
povzbudenie a oslobodenie
od svojej núdze, ale aj svetlo
do toho, čo potrebuješ v prvom
rade.
Pred Božím pohľadom ti Pánov Duch s účinnou jemnosťou
ukáže, že tvoj život nie je čistý
a svätý. Že sme biedni, ťarbaví
srdcom, nemohúci a veľmi
potrebujeme jeho milosť a starostlivú pomoc. Nech nám aj
prosba v tejto ekténii pomôže,
aby sme boli slobodní od toho,
čo si myslíme, že nám chýba.
Ale ešte viac nech spôsobí, aby
jediná núdza, ktorá v nás bude
rásť, bola naliehavosť hľadania Božej milosti a závislosti
od neho samého. Aby sme boli
ako toľko spomínaná ovečka,
ktorá sa nechá nájsť a niesť domov. Keď je on náš pastier, nič
podstatné nám chýbať nebude.
Pretože on sa o svojich stará
spôsobom, ktorému tí, čo sú
jeho, rozumejú.. n
Valéria Juríčková

zo života svätých

Benedikt, prepodobný

N

arodil sa v zámožnej rodine v Nursii
okolo roku 480. Študoval v Ríme. Keď
videl nemravný život študentov, opustil
mesto a odišiel do hornatého kraja na východ od Ríma. Usadil sa v osade Affila
a pripojil sa k skupine askétov, ktorí sa
venovali modlitbe a sebazapieraniu. Aby sa
vyhol obdivu, uchýlil sa do jednej jaskyne,
kde žil tvrdým pustovníckym životom. Keď
na neho doliehali pokušenia, neváhal sa
hodiť do tŕnia a žihľavy, aby tak prekonal
zmyslovú žiadostivosť. Po troch rokoch ho
začali vyhľadávať muži, ktorí chceli žiť pod
jeho vedením. Benedikt po dlhom váhaní
súhlasil. Čoskoro sa ukázalo, že poslušnosť
mníchov upadá. Bratia neboli zvyknutí

na taký prísny režim a reptali. Niektorí sa
rozhodli, že Benedikta otrávia. Večer mu
dali čašu s otráveným vínom. Benedikt
požehnal víno a v tej chvíli sa čaša rozpadla.
Prekvapeným mníchom potom povedal:
„Bratia, nech vám Boh odpustí, že ste mi
chceli urobiť niečo také zlé. Či som vám už
na začiatku nepovedal, že sa vaše a moje
mravy nezhodujú?“ Potom odišiel do samoty.
Benediktov ideál mníšskeho života vylučoval dve krajnosti: túlavých mníchov, ktorí
zapríčiňovali mnohé neporiadky, a izolovaných askétov, ktorí sa usilovali o osobnú
dokonalosť bez ohľadu na potreby ostatných ľudí. Rehoľné pravidlá, ktoré zostavil,

sa rýchlo rozšírili po celom Západe. Tak sa
stal otcom západného mníšstva. Jeho heslo
bolo a do dnešných čias ostalo: Modli sa
a pracuj.
Benedikt sa z pokory nedal vysvätiť
za kňaza, bol iba diakonom. Vo vedách
nebol príliš zbehlý, ale mal pravú múdrosť.
Istý mních sa chcel upevniť reťazami, aby sa
nemohol vrátiť do sveta. Benedikt mu na to
povedal: „Ak si skutočný Kristov služobník,
nepotrebuješ reťaze. Zväzok posvätnej
lásky je dosť silný, aby ťa udržal v tvojom
predsavzatí.“
Benedikt zomrel stojac opretý o svojich
bratov 21. marca 543.
Jozef Gača
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PONDELOK 28. február
Prepodobný vyznávač Bazil
Čítania: 3 Jn 1, 1 – 15, zač. 76; Lk 19, 29 – 40;
22, 7 – 39, zač.96

Milovaný... (3 Jn 1, 5a)
Keď začíname dialóg, začneme ho oslovením. Božie slovo je stále výzvou k dialógu.
Dnes nás Boh oslovuje: „Milovaný“. To nie je
prázdne slovo. Je to istota, že každý z nás je
Bohom milovaný. Je tu Boh, ktorý ťa miluje
až na smrť na kríži. To nie je informácia, to
je vyznanie. Čo s tým spravíš?
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK
1. marec
Prepodobná
mučenica Eudokia
Čítania: Júd 1, 1
– 10A, p. zač. 77;
Lk 22, 39 – 42.
45b – 71, zač. 109

... pokladám
za nevyhnutne písať vám a napomenúť
vás, aby ste zápasili za vieru... (Júd 1, 3b)
Akosi prirodzene si chránime to, čo je nám
drahé: majetok, deti , zdravie...Vynakladáme mnoho fyzických síl a prostriedkov, len
aby sme o to neprišli. Akú hodnotu má pre
nás viera? Ján nám pripomína: „Kto počúva
moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má
večný život.“ (Jn 5, 25b) Viera v Ježiša Krista
nám dáva záruku večného života. Chráňme
si čistotu viery.

a menlivé časti zo stredy. (HS: 156; PZ: 111;
HP: 112)

Liturgia: Menlivé časti zo Syropôstnej
soboty. (HS: 204; PZ: 166; HP: 164)

ŠTVRTOK 3. marec

NEDEĽA 6. marec

Mučeníci Eutropios, Kleonik a Bazilisk

Syropôstna nedeľa – o vyhnaní prarodičov z raja

Čítania: Júd 1, 11 – 25, zač. 78; Lk 23, 1 – 34a;
44 – 56, zač. 110

Ale vy, milovaní, budujte sami seba
na svojej posvätnej viere a modlite sa
v Duchu Svätom. (Júd 1, 20)
Už nevládzem. To je najčastejší argument
na to, aby som prestával na sebe pracovať.
Božie slovo nás povzbudzuje k vytrvalosti.
Vytrvalosť privádza k dokonalosti. Dokonalosť nie je možnosť, ale nutnosť k spáse.
Buduje sa cez modlitbu a vzývanie Ducha
Svätého. Využime tieto zbrane na dosiahnutie cieľa, ktorým je večný život.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 4. marec
Prepodobný Gerasim od Jordána
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Jn 19, 25 – 37, zač. 61

Žite ako deti svetla! (Ef 5, 8b)
Veľmi často je symbol svetla aplikovaný
na Ježiša ako na pravé svetlo, ktoré osvecuje
každého človeka. Stali sme sa Božími deťmi
skrze sviatosť krstu. Preto právom nás sv.
Pavol povoláva k tomu, aby sme žili ako deti
svetla. Je to život v spravodlivosti, pravde
a v každom dobre. Na mojich skutkoch by
malo byť poznať, komu verím. Vidno to?

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

Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slúži
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každod. antifóny a menlivé časti z piatka. Zdržanlivosť
od mäsa. (HS: 159; PZ: 114; HP: 114)

STREDA 2. marec

SOBOTA 5. marec

Hieromučeník Teodot

Syropôstna sobota – spomienka úctyhodných pôstnikov
Mučeník Konón

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Rim 14, 6 – 9, zač. 113; Mt 26, 57 – 75, zač.
109

Či teda žijeme, alebo umierame, patríme
Pánovi. (Rim 14, 8b)
Bez vetra sa ani lístok nepohne. Len život
človeka sa niekedy podobá pohybu bez vetra.
Žijem, pracujem, teším sa, trpím... a neviem
prečo. Dajme priestor Bohu a on dá zmysel
nášmu životu. Dokonca dá zmysel aj krížu,
utrpeniu či smrti. Dovoľme Bohu, aby sa
oslávil v našom živote tým, že mu podriadime dnešný deň i celý svoj život.
Liturgia: Aliturgický deň. Ak sa slúži Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: každod. antifóny

Čítania: Rim 14, 19 – 26, zač. 115; Mt 6, 1 –
13, zač. 16 (rad.); Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt
11, 27 – 30, zač. 43 (prep.)

Preto sa usilujte o to, čo slúži pre pokoj
a na vzájomné budovanie. (Rim 14, 19)
Kresťanstvo v prvom rade nie je o zákone či
o predpisoch. Kresťanstvo je o láske. Vzťahy
sa budujú a upevňujú na základe lásky. Nech
služba, odpustenie, milosrdenstvo nie sú
našou povinnosťou, ale prejavom lásky jeden
k druhému. Ježiš Kristus si neprišiel splniť povinnosť voči nám, on nám prišiel zjaviť lásku,
ktorou nás miluje. Usilujme sa o ňu!

Štyridsiati dvaja mučeníci z Amoria
Čítania: Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Mt 6,
14 – 21, zač. 17

Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si
tvár. (Mt 6, 17)
Dnešná nedeľa nesie prívlastok O vyhnaní
Adama z raja. Svojím obsahom nám hovorí
o Adamovi, ktorý pre spáchaný hriech musel opustiť rajskú blaženosť. Zároveň je tu
ponuka prijať liek na dušu – pôst. Je to čas,
ktorý nie je pre mnohých veľmi atraktívny. Mnohí si pod pôstom predstavíme to,
že nejeme mäso. To však ešte nemusí byť
pôst. Podstatu pôstu veľmi pekne vykresľuje prorok Izaiáš, keď hovorí: „Či nie to je
pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá,
prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Keď lámeš chudobným
svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš
do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho?“
(porov. Iz 58, 6 – 7). Prorok veľmi nalieha
na odpustenie, na vzájomné zmierenie
a skutky milosrdnej lásky. Pôst je v prvom
rade čas byť zdržanlivý od hriechu. Vieme,
že príčinou smrti je hriech, ktorý spočíva
v nepostení sa prvého stvoreného – Adama. Tým nám chce Cirkev ukázať, akým
veľkým a veľmi užitočným liekom je pôst.
Sám Ježiš nám svojím príkladom v pôste
a pokore ukázal cestu, ktorá sa protiví
diablovi. Všetkých nás pozýva nasledovať
ho, aby sme sa mu pripodobnili. Tento
čas máme stráviť pred Pánom v skrytosti.
Najdôležitejšie nie je to, aby sme upútali
na seba oči našich blízkych a oslovili ich
svojím pôstom, ale aby naše pokánie našlo
zaľúbenie u Pána.
Liturgia: Hlas 8. Evanjelium na utierni
ôsme. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár hlasu, Sláva kondák triódy,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten z triódy. (HS: 152, 206; PZ: 106,
168; HP: 107, 165)
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PONDELOK 7. marec
Hieromučeníci z Chersonu: Bazil a spol.
Začiatok Veľkého pôstu
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129; Lk 21, 8 – 9. 25 – 27.
33 – 36, zač. 105

Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom
bláznovstvom. (1 Kor 3, 19a)
Múdrosť, o ktorej hovorí sv. Pavol, nie je
múdrosť racionálna. To, že ovládame rôzne
teórie a máme naštudované rôzne vedné odbory, ešte neznamená, že sme pred Bohom
múdri. Žiť podľa Božej múdrosti znamená
postaviť svoj život na Kristovi. Urobiť z neho
prioritu života a podrobiť mu celé svoje ja.
To je múdrosť, ktorú netreba študovať, ale
žiť.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. Prísny pôst. (HS: 154; PZ:
108; HP: 109)

UTOROK 8. marec
Prepodobný vyznávač Teofylakt
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Rim 8, 14 – 21, zač. 67; Mt 6, 1 – 13, zač. 16

... dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
(Rim 8, 15)

My kresťania máme jednu veľkú výhodu,
ktorú si možno ani neuvedomujeme. Pohanské národy prosia svojich bohov, aby sa
k nim sklonili a boli im naklonení. K nám sa
Boh skláňa ako prvý, ba robí nás svojimi deťmi. Pritom nemáme na tom žiadny podiel.
Boh takto koná preto, lebo nás jednoducho
miluje. Len skrze túto lásku mu môžeme aj
dnes povedať: „Abba, Otče!“
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov.

STREDA 9. marec
Štyridsiati mučeníci zo Sebastey
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 – 16, zač. 80
(mučeníkom)

Urobme človeka na náš obraz a podľa
našej podoby. (Gn 1, 26a)
V každom z nás je uchovaný rukopis Boha.
No nie každý z nás dokáže tento rukopis
čítať v tom druhom. Veľmi ľahko svojho
blížneho posudzujeme či odsudzujeme. Nie
je problém niekomu niečo vyčítať. Skúsme
počas dnešného dňa cielene hľadať obraz
Boha v svojich blížnych. To nám môže zaručiť, že tento deň bude o niečo krajší a my
spoznáme, kým sme.

Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Ak sa slúži Liturgia sv. Jána Zlatoústeho: menlivé časti mučeníkom zo Sebastey.
Zdržanlivosť od mäsa. (HS: 365; PZ: 344;
HP: 359)

ŠTVRTOK 10. marec
Mučeník Kodrat a spol.
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Rim 15, 30 – 33, zač. 119; Mt 7, 7 – 11, zač. 20b

Prosím vás, bratia,... zápaste spolu so
mnou v modlitbách za mňa u Boha. (Rim

15, 30)

Tak ako sv. Pavol prosí o modlitbu, nebojme
sa ani my prosiť o modlitbu druhých. Zároveň majme ochotu modliť sa za tých, čo nás
o ňu prosia. Nik z nás nevie, kedy sa môže
dostať na druhú stranu a bude potrebovať
pomoc. Sv. Jakub nás uisťuje, že „modlitba
s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví“
(Jak 5, 15a).
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 11. marec
Patriarcha Sofronios
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
1 Tim 2, 1 – 7, zač. 282; Jn 15, 1 – 8, zač. 50

... budete ako Boh... (Gn 3, 5)
Aj dnes prídu ponuky z druhej strany. Sľuby,
ktoré ostanú nenaplnené. Odkedy je človek
človekom, je klamaný zo strany Zlého. Väčšinou úspešne. Nedajme mu šancu. Za jeho
lákavou ponukou je vždy smrť. Zo spolupráce so zlom nikdy nemôže vzísť dobro. Istota
dobra je len v Bohu. Preto prijímajme živé
Božie slovo do svojich sŕdc. Len ono má moc
spasiť naše duše.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA
12. marec
Prvá pôstna sobota – spomienka
na veľkomučeníka
Teodora Tyróna
Prepodobný
vyznávač Teofan
Sigrianský

týždňom či pred rokom. Jeho láska, milosrdenstvo, odpustenie nepodliehajú zmene. To
je devíza nášho Boha, že sa neprispôsobuje
dobe či režimu. Je jedinou nemennou istotou. Ak chceme prežiť dnešný deň v istote,
postavme svoj život na najpevnejšom základe, na skale, ktorou je Kristus.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Menlivé časti Teodorovi. (HS: 207;
PZ: 170; HP: 166)

NEDEĽA 13. marec
Prvá pôstna nedeľa – o úcte ikon
Prenesenie ostatkov Nikefora, konštantínopolského patriarchu
Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40; 12, 1 – 2a,
zač. 329b; Jn 1, 43 – 51, zač. 5

Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!
(Jn 1, 49b)

Asi odjakživa človek hľadá pravdu aj v otázke Boha. Ktorý je ten pravý? Práve viera
v Ježiša Krista nám dáva istotu, a to nielen
v tomto, ale aj vo večnom živote. Nájsť tú
správnu cestu života nie je ľahké. Ani Natanael to nemal ľahké. Na ponuku z Filipovej
strany veľmi promptne zareagoval svojou
pochybujúcou otázkou, na ktorú dostal
odpoveď: „Poď, a uvidíš“.
Človek potrebuje skúsenosť, osobné
stretnutie s Pánom. Bez osobnej skúsenosti
so živým Kristom len veľmi ťažko bude
moja viera živá. Koľko kresťanov je medzi
nami (a možno aj my patríme medzi nich),
ktorí veria v Krista, ale ešte ho nestretli?
Máme o ňom vedomosti, ktoré sme vyčítali
z kníh alebo počuli z rozprávania. Spoznať
znamená nechať sa pozvať. Nechať sa ním
viesť. Zažiť ho. Dovoliť mu, aby ma usvedčil,
kto som. Človek má hodnotu len v jednote
s Bohom. Bez neho sa stávame monštrom,
ktorému nič nie je hriechom a nič nie je
svätým. Človek bez Boha stráca svoju hodnotu, svoju krásu a víziu večnosti. Uzatvára
sa do seba, do svojho ja. S ním objavujeme,
kým sme – jeho obrazom, jeho ikonou. Len
ak sa necháme ním pozvať, nájdeme to, čo
hľadáme – absolútnu pravdu a istotu. Boha,
ktorý miluje aj napriek našim slabostiam.
Kiežby naša osobná skúsenosť s Bohom nás
priviedla k Natanaelovmu vyznaniu: „Rabbi,
ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela“.

Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa
nepominú. (Hebr 1, 12b)

Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na utierni deviate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár prvého hlasu, tropár Prečistomu
obrazu, Sláva, I teraz kondák triódy. Prokimen, Aleluja a pričasten z triódy. Namiesto
Dôstojné je sa spieva Z teba, Milostiplná.
(HS: 143, 208; PZ: 96, 171; HP: 97, 168)

Boh nás dnes miluje rovnako ako pred

Ján Kovaľ

Čítania: Hebr 1, 1 – 12, zač. 303; Mk 2, 23 –
3, 5, zač. 10 (rad.); 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 16, 2, zač. 52 (sv.)

38 | na každý deň
PONDELOK 14. marec
Prepodobný Benedikt
Čítania
na Liturgii
sv. Jána
Zlatoústeho: Rim 15,
1 – 7, zač.
116; Mt 18, 10
– 20, zač. 75

Pán, Boh,
urobil Adamovi a jeho
žene kožený odev a obliekol ich. (Gn 3, 21)
Boh stvoril človeka na svoj obraz a dáva mu
aj odev. Nie odev, aký si urobili Adam s Evou
– len zásterky, ale dáva mu skrze sviatosť
krstu dokonalý odev. Šaty, ktoré nemajú
slúžiť len na to, aby nimi človek zakryl svoj
hriech a svoju hanbu. Sú to šaty, pri ktorých
je jasné (keď ich prijmeš a nosíš), že patríš
Bohu. A Boh nás oblieka svojou láskou
a svojím životom.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 15. marec
Mučeník Agapios a spol.
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10

A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat
Ábel?” On však odvetil: „Neviem. Či som
ja strážca svojho brata?” (Gn 4, 8)
Po prvom hriechu Boh hľadá Adama. Adam
sa mu ukáže a všetko priznáva. Keď sa Boh
pýta Kaina, Kain otvorene klame. Klamstvo
je pre človeka veľkým nebezpečenstvom.
Zvykli sme si na to. Veľakrát klameme a zostávame žiť v klamstve, ktoré nám ponúkne
diabol. Tvárime sa, že je to pravda, lebo nám
to vyhovuje.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 16. marec
Mučeníci Sabinus a Papas
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
2 Kor 6, 16b – 7, 1, zač. 182b.; Mt 5, 20 – 26,
zač. 12

... vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.
(Gn 4, 26b)

Tak ako vtedy, aj teraz je jedinou cestou pre
človeka začať vzývať meno Pánovo. Volať
k Bohu a nechať sa ním viesť. Aj napriek

slovo 5 – 6 | 2011

tomu, že človek toho toľko vo svojom živote
nezvládne, aj napriek tomu, že nás mnohé
situácie a ľudia sklamú a znechutia, treba
zostať blízko Pána a vzývať jeho meno. Vtedy prichádza svetlo na cestu životom.

Boh vstupuje aj do tejto situácie, do tejto
smrti. Ukazuje sa ako ten, ktorý víťazí nad
naším hriechom a nad smrťou. Skrze vtelené
Slovo – svojho Syna nás volá k životu v plnosti a dokonalosti.

Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

Liturgia: Menlivé časti zosnulým. Namiesto Dôstojné je sa spieva Najčistejšia
Bohorodička. Panychída. (HS: 162; PZ: 116;
HP: 169)

ŠTVRTOK 17. marec
Prepodobný Alexej
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13

Je naničhodník, ničomník, kto chodí s falošnými ústami; kto žmurká okom, kto
sa nohou dorozumieva, kto naznačuje
prstami, kto v srdci svojom prechováva
prevrátenosti... (Prísl 6, 12 – 14)
Prepadnúť takémuto špekulantskému
spôsobu života je dnes veľkým rizikom. Stále
sa zdôrazňuje, že človek musí „vedieť ako
na to“, „byť in“, „kráčať s dobou“ a pod. No
toto všetko je pre kresťana spreneverou voči
Pánovi. Kvôli tomu je medzi nami toľko zvady, nepokoja a narušených vzťahov – lebo
žijeme vo falošnosti.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti zo štvrtka. (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 18. marec
Arcibiskup Cyril
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Rim 12, 6 – 14, zač. 110; Mt 5, 33 – 41, zač. 14

Iba Noe našiel milosť u Pána. (Gn 6, 8)
Vyjadrením „nájsť milosť u Pána“ sa v Biblii
opisuje postoj prosiaceho k nadradenému,
keď vyššie postavený chce pomôcť človeku
bez spoločenského postavenia. Rovnako sa
opisuje aj modliaci sa človek. Tento postoj
potrebujeme pre našu záchranu. Cez modlitbu a dôveru nájsť milosť u Pána, prijať jeho
pozvanie.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

SOBOTA 19. marec
Druhá zádušná sobota
Mučeníci Chryzant a Dária
Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35 –
44, zač. 6 (rad.); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn
5, 24 – 30, zač. 16 (zosnulým)

Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi
počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho
počujú, budú žiť. (Jn 5, 25)
Človek nebol stvorený pre smrť, ale pre život. Božia vôľa stále je, aby človek mohol žiť.
Hriech však prináša smrť a berie nám život.

NEDEĽA 20. marec
Druhá pôstna nedeľa
Mučeníci z Kláštora sv. Sávu
Čítania: Mk 2, 1 – 12, zač. 7; Hebr 1, 10 – 2,
3, zač. 304

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom;
niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu
tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko...
(Mk 2, 3 – 4)

Chorý by sa sám nikdy nedostal k Ježišovi.
Našli sa však štyria, ktorí sa o to postarali.
Priniesli ho na lôžku a otvorom v streche
ho spustili priamo k Ježišovi. Urobili všetko
pre to, aby sa to podarilo. Ako sa na nich
asi pozerali ľudia v dome? Ale títo štyria
na to nedbali. Pre nich bolo najdôležitejšie
dostať chorého priamo ku Kristovi. Toto je
poslaním Cirkvi v tomto svete a poslaním
každého spoločenstva. Je to obraz toho, akú
dôležitú úlohu máme vo svojich spoločenstvách, vo farnosti, vo svojej rodine.
Pomáhať tým, čo sami nedokážu dôjsť
k Pánovi. Nikto z nás totiž nebude spasený
sám, bez spoločenstva. Len medzi ľuďmi,
ktorých máme okolo seba, môžeme spoznávať svoje slabosti, vidieť pravdu o sebe.
A toto je cesta k uzdraveniu. Len medzi
druhými ľuďmi zistíme, že nedokážeme
milovať, odpúšťať, dôverovať... Cirkev nám
jasne ukazuje, cez koho prichádza spása. Ak
toto prijmeme a uveríme Spasiteľovi, potom
už nebudeme mať problém poslúžiť ľuďom
na ceste k spáse. Vtedy nebudeme brať ohľad
na to, čo si o tom myslia ľudia, ale budeme
sa snažiť urobiť všetko pre to, aby sme im
pomohli na ceste k Ježišovi. Každý z nás má
okolo seba ľudí, ktorým treba na tejto ceste
pomôcť. Poslúžme im, urobme pre to všetko.
Rozoberajme hoci aj „strechu na dome“, tak
ako to robia štyria z evanjelia. Každý človek
je toho hodný.
Liturgia: Hlas 2. Evanjelium na utierni desiate. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá.
Tropár druhého hlasu, Sláva kondák triódy,
I teraz podľa predpisu. Prokimen, Aleluja
a pričasten z triódy. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 144, 209;
PZ: 97, 173; HP: 98, 171)
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PONDELOK 21. marec
Prepodobný Jakub Vyznávač
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48,
zač. 15

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš nebeský Otec. (Mt 5, 48)
Človek je stvorený na Boží obraz – to je
začiatok dokonalosti každého človeka. Iba
vtedy je človek sám sebou, ak je podľa vzoru Boha – svätý a dokonalý. Táto svätosť
a dokonalosť je nám dôverne známa prostredníctvom Ježiša. Táto svätosť nikoho
z nás neoddeľuje od sveta hriešnikov, ale
stáva sa milosrdenstvom, ktoré vstupuje
do biedy nášho života.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z pondelka. (HS: 154; PZ: 108; HP:
109)

UTOROK 22. marec
Hieromučeník Bazil

Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov. Zdržanlivosť od mäsa.

ŠTVRTOK 24. marec
Prepodobný Zachariáš. Predprazdenstvo
Zvestovania
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho:
Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24

... kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi,
ktorý si postavil dom na skale. (Mt 7, 24)
Dom nie je len priestor na bývanie. Má to
byť miesto vzťahov, dôvery, lásky a priateľstva – domov. V týchto hodnotách sa človek
realizuje na obraz Boha. Kiež by pevnou
skalou, na ktorej budujeme svoje vzťahy,
lásku, dôveru, priateľstvo a celý svoj život,
bol pre nás stále Boh. Vtedy sa nemusíme
báť, že nám raz zo života zostanú zrúcaniny.
Liturgia: Liturgia vopred posvätených
darov.

Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Flp 2, 12 – 16, zač. 241; Mt 10, 32 – 11, 1,
zač. 38

PIATOK 25. marec

A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. (Mt 10, 36)

Čítania: Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 –
38, zač. 3

Ježiš prišiel k svojim, a neprijali ho. Bol
predaný, zapretý a opustený vlastnými
učeníkmi. Vlastný národ ho odmietol
a zavrhol. Bol odmietnutý tými, ktorých
on stále nanovo nazýva bratmi a sestrami.
Aj napriek našim zradám a odmietnutiam
zostáva jedným z nás. Stále je blízko nás,
aby sme sa mohli k nemu prihlásiť, a čaká.
Lebo on je stále verný.
Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé
časti z utorka. (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 23. marec
Prepodobný mučeník Nikón a jeho
učeníci
Čítania na Liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Ef 4, 1 – 13, zač. 224; Mt 7, 1 – 8, zač.
20a.

A vody vzrastali ďalej na zemi, takže
zaliali všetky, aj vysoké vrchy... (Gn 7,
18 – 19)

Ako pri potope vody mohutneli a víťazili
nad všetkým živým, presne tak voda a Božia milosť víťazí a umýva hriech pri sviatosti krstu. Posledné slovo už nikdy nebude
mať potopa a zničenie, lebo Boh sa takto
rozhodol a dal prísľub. Naplnením tohto
prísľubu je vykúpenie a spása človeka. Boh
bude všetko vo všetkom.

Zvestovanie Presvätej Bohorodičke

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’,
milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28)
„Pán s tebou,“ povie anjel Márii. Pre ňu je
to záruka toho, že sa nemusí báť. Keď sa
od nás čaká zodpovednosť, koľko strachu
to v človeku vyvolá! Koľko obáv a neistoty!
A Mária je plná dôvery. Z toho pramení
jej odovzdanosť do Božieho plánu, ktorý
v pokore prijíma. Tomu stačí veriť a v každej
situácii si to pripomínať – Pán je so mnou.
Verím tomu dnes?
Liturgia: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
s večierňou. Menlivé časti zo sviatku Zvestovania. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zem s jasotom a 9. irmos z utierne sviatku.
Voľnica. Prikázaný sviatok. Myrovanie.
(HS: 367; PZ: 346; HP: 362)

SOBOTA 26. marec
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi. Zakončenie sviatku Zvestovania.
Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk 2,
14 – 17, zač. 8

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.
Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov. (Mk 2, 17)
Nikto z ľudí nie je spravodlivý. Všetci sme
poznačení hriechom a poznáme svoje slabosti. A tak teda Ježiš prišiel kvôli nám všet-

kým. Kvôli nám, ktorí sme si vedomí svojej
slabosti a priznávame svoje chyby. Pre nás
všetkých chce byť Ježiš lekárom a Spasiteľom. Ani naše hriechy ho neodradia od toho,
aby nás stále nanovo pozýval.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Vchod všedný. Tropár sviatku
a archanjela. Sláva kondák archanjela,
I teraz sviatku. Prokimen, Aleluja a pričasten sviatku. Namiesto Dôstojné je sa spieva
Zem s jasotom a 9. irmos z utierne sviatku.
(HS: 369; PZ: 348; HP: 363)

NEDEĽA 27. marec
Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná.
Prepodobná Matróna
Čítania: Hebr 4, 14 – 5, 6, zač. 311; Mk 8,
34 – 9, 1, zač. 37

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám
seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.
(Mk 8, 34)

Táto doba nás učí, ako sa vyhnúť problémom, ako obísť trápenie. Dnes je moderné
žiť bez kríža. Boh nás naopak chce učiť, ako
vedieť žiť aj s krížom vo svojom živote.
Východná cirkev uprostred pôstu vystavuje
kríž Ježiša Krista ako oslávený kríž – znak
spásy človeka, ktorý Cirkev ešte ozdobuje,
a tak ho dáva pred naše oči. Sme pozvaní
uvedomiť si, že len cez kríž prichádza spása.
Rozjímať o tom, ako veľakrát nedokážeme
prijať situáciu kríža. Ako sa vzbúrime hneď
na začiatku, keď treba dávať život za hriechy bratov a sestier, za slabosti ľudí okolo
nás. Oveľa ľahšie je súdiť a pohoršovať sa.
A tu cez kríž Spasiteľ dáva život. Toto je
naša záchrana. Pravá láska. Lebo láska ide
aj na kríž. Ide na smrť, len aby druhý mohol
žiť.
Kiež nás tento oslávený znak spásy – ozdobený kríž nášho Pána veľmi mocne utvrdí
v rozhodnutí prijať pozvanie k tomu, aby
sme dokázali dávať život za iných. Zomierať
a nepohoršovať sa. Prestať súdiť a začať
milovať. Využime tento čas. Pozerajme sa
na drevo kríža, cez ktorý sme boli zachránení. Dôverujme Otcovi, ktorý sa tak, ako
sa oslávil v smrti a zmŕtvychvstaní svojho
Syna, chce osláviť aj v kríži každého jedného
z nás.
Liturgia: Hlas 3. Evanjelium na utierni jedenáste. Predobrazujúce antifóny a blaženstvá. Tropár tretieho hlasu a krížu, Sláva,
I teraz kondák triódy. Prokimen, Aleluja
a pričasten z triódy. Namiesto Svätý Bože sa
spieva Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné je
sa spieva Z teba, Milostiplná. (HS: 145, 211;
PZ: 99, 174; HP: 100, 172)
Marcel Pisio
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Narodenie Krista 6
Pohanskí mágovia

V hornej ľavej alebo v pravej
časti ikony vidno troch pohanských mudrcov – mágov,
ktorí vystupujú na úbočie vrchu
a ukazujú na hviezdu. Sú obrazom vrcholu pohanského sveta,
ktorý podstatne neskôr prenikne k zmyslu Kristovho narodenia a prijatiu kresťanstva. To
symbolizuje dlhá a ťažká cesta,
ktorú majú pred sebou. Sú zámerne zobrazení ako mužovia
rôzneho veku. Takto symbolicky potvrdzujú, že Božie zjavenie
je určené všetkým ľuďom bez
rozdielu veku a životných skúseností. Cesta mágov je cestou
pochopenia Božej pravdy: „Tvoje narodenie, Kriste, Bože náš,
zažiarilo tomuto svetu svetlom
múdrosti. A tí, čo hviezdy poznávali, hviezdou sa dali poučiť,
že sa ti majú prísť pokloniť ako
Slnku pravdy a uzrieť ťa ako dieťa z výsosti...“ (tropár sviatku).
Prorok Izaiáš v pravde vykreslil
túto cestu pohanských národov
ku Kristovi: „Vstaň, zasvieť, veď
prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova
sa zaskvela nad tebou! Lebo,
hľa, tma pokrýva zem a temno-

ta národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila
nad tebou. Národy prichádzajú
k tvojmu svetlu a králi k žiare,
čo ti vzišla. Zdvihni si vôkol
oči a pozri, všetci sa zišli, prišli
k tebe, tvoji synovia prichádzajú“ (Iz 60, 1 – 4).
Mágovia sú symbolickým
predobrazom troch žien
myronosičiek, ktoré niesli vo
veľkonočné nedeľné ráno k Pánovmu hrobu voňavé oleje. Stali
sa podobne ako ony „božskými
ohlasovateľmi, ktorí, keď sa
vrátili do Babylonu, naplnili
proroctvo, ohlasujúc všetkým
Krista“ (akatist). Veľmi poeticky
je opísané stretnutie mágov
s Kristom v jednom z hymnov
akatistu: „Keď chaldejskí synovia videli na rukách Panny toho,
ktorý svojimi rukami stvoril
ľudí, a pochopili, že on je Pán,
hoci prijal podobu služobníka,
poponáhľali sa uctiť si ho trojnásobným darom...“

Anjeli a pastieri

Skupina anjelov na ikone
Kristovho narodenia účinkuje

KNIHA: R. Kern – Humor pouštních otců

Pred časom sa mi dostala
do rúk útla knižočka
poodhaľujúca život
a myslenie tých, ktorí žili
v odlúčení od okolitého
sveta. Napriek tomu bol
ich život ochutený humorom. Aj keď toto korenie
života niekedy nepríjemne štípe, jeho prítomnosť akoby prebúdzala
človeka z ospalosti a ľahostajnosti.
Knižka je zbierkou vtipných výrokov,
aforizmov a anekdot púštnych otcov zo
začiatkov kresťanského mníšskeho života.
Napriek tomu, že sú to veľmi staré výroky,
zachovali si nadčasovú sviežosť a príťažlivosť a majú čo povedať aj dnešnému modernému človeku bez toho, aby moralizovali.
Ak vám neprekáža český jazyk, máte radi
humor a východnú duchovnosť, určite si
nájdite tento titul. Okorení vám časť života.
Dada Kolesárová

v dvojakej úlohe: početnejšia skupina anjelov v ľavom
hornom rohu (nad mágmi) sa
väčšinou díva na narodeného
Krista a oslavuje Bohočloveka – toho, ktorému bola daná
všetka moc na nebi i na zemi.
Zúčastňujú sa na veľkom tajomstve a spievajú: „Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 4).
V pravej hornej časti sa zvyčajne
zobrazuje jeden anjel obrátený
k pastierom a oznamuje im
radostnú zvesť. Potvrdzuje to
sv. Lukáš: „V tom istom kraji
boli pastieri, ktorí v noci bdeli
a strážili svoje stádo. Tu zastal
pri nich Pánov anjel a ožiarila
ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich
veľký strach“ (Lk 2, 8 – 9). Tak
ako Adam v raji, aj pastieri sa
preľakli, keď začuli božský hlas,
no Pánov anjel ich upokojil:
„Nebojte sa. Zvestujem vám
veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil
Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko
uložené v jasliach“ (Lk 2, 10 –
12). Pastieri s úžasom počúvajú

FILM: The Box (Škatuľa)
Normu a Arthura Lewisovcov jedného dňa
navštívi neznámy muž,
od ktorého dostanú obyčajnú drevenú škatuľu.
Tento darček prinesie
do ich rodiny bohatstvo,
no zároveň osudné a nezvratné následky. Film
predstavuje nevšedný pohľad na ľudské
vnútro a ukazuje častý postoj každého
človeka (alegoricky formou škatule). Ak
na nej Norma a Arthur stlačia tlačidlo,
získajú síce milión dolárov, no zároveň tým
spôsobia smrť jednej neznámej osoby. Ich
rozhodnutie (či stlačiť, alebo nestlačiť)
však musí padnúť do 24 hodín. Morálna
dilema, povaha človeka, ľudskosť... To všetko a ešte viac je v tomto filme naozaj veľmi
zaujímavo zobrazené.
Lukáš Petruš

zvesť a k anjelskému chóru
oslavujúcemu Boha sa pripája aj
ľudské hudobné umenie – hra
na píšťalku jedného z pastierov.
Pastieri symbolizujú vyvolený
židovský národ. Práve oni boli
ako prví povolaní pokloniť sa
Kristovi v mene celého Izraela.
Ikona Kristovho narodenia jej
vlastným tajomným jazykom
vyjadruje hlboké tajomstvo
Božieho vtelenia – tajomného
zjednotenia sa neba so zemou
vo chvíli Kristovho príchodu
na zem. Boh v betlehemskej
jaskyni zostupuje k človeku,
aby človek mohol vystúpiť
k Bohu. n
Milan Gábor
Ikona Narodenia
od Emílie Dankovčíkovej;
snímka: Jozef Kron

HUDBA: Disciple – Horseshoes and handgrenades

Kto si myslel, že skupina
Disciple (Učeníci) už
nemôže vymyslieť nič
lepšie než doteraz,
mýlil sa. Ich najnovšie
CD Horseshoes And
Handgrenades (Podkovy
a ručné granáty) však ukázalo pravý opak.
Členovia skupiny vytvorili CD, pri ktorom
naozaj len veľmi mierne zjemnili svoj štýl.
Piesne sa stali ešte melodickejšie, pričom
každý verš každej piesne je pri bookletových textoch doplnený citáciou zo Svätého
písma. Mnohí kritici označujú album
za najlepší výtvor a považujú ho za chýbajúci článok celého ich hudobného puzzle.
Osobne si ale myslím, že v budúcnosti sa
ešte máme na čo tešiť.

Lukáš Petruš
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koinonia sv. jána krstiteľa
Katolícke spoločenstvo v službe Novej
evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde
môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú
a chudobným sa hlása evanjelium“.
06.03. – 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
10.03. – Večer chvál s modlitbou
za uzdravenie, Prešov-Sekčov
Začiatok o 17.00 hod.
- modlitba chvál
- prednáška
- modlitba za uzdravenie duše i tela
- modlitby za individuálne potreby
24.03. – Liturgia s modlitbou
za uzdravenie, Humenné-mesto
Začiatok o 18.00 hod.
- 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: Ľudmila Chomová, Ruská Nová
Ves; Viera Litváková, Hraň
60 rokov: Angela Kločanková, Zbudza; Elena
Lukačková, Ľubotice; Jozef Stanko, Humenné
70 rokov: Mária Ferencová, Cabov; Rozália
Hirková, Prakovce; Jozef Chlebničan, Kriváň;
Anna Kačuráková, Sečovce
75 rokov: Terézia Halapinová, Sečovce; Oľga
Marková, Nižný Hrabovec; Irena Miklošová,
Jastrabie nad Topľou; Anna Šafranková, Vyšná
Olšava; Irena Miklošová, Jastrabie nad Topľou;
Gita Šimková, Vranov nad Topľou; Helena Timková, Jalová; Jozef Urban, Sečovská Polianka;
Mária Zúbková, Sačurov
80 rokov: Anna Gačková, Michalovce; Anna
Kaliňáková, Svidník; Mária Lacová, Svidník;
Anna Malá, Zemplínske Hradište; Mária
Mižičková, Lekárovce; Konštantín Molčani,
Košice; Mária Sabová, Trhovište; Mária Stačinská, Kusín; doc. PhDr. Štefan Švagrovský,
Bratislava; Jozef Toma, Kazimír
85 rokov: Eva Andrijková, Chmeľov; Veronika

Mihoková, Sečovce; Katarína Nemčoková,
Poprad; Jolana Petríková, Košice; Júlia Zozuľáková, Čertižné
90 rokov: Juraj Beľan, Baškovce; Jozef
Ňachaj, Ruská Nová Ves
Blažený skon Konštantína Filozofa
V nedeľu 13. februára, v predvečer spomienky
na blaženú smrť Konštantína Filozofa, bude
v Chráme sv. Petra a Pavla na Sídlisku Terasa
v Košiciach svätá liturgia za všetkých zosnulých členov Spolku sv. Cyrila a Metoda. Svätú
liturgiu o 17.30 hod. bude sláviť predseda
spolku doc. Michal Hospodár a príležitostnú
homíliu prednesie prof. Tadeusz Zasepa,
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Srdečne pozývame!
Valné zhromaždenie
Týmto oznamujeme všetkým členom Spolku
sv. Cyrila a Metoda, že nasledujúce valné
zhromaždenie spolku bude v nedeľu 29. mája
2011 v Michalovciach. Prosíme jednotlivé
pobočky spolku vo farnostiach, aby v zmysle
stanov spolku vyslali na toto podujatie svojich
zástupcov. Súčasťou valného zhromaždenia
bude aj oslava 70. výročia založenia a 20.
výročia obnovenia spolkovej činnosti. Pri
tejto príležitosti spolok pripravuje aj vydanie
svojej Pamätnice.
výbor spolku
blahoželáme
Drahý náš duchovný otec Vladimír Sekera-Mikluš, pri príležitosti vašich Bohom
požehnaných 33. narodenín vám v mene
Ježiša chceme ďakovať, že ste naším dobrým
učiteľom. Učíte nás Božiemu slovu, snažíte sa,
aby sa hlboko vrylo do našich sŕdc, lebo srdce
je dôkazom pravej viery a lásky. Vyprosujeme
pre vás od nebeského Otca zdravie a prameň
Božej lásky. Nech vám vo vašom duchovnom
živote pomáha silné vanutie Svätého Ducha
a orodovanie našej nebeskej Matky, aby ste
dosiahli všetky potrebné milosti na službu
Bohu i ľuďom.
Na mnohaja i blahaja lita!
s úctou a vďakou biblická škola
a veriaci z farnosti Čertižné
Naša milovaná mamka, babka a prababka Anna Ščerbová
z Ruskej Kajne sa 28.
februára dožíva požehnaných 80 rokov života.
K tomuto krásnemu
životnému jubileu jej
od nášho nebeského Otca vyprosujeme hoj-

nosť Božích milostí, zdravie, šťastie a ešte veľa
príjemných chvíľ prežitých v kruhu tých, ktorí
ju majú radi. Za všetko jej ďakujú a Presvätú
Bohorodičku o pomoc a ochranu prosia dcéry
Mária, Anna a Magda s rodinami, syn Ján
s rodinou a synovia Marián a Valér. Pravnučka
Dianka ju silno objíma a za všetkých bozkáva.
Nech Pán Boh žehná vaše kroky
na mnohaja i blahaja lita!
Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje slovo
hlása. 10. marca 2011 oslávi náš duchovný
otec Jozef Matejovský krásne životné jubileum – 40 rokov života. Pri tejto príležitosti
ďakujeme nebeskému Otcovi za pastiera,
ktorého nám poslal.
Dovoľte nám, drahý otče, pri tejto príležitosti
poďakovať sa vám za všetko, čo pre nás robíte.
Za Božie slovo, ktoré rozsievate do našich
sŕdc, za rady, povzbudenia, za vašu ochotu
i modlitby, ktoré za nás obetujete. Dvíhame
náš zrak k Pánu Bohu s prosbou, aby vás
i vašu rodinku aj naďalej požehnával a dával
vám ešte veľa duchovných a telesných síl.
Prosíme Všemohúceho, aby vás naplnil
milosťami a darmi Svätého Ducha, aby ste
verne vytrvali vo svojej službe a pokračovali
vo svojom ťažkom, ale krásnom povolaní ešte
veľa rokov medzi nami.
Mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci farnosti Košice-Furča
jubileá kňazov
Ján Ličko, titulárny kanonik, na odpočinku – 17. marec 1951 – 60 rokov kňazstva;
Nikefor Petraševič, titulárny kanonik,
na odpočinku – 24. marec 1941 – 70 rokov
kňazstva
Srdečne blahoželáme a prajeme
Mnohaja lita!
sPOMÍNAME
Odišiel tíško, niet
ho medzi nami, no
v našich srdciach
žije spomienkami.
1. marca 2011 uplynie 10 rokov od smrti
môjho manžela Vladimíra Nimčuka
zo Sečoviec. Kto ste ho poznali, venujte mu
spomienku tichými modlitbami.
manželka Mária s rodinou
oznamy
Duchovné cvičenia – Aké je moje
povolanie?
Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa na víkendových duchovných cvičeniach pre
chlapcov a dievčatá od 17 rokov. Duchovné
cvičenia bude viesť otec Metod Lukačik CSsR.
Chcú byť pomocou v rozlišovaní a rozhodovaní sa. Bude to intenzívny čas spoločnej aj
súkromnej modlitby, prednášok, meditácií aj
osobných rozhovorov.
Uskutočnia sa v kláštore redemptoristov
v Michalovciach 25. – 27. marca 2011
(víkend). Začiatok je o 16.00 hod. Prihlásiť
sa treba do 22. marca 2011 na e-mailovej
adrese metodcssr@ yahoo.com alebo na tel.
čísle 0904 738 128.
-ml
Životné prostredie v dokumentoch
Katolíckej cirkvi
Koncom roku 2010 vydala Konferencia

biskupov Slovenska v rámci svojich dokumentov knihu s názvom Životné prostredie
v dokumentoch Katolíckej cirkvi, ktorú zostavila Enviromentálna subkomisia pri KBS.
Autorom predslovu v tejto publikácii je Mons.
Ján Babjak SJ, predseda tejto subkomisie.
-red
Svetoznámy mím Milan Sládek
prichádza do Bratislavy
S predstavením Krížová cesta prichádza
do Bratislavy svetoznámy mím Milan Sládek.
Ide o unikátne predstavenie, v ktorom Milan
17. a 18. marca o 19.30 hod. Sládek predvedie
pomocou sugestívnej reči tela v štrnástich
zastaveniach Ježišove posledné chvíle. Míma
bude slovom sprevádzať herec Štefan Bučko
a organová skladba z dielne Marcela Duprésa
s názvom Krížová cesta. Atmosféru Krížovej
cesty podčiarkne miesto konania – Kostol sv.
Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove.
TK KBS
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.eu
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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
28.02. (pondelok) 08.30 Bernadeta – princezná
z Lúrd 09.00 Doma je doma 10.00 Spravodajský
súhrn 10.20 Z prameňa P 10.30 Poltón klub 11.30
FILMiX ⓬ 12.30 Dobrý muž zo Saratova ⓬ 13.00
Boh v Tibete – Výhonky viniča 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 Lectio divina 17.30 Doma je doma P
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami P 18.55 Žijú medzi nami... 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 Pôvod človeka – Predkovia ľudí (2) ⓬
01.03. (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 – Mátuška (Kazachstan) ⓬ 11.30
Štúdio AHA! 12.30 Pôvod človeka – Predkovia
ľudí (2) ⓬ 13.00 Katechézy Benedikta XVI.
13.30 Nič, len Provvidenza ⓬ 13.40 Celou vetou
13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00
Večerná univerzita 15.45 Hudobné pódium 16.30
Bernadeta – princezná z Lúrd 17.00 Vlastná cesta
17.30 Doma je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40
Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Panda 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 Žijú medzi nami... ⓬
02.03. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45
Pá a Pí – Fantóm kurínov – Kuna 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 Žijú medzi nami... ⓬ 13.00 Poltón 13.30
Večerná univerzita 14.15 Pri káve 15.00 Lectio
divina 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 Cisterciti v Holandsku P 19.25
Štúdio AHA! 19.55 Prehľad katolíckych periodík P
20.00 Správy P 20.10 Rehoľná abeceda – Sprevádzanie k naplneniu P 20.20 Čaviareň live P 21.15
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Panda ⓬
03.03. (štvrtok) 08.30 Svätý František (6) 09.00
Doma je doma 10.00 Správy 10.15 Z prameňa P
10.25 Mikrodokument P 10.30 U Pavla 11.50
Prehľad katolíckych periodík 12.30 Panda ⓬
13.00 Poltón klub 13.55 Rehoľná abeceda –
Sprevádzanie k naplneniu 14.15 Pri káve 15.00
Moja misia – magazín – Mátuška (Kazachstan)
⓬ 16.15 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45
Pá a Pí – Pletací stroj – Križiak 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
Anjeli polárneho kruhu ⓬ P 19.25 Poltón P 19.50
Návratka 20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20
Lectio divina 21.00 Hudobné pódium P 21.45 Pri
káve 22.25 Cisterciti v Holandsku
04.03. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Bez kožušteka 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 Cisterciti v Holandsku 13.00 Žijú
medzi nami... 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 (6) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma
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je doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka
– Víťazí homo sapiens (3) ⓬ P 19.25 Saleziánsky magazín 19.50 Návratka 20.00 Správy P
20.10 Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja
misia – magazín – Útek do Albánska ⓬ 21.15
Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve 22.25
Anjeli polárneho kruhu ⓬
05.03. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (7) P 07.25 Príbeh z Fatimy P 07.50
Klbko 08.05 Centrum nápadov P 08.35 Mestečko
nádeje P 08.50 Zatajovaný kamarát P 09.05
Tandem kvíz 09.50 Môj názor 10.00 Správy 10.15
Štúdio AHA! P 10.50 Čaviareň live 11.50 Rehoľná
abeceda – Sprevádzanie k naplneniu 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
Žijú medzi nami... ⓬ 16.30 Anjeli polárneho
kruhu ⓬ 17.00 Pôvod človeka – Víťazí homo
sapiens (3) ⓬ 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 Páter Pio
(2) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25 U Pavla
23.45 Spravodajský súhrn
06.03. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Príbeh z Fatimy 07.30 U Pavla 08.55 Katechézy
Benedikta XVI. 09.20 Putovanie kalváriami 09.25
Návratka 09.30 Luxáreň 10.00 Svätá omša P 11.25
Cisterciti v Holandsku 12.00 Anjel Pána P 12.30
Poézia P 12.50 Svätý František (7) 13.15 Príbeh
z Fatimy 13.40 Klbko 13.55 Centrum nápadov
14.20 Mestečko nádeje 14.35 Biele ovce P 14.55
Pôvod človeka – Víťazí homo sapiens (3) ⓬
15.30 Páter Pio (2) 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 Rehoľná abeceda – Sprevádzanie k naplneniu 20.25 Panda ⓬ 20.50 Putovanie kalváriami
21.00 Večerná univerzita P 21.40 Celou vetou
21.50 Moja misia – magazín – Útek do Albánska
⓬ 22.50 Čaviareň live 23.45 Spravodajský súhrn
07.03. (pondelok) 08.30 Príbeh z Fatimy 09.00
Doma je doma 10.00 Spravodajský súhrn 10.20
Z prameňa P 10.30 Čaviareň live 11.30 FILMiX ⓬
12.30 Anjeli polárneho kruhu ⓬ 13.00 Panda 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 Eduard Nécsey 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 Pôvod človeka
– Víťazí homo sapiens (3)
08.03. (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 – Útek do Albánska ⓬ 11.30 Štúdio AHA!
12.30 Pôvod človeka – Víťazí homo sapiens (3)
13.00 Katechézy Benedikta XVI. 13.30 Rehoľná
abeceda – Sprevádzanie k naplneniu 13.40 Môj
názor 13.50 Gurmánska misia 14.15 Pri káve 15.00
Večerná univ. 15.45 Hudobné pódium 16.30 Príbeh
z Fatimy 17.00 Vlastná cesta 17.30 Doma je doma P
18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa 18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Príbeh kmeňa Lolo – Sme
Boží ľud... ⓬ P 19.25 Octava dies 19.50 Návratka
20.00 Správy P 20.10 Celou vetou 20.20 Tandem
kvíz 21.00 Gurmánska misia 21.15 Saleziánsky
magazín 21.45 Pri káve 22.25 Eduard Nécsey ⓬

09.03. (streda) 08.30 Mestečko nádeje 08.45 Netancuj s vlkom 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 Eduard Nécsey ⓬
13.00 Poltón 13.30 Večerná univerzita 14.15 Pri
káve 15.00 Medzi nebom a zemou 15.45 Tandem
kvíz 16.30 Svätá omša z Vatikánu P 18.00 Doma
je doma P 18.55 Trapisti v Holandsku P 19.25
Gurmánska misia 19.40 Kniha P 19.55 Prehľad
katolíckych periodík P 20.00 Správy P 20.10
Rehoľná abeceda P 20.20 Poltón klub P 21.15
Vlastná cesta 21.45 Pri káve 22.25 Príbeh kmeňa
Lolo – Sme Boží ľud... ⓬
10.03. (štvrtok) 08.30 Svätý František (7) 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 Príbeh
kmeňa Lolo – Sme Boží ľud... ⓬ 13.00 Čaviareň
live 13.55 Rehoľná abeceda 14.15 Pri káve 15.00
Moja misia – magazín – Útek do Albánska ⓬
16.00 Kniha 16.15 Poézia 16.30 Klbko 16.45 Mať
tak o koliesko viac – Žiarovka 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
Volanie Pána 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 Trapisti v Holandsku
11.03. (piatok) 08.30 Klbko 08.45 Mať tak o koliesko viac – Počítač 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 Trapisti v Holandsku 13.00 Eduard
Nécsey ⓬ 13.30 Medzi nebom a zemou 14.15 Pri
káve 15.00 Božie milosrdenstvo P 15.15 Katechézy
Benedikta XVI. 15.45 Krížová cesta P 16.30 Svätý
František (7) 17.00 Štúdio AHA! 17.30 Doma je
doma P 18.30 Rozprávočka P 18.40 Z prameňa
18.50 Putovanie kalváriami 18.55 Pôvod človeka –
Od veľkého tresku k modrej planéte (4) ⓬ P 19.25
FILMiX ⓬ 19.50 Návratka 20.00 Správy P 20.10
Prehľad katolíckych periodík 20.20 Moja misia –
magazín – Poštárska telenovela (Slovensko) ⓬ P
21.15 Katechézy Benedikta XVI. P 21.45 Pri káve
22.25 Volanie Pána ⓬
12.03. (sobota) 06.45 Správy 07.00 Svätý
František (8) P 07.25 Patrik – Statočný pastier P
07.50 Klbko P 08.05 Centrum nápadov 08.35
Mestečko nádeje P 08.50 Mať tak o koliesko viac
– Mrakodrap P 09.05 Tandem kvíz 09.50 Celou
vetou 10.00 Správy 10.15 Štúdio AHA! P 10.50
Poltón klub 11.50 Rehoľná abeceda 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 Eduard
Nécsey ⓬ 16.30 Volanie Pána ⓬ 17.00 Pôvod
človeka – Od veľkého tresku k modrej planéte
(4) ⓬ 17.30 FILMiX ⓬ 18.00 Luxáreň 18.30
Rozprávočka P 18.45 Tandem kvíz P 19.25 Putovanie kalváriami 19.30 Katechézy Benedikta XVI.
20.00 Spravodajský súhrn P 20.20 Don Gnocchi,
anjel detí (1) ⓬ P 22.15 Mikrodokument P 22.25
U Nikodéma 23.45 Spravodajský súhrn
13.03. (nedeľa) 06.45 Spravodajský súhrn 07.00
Patrik – Statočný pastier 07.30 U Nikodéma
08.55 Katechézy Benedikta XVI. 09.20 Putovanie
kalváriami 09.25 Návratka 09.30 Luxáreň 10.00
Svätá omša P 11.25 Trapisti v Holandsku 12.00
Anjel Pána P 12.30 Poézia P 12.50 Svätý František
(8) 13.15 Patrik – Statočný pastier 13.40 Klbko
13.55 Centrum nápadov 14.20 Mestečko nádeje
14.30 Krížová cesta 15.30 Don Gnocchi, anjel detí
(1) 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 Rehoľná abeceda 20.25 Príbeh
kmeňa Lolo – Sme Boží ľud... ⓬ 20.50 Putovanie
kalváriami 21.00 Večerná univerzita P 21.40 Môj
názor 21.50 Moja misia – magazín – Poštárska
telenovela (Slovensko) ⓬ 22.50 Poltón klub
23.45 Spravodajský súhrn
stv – dvojka
26.02. (sobota) 14.25 Poltón – gospelová

hitparáda

27.02. (nedeľa) 11.10 Poltón – gospelová hitparáda R 12.45 Orientácie – Kniha Jozue. Portrét
hudobného skladateľa Tomáša Rojčeka. Národný
týždeň manželstva. Symboly ECAV. Spomienka
na Dr. Vieru Roháčkovú 13.05 Slovo – Zamyslenie
prof. Antona Hajduka na tému Pokušenie – moc,
sláva, hmotné statky 23.10 Slovo R
28.02. (pondelok) 12.40 Orientácie R
02.03. (streda) 10.45 Portrét Juraja Straussa –
O virológovi svetového formátu. Portrét popredného
virológa svetového formátu a slovenského pôvodu
žijúceho v Prahe MUDr. Juraja Straussa, brata
spisovateľa Pavla Straussa, s ktorým je duchovne
spriaznený. Jeho korešpondencia s bratom, rozprávanie o matke, strastiplnej životnej púti, spomienky
na 2. svetovú vojnu, na štúdiá v Jeruzaleme...
06.03. (nedeľa) 13.10 Orientácie – O nasledovníkoch svätého Františka 14.00 Slovo – Príhovor
doc. ThDr. Jána Greša na tému Príprava na pôst.
07.03. (pondelok) 12.00 Orientácie R
12.03. (sobota) 14.25 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
13.03. (nedeľa) 10.25 Slovo 10.30 Služby Božie
na prvú pôstnu nedeľu z evanjelického kostola a.
v. zo Zvolenskej Slatiny 12.10 Orientácie – náboženský magazín z Košíc 23.35 Slovo R
14.03. (pondelok) 13.20 Orientácie R
17.03. (štvrtok) 21.55 Sféry dôverné – diskusia
o prvých troch slovenských biskupoch pred 90 rokmi
18.03. (piatok) 13.50 Sféry dôverné R
19.03. (sobota) 14.30 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
20.03. (nedeľa) 13.00 Orientácie – náboženský
magazín. Zásah Štátnej bezpečnosti proti františkánskej reholi na Kvetnú nedeľu v roku 1983. 1.
časť – františkánska rehoľa počas 70-tych rokov
20. storočia, príprava akcie Vír a zatknutie členov
rehole v skorých ranných hodinách na Kvetnú
nedeľu 13.25 Slovo R

rádio lumen
26.02. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka
svätá liturgia (Prešov) 20.30 Od ucha k uchu – Mesiac
s pápežom Benediktom XVI.
27.02. (nedeľa) 11.00 Fujarôčka moja – Z čipkárskej krošne – profil nového CD albumu folklórnej
skupiny Čierťaž z Nemeckej 14.00 Rozhlasová hra
Dar kňazstva (príbeh súčasného kňaza) 15.30 Svetlo
nádeje – Modlitba za Katku (neľahký životný príbeh
6-ročného dievčatka s DMO) 21.00 Karmel – Sv. Cyril
a Metod – spolupatróni Európy
28.02. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó –
Hopsa na dosky. Hostia: členovia Divadla z Pasáže
v Banskej Bystrici
02.03. (streda) 20.30 Lupa – RKF Čimhová
06.03. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Cyklus
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poslucháčskych príbehov Zo života do života
08.03. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Liturgické
slávenie pôstneho obdobia. Hosť: don Anton Červeň
12.03. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka
svätá liturgia (Košice) 20.30 Od ucha k uchu – rozhovor s Maxom Kašparů
13.03. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Apoštol
milosrdenstva (hra o sv. Jánovi z Boha)
20.03. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Vystúpiť
na horu (biblický príbeh o premenení Pána)
21.03. (pondelok) 20.30 Študentské šapitó – Svetové dni mládeže v Madride
27.03. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra Magnifikat
(hra o zvestovaní Pána)
Duchovný program počas pôstu: 09.03. (streda)
Popolcová streda. Pôstne piatky 16.00 – 17.00
Relácia Betánia (pobožnosť krížovej cesty, pôstne
zamyslenia)

rádio slovensko
Streda 19.20 Ekuména vo svete
Štvrtok 19.20 Spravodajstvo Rádia Vatikán
Nedeľa 21.05 Cesty
06.03. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Aktivity 20-ročnej
evanjelickej diakonie
20.03. (nedeľa) 21.05 P. Gabriš: Pôstny magazín

rádio slovensko a regina
27.02. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
(Rimavská Sobota)
06.03. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Bratislava)
13.03. (nedeľa) 09.30 Svätá omša ( Bratislava)
20.03. (nedeľa) 09.30 Svätá omša (Košice)
27.03. (nedeľa) 09.30 Evanjelické služby Božie
(Liptovská Kokava)

rádio regina (BA, BB, KE)
Streda 21.00 Cesty R
Sobota 21.00 Viera v živote
Nedeľa 17.10 Frekvencia M
05.03. (sobota) 21.00 P. Gabriš: Poslanie ženy
v Cirkvi

rádio regina (KE)
13.03. (nedeľa) 07.00 Gréckokatolícka svätá
liturgia z Radvane nad Laborcom

rádio regina (BA, BB)
Nedeľa 07.55 Z duše 14.45 Z duše R
27.02. (nedeľa) 07.55 S. Jurčáková: Svetový deň
modlitieb
06.03. (nedeľa) 07.55 D. Dian: Zlomy v našom
živote
13.03. (nedeľa) 07.55 D. Horínková: Vstup do pôstu
20.03. (nedeľa) 07.55 A. Adamovičová: Kroky
27.03. (nedeľa) 07.55 P. Gabriš: Púšť a pôst

rádio devín
Nedeľa 08.00 Slovo pre veriacich i neveriacich
06.03. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš/D. Dian: Praví
učeníci a pevný základ
27.03. (nedeľa) 07.30 P. Gabriš/J. Kaňuchová:
Premnoženie zlých mocností

Zmena programu vyhradená.
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	P	K	T	Á	B	A	K	T	T	H	A	Z	A	R	D	O	B
	S	O	A	E	O	R	P	E	O	B	R	A	N	A	R	A	A
	H	V	 I	P	Á	K	V	D	 I	A	K	O	K	Í	N	A	B
K	L	A	S	I K I	L	D	N	O	Í	Z	Á	N	N	A
	CH	V	A	M	T	L	O	A	 I	O	R	A	N	N	A	M	R
	Z	A	O	D	M	K	Á	H	C	S	Y	O	A	 I	O	Y	H
	D	N	R	L	O	P	A	T	A	K	T	P	Č	L	L	H	Í
	O	T	Á	I	A	M	R	E	J	K	O	I	N	N	E	H	A
	J	E	L	M	T	A	O	A	O	Š	D	Ť	Č	Á	V	O	K
	A	A	Ä	O	K	A	Ň	R	V	O	S	V	 I	E	T	O	R
	Ž	Ť	V	T	S	A	T	U	R	Á	C	 I	A	M	Ó K	Í
	Y	A	O	T	R	O	R	E	T	N	O	B	R	A	Z	Y	Z
	R	R	A	V	A	T	S	O	P	Ý	S	T	A	R	O	B	A

Legenda: BANÁN, BANÍK, ČIARA, HAZARD, HLADOMOR,
HLINÍK, HRAB, HROZNO, HYMNA, CHARITA, CHLIEB, ISTIČE,
KABÁT, KIMONO, KLASIK, KNIHA, KOLIBA, KORYTO, KOVÁČ,
KÓMA, KRÁSA, KRÍZA, KVET, LOPATA, LOSOS, MANNA,
NEHA, OBRANA, OBRAZY, OTROK, PAMÄŤ, PANNA, PILÁT,
POISTKA, POSTAVA, RAŇAJKY, RODIČIA, RYŽA, SATURÁCIA, STAROBA, TEROR, TOVAR, TRAKTOR, VIETOR, VOJACI,
ZNÁMKA, ZRADA.
Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.
SPRÁVNE RIEŠENIA z čísla 03: krížovka: (pozri Iz 6, 9); osemsmerovka: Liturgia je veľkou školou duchovnosti. Výherca:
Terézia Pčolinská z Michaloviec. 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
11. – 13.03. Zbav nás zlého (otec ThDr. PaedDr. Jozef
Maretta, ICLic., PhD.)
18. – 20.03. Prorocká služba (Mgr. Peter Lipták &
Mgr. Michal Kevický, Bratislava)
centrum pre rodinu
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435
Modlitebná SMS linka: 0904738649

Duchovné víkendovky
so sestrami redemptoristkami
„Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“
(Iz 55, 6)
Urob niečo pre seba!
Možno patríte medzi tých, ktorí majú pocit, že tempo života má závratnú rýchlosť, strácate
zem pod nohami a hľadáte niečo, niekoho, kto by vám pomohol zorientovať sa vo svojom
živote, vo svojom vnútri. Využite možnosť duchovných víkendoviek.
Miesto konania: Kláštor Najsvätejšej Trojice vo Vranove n/T-Lomnici
Termíny:
18. – 20. február 2011: „Bol stratený, a našiel sa!“ (Lk 15, 24) (pre dievčatá od 18 rokov)
Spolu s márnotratným synom budeme hľadať cestu vnútorného pokoja cez sebapoznanie,
odhaľovanie nepravdivých obrazov Boha v nás a spoznávanie nesmierne milosrdnej lásky
Otca, ktorý nás stále vyzerá a čaká na chvíľu, keď sa mu vrhneme do náručia. Stretnutia
vedú sestry redemptoristky.
18. – 20. marec 2011: V rozhovore s Kristom o základe manželstva a rodiny (pre manželské
páry)
Manželstvo je sviatosť, teda konkrétne spoločenstvo života a lásky vytvorené mužom
a ženou, ktoré je obzvlášť obdarované Božou prítomnosťou. Život v takto chápanom manželstve sa stáva cestou k svätosti, vedie k stretnutiu s Bohom. Na duchovnej ceste vás bude
sprevádzať ThDr. Peter Vansáč, PhD.
1. – 3. apríl 2011: „Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho.“ (Iz 53, 2) (pre dievčatá od 18 rokov)
Počas týchto dní pôstneho obdobia sa spoločne pokúsime prehĺbiť svoju lásku k trpiacemu
Spasiteľovi, prejaviť ľútosť nad jeho utrpením, ktoré sme mu spôsobili svojimi hriechmi.
Stretnutia vedú sestry redemptoristky.
20. – 22. máj 2011: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás
posilním.“ (Mt 11, 28) (pre ženy)
Potrebujete si oddýchnuť a načerpať sily pre každodenný život služby a lásky v rodine?
Príďte k nám. Stretnutie povedie ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
3. – 5. jún 2011: „Nielen z chleba žije človek.“ (Mt 4, 4) (pre ženy a dievčatá od 18 rokov )
Cítite sa vtesnaní do schémy každodenných povinností, ste rozbehaní a „smrteľne“ vyťažení? Máte pocit „pokúskovaného“ života a hľadáte niečo, čo by vás scelilo? Nemusíte to
hľadať ďaleko. To niečo je nám dávané každý deň – je ním Božie slovo. Modlitba Božím
slovom pomôže k vnútornej harmónii v našej každodennosti. Ako? Príďte na túto víkendovku! Stretnutia vedú sestry redemptoristky.
Prihlásiť sa môžete najneskôr do dvoch týždňov pred začatím duchovných cvičení.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Srdečne vás pozývame!

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky)
Kláštor Najsvätejšej Trojice Vranov nad Topľou-Lomnica
Adresa: Kláštorná 1503, 093 03 Vranov n/T
Telefón.: 0917 350 237, 0902 072 128
E-mail: ossrgrkat@wmx.sk

18. – 20.03. – Kurz Rút (Hľadanie Božieho plánu pre
manželstvo)
31.03. – 03.04 – Kurz prípravy na manželstvo. Dajte
vašej vysnívanej svadbe kvalitnú prípravu.
20. – 22. 05. – Kurz Samuel. Ak cítite, že potrebujete
v oblasti výchovy svojich detí posilu...
26. – 29. 05. – Duchovné cvičenia pre kňazov s manželkami (pod vedením Komunity blahoslavenstiev)
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 / Stretnutie
pri čaji (podľa programového rozpisu)
Streda – 14.30 Študentské stretko 19.15 Modlitby chvál
mladých v Kaplnke Božej múdrosti na GTF PU v Prešove
Štvrtok – 18.00 Dom modlitby pre mladých
01.03. (utorok) 18.00 Doktor Smrť (You don’t know Jack)
– film a beseda. Skutočný príbeh o počiatkoch súčasného
myslenia o eutanázii.
04. – 05.03. Víkendovka v Litmanovej (duchovno-oddychový pobyt)
08.03. (utorok) 18.00 Stretnutie pri čaji (hosť: ThDr. Štefan Paločko, PhD.)
15.03. (utorok) 18.00 Krížová cesta (Katedrála sv. Jána
Krstiteľa)
22.03. (utorok) 18.00 Pomsta chlpáčov (Furry Vengeance) – film a beseda. Vtipný pohľad na človeka a jeho vzťah
k prírode. Zvieratá ako „hovorcovia“ Boha?!
pastoračné centrum rómov
Čičava, mojakomunita.sk/web/pcr-cicava,
0915 951 081
pútnické miesta
Ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231
05.03. – Fatimská sobota (sv. liturgia o 10.00 hod.,
dekanát Bardejov)
06.03. – Sv. liturgia s modlitbami za uzdravenie
(program sa začína o 9.30 hod.)
26.03. – Púť pedagógov a vychovávateľov
02.04. – Fatimská sobota (dekanát Svidník)
Michalovce, kláštor redemptoristov
05.03. – Fatimská sobota (program v kláštore sa začína
o 8.30 hod.)
02.04. – Fatimská sobota
Litmanová, www.horazvir.sk, 0911 912 643
05.03. – Fatimská sobota (program na hore Zvir sa
začína o 11.30 hod.)
06.03. – Malá púť (prvá nedeľa v mesiaci; program
na hore Zvir sa začína o 9.00 hod.) – Večiereň so vzájomným odprosením a Modlitbou sv. Efréma
12.03. – Duchovná obnova (program sa začína o 17.00
hod. v Dome kultúry)
03.04. – Malá púť

